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UMUARAMA

Procon encontra 
variação de 6,67% no 
preço do botijão de 
gás em revendedoras
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 Indícios de irregularidade levaram o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) a 
emitir medida cautelar que suspende licitação do Município de Umuarama para a contra-
tação de instituição filantrópica, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviços 
hospitalares ao Pronto Atendimento Municipal 24 Horas do município, pelo período de 12 

meses, prorrogáveis até o limite de 60 meses. Prefeitura seguirá orientações do Tribunal e 
afirma que a decisão não afeta o trabalho no Pronto Atendimento, que continua atendendo 

os pacientes dentro da normalidade.  

TCE suspende licitação
para serviços hospitalares

l Pág. 6
ALEX MIRANDA

 Acidente 
na rodovia

Duas mulheres sofreram ferimentos moderados 
depois que se envolveram em um acidente na 
PR-498, entre Umuarama e Xambrê na noite 
do domingo (15). Elas ocupavam o Gol, que 

colidiu contra o VW Parati. Os carros seguiam 
no mesmo sentido. Com o choque, os veículos 
saíram da pista e caíram em uma ribanceira. 

As mulheres feridas foram levadas socorridas e 
levadas ao hospital.

Namorado de garota 
assassinada com tiro 
no rosto se apresentou 
ontem à polícia

Aceru vence a 1ª edição 
da Copa Amizade 
de Futebol e leva 
cheque de R$ 5 mil
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Nublado com 
poucas nuvens
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
05/10 - 13h48

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Terça

Minguante
21/09 - 23h43

Nova
28/09 - 15h27


33 20 


28 19

Terça




32 16 


29 16

QuartaQuarta

Cheia
14/09 - 01h35

A gestão da educação ambiental

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 07 09 13 14 16 29
concurso: 0201

09 24 37 38 43 46

concurso: 1986

concurso: 1382

02 17 21 28 51 60
concurso: 2188

concurso: 5073

10 14 60 77 78

concurso: 5423

10.049
86.819
36.182
06.154
39.613

JUNHO

CRUZEIRO/MG

concurso: 1865

02 06 05 06 07 10 11 12 
14 17 19 20 21 24 25

concurso: 2004

14 21 23 28 32 35 37 
40 47 48 51 63 69 72 

74 84 86 88 91 99

04 12 22 32 38 46

33 38 43 45 49 53 80
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Nublado com 
poucas nuvens

Milena Kendrick Fiuza é gerente pedagógica do Sistema 
Positivo de Ensino

Nublado com 
poucas nuvens

Nublado com 
pancadas de chuva

A grande diversidade dos problemas ambientais atuais é marcada 
por sua complexidade e intensidade, envolvendo aspectos políticos, 
sociais e econômicos de ampla relevância. Com vasta cobertura dos 
meios de comunicação, esses problemas se projetaram no cerne das 
preocupações públicas, construindo uma nova cultura emblemática e 
inscrevendo-se, em defi nitivo, na agenda política global. A inquieta-
ção com o tão debatido ideal de desenvolvimento sustentável, suas 
limitações e possibilidades, representa uma oportunidade de garantir 
adequadas transformações educacionais.

A Política Nacional de Educação Ambiental - instituída pela Lei 
no 9.795/99 - e seu decreto de regulamentação em 2002 - acelera o 
processo de institucionalização da Educação Ambiental no país. Uns 
dos principais desafi os das políticas públicas de Educação Ambiental 
apontam para a necessidade da construção de uma proposta político 
pedagógica de Educação para a sustentabilidade, capaz de fomentar 
pessoas e coletividades responsáveis pela melhoria em sua qualidade 
de vida, dos seus pares e das futuras gerações.

A gestão pública por meio da Educação Ambiental necessita 
difundir o conceito de futuras gerações, onde não se identifi ca o indi-
víduo nem o grupo que será atingido com determinadas ações, mas 
se concebe todas aquelas pessoas que um dia (futuro) usufruirão 
do patrimônio terrestre. Nomeados como direitos de solidariedade 
e fraternidade, contemplam o rol de direitos fundamentais de nossa 
Carta da República.

Esses desafi os e compromissos têm movimentado a administração 
pública, resultando em políticas que estimulam a participação cidadã 
na prevenção e enfrentamento dos riscos globais. As políticas públicas 
de Educação Ambiental, além de serem compromisso legal, devem 
buscar visibilidade em grande escala, com vistas a alcançar a tota-
lidade da população, num círculo virtuoso de legitimidade de ações 
transformadoras.

O meio ambiente se constitui hoje um dos temas essenciais de 
política governamental e uma das maiores preocupações dos cidadãos, 
seja em pequenas comunidades distantes dos grandes centros, seja 
nos países com grande poder de industrialização. A necessidade de 
consciência política e social neste assunto é manifesta, e adiá-la só 
resultaria em amplos prejuízos. 

O presidente 
em exercí-

cio, Hamilton 
Mourão, sobre 
a reação às queima-
das na Amazônia.  

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

  “Foi mais 
questão de 

comunicação 
do que crise”.



Dívida tributária
A Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda 
aprovou parecer favorável ao projeto do Executivo 
Estadual que reabre o prazo de adesão ao programa de 
pagamento de dívidas tributárias vinculadas ao ICM e 
ao ICMS em condições diferenciadas (refis). Em regime 
de urgência, tramita o projeto de lei na Alep aprovado 
na reunião da Comissão ontem (16).
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Fortalecimento
das Polícias

O Ministro da Justiça e 
Segurança Pública Sergio 
Moro e o Deputado Esta-
dual Delegado Fernando 
Martins participaram, na 
manhã de ontem (16) da 
aber tura da 5 ª edição 
do Programa de Fortaleci-
mento das Polícias Judiciá-
rias ao lado do Secretário 
de Segurança Pública e 
Administração Penitenciá-
ria, Coronel Romulo Mari-
nho, do Vice-governador 
do Estado Darci Piana e 
outras autoridades. O pro-
jeto estratégico integra 
ações do Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública 
no combate à corrupção.

O Programa de Fortale-
cimento das Polícias Judi-
ciárias é uma iniciativa 
da Diretoria de Ensino e 
Estatística da Secretaria 
Nacional de Segurança 
Pública da Senasp/MJSP. 
O objetivo principal do PFPJ 
é de aprimorar e fortale-
cer o trabalho das polícias 

judiciárias de todo o país, 
aumentando a capacidade 
investigativa e de resolu-
ção de crimes.

Com o intuito de trans-
mitir experiências de 
sucesso e promover a 
integração entre as insti-
tuições federais e civis, 
os policiais terão como 
palestrantes delegados 
federais responsáveis 
pelas maiores operações 
policiais realizadas nos 
últimos 15 anos.

Antes do Paraná, o pro-
grama já passou pelos esta-
dos de Pernambuco, Pará, 
Espírito Santo e Goiás, 
capacitando mais de 200 
policiais civis. Nesta edição 
da capacitação tem como 
tema “Corrupção Sistêmica 
e Delinquência Instituciona-
lizada” e acontecerá de 
16 a 20 de setembro em 
Curitiba. O projeto é des-
tinado a mais de 70 poli-
ciais civis e delegados da 
região sul do país.

DELEGADO Fernando foi o único deputado estadual a acompanhar o ministro 
Sergio Moro na reunião

ASSESSORIA

Relator favorável
A matéria já recebeu parecer favorável do relator, o 
deputado Nelson Justus (DEM), que destacou o fato 
da iniciativa promover o bem-comum e contribui para 
a segurança pública. Porém, o deputado Paulo Litro 
(PSDB) solicitou a ampliação do prazo para avaliar 
a proposta (pediu vista), adiando a votação da CCJ. 
Soldado Fruet explicou que o propósito é implantar 
esse equipamento em terminais rodoviários de 
municípios com mais de 100 mil habitantes. O custo de 
cada scanner seria de R$ 80 mil.

Scanners nas rodoviárias
O deputado Soldado Fruet (PROS) pretende, através 
de projeto de Lei, implantar scanner corporal e de 
bagagem em terminais rodoviários no Paraná. O 
objetivo é coibir o tráfico de drogas e o porte ilegal 
de armas no Estado. O tema será discutido hoje (17), 
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alep.

Justificativa
O governador Ratinho Jr 
argumenta, ao justificar a 
matéria, que a proposição 
abre aos contribuintes 
“nova oportunidade” de 
quitar débitos junto à 
Fazenda Estadual, “bem 
como a recuperação 
do crédito tributário do 
Estado”. O novo prazo 
de adesão, em caso de 
aprovação da proposta 
no plenário da Alep, 
passa a ser 31 de outubro 
de 2019, “podendo ser 
prorrogado por uma única 
vez por 50 dias”, como 
assinala o texto.

Descontos
O texto altera Lei Estadual 
que dispõe sobre o 
tratamento diferenciado 
no pagamento de 
dívidas tributárias. Sua 
implementação está 
prevista em convênio do 
Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz), 
em julho de 2019. A lei 
aponta que os créditos 
tributários poderão ser 
pagos em parcela única 
com redução dos valores 
da multa (80%) e dos juros 
(40%), ou em 60, 120 ou 
até 180 parcelas, mas com 
descontos menores.
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Cooperação 
Pedagógica

O Núcleo Regional da 
Educação (NRE) de Umua-
rama realizará amanhã, 
reunião com os Secretá-
rios Municipais de Edu-
cação para apresentar 
o Núcleo de Cooperação 
Pedagógica com Municí-
pios – NCPM. A reunião 
acontece hoje à tarde.

Trata-se de uma ação 
conjunta entre a Secreta-
ria de Estado de Educa-
ção (SEED) e Secretarias 
Municipais, com o obje-
tivo de articular, por meio 
de regime de cooperação, 
ações pedagógicas entre 
o NRE e as Secretarias 
de Educação.

Estarão reunidos no 
auditório do Núcleo em 
Umuarama, amanhã 
(terça-feira, 17), às 9h, 
Secretários de Educa-
ção dos 19 municípios 
jurisdicionados ao órgão, 
juntamente com a Chefe 
do NRE, professora Gil-
mara Ana Zanata e Mau-
ricio Pastor, integrante 
da SEED  e Núcleo de 

Cooperação Pedagógica 
com Municípios – NCPM. 
Serão tratados assuntos 
referentes às ações peda-
gógicas que visam promo-
ver a qualidade do ensino 
e aprendizagem da Educa-
ção Infantil e Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental.

PROPOSTAS
Entre as ações pro-

postas do Núcleo de Coo-
peração está a formação 
Pedagógica Integrada, 
Material Pedagógico do 
Paraná, Avaliação de 
Fluência para estudantes 
do 2º ano e Prova Paraná, 
que acontecerá em 24 de 
setembro (3º Edição) para 
todos os estudantes do 
5º, 6°, 7°, 8° e 9° anos do 
Fundamental, 1ª, 2ª, 3ª 
e 4ª (Ensino Médio Inte-
grado Profissionalizante 
e Formação de Docentes) 
séries do Ensino Médio 
e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) - EJA fase 
II do Ensino Fundamental 
e EJA Ensino Médio da 
Rede Estadual de Ensino.

DIVULGAÇÃO

NA reunião, Gilmara Zanata, chefe do NRE pretende articular ações pedagógicas 
entre o Núcleo e as Secretarias de Educação

Disparidade
O presidente da CNI 
(Confederação Nacional da 
Indústria), Robson Andrade, 
afirma que de janeiro de 
2007 a junho de 2019 
o volume de vendas do 
comércio varejista cresceu 
54,6% e, no mesmo período, 
a produção industrial caiu 
7,8%. “Grande parte do 
aumento do consumo dos 
brasileiros vem sendo de 
produtos importados, um 
problema que se traduz em 
um crescimento mais baixo 
da economia, com efeitos 
em todos os segmentos e 
nas contas públicas”, disse 
Andrade, que defende 
rapidez na votação da 
reforma tributária.

Vacinação
Os ministros da Saúde 
do Brasil, Luiz Henrique 
Mandetta, e do Paraguai, 
Julio Daniel Mazzoleni, 
lançaram ontem em Ponta 
Porã (MS) a Semana de 
Intensificação de Vacinação 
nas Fronteiras no âmbito 
do Mercosul. A população 
fronteiriça será vacinada 
contra febre amarela e 
sarampo. A campanha 
se estenderá às cidades 
paranaenses que fazem 
fronteira com o Paraguai.

Respeito
“O produtor brasileiro 
respeitado. Isso é o que 
faltava há muito tempo e 
estamos reconquistando 
graças ao excepcional 
trabalho da ministra Tereza 
Cristina [Agricultura] 
nas relações exteriores 
para ampliar os nossos 
mercados”, disse o deputado 
federal Pedro Lupion 
(DEM-PR), que comemorou 
as boas notícias para a 
agropecuária brasileira. A 
principal delas é que o órgão 
de sanidade chinês habilitou 

mais 25 plantas frigoríficas 
brasileiras para vendas de 
carne na China. Dezessete 
delas produzem proteína 
bovina, seis são de frango, 
uma de carne suína e 
outra de asinina.  

Refis
A Comissão de Indústria e 
Comércio da Assembleia 
Legislativa aprovou o projeto 
do governador Ratinho 
Junior que reabre o prazo 
de adesão ao programa 
de pagamento de dívidas 
tributárias (Refis). Ratinho 
Júnior argumenta que os 
contribuintes terão “nova 
oportunidade” de quitar 
seus débitos. O novo prazo 
de adesão passa a ser até 
31 de outubro, “podendo 
ser prorrogado por 50 dias”. 
Em regime de urgência, o 
projeto de lei segue agora 
para votação em plenário.

Agronegócio
Produtores de todo o 
País e empresas da área 
vão se reunir no dia 13 
de novembro na Summit 
Agronegócio Brasil 2019. A 
maior feira de agronegócio 
da América Latina será 
realizada no Hilton Morumbi 
em São Paulo.

Scanner corporal
Projeto de lei do deputado 
Soldado Fruet (Pros) prevê 
a implantação de scanner 
corporal e de bagagem 
em terminais rodoviários 
das cidades paranaenses. 
A proposta já recebeu 
parecer favorável do relator, 
o deputado Nelson Justus 
(DEM), será votado na 
CCJ nesta terça-feira (17). 
Soldado Fruet explicou que 
os equipamentos podem ser 
instalados em municípios 
com mais de 100 mil 
habitantes. O custo de cada 
scanner seria de R$ 80 mil.



05TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 17 DE SETEMBRO DE 2019



06  LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 17 DE SETEMBRO DE 2019

DATA 1º LEILÃO 01/10/19 ÀS 15H30 - DATA 2º LEILÃO 04/10/19 ÀS 15H30

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do 
presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A - inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, 
promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma 
da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Praça dos 
Omaguás, 98 - Pinheiros, São Paulo-SP., e via site www.leilaovip.com.br. Localização dos imóveis: Umuarama-
PR. Parque Cidade Jardim. Rua. José Tertuliano Teixeira de Moraes, 2.715, antiga rua “G”. (Data nº 09 da qd. 19). 
Casa. Áreas totais: terr.: 450,00m² e constr.: 224,02m² (lançada no IPTU 207,89m²). Matr.: 2.250 do 2º RI local. Obs.: 
Regularização e encargos perante os órgãos competentes da eventual divergência da área construída apurada no 
local, com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por conta do comprador. Ocupada (AF). 1º Leilão:01/10/2019, 
às 15:30h. Lance mínimo: R$ 999.825,08. 2º Leilão:04/10/2019, às 15:30h. Lance mínimo: R$ 1.070.311,49 (caso não 
seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação 
on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência 
ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de 
interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e 
despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. 
Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.
bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente de 
Paulo Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 1086

TCE suspende licitação
para serviços hospitalares

Indícios de irregularidade leva-
ram o Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) a emitir medida 
cautelar que suspende licitação 
do Município de Umuarama para 
a contratação de instituição filan-
trópica, sem fins lucrativos, com a 
finalidade de prestar serviços hos-
pitalares ao Pronto Atendimento 
Municipal 24 Horas do município, 
pelo período de 12 meses, prorro-
gáveis até o limite de 60 meses.

A cautelar foi concedida pelo 
conselheiro Durval Amaral em 10 
de setembro e homologada na 
sessão do Tribunal Pleno realizada 
no dia seguinte. O TCE-PR acatou 
Representação da Lei nº 8.666/93 
(Lei de Licitações e Contratos) for-
mulada pela empresa Fátima Fer-
nanda Souza Oliveira Eireli em face 
da Concorrência Pública nº 1/2019 
da Prefeitura de Umuarama.

A representante alegou que o 
edital da concorrência exige, como 
critério de habilitação jurídica, ates-
tado de capacidade técnica com 
reconhecimento de assinatura em 
cartório; e que não há no instru-
mento convocatório critério de atua-
lização monetária e juros de mora 
em caso de atraso no pagamento 
causado pela administração.

O conselheiro do TCE-PR afir-
mou que tal exigência afronta o 
disposto no ar tigo 3º da Lei nº 
13.726/2018 (Lei da Desbu-
rocratização), que dispensa o 
reconhecimento de firma e esta-
belece que o agente administra-
tivo deve confrontar a assinatura 
com aquela constante no docu-
mento de identidade do signatá-
rio, ou lavrar sua autenticidade no 

próprio documento quando ele for 
assinado diante de si.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Durval lembrou que o artigo 40, 

XIV, “c” e “d”, da Lei nº 8.666/93 
fixa a obrigatoriedade de que 
conste no edital, cláusula que 
estabeleça critério de atualização 
monetária e juros de mora em caso 
de atraso no pagamento causado 
pela administração; e o ar tigo 
55, III, dessa mesma lei dispõe 
que todo contrato deve ter cláu-
sula que estabeleça os critérios 
de atualização monetária entre a 
data do adimplemento das obri-
gações e a do efetivo pagamento.

Segundo o relator, não há a 
cláusula relativa ao critério de 

atualização monetária no instru-
mento convocatório; e que na 
minuta do contrato consta apenas 
o critério de reajuste anual e pre-
visão de multa no caso de atraso.

O Tribunal determinou a intima-
ção do Fundo Municipal de Saúde 
de Umuarama, para ciência e 
comprovação do imediato cumpri-
mento da decisão. Também deter-
minou a citação do Município de 
Umuarama; da secretária munici-
pal de Saúde, Cecília Cividini, e 
do secretário de Administração, 
Vicente Gasparini, para que, no 
prazo de 15 dias, comprovem o 
cumprimento da decisão cautelar 
e exerçam o contraditório em face 
das irregularidades noticiadas.

Em nota
A Prefeitura de Umuarama informa que, conforme orientação do Tribunal de 

Contas, está suspensa a licitação. Conforme a Secretaria da Procuradoria Geral, 
o município possui 15 dias para oferecer defesa no bojo da representação em 
que foi proferida a decisão cautelar de suspensão do certame. Neste prazo o 
poder público municipal está analisando a procedência ou não das alegações 

feitas junto ao TCE, a fim de decidir se manterá o edital ou se nele fará retifica-
ções, republicando-o.

Esclarece, ainda, que a determinação do TCE-PR não afeta o funcionamento 
do PAM, que continua atendendo os pacientes dentro da normalidade.
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Conferência
de Educação

O Conselho Municipal 
de Educação, em parce-
ria com a Secretaria de 
Educação da Prefeitura 
de Umuarama, realiza no 
próximo dia 24 a 5ª Confe-
rência Municipal de Educa-
ção, que acontece nas ins-
talações do campus III da 
Universidade Paranaense 
(Unipar), com início às 8h.

O tema da conferên-
cia será “Plano Local de 
Inovação: a universaliza-
ção do acesso à inter-
net de alta velocidade 
e o uso pedagógico de 

tecnologias digitais na 
educação básica”. O obje-
tivo é estudar e aprovar 
o Plano Local de Inova-
ção do Município e apre-
sentar os novos conse-
lheiros municipais para 
o triênio 2019/2022.

O público-alvo é com-
posto por representantes 
de sindicatos, Câmara de 
Vereadores, movimen-
tos estudantis, escolas 
municipais, estaduais, 
particulares e convenia-
das e organizações da 
sociedade civil.

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de uma extensa 
área de vegetação às margens da rodovia PR-323, na saída para 
Cruzeiro do Oeste. O fogo estava concentrado na região do 
Posto Cruzeirão, fundos do parque de exposição. Uma equipe 
de combate à incêndios do 6º Subgrupamento de Bombeiros de 
Umuarama foi deslocada para controlar o avanço das chamas. 
Motoristas que trafegavam pelo trecho tiveram que ter aten-
ção redobrada, pois havia muita fumaça sobre a pista.
Outro foco que está sendo controlado desde às 19h de 
domingo, se alastra pela região da Estrada São Paulo, uma 
estrada rural na saída para Xambrê. Até o fechamento desta 
edição, os bombeiros ainda continuavam a combater estes dois 
incêndios ambientais.

DIVULGAÇÃO

Hello, my friend
Segue forte o lobby de Sheldon 
Adelson, dono dos maiores 
cassinos do mundo, com o 
Governo do Brasil para legalização 
de cassinos-resorts em terras 
tupiniquins. O empresário 
americano, amigo e financiador 
do presidente Donald Trump, 
aproveita o bom momento das 
relações governamentais entre 
os dois países. Reuniu-se em Las 
Vegas há dias com o presidente da 
Embratur, Gilson Machado Neto. 
Raramente Adelson recebe visitas 
de público, e fez questão de descer 
ao salão de jogos de um de seus 
cassinos para ciceronear Neto. 
Adelson já visitou Brasília, onde 
tramita projeto que legaliza os 
cassinos. Ele promete abrir dois 
grandes resorts com jogos no 
País, com até R$ 20 bilhões em 
investimentos. 

Não deu
Antes da prisão no Rio, 
Rosinha Mateus, ex-prefeita 
de Campos, tentou reverter 
sua cassação no Tribunal 
Superior Eleitoral, que acabou 
de sentenciar: está inelegível.

Vírus “eleitoral”
O TSE tem alertado 
internautas sobre falso e-mail 
de cancelamento de títulos. 
Pede-se para não abrir a 
mensagem. Aliás, o Tribunal 
já cadastrou biometria de 106 
milhões de eleitores.

Grande família
O parecer do senador Eduardo 
Braga (MDB-AM), relator da 
indicação do subprocurador 
Antonio Augusto Aras ao 
comando da Procuradoria-Geral 
da República, tem citações 
curiosas. Cita laços familiares 
com o MPF. A esposa, Maria 
das Mercês Aras, e um primo, 
Vladimir Aras, são também 
subprocuradores da República. 

Olha o boleto!
Nota-se também que, a despeito 
de qualquer demérito para 
a indicação, o relatório do 
senador indica que o eventual 
futuro PGR gosta de processar 
o poder público por dívidas 

supostamente ilegais. Aras 
tem oito processos contra os 
municípios de Feira de Santana 
e de Salvador (sua terra natal) 
por cobrança de IPTU, segundo 
ele, indevida.

Morte...
O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, tem sinalizado 
que vai barrar a nova tentativa 
de senadores para instalar a 
CPI dos Tribunais Superiores, 
a famigerada Lava Toga. 
O argumento é o mesmo 
usado quando arquivou, no 
primeiro semestre, o primeiro 
requerimento. Segundo ele, não 
é prerrogativa do Congresso 
investigar magistrados dos 
tribunais superiores. 

...prematura
À época, Alcolumbre se 
comprometeu a colocar o 
arquivamento em votação, 
o que não fez. O novo 
requerimento com as 27 
assinaturas para instalação 
da CPI está pronto para ser 
lido em plenário. Senadores 
pressionam, mas Alcolumbre 
se concentra na articulação 
de outros assuntos, como a 
iminente indicação de Eduardo 
Bolsonaro para a Embaixada 
nos EUA, e a sabatina de 
Augusto Aras para a PGR.

Projeçõe$
Apesar da implicância do 
presidente Bolsonaro com o 
Sistema S, vem de entidades 
ligadas à Confederação Nacional 
da Indústria boa parte do 
dinheiro que enche os cofres 
da União. A CNI ficou em 
primeiro lugar nas projeções 
para a “Receita Líquida do 
Governo Central” no ranking 
Prisma Fiscal, do Ministério da 
Economia. Ocupou também 
o terceiro lugar no ranking 
da “Arrecadação das Receitas 
Federais”, de fevereiro a julho 
de 2019. 



08 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 17 DE SETEMBRO DE 2019

Estudos Jurídicos   
Comemorando seus 25 
anos de história, o curso 
de Direito da Unidade 
de Toledo realizou a sua 
21ª Semana de Estudos 
Jurídicos, reunindo 
acadêmicos, professores 
e juristas renomados para 
debater temas inovadores 
na área. A programação 
contou com palestras 
abordando os temas: A 
aposentadoria da pessoa 
transexual, Exame da OAB e 
caminhos para o sucesso na 
aprovação, Transformando 
o sistema de Justiça por 
meio da autocomposição 
e Os aspectos jurídicos da 
Lei de Proteção de Dados 
Pessoais. O coordenador 
do curso, professor Daniel 
Beal, reforça a importância 
de tratar destes temas com 
os acadêmicos. Segundo 
ele, o segmento jurídico é 
dinâmico, acompanhando 
as mudanças no mundo, 
e o profissional do futuro 
precisa estar atualizado.

Jogos Digitais   O curso 
de Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de 
Sistemas, novidade para o 
vestibular 2020 da Unipar 
de Cascavel, já começou 
as atividades na Unidade, 
promovendo um curso 
de Jogos Digitais para a 
comunidade. As aulas 
foram realizadas aos 
sábados, ministradas pelo 
professor Paulo Henrique 
Pereira, que abordou 

diversos conteúdos, 
destacando a história dos 
games, a idealização do 
personagem e criação, 
a idealização do Leve e 
programação do game. 
Foram 9 horas de duração 
e os jovens puderam 
desenvolver a criatividade, 
idealizar personagens, 
programar games e jogar. 

Dados vitais   Os 
acadêmicos de 
Enfermagem da Unidade 
de Guaíra participaram 
de atividade prática para 
reforçar os conteúdos 
sobre dados vitais. 
Primeiramente a parte 
teórica foi trabalhada em 
um Seminário elaborado 
pelos próprios alunos, que 
apresentaram aos colegas 
da graduação os conceitos 
de pressão arterial, 
temperatura, frequência 
cardíaca e frequência 
respiratória. Em seguida, 
o trabalho prático foi 
realizado no laboratório de 
Semiologia, onde os alunos 
aprenderam as técnicas 
de como obter os dados 
vitais fazendo os testes nos 
próprios colegas. Segundo 
o professor Eduardo 
Sandim, responsável pela 
disciplina Enfermagem 
no Contexto Histórico e 
Social, a prática contribui 
para uma formação 
acadêmica ampla e com 
desenvolvimento das 
habilidades e competências 
necessárias.

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

VESTIBULAR PARA CURSOS DO 
PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

Confira a lista em unipar.br – Prazo de inscrição até 18/10

Variação do
preço do gás

Conforme comparativo de preços rea-
lizado pelo Procon Municipal, da Secre-
taria Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor, o preço do gás de cozinha 
registrou uma variação de R$ 5,00 entre 
os distribuidores, com cotações de R$ 
75,00 e R$ 80,00. A última pesquisa foi 
realizada no dia 9 de setembro, em 16 
pontos de vendas da cidade.

Com esses valores, a média do 
gás GLP em Umuarama – botijão de 
13kg – é de R$ 75,94, com variação 
de 6,67% entre os menores e maiores 
preços praticados pelo mercado. No 
comparativo com a pesquisa anterior 
houve redução no preço médio – em 
12 de agosto, a cotação era de R$ 
79,55, uma diferença de -4,54%. O 
Procon lembra que os preços estão 
sujeitos à alteração.

A Secretaria de Educação está fir-
mando parcerias com a UEM para uma 
série de projetos atendendo alunos de 
escolas de Umuarama. A instituição 
de ensino superior atende o município 
com suporte técnico e científico para 
projetos que acontecem nas escolas.

Os professores terão oficinas de 
assessoramento em projetos que 
necessitam de apoio para o estudo 
do solo e cultivo de hortaliças, por 
exemplo. “Pensamos em desenvolver 
essas ações em três momentos dis-
tintos. Teremos oficina de adubação 
e cultivo de solo para hortas e jardins 
(para os professores), visita com as 
crianças ao Campus de Agronomia da 
UEM e, no caso de hortas, visita das 
crianças à cozinha experimental do 
Campus Tecnológico, para explorar os 
alimentos produzidos na horta, para 
estudar valor nutricional e possibilida-
des de reaproveitamento de 100%”, 
explicou a secretária da Educação, 
Mauriza Lima.

Parceria pela 
educação
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Namorado de garota executada
com tiro no rosto se apresenta

Acompanhado de um advogado, 
o namorado de Thaís Miranda, 20 
anos, morta com um tiro na cabeça 
na noite da sexta-feira (13), na resi-
dência em que morava, compare-
ceu ontem (16) pela manhã, na 
delegacia de Polícia de Umuarama.

A morte da jovem aconteceu na 
casa em que ela residia com o 
namorado, na rua Irineu Fernando 
de Oliveira, no Jardim Colibri. 
Além do corpo, no interior do imó-
vel foram encontrados pacotes de 

cigarros paraguaios e dois rádios 
comunicadores. A arma do assas-
sinato não foi localizada. Durante 
o levantamento de informações 
no local, o namorado da vítima 
não apareceu.

Thaís é de Foz do Iguaçu e 
estava em Umuarama trabalhando 
em um supermercado.

A Polícia Civi l  começou a 
investigar o caso logo depois 
da comunicação e pol iciais 
c i v i s  a c o m p a n h a r a m  o s 

levantamentos feitos por peritos 
do Instituto de Criminalística.

Até o final da tarde de ontem, 
o delegado que preside o inquérito 
a respeito do fato não quis se pro-
nunciar à imprensa, sobre o anda-
mento das investigações.

Gabriel Meneses afirma que 
ainda aguarda o desenrolar das dili-
gências para que possa dar infor-
mações mais detalhadas à comu-
nidades a respeito da motivação e 
autoria do assassinato.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 
56,8 quilos de maconha e 47,7 quilos de skunk 
na manhã de ontem (16) em Alto Paraíso. Qua-
tro homens foram presos e dois carros, apreendi-
dos. A PRF de Porto Camargo abordou o Fiat 
Uno, no quilômetro 6 da BR-487. A dupla que 
ocupava o carro demonstrou nervosismo durante 
a abordagem policial. Em seguida foi abordado 
também o VW Golf. Os dois ocupantes do 
segundo carro hesitaram em parar, mas depois 
acataram as ordens. O Golf trazia fardos de 
maconha e skunk (derivado da Cannabis que tem 
concentração de THC até sete vezes maior que 
a maconha). Os presos disseram ter saído de 
Tacuru/MS e que pretendiam levar as drogas até 
Ibaiti. A dupla do Uno seguia como batedora. 
A PRF encaminhou a droga, carros e os presos à 
Delegacia da Polícia Civil em Xambrê.

DIVULGAÇÃO
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Conhecimento 
como prêmio

A jornada pelo conhecimento tem várias etapas. Uma 
das iniciativas mais promissoras desenvolvidas pelo Sistema 
FAEP/SENAR-PR é o Programa Empreendedor Rural (PER), 
que desde 2003, por meio de uma parceria com a Fetaep e 
o Sebrae-PR, proporciona aos produtores paranaenses uma 
imersão no universo do empreendedorismo. Por meio de 
um curso, os participantes aprendem a colocar seu negócio 
– ou seu projeto de negócio – na ponta do lápis, atentando 
para aspectos de mercado e gestão, para que a propriedade 
rural seja encarada como uma empresa.

No final do ano, um grande evento reúne os 
participantes e premia os três melhores projetos de 
negócio confeccionados ao longo do programa. Como 
prêmio, os vencedores recebem uma viagem técnica 
internacional para aprimorar seus conhecimentos.

No final de agosto, os vencedores do PER 2018 
embarcaram para a Colômbia, onde passaram uma 
semana visitando propriedades, empresas e sistemas de 
produção do país vizinho. O objetivo é que os viajantes 
obtenham uma nova visão da própria atividade com essa 
experiência, observando novidades e diferenças nos 
modelos colombianos de agricultura e pecuária.

Medellín, que recebeu em 2013 o título de cidade 
mais inovadora do mundo, fez parte do roteiro. Esse 
destino não foi por acaso, está alinhado com o perfil dos 
participantes do PER, inovadores por natureza.

sistemafaep.org.br
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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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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.

 • RECORDN  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD*Os resumoes dos capítulos  são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mundanças em 
funções da edição das novelas.

Órfãos da terra 
Dalila se desespera com 

o depoimento de Fauze. 
Latifa/Rebeca e Ester exigem 
que Abner encontre outro 
emprego. A Juíza aceita incluir 
no processo a prova contra 
Dalila apresentada por Fauze. 
Letícia se anima com o relato 
de Faruq sobre seu trabalho 
no hospital e pensa em se 
juntar a ele. Miguel decide 
empregar Abner. A Juíza 
toma o depoimento de Dalila. 
Bruno comemora seu prêmio 
com Marie, Martin, Teresa e 
Norberto. Abner estraga uma 
peça rara da loja e esconde 
de Miguel. Bóris convence 
Mamede a aceitar sua ajuda.  

Bom sucesso 
Os bandidos inocentam 

Paloma no depoimento que 
dão ao delegado. William 
sente medo de Diogo. Jandira 
pede a Padre Paulo para aju-
dá-la a encontrar Waguinho, 
que fugiu de casa. Diogo 
tenta subornar os bandidos 
para incriminar Paloma e 
Antônio. Diogo mostra um 
vídeo falso para Alberto, com 
Sinistro confessando que foi 
Paloma quem deu a ideia do 
assalto à mansão. 

A dona do pedaço 
Camilo ameaça prender 

Chiclete, caso Vivi não aceite 
sua proposta. Otávio promete 
ajudar Vivi e Chiclete a fugir 
de Camilo. Jô diz a Téo que 
venderá a mansão para os 
compradores de Agno. Maria 
da Paz incentiva Rock a não 
desistir de Joana. Amadeu 
informa a Maria que já pode 
abrir sua nova confeitaria. 
Lyris é acusada de vender um 
quadro roubado e Agno ajuda 
a ex-esposa. Otávio compra 
uma passagem em um voo 
internacional para Vivi. Ama-
deu confronta Jô sobre o qua-
dro furtado por Rael. Linda 
comenta com Camilo sobre 
a viagem de Vivi. Britney se 

revolta contra novas ordens 
de Fabiana e Abel apoia a 
moça. Vivi pede que Chiclete 
confie nela. Amadeu descon-
fia da relação entre Jô e Rael. 

As aventuras de Poliana 
Luisa expõe sua situa-

ção financeira para Marcelo. 
Chega o dia do casamento de 
Débora e Afonso. A notícia da 
prisão de Falcão se espalha. 
Presos na mesma cela, Rato 
e Falcão brigam entre si. 
Marcelo oferece ajuda finan-
ceira para Luisa. Ao entrar na 
igreja, Débora surpreende a 
todos com uma atitude ines-
perada. As crianças do Clubi-
nho acreditam que a menina 
que viram na casa de Pendle-
ton é uma fantasma e tentam 
se comunicar com ela. Luigi 
faz uma sessão de cinema 
com seus amigos para exi-
bir sua produção amadora. 
Após o sucesso da primeira 
live, Mirela decide fazer mais 
transmissões mostrando 
sua rotina no sítio. Marcelo 
decide dar o próximo passo 
em sua relação com Luisa, e 
a pede em casamento. 

Cúmplices de um resgate 
Regina descobre a passa-

gem por onde Isabela entrava 
na mansão: “Ela enganou a 
gente o tempo todo”, diz. 
A mulher fica enfurecida e 
briga com Manuela, que jura 
que não sabia de nada. Otá-
vio dorme pela primeira vez 
na casa de Rebeca, mas 
no sofá. As crianças deci-
dem caçar a própria comida. 
Rebeca faz massagem em 
Otávio, que está com dor nas 
costas por dormir no sofá. 

Topíssima 
Inconsciente, Antonio é 

socorrido pela ambulância. 
Mariinha corre para o hos-
pital ao ser avisada sobre o 
acidente do filho. Graça inves-
tiga o usuário do Veludo Azul. 

Pedro se encontra com Edison 
e diz que o rapaz precisa vol-
tar a fabricar a droga. Edevaldo 
escuta Mão de Vaca dizendo 
que continuará a investigar 
o tráfico. O policial avisa a 

André. Mariinha fica aliviada 
ao saber que Antonio está fora 
de perigo. Carlos apoia Sophia. 
Mariinha diz que a relação de 
Antonio com Sophia não está 
fazendo bem a ele. 



11VARIEDADESUMUARAMA, 17 DE SETEMBRO 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

Você vai alcançar o sucesso em seus projetos com oti-
mismo puro e simples. Você está em boa forma nova-
mente e sente que tem a necessária autoconfiança 
para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Não exa-
gere as coisas por ficar enredado em palavras fúteis.

Sua autoconfiança irá encontrar razão para crescer. 
A verdade vai vir tranquilamente sobre alguém que 
você conhece. Você está ficando mais forte fisica-
mente, é hora de fazer um esporte ou exercício.

Você vai ter muitas habilidades sociais hoje, é hora 
de lutar e alcançar seus objetivos! Os ventos estão 
mudando. Você precisa de um pouco de ar fresco, 
recarregue suas energias na natureza.

Sua obstinação encontrará resistência. Não fique 
perdido na discussão inútil, faça alguma coisa. Você 
será capaz de recuperar o seu cansaço e de se 
focar mais facilmente do que durante essas últimas 
semanas.

Você terá todo o prazer em fazer comentários cíni-
cos, mas tome cuidado para não ofender ninguém. 
Você está em sintonia com seu ambiente e não há 
obstáculos à vista, já que você vai ter uma aborda-
gem mais equilibrada. Isto lhe dará força.

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento 
para se insinuar e seu charme vai abrir todas as portas! 
Se você fizer um esforço consistente para moderar sua 
impaciência, você será um vencedor. O seu otimismo 
crescente está lhe dando mais energia.

Você terá a oportunidade de provar seus talentos 
como mediador em um conflito entre pessoas que 
o rodeiam. Você está em boa forma e tem muita 
energia mental. Dê tempo para a sua vida privada.

Você está ciente dos erros do passado e precisa 
confiar em alguém. Vá em frente. Você terá luz verde 
e mais confiança naqueles que o cercam para pôr 
suas ideias em prática.

Você irá se distrair e não será motivado a agir. Seu 
senso prático está em baixa. Sua mente, no entanto, 
está em boa forma! Seria bom ter um hobby que 
movimentasse seus músculos.

Você vai precisar esclarecer alguns fatos antes 
de tomar uma decisão que envolva compromisso. 
Influências planetárias lhe beneficiam e estimulam 
seu estado de ânimo. Você está indo na direção 
certa.

A real necessidade de ação vai fazer você tomar 
algumas decisões instantâneas, mas seja objetivo. 
Um impulso de energia irá aumentar a sua energia 
total máxima. Você vai se sentir mais forte e, acima 
de tudo, mais inclinado a dedicar-se ao que é real-
mente importante.

Você vai sentir mais autoconfiança, mais à vontade 
em público e mais livre para falar o que pensa. A 
melhor maneira de recarregar hoje será encontrando 
o relaxamento mental. Dedique-se a um passatempo 
artístico.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni A felicidade não depende do que 
você é ou do que tem, mas exclu-

sivamente do que você pensa.
(Dale Carnegie)

Happy Day
 

A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram ani-
versário hoje -, Ivete de João Malheiros, 

Pedro Joao  Victorino Neto, Aderbal 
Laginestra, Fábio Garcez,  Marcos Ro-

drigues, Cintia Legnani, Lucas Leonardi 
Priori, Rodrigo Tortorelli de Paiva, Verô-
nica Brunkhrost Bortolassi e Clodoaldo 

de Oliveira Custódio
Da coluna: felicidades!

Literatura
Nesta terça-feira (17) a partir das 
14h15 acontece na Biblioteca do 
Sesc  o lançamento das escritoras 
umuaramenses  Carolina Boucault 
e  Márcia Tiago Sá que lançarão o 
livro “Acredite! Nós podemos fazer 

a Diferença” e da premiada em 
nível de Paraná da coletânea Sesc 
de Contos Infantil, a umuaramen-
se Máriam Trierveiler Pereira com 
o conto “A lenda do bosque do 

Índio”. As escritoras irão realizar 
o lançamento oficial na  Semana 
Literária que acontece de 23 a 28 

de Setembro. 

EXPOSIÇÃO
NAWANY MIRANDA, filha 
da fotógrafa Luci Lemes,  
esteve em São Paulo  na 
última semana recebendo 

os louros pois de suas fotos 
foi selecionada para Semana 
Mundial de Skate. A Expo-

sição reuniu   14 fotógrafas 
espalhadas pelo mundo para 
exporem seus trabalhos -, 
e com isso  incentivarem a 
fotografia de skate femini-
no. Em São Paulo, o evento 
reuniu mais de 200 atletas 

da elite mundial.

ARQUIVO PESSOAL 
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ONIX PLUS 
 o lançamento mais esperado do ano!

Evolução
Mais do que forma e conteúdo, o 
Novo Onix evolui em aspectos que 
não estão aparentes aos olhos do 
consumidor, mas são importan-

tes. Por isso, desde as versões de 
entrada, o carro vem equipado com 

um abrangente pacote de segu-
rança. Airbags frontais, laterais e 
de cortina; controle eletrônico de 
estabilidade e de tração; assisten-
te de partida em rampa; sistema 
de monitoramento da pressão dos 
pneus; sistemas Isofix e Top Tether 
para ancoramento de cadeirinhas 

infantis e alerta de não afivelamento 
dos cintos incrementam a lista de 

itens de série.

O NOVO ONIX -, modelo mais vendido do país traz para a categoria tecnologias 
inéditas para o segmento sem cobrar mais por isso. Maior e mais refinado, o modelo 
oferece Wi-Fi e conexão à internet de alta velocidade que possibilita atualização re-
mota de sistemas do veículo igual smartphone, enquanto novo App permite coman-
dar funções via smart watch. Motor turbo, sensor de ponto cego, chave presencial, 
assistente de estacionamento e novo MyLink são novidade; seis airbags, controle de 
estabilidade e assistente de partida em rampa chegam como itens de série.  Na era 
digital, nenhum outro carro encanta tanto quanto o Onix. O compacto da Chevrolet 
logo se transformou no mais vendido por tornar acessíveis tecnologias antes restri-
tas, entre elas sistemas avançados de conectividade e a transmissão automática de 
seis marchas. Agora é a vez do Novo Onix, que chega ainda mais tecnológico e com 
o melhor conjunto do segmento - sem cobrar mais por isso. Maior e mais refinado, o 
Novo Onix traz para a categoria tecnologias capazes de se antecipar às necessidades 

do usuário. A começar pelo Wi-Fi nativo com sinal até 12 vezes mais estável. Sua 
conexão à internet de alta velocidade permite ainda atualizar sistemas do veículo 
de forma remota, igual já acontece com smartphones. Um novo aplicativo permite 
ao motorista consultar desde informações do computador de bordo até iniciar a 

climatização da cabine à distância. A nova geração do multimídia MyLink são outras 
novidades disponíveis para o Novo Onix e para o Novo Onix Plus, como passa a ser 

chamado o sedã. Vá conhecer na Concessionária UVEL.

Uvel – aqui você tem muito mais vantagens!

DIVULGAÇÃO
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CRUZE SEDAN 1.8 LT ................................................ 11/12 ....................VERDE .............................COMPLETO, AUT ............................................. R$ 43.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ................................... 16/17 ....................VERMELHO ...................COMPLETO, AUT, COURO ........................... R$ 79.900,00

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

EQUINOX LT TURBO .................................................. 17/18 ....................PRETO .............................COMPLETO, AUT, COURO .........................R$ 119.900,00

FOCUS 1.6 SE ............................................................... 17/18 ....................BRANCO .........................COMPLETO ....................................................... R$ 64.900,00

FUSION AWD ............................................................... 16/16 ....................PRETO .............................COMPLETO ....................................................... R$ 89.900,00

ONIX 1.0 LT ................................................................... 17/17 ....................CINZA .............................COMPLETO ....................................................... R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LTZ................................................................. 13/14 ....................BRANCO .........................COMPLETO ....................................................... R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT. .......................................................... 17/18 ....................BRANCO .........................COMPLETO, AUT ............................................. R$ 54.900,00

RANGER 3.0 LIMITED 4X4 ....................................... 11/12 ....................PRATA .............................COMPLETO ....................................................... R$ 62.900,00

S10 LT 2.8 4X4 AT ........................................................ 16/17 ....................BRANCO .........................COMPLETO, AUT ...........................................R$ 109.900,00

S10 LTZ 2.8  4X2 AT .................................................... 14/14 ....................BRANCO .........................COMPLETO, AUT, COURO ........................... R$ 92.900,00

SPIN ACTIV AT ............................................................. 14/15 ....................PRATA .............................COMPLETO, AUT ............................................. R$ 48.900,00

SPIN LT 1.8 AT .............................................................. 13/14 ....................PRETO .............................COMPLETO, AUT ............................................. R$ 39.900,00

TRACKER 1.8 LT ........................................................... 15/16 ....................PRATA .............................COMPLETO, AUT ............................................. R$ 63.900,00
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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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Afsu x São Lucas
Nesta terça-feira (17), 

será o último encontro do 
Umuarama futsal com a sua 
torcida pela 1ª Fase Para-
naense Série Ouro 2019. A 
AFSU, que está em 7º lugar 
no campeonato vai enfren-
tar o São Lucas Paranavaí, 
atualmente lanterna da com-
petição. A partida está mar-
cada para às 20h no ginásio 
Amário Vieira da Costa.

O Umuarama Futsal faz 
seu penúltimo jogo no para-
naense em casa e encerra 
sua participação na 1ª Fase do 
campeonato, em 21 de setem-
bro (sábado) em São José dos 
Pinhais contra o time local, que 
atualmente é o penúltimo colo-
cado da competição.

Buscando recuperar o 
bom futebol e voltar a vencer 
para confirmar a vaga para a 
próxima fase de mata mata, 
o Umuarama conta com a 
presença e apoio da torcida 
em casa para a partida. O 

ingresso custa R$10 e pode 
ser adquirido na Pratik Espor-
tes ou na hora na bilheteria.

A partida será transmi-
tida ao vivo pela fan page do 
Afsu no Facebook e canal no 
YouTube TV AFSU em parce-
ria com o Portal Líder.

Pela FPFS
Depois do empate contra o 
Seleto Clube Maringá pela 
taça Paraná de Futsal, 2019, 
o Afsu tem uma parada dura 
pela frente na terça-feira (24), 
quando encara o Londrina. A 
vantagem é que o jogo será 
Umuarama, às 20h.
No primeiro jogo da rodada, 
o Afsu fechou o placar em, 
3 a 3 contra o Maringá. 
O jogo foi no Ginásio de 
Esporte Amário Vieira da 
Costa na última quinta (12) e 
reuniu vários torcedores que 
acompanharam a estreia do 
time pela Taça FPFS.
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Aceru vence a 1ª Copa
Amizade de Futebol

Depois do sucesso das fases 
iniciais, os finalistas fecharam com 
chave de ouro na tarde do último 
domingo (15), a 1ª Copa Amizade de 
Futebol Adulto, realizada pela Prefei-
tura através da Secretaria de Esporte 
e Lazer. A Aceru foi a grande campeã 
nas duas categorias (aspirantes e titu-
lares), faturando uma ótima premiação 
em dinheiro, além de troféus e meda-
lhas, diante de um grande público no 
Estádio Municipal Lúcio Pipino.

“A presença do público foi funda-
mental, demonstrando a força que o 
futebol amador tem em nossa cidade. 
A participação das famílias fez com 
que o espetáculo ficasse ainda mais 
bonito nas duas decisões”, disse o 
diretor de Esporte, Jeferson Ferreira.

A decisão começou pelos aspiran-
tes. Em campo, o Ki Delícia Salga-
dos/Santa Cruz e o Aceru fizeram 
um grande duelo, deram espetáculo. 
Até que o time do Aceru saiu frente 
com um gol de pênalti marcado por 
Bruno Vieira Felisberto, ampliou aos 
6’41” com Adriano Fernandes dos 
Santos e fechou o placar aos 12’24” 
ainda do primeiro tempo, com gol de 
Rogério Corse Rodrigues. O adversá-
rio não conseguiu reagir e após o 
apito final foi só comemorar o título 
aspirante da 1ª Copa Amizade. O 

campeão faturou R$ 1.200, troféu 
e medalhas personalizadas e o vice 
ganhou troféu, medalhas e R$ 800.

TITULARES
Nos titulares o jogo foi mais 

equilibrado. Aceru e União Carbo-
nera ficaram no zero a zero com boa 
atuação dos goleiros e a decisão 
foi para os pênaltis e prevaleceu a 
pontaria dos atletas da Aceru, que 
fechou o placar em 3 a 1. A festa 
tomou conta da equipe, que feste-
jou o primeiro título da Copa Amizade 
também na categoria titular. Além do 
troféu e medalhas, o time levou para 

casa R$ 5 mil e o União Carbonera, 
vice-campeão, faturou R$ 2.500,00, 
troféu e medalhas personalizadas.

Artilheiros das duas categorias, 
melhor goleiro e time que teve o melhor 
fair play também foram premiados.

“A equipe fair play da competição 
foi Serra dos Dourados, que recebeu 
apenas 10 cartões durante toda a 
competição, levando para casa uma 
premiação de R$ 500. A copa também 
valorizou a disciplina e o respeito ao 
adversário”, completou Ednei Custódio 
da Silva, coordenador Técnico de Even-
tos Comunitários da Smel.

TIME campeão da 1ª Copa Amizade de Futebol Adulto recebeu um cheque de R$ 5 mil

ASSESSORIA
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