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Namorado confessou disparo
que matou jovem no Colibri

Apesar da confissão do namorado de Thaís Miranda, 20 anos, na manhã da segunda-feira 
(16), a Polícia Civil não encerrou as investigações sobre a morte da garota. Testemunhas 

serão ouvidas no decorrer desta semana. Thaís voi vítima de um tiro na cabeça, na noite da 
sexta-feira (13), dentro da casa em que vivia com o namorado. No local foram encontrados 

cigarros paraguaios e rádios comunicadores. A arma do crime não foi localizada.l Pág. 8

Em chamas
Contrabandista perde o controle de Astra carregado 
com cigarros paraguaios em uma curva na PR-486, 
sai da pista, bate em um muro e carro pega fogo. 

Carga ilícita e veículo foram destruídos pelo incêndio. 
Motorista escapou sem ser identificado. l Pág. 8

ALEX MIRANDA
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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
Quarta

Minguante
21/09 - 23h43

Nova
28/09 - 15h27


29 19 


29 18

Quarta




30 17 


25 15

QuintaQuinta

Cheia
14/09 - 01h35

Árvore-vida

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.

05 06 07 11 21 26 29
concurso: 0202

13 34 38 40 41 43

concurso: 1987

concurso: 1383

02 17 21 28 51 60
concurso: 2188

concurso: 5074

09 21 31 36 69

concurso: 5423

10.049
86.819
36.182
06.154
39.613

SETEMBRO

UNIÃO BARBARENSE/SP

concurso: 1865

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

concurso: 2005

01 09 11 26 30 35 40 
42 55 60 63 64 69 71 

72 76 83 91 92 96

04 07 15 20 32 50

32 33 37 41 46 57 63
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Nublado com 
poucas nuvens

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor; Cadeira 19 da 
Academia Sulbrasileira de Letras - luizcarlosamorim.blogspot.com.br

Nublado com 
poucas nuvens

Nublado com 
pancadas de chuva

Nublado com 
pancadas de chuva

É bom que lembremos que sempre é Dia da Árvore e precisamos 
comemorá-la todos os dias, porque ela representa a vida neste nosso 
planeta tão maltratado. E eu volto ao assunto sempre, mas hoje é 
porque está aí a data comemorativa que inventaram para não esque-
cermos da sua importância: 21 de setembro. E também porque no dia 
23 começa a primavera, a estação mais bonita, quando as árvores se 
vestem de verde e de cores.

Eu gosto de árvores. E parabenizo a todas que nos dão tanto, 
limpam o ar que respiramos e nós cuidamos tão pouco delas...

Precisamos nos conscientizar que, sem elas, não sobreviveremos 
neste planeta que já foi mais azul. Se não protegermos nossas matas, 
nosso verde, a água desaparecerá e tudo virará deserto. E a vida não 
resiste em desertos.

Além disso, ando preocupado porque o ipê da minha rua, majes-
tosa árvore que sempre fl oresceu lindamente, está triste, sem folhas, 
sem botão de fl or. Achei que tinha visto, outro dia, alguns botões come-
çando a aparecer na ponta de algum galho, mas nada. Espero que a 
mascote da nossa rua não esteja morrendo...

Há um outro pé de ipê na mesma rua, menor, e ele está fl orescido, 
humilde e tímido, jogando um pouco de luz por nossos olhos adentro. 
Hoje, quando passei por ele, lembrei da viagem que fi z, no fi m de 
semana, para o norte de Santa Catarina. No caminho e nas cidades 
visitadas, grandes concentrações de luz, belíssimos ipês carregados de 
fl ores. Este ano eles não estão fl orescendo tanto como ano passado, 
mas sempre é um espetáculo grandioso.

A minha amiga Urda me enviou um apresentação de fantásticos 
ipês amarelos, brancos, roxos, vermelhos, rosa, um mais belo que o 
outro. Nem sabia que eles tinham tantas cores diferentes.

Querido leitor, onde quer que esteja, saia à rua e procure na sua 
cidade que, com certeza, encontrará uma ilha de sol faiscando luz 
pra você. Olhe para o chão, que deverá encontrar um tapete de luz a 
seus pés, o que indica que um ipê amarelo fl oriu. E olhe para todas 
as árvores, desde a mais humilde até a mais majestosa e lembre-se 
que elas representam a vida. Precisamos cuidar mais delas. Plante 
uma árvore. Adote uma árvore. Cuide de uma árvore. Sem árvores 
não existiremos... 

Ex-presidente 
Michel Temer 

garante que não 
participou na 
articulação do 

impeachment de Dilma 
Rousseff (PT), em 2016. 
Em entrevista no pro-

grama Roda Viva, da TV 
Cultura, disse: “Eu não 
poderia ser o articula-

dor de um golpe porque 
chegaria muito mal no 

governo.”  

ALAN SANTOS/AGÊNCIA BRASIL

 “Eu jamais apoiei 
ou fiz empenho 

pelo ‘golpe’”



Investimentos
O Paraná ganhou destaque nacional por ter aumentado em 
202% o volume de investimentos no primeiro semestre, 
em relação ao mesmo período de 2015. São quase R$ 500 
milhões liquidados de acordo com o jornal Valor Econômico. 
O montante faz parte de um pacote iniciado em 2019 e que 
alcança R$ 7,5 bilhões em projetos que abrangem todos 
os modais logísticos e de transporte, na infraestrutura 
urbana e nas áreas de saneamento, energia e habitação. Os 
dados revelam que o PR aparece bem à frente dos demais 
governos. No geral, os investimentos estaduais sofreram 
queda de 52% na média do País.
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Rejeitado
O projeto que previa a 

instituição do Programa 
Escola Sem Partido no sis-
tema de ensino estadual 
foi derrubado em primeiro 
turno de votação na sessão 
plenária na segunda-feira 
(16), na Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep). O 
texto, assinado pelo depu-
tado Ricardo Arruda e pelo 
hoje deputado federal Felipe 
Francischini, ambos do PSL, 
recebeu 21 votos favoráveis 
e 27contrários e, com isso, 
foi rejeitado em plenário. 

A proposta previa que 
car tazes fossem coloca-
dos nas escolas públicas e 
privadas do Paraná, deter-
minando limites que não 
poderiam ser ultrapassa-
dos pelos educadores para 
evitar o “doutrinamento” 
por par te de professores 
em salas de aula.

A matéria praticamente 
dominou as discussões em 
plenário durante a sessão. O 
líder da Oposição, deputado 
Tadeu Veneri (PT), subiu às 
tribunas para encaminhar 
contrário à proposta e res-
saltar que o projeto era com-
pletamente inconstitucional. 
“Nós não podemos legislar 
sobre o sistema educacio-
nal. Não compete à Assem-
bleia dizer como, quando ou 
de que forma serão feitos e 

elaborados os planos edu-
cacionais. Felizmente não 
compete aos deputados 
estaduais fazerem isso, por-
que seria uma pressão muito 
grande aos parlamentares 
estaduais. Quem faz isso 
é o Governo do Estado. É 
o Poder Executivo e sua 
Secretaria de Estado da 
Educação”, explicou Veneri.

O primeiro secretário da 
Casa, deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), também 
se pronunciou contrário ao 
Programa Escola Sem Par-
tido e afirmou nas tribunas 
que a proposta era “terri-
velmente inconstitucional e 
ilegal”. “Digo isso baseado 
nos pareceres contrários 
à constitucionalidade da 
matéria apresentados 
pelo Ministério Público do 
Paraná, por meio de seu 
procurador-geral de Justiça, 
Ivonei Sfoggia, pela Ordem 
dos Advogados do Brasil, 
pelo ministro do Superior Tri-
bunal Federal, Luís Roberto 
Barroso, e do Conselho Esta-
dual de Educação” decla-
rou Romanelli. Também se 
posicionaram contra o Pro-
grama Escola Sem Partido 
os deputados Goura (PDT); 
Douglas Fabrício (PPS); Pro-
fessor Lemos (PT); Arílson 
Chiorato (PT); Galo (PODE); 
e Marcio Pacheco (PDT).

Estado pioneiro
Após a derrota em plenário, o deputado Ricardo 

Arruda voltou a defender que o projeto é totalmente 
constitucional e que atende os anseios da maioria dos 

paranaenses. “O projeto respeita a Constituição e protege 
as crianças e as famílias de bem. O projeto não proibia 
o professor de dar aulas, mas determinava sim o fim da 

doutrinação ideológica nas salas de aula.
Infelizmente foi rejeitado, mas eu fico tranquilo 

porque o Governo Federal, por meio do presidente Jair 
Bolsonaro, vai aprovar o Escola Sem Partido em todo o 

país. Eu queria que o Paraná fosse o estado pioneiro neste 
tipo de legislação”, disse Arruda.

Casa própria II
Os projetos voltados a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, realizados pela Cohapar, Secretaria 
da Justiça, Família e Trabalho e prefeituras já está atendendo 
603 famílias e outras 604 serão beneficiadas na segunda 
etapa, que está em licitação.
São quase R$ 70 milhões de investimentos aplicados em 32 
cidades para a construção e reforma de moradias, obras de 
infraestrutura e urbanização e regularização fundiária.

Banco de Projetos
Segundo Ratinho Jr, o 
volume de investimentos vai 
aumentar significativamente 
nos próximos anos com a 
criação do Banco de Projetos. 
A proposta da atual gestão 
é disponibilizar R$ 350 
milhões para a elaboração 
de projetos executivos, 
etapa fundamental para 
viabilizar mais recursos para 
obras. “É uma proposta 
inédita, que contribuirá para 
transformarmos o Paraná no 
principal centro logístico da 
América Latina”, avalia.

Investimentos
O PR é um dos maiores 
produtores agrícolas do 
mundo. “Precisamos investir 
de ponta a ponta, desde as 
cidades, rodovias e ferrovias 
até os portos”, afirma o 
governador, lembrando que 
investir cria novos empregos. 
Em 2019 foram R$ 2,79 bilhões 
com projetos junto ao DER; 
R$ 1,96 bilhão com a Copel; 
R$ 1,2 bilhão com a Sanepar; 
R$ 720 milhões com o Porto; 
R$ 308 mi com o Sedu 
(Desenvolvimento Urbano) e 
R$ 587 mi com a Cohapar.

Casa própria I
Desde o começo do ano, o Governo do PR entregou 544 
casas urbanas e rurais. Outras 3.906 estão em construção 
pela Cohapar, que assinou contratos para 872 novas 
unidades. Os projetos somam R$ 371 milhões aplicados 
em habitação popular em 72 municípios paranaenses. A 
companhia também retomou o financiamento direto para 
a construção de conjuntos habitacionais. São 1.366 imóveis 
entregues, em obras, contratados ou em licitação para 
atendimento de 33 municípios, com investimentos de R$ 
118 milhões do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.
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Imposto zerado
O Ministério da Economia 
zerou o imposto de 
importação para centenas 
de produtos, entre eles 
equipamentos médicos, 
de informática e para a 
indústria. “Após zerar 
impostos de medicamentos 
que combatem a Aids e 
o câncer, o governo faz 
o mesmo com centenas 
de produtos, entre eles 
equipamentos e produção 
médicos, exames, cirurgias 
oftalmológicas, informática 
e outros”, escreveu o 
presidente Jair Bolsonaro 
no twitter.

Leva Jeito, Brasil!
O MDB-PR vai levar à 
convenção nacional do 
partido, marcada para 15 
de outubro em Brasília, o 
documento “Leva Jeito, 
Brasil”. “Os partidos merecem 
um pito do povo. Os 
brasileiros cansaram dessa 
guerra ‘nós contra eles’. 
Gente que torcia para um 
lado está se decepcionada. 
Um contingente grande 
afirma que os dois lados 
erraram e têm defeitos, mas 
que só resta um puxão de 
orelha”, disse o presidente 
estadual João Arruda.

Leva Jeito II
“Temos que sair dessa 
discussão política pouco 
contributiva e propor a 
retomada do crescimento 
com empregos por meio do 
‘leva jeito’. Temos também 
que parar de perder tempo 
com as mágoas do passado 
e as decepções do presente. 
Levar jeito é acordar e 
trabalhar por aquilo que 
temos de bom e pensar no 
amanhã”, completa Arruda. 
O MDB deve afastar do 
comando do partido, como 
os ex-senadores Romero Jucá 
(RR) e Eunício de Oliveira 
(CE). No Paraná, o ex-senador 
Roberto Requião já não faz 
parte da executiva estadual.

CPI do
Transporte

Os quatro vereadores de 
Umuarama que se propuse-
ram a integrar a comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI), que pretende inves-
tigar o transporte público 
do Município, aguardaram 
durante toda a terça-feira 
(17), pelo parecer jurídico 
da Procuradoria Parlamen-
tar da Câmara, que define 
os detalhes da composição 
da Comissão.

De acordo com Deyb-
son Bitencourt (PDT), por 
analogia às outras CPIs 
instauradas pelos parla-
mentares em Umuarama, 
cinco nomes deveriam for-
mar a composição. “Apenas 
quatro vereadores se propu-
seram a fazer parte da CPI 
e estamos aguardando as 

Reajuste de tarifas
O requerimento para abertura de CPI foi aprovado em 

sessão ordinária. O prazo é de 90 dias com possibilidade de 
prorrogação por período igual, o que pode levar as discus-

sões para 2020. A abertura da CPI foi motivada pelo reajuste 
no valor tarifa do transporte público para R$ 4,30 (cartão 
magnético) e R$ 4,50 (dinheiro). Usuários reprovaram a 

alteração e por isso a articulação da bancada de oposição 
na Câmara pela instauração da CPI que pretende revisar os 
documentos apresentados pela empresa Viação Umuarama 

à prefeitura, que justificaram o reajuste

definições jurídicas para 
dar início aos trabalhos”, 
explica, ressaltando que 
o Regimento Interno da 
Câmara não esclarece 
expressamente a quanti-
dade de membros.

Além de Deybson, os verea-
dores deixaram os nomes à 
disposição para a composi-
ção são Jones Vivi (PTC), Ana 
Novais (PPL) e Mateus Barreto 
(Cidadania), ou seja, os mes-
mos parlamentares que subs-
creveram o requerimento pela 
instauração da CPI.

Até o fechamento desta 
edição, a procuradoria ainda 
não havia se manifestado, 
mas Deybson acredita que 
até hoje (quarta-feira, 17), 
o parecer possa vir a ser 
apresentado.

ANA Novaes e Jones Vivi com a procuradora Jurídica Rosane Meyer e Deybson 
Bitencourt. Três dos quatro vereadores que podem integrar a CPI

ALEX MIRANDA

Abuso de autoridade
A Abrabar prepara as 
primeiras ações da lei de 
abuso de autoridade no 
Paraná. “Estamos estudando 
os tipos de abordagem, 
autuações e atuações de 
fiscais de prefeituras, policiais 
militares e promotores do 
Ministério Público, que 
colocam em risco a imagem 
do empreendimento 
e, principalmente, as 
barbaridades que são 
praticadas contra clientes e 
empresários. Não podemos 
nos calar!”, diz Fábio Aguayo, 
presidente da Associação 
Brasileira de Bares e Casas 
Noturnas.

Sou contra
O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), não considera 
oportuno aumentar as 
verbas do fundo eleitoral 
para financiar as eleições 
municipais do próximo ano. 
“O momento de crise fiscal 
vivido pelo Brasil não permite 
um valor maior para o fundo 
do que o da última eleição”, 
disse Maia, que defende a 
quantia de R$ 1,8 bilhão para 
o fundo de campanhas.

Tem grana no BNDES
Atenção governadores e 
prefeitos! O BNDES tem 
R$ 4 bilhões destinados à 
segurança parados há mais 
de um ano. O crédito para 
estados e municípios para 
comprar equipamentos, 
carros, coletes e drones, por 
exemplo, deve ser acessado 
até 31 de dezembro.

Sem isenção
Equipe do ministro Paulo 
Guedes (Economia) trabalha 
para reverter a imunidade 
tributária de universidades, 
hospitais e santas casas na 
reforma tributária. Com a 
isenção das filantrópicas, o 
governo deixará de arrecadar R$ 
14,1 bilhões em contribuições 
previdenciárias em 2020. 
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AV. DUQUE DE CAXIAS

R$ 1.250.000

R$ 285.000

Residência  localizada na Av. Duque de Caxias, à 200m do 
Supermercado Cidade Canção e Centro Cívico (área nobre). 
Terreno com 547,50m², contendo uma residência em alvenaria 
com aprox. 250m², sendo 01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-
suite, sala, cozinha, sala de jantar, ampla espaço gourmet com 
churrasqueira e lavabo, depósito, lavanderia e garagem para 04 
veículos. Em construção. Conclusão: Janeiro/2020. Conheça o 
moderno projeto arquitetônico.

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Londrina,  
entre Unipar Campus III e a Praça Miguel Rossafa.

Contendo 01 suíte, 02 quartos, BWC social, sala ampla, cozinha, sacada, 
lavanderia e 01 vaga de garagem. Apartamento em ótimas condições de 
uso, com 90m² privativos. Excelente ambiente familiar e baixo custo de 
condomínio. Agende uma visita!

Duplex com 310m², localizado na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - Defronte 
Justiça Federal. Piso inferior: sala de estar/jantar, cozinha planejada, 
lavanderia, 01 suíte e 02 dormitórios, BWC social, todos mobiliados. Piso 
Superior: ampla suíte, salão de festas/jogos, cozinha/churrasqueira, terraço 
descoberto com pergolado e deck em madeira. Localização privilegiada, 
no Centro da cidade. Grande oportunidade para adquirir sua moradia com 
conforto e sofi sticação. Para mais informações, ligue e agende uma visita. 

EDIFÍCIO SERRANO ED. PALLADIUM - DUPLEX

R$ 890.000 - PREÇO ESPECIAL!
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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

Trilha de negócios digitais teve
mais uma etapa de qualificação

A Trilha de Aceleração de Negó-
cios Digitais promovida pela Pre-
feitura de Umuarama, por meio da 
Casa do Empreendedor, teve mais 
uma etapa na tarde de ontem (17). 
A capacitação dos empreendedo-
res começou no último dia 10. A 
primeira oficina teve como tema 
“Minha empresa estrategicamente 
na internet” e foi realizada no audi-
tório da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Umuarama 
(Aciu), das 14h às 17h.

Nesta terça-feira, a segunda 
oficina da trilha teve como tema 
“Vendas através do Facebook, Ins-
tagram e WhattsApp”, também no 
auditório da Aciu, no mesmo horá-
rio. Essa capacitação é destinada 
aos microempresários e microem-
preendedores individuais.

“Este é mais um apoio que 
oferecemos através da Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo 
e Casa do Empreendedor para 
ampliar a expectativa de sucesso 
dos nossos empreendedores”, 
comentou o prefeito Celso Pozzo-
bom. “É importante que o máximo 
de pessoas aproveite essa quali-
ficação, que é gratuita”, lembrou, 
destacando parceiros que apoiam 
as ações voltadas aos trabalha-
dores e empreendedores, como a 
Agência do Trabalhador e o Sebrae.

A iniciativa conjunta ofereceu um 
programa destinado ao microem-
preendedor individual (MEI) e peque-
nos empresários com foco em ges-
tão do negócio com seis encontros 
para fortalecer os conhecimentos e 
melhorar as taxas de sucesso nos 
empreendimentos, tanto futuros 
quanto iniciativas já em andamento.

A última etapa da Trilha de Ace-
leração Negócios Digitais terá a ofi-
cina “Como criar um anúncio” no 

auditório da Aciu, das 14 às 17h 
do próximo dia 24. Além disso, 
estão sendo oferecidas orientações 
aos MEI em palestras no auditório 
do Procon. A primeira delas foi no 
último dia 4, com o tema “Direitos, 
deveres e obrigações do MEI”, uma 
orientação que a Casa do Empreen-
dedor já oferece durante o processo 
de formalização do MEI a todos que 
procuram a casa. A próxima etapa 
será nesta quarta, 18, no Procon, 

das 14h às 15h30, com o mesmo 
tema para outro grupo de MEI.

Nesta quarta também acontece 
a segunda oficina da Trilha Pano de 
Negócios, destinada a empreendedo-
res em potencial e pessoas interes-
sadas em empreender. O tema do 
dia é “Desenvolvendo a ideia e anali-
sando cenários”, das 19h às 22h no 
Sebrae. A primeira oficina, no último 
dia 12, teve como tema “O que é uma 
empresa? Conheça, inicie e inove”.

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,19 0,11 2,54 3,43
IGP-M (FGV) 0,40 -0,67 4,09 4,95
IGP-DI (FGV) -0,01 -0,51 3,86 4,32

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
18/8 a 18/9 0,5000 0,3434 0,0000
19/8 a 19/9 0,5000 0,3434 0,0000
20/8 a 20/9 0,5000 0,3434 0,0000
21/8 a 21/9 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +4,39% 28,06 
Vale ON -2,41% 48,59 
ItauUnibanco PN -1,78% 35,23 
Azul PN -8,45% 47,00 
Gol PN -7,77% 32,05 
Cielo ON +6,02% 8,10 

IBOVESPA: +0,90% 104.616 pontos

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0639 1,0495
IGP-DI (FGV) 1,0604 1,0556 1,0432
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,14
Libra est. 0,8004
Euro 0,9037
Peso arg. 56,47

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,3% 4,0770 4,0780 -1,5%
PTAX  (BC) +0,3% 4,0992 4,0998 -0,9%
PARALELO -0,2% 4,0000 4,3300 -0,7%
TURISMO -0,2% 4,0000 4,3100 -0,7%
EURO +0,8% 4,5345 4,5368 -0,3%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (ago) 1.581,50 0,36 4,50 5,44
Oeste (ago) 1.586,45 0,36 4,39 5,07

DÓLAR 17/09

Iene R$ 0,0379
Libra est. R$ 5,12
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.547,27 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/09

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: 6,0%  | TJLP: 5,95%

Em 17/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 79,00 -3,7% -1,9%
SOJA Paranaguá 84,50 -4,0% -1,7%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% 4,9%

SOJA 893,75 -6,25 1,6%
FARELO 294,10 -1,10 -0,9%
MILHO 368,00 -6,00 -3,3%
TRIGO 484,25 -4,50 1,4%

SOJA 74,28 -0,5% 3,0%
MILHO 28,17 1,4% 3,8%
TRIGO 47,97 -1,3% 2,3%
BOI GORDO 151,40 0,0% 0,0%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 17/09 PR DIA 30d.

Em 17/09 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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Ambulatório de
Infectologia

O Ambulatór io de 
Infectologia da Secretaria 
de Saúde par ticipou da 
Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes de 
Trabalho (Sipat) do Hos-
pital Norospar, ofer tando 
testes rápidos aos fun-
cionários da instituição 
na última segunda-feira, 
16, das 8h às 11h.

Nesta ação foram rea-
lizados testes para detec-
ção de casos de HIV (Aids), 
sífilis e hepatites dos tipos 
B e C, que apresentam 
maior incidência. Esta é 
uma prática rotineira do 
ambulatório, que atende a 
população diariamente em 
sua sede (na Rua Pero-
bal, nº 4488, fundos do 
Centro de Especialidades 
Médicas – CEM) com exa-
mes e orientações e rea-
liza parcerias com empre-
sas e entidades para 
estender o atendimento.

No último dia 28, por 
exemplo, os testes rápi-
dos foram oferecidos para 
pessoas acolhidas pela 
Apromo (Associação de 
Apoio à Promoção Profis-
sional). “No período da 
manhã nossa equipe rea-
lizou 88 testes rápidos 
para sífilis, HIV e hepatites 
virais. Recentemente tam-
bém oferecemos testes 
aos ar tistas e funcioná-
rios do circo que passou 
pela cidade e em parceria 
com o Sesc realizamos 
144 testes rápidos para 
população no ambulatório. 
Graças à parceria, também 
ofertamos testes de glice-
mia e colesterol, além de 
orientações”, disse Maria 

de Lourdes Gianini, coor-
denadora do Ambulatório 
de Infectologia.

TUBERCULOSE
Além desse trabalho, 

o ambulatório realizou 
na última semana capa-
citação para médicos e 
enfermeiros da Atenção 
Primária em Saúde sobre 
tuberculose. O treinamento 
foi na última sexta-feira, 
13, na parte da tarde, no 
auditório da 12ª Regional 
de Saúde, e contou com 
as orientações do médico 
Celso José Gomes.

Maratona Contábil
Organizadores da tradicional 
Maratona Contábil da Unipar, 
novamente comemoram o 
sucesso do evento anual do 
curso de Ciências Contábeis, 
que chega à 15ª edição. 
O tema foi: ‘A arte de 
multiplicar conhecimentos 
somando alegria’. O evento 
consiste em uma competição 
na qual são aplicadas provas 
com base nos conteúdos 
das disciplinas de formação 
geral, profissional e 
complementar, visando à 
troca de conhecimentos 
teóricos e práticos.
Foram 44 equipes 
participantes, formadas por 
acadêmicos de todos os anos 
da graduação. Aprimorando 
os métodos, este ano os 
competidores puderam 
usar tecnologias digitais, 
como o software Quizziz nos 
chromebooks, que permite 
que as respostas sejam 
corrigidas automaticamente 
e os pontos computados 
na hora, já exibindo a 
classificação das equipes.

Tesouro socorre estados 
inadimplentes
A Secretaria do Tesouro Nacional 
teve que arcar, em agosto, com 
mais de R$ 633 milhões em dívidas 
de estados que estão com as contas 
no vermelho. Foram R$ 190,79 
milhões relativos a inadimplências 
do estado do Rio de Janeiro, R$ 
198,69 milhões de Minas Gerais, R$ 
233,94 milhões de Goiás e R$ 10,29 
milhões do Rio Grande do Norte. 
No acumulado de janeiro a agosto 
deste ano, a União, por meio 
do Tesouro, já desembolsou R$ 
5,25 bilhões para pagar dívidas 
dos estados. 

Série
O valor já supera os R$ 4,82 
bilhões acumulados no ano 
passado, o que significa que o 
total em 2019 será o maior da 
série histórica, iniciada em 2016. 

Arrependidos 
Apesar de o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
ter avisado que não vai aceitar 
pedidos de retirada de assinaturas 
da CPI da Lava Jato, deputados 
“arrependidos” insistem e 
pressionam o democrata. 

Alvos 
Até agora, 14 parlamentares 
declinaram do apoio à comissão 
que, se instalada, terá como alvos 
o ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, e a força-tarefa 
da Lava Jato. A oposição, com o apoio 
do Centrão, levantou 175 assinaturas 
- quatro a mais que o necessário para 
criar a CPI. Cabe a Maia decidir se a 
comissão sairá do papel. 

Pesquisa 
O remanejamento de recursos 
para o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) não assegura 
o pagamento de bolsas de 
pesquisa até o fim do ano. Isso 
porque o déficit para honrar 
o pagamento das bolsas de 
setembro a dezembro, antes do 
remanejamento - de R$ 82 milhões 
-, era de cerca de R$ 330 milhões. 

Fundo Lava Jato 
Os recursos remanejados, no 
entanto, só dão para pagar 
as bolsas de setembro, com 
vencimento em outubro. A 
equipe econômica e o ministro 
Marcos Pontes (Ciência e 

Tecnologia) tentam uma 
alternativa emergencial: angariar 
uma parcela do fundo formado 
por recursos recuperados pela 
operação Lava Jato - oriundos de 
multa paga pela Petrobras em 
acordo com a Justiça americana. 

Fake News 
A oposição quer levar à CPI das Fake 
News integrantes do Governo e 
representantes de empresas ligadas 
à investigação sobre envio em 
massa de mensagens via WhatsApp 
durante as eleições do ano passado. 

Presidência
Entre os sete requerimentos 
apresentados pela deputada 
Natália Bonavides (PT/RN), está 
o que pede a convocação de 
Rebecca Félix da Silva Ribeiro 
Alves, assessora da Presidência 
da República, “para prestar 
esclarecimentos sobre o seu 
trabalho de coordenação de 
mídia e produção de conteúdo 
publicitário, realizado para a 
campanha de Jair Bolsonaro”. 

Petróleo 
Das 17 empresas inscritas para 
participar da 16ª Rodada de 
Licitações da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), apenas 
duas (Enauta e Petrobras) têm 
capital nacional. 

Bacias 
O leilão está marcado para 10 de 
outubro com a oferta de blocos 
nas bacias de Pernambuco-
Paraíba, Jacuípe, Camamu-
Almada, Campos e Santos, 
somando uma área de 29,3 mil 
quilômetros quadrados.

Ford
A montadora Ford e o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
fecharam acordo no valor de R$ 
10 milhões, encerrando uma 
ação civil pública que tramita no 
Judiciário desde 2011. Os valores 
serão pagos a partir de janeiro 
de 2020, de forma parcelada, 
sendo R$ 4 milhões em favor de 
entidades beneficentes sem 
fins lucrativos. 
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Namorado confessou disparo
que matou jovem no Colibri

Apesar da confissão do namorado 
de Thaís Miranda, 20 anos, na manhã 
da segunda-feira (16), na delegacia 
de Umuarama, a Polícia Civil não deu 
por encerradas as investigações e 
algumas pessoas serão ouvidas no 
decorrer desta semana.

De acordo com o delegado Gabriel 
Meneses, presidente do inquérito, 
“os trabalhos seguem em busca de 
esclarecer alguns detalhes e algumas 
peças que devem se encaixar para que 
possamos concluir as diligências”.

Thaís morreu com um tiro na 
cabeça na noite da sexta-feira (13), 
na residência em que morava com 
o companheiro, na rua Irineu Fer-
nando de Oliveira, no Jardim Coli-
bri. No local, o corpo foi encon-
trado dentro do imóvel, além de 

pacotes de cigarros paraguaios e 
dois rádios comunicadores.

O namorado (que não teve a iden-
tidade revelada) não se encontrava. 
Na ocasião, familiares disseram à 

polícia que ele estava fora da cidade. 
Na segunda-feira ele compareceu à 
DP acompanhado de um advogado e 
confessou o crime, relatando que o 
disparo foi acidental.

Um contrabandista de cigarros perdeu o controle de dire-
ção de um carro na madruga de ontem (terça-feira, 17), 
saiu da pista de rolamento na rodovia PR-486 e colidiu 
contra o muro de uma fábrica de biscoitos. Em seguida o 
carro se incendiou. Toda a carga foi destruída.
O veículo carregado com cigarros contrabandeados 
pegou fogo na no trecho da rodovia compreendido entre 

Umuarama e Mariluz. Policiais militares foram acionados por volta das 11h e verificaram que o carro havia se 
envolvido no acidente durante a madrugada.
Pelo que os PMs puderam analisar no local, o condutor conseguiu escapar das chamas e fugiu, não 
sendo identificado. Pela placa, foi verificado que o veículo como um GM Astra de Umuarama.
Acredita-se que a velocidade em que o motorista seguia, em direção à Umuarama, era alta. Ao 
passar pela última curva antes de chegar ao entroncamento à PR 323, saiu da pista, invadiu a 
margem direita e colidiu contra o muro da fábrica. Bombeiros chegaram a ser acionados, também 
durante a manhã de ontem, retornaram ao serem comunicados pelos PMs que o fogo estava extinto.
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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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reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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* 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.

Malhação 
Rita começa a contar sua história com 

Rui para Meg, mas para quando Guga 
chega. Carla se arrepende de ter beijado 
Marco e pensa em Madureira e Neide. Rita 
se atrapalha e deixa escapar para Max que 
seu namoro com Guga é uma farsa. 

Bom Sucesso 
Alberto expulsa Diogo da UTI. Padre 

Paulo diz a Waguinho que não desistirá 
dele. Nana afirma a Diogo que Paloma pre-
cisa pagar pelo crime que cometeu, sem 
saber que a gravação com os bandidos é 
falsa. Cristoban avisa a Marcos que eles 
não têm dinheiro para pagar a primeira 
parcela da hipoteca, e o filho de Alberto 
resolve ir a Búzios para salvar o bar. 

A dona do pedaço 
Vivi desiste de sua viagem e pede um 

tempo a Camilo. Maria da Paz afirma a 
Rock e Téo que deseja que Jô continue 
perdendo seu dinheiro. Beatriz e Linda 
se preocupam com a situação de Vivi. 
Kim tem uma ideia para afastar Vivi e 
Chiclete de Camilo. Fabiana aceita tes-
temunhar contra Chiclete e alerta Camilo 
sobre uma possível fuga da irmã. 

As aventuras de Poliana 
Serena e Ruth decidem que Bento 

deve escolher com quem quer ficar. 
Afonso pede perdão a Sophie por ter o 
abandonado no altar. Guilherme conta 
o que viu para Raquel e pede para a 
menina tomar cuidado com Jerry. 

Cúmplices de um resgate 
Pastor Augusto e a professora Flávia 

voltam a ensaiar as crianças para a peça. 
Dóris leva Otávio para ver o ensaio. Joa-
quim prepara o peixe que conseguiram 
pescar. Regina descobre o rato Tumtum e 
o usa para chantagear Manuela. 

Topíssima 
Sophia fica triste e se abre com 

Gabriela. Pedro ameaça Fernando e o 
manda fazer uma entrega do Veludo Azul. 
Mariinha acaba permitindo que Sophia 
veja seu filho. Ela diz que se afastará 
de Antonio e eles choram. Graça conta 
para Pedro que ouviram Mão de Vaca 
falar sobre a investigação. O policial diz 
que falará com o filho. 

Liderança Positiva   O 
coordenador do curso 
de Administração, 
professor João Codato, foi 
convidado para ministrar 
palestra para cerca de 
60 empresários da Aciu 
(Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Umuarama), abordando o 
tema ‘Liderança Positiva’. 
Codato pontuou conceitos, 
técnicas e ferramentas 
para que o empreendedor 
se torne apto a liderar 
equipes e tomar frente 
na execução de grandes 
projetos. Segundo ele, 
líderes precisam ser 
objetivos, bem como 
ter um direcionamento 
para que o projeto 
flua com sucesso, por 
isso apresentou aos 
empresários maneiras 
para que direcionem 
seu pensamento 
corretamente, seguindo 
uma linha que levará 
a equipe a ter bons 
resultados. 

Ação social   O curso de 
Farmácia da Unidade de 
Toledo, em parceria com o 
CRF-PR (Conselho Regional 
de Farmácia), realizou uma 
campanha de arrecadação 
de fraldas e produtos de 
higiene e limpeza para a 
Associação Promocional 
e Assistencial (APA), 
entidade mantenedora 
do Lar dos Idosos. 
Os donativos foram 
recolhidos no 4° Seminário 

de Práticas Integrativas 
e Complementares em 
Saúde, promovido pelo 
Conselho. Segundo o 
professor Douglas Rossi 
Jesus, coordenador 
do curso, as ações 
sociais promovidas pela 
Universidade são uma 
forma de aproximação dos 
futuros profissionais com a 
população.

Balística Forense  
Acadêmicos dos cursos 
de Biomedicina e Direito 
da Unidade de Cascavel 
participaram de um curso 
sobre Balística Forense. O 
tema abordado é uma das 
disciplinas que integram 
a Criminalística e o foco 
é o estudo das armas 
de fogo, das munições e 
dos fenômenos e efeitos 
próprios dos tiros. A 
aula foi ministrada pelo 
delegado da Polícia Civil 
do Paraná, Rodrigo Souza, 
que pontuou a intenção 
do curso em capacitar 
operadores do Direito, 
advogados, estudantes 
na área de perícia, para 
a atuação na área. O 
professor possibilitou à 
turma fazer uma análise 
de casos concretos 
referentes às armas de 
fogo, com a ideia de saber 
identificar armas, tanto 
balística interna [sua 
estrutura], quanto balística 
externa, e perceber os 
efeitos do disparo quando 
atinge o alvo.

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
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“As pessoas que 
sorriem tendem a 
dirigir, ensinar e 
vender com muita 
eficiência, além de 
criar filhos mais 

felizes. Existe mais 
informação num 
sorriso do que 

numa expressão 
carrancuda.”   

(Dale Carnegie)

Happy Day
A coluna destaca leitores do 
Jornal Tribuna Hoje News que 
comemoram aniversário hoje -, 
Gerson Cota, Marco Mori, Cilene 
Romeiro, Paulo Afonso Barce-

los, Marcelo Montanha da Silva, 
Valeria Bononi Gonçalves de 

Souza, Valéria Bononi, Juliano 
Franco Drugovich e  Pedro Zan-

co. Da coluna: felicidades!

A Engenheira que adora ESCREVER !
Máriam Trierveiler Pereira teve mais um conto selecionado  para a Coletânea de Con-
tos Infantis que o Sesc lança na segunda-feira (23) na abertura da Semana  Literária.  
Formada em Engenharia, professora do IFPR e bailaora (dança flamenca), ela ainda 

coordena o grupo de Dança Flamenca do Centro Cultural -, e nas horas vagas 
escreve livros e faz poesias.  Em 2016 também fez parte da coletânea do Sesc, em 
2017 escreveu “O Álbum de Fotografias da Vovô -, e em 2018 o livro Téo e Sofia, o 
primeiro da série Mamãe, Como Faz? A coluna esteve na tarde de ontem, na coletiva 

que  a escritora deu na Biblioteca do Sesc. 

ZCASONI

 Casa da Paz
A noite de sexta (20) ganha Jantar Solidário para a construção da 
Casa da Paz. Será  às 20 h na Chácara Betel com a participação de 
quatro cozinheiros ilustres que farão pratos especiais para serem 

degustados pelos 400 convidados. Convites custam R$ 50 e podem 
ser adquiridos na Real Gourmet, Uvel, Posto Leblon -, entre outros.  
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Visita Governador
Está marcada para `as 20h desta quarta-feira (18) , a reunião festiva da  Visita Oficial 
do casal governador do Rotary do Distrito 4630 Rosy Curioni Martello e Édio Martello,  
ao Rotary Club de Umuarama Catedral. A presidente Raquel Licks recepciona os compa-

nheiros e convidados na Casa da Amizade. 

No Lions
Os integrantes do  Lions Club Umuarama  
recebem na Toca do Leão,  hoje às 20h, a 
visita  oficial do governador do Distrito LD 
- 6,  DG Gilberto São João e sua DM Maria 
Eliana. O presidente do Lions Umuarama 

Jeferson Carmelo Pacheco será o anfitrião. 

Corpo e mente
Neste final de semana um evento vai 
movimentar a cidade. Trata-se do 1º 
Simpósio Médico Unimed/Unipar, que 
será realizado no teatro da Fundação 
Cultural Vera Schubert. Na sexta, 20, 

começa às 19h e no sábado, às 8h. Com 
palestrantes renomados e seguindo o 

eixo temático ‘Saúde integral: mente sã, 
corpo são’, é dirigido para profissionais 
da saúde. Inscrições abertas no site da 

Unipar/página eventos.

Avant-première
As escritoras umuaramenses  Carolina Boucault e  Márcia Tiago 
Sá ( foto) que  lançarão o livro “Acredite! Nós podemos fazer a 
Diferença”  fizeram a apresentação do livro para a imprensa na 

tarde de ontem, no Sesc. O livro  nasceu de um projeto da Esco-
la Birigui e  conta a história de um menino que saiu do campo, 
veio para a cidade e depois de constatar o “estrago” de atitudes 
impensadas do ser humano, resolve dar o equilíbrio que o meio 
ambiente merece. “Devemos começar na nossa cidade”, desta-

cam as autoras. Elas  se inspiraram num projeto piloto do escola 
que ensina sobre reciclagem, compostagem e ações corretas na 
prática para alunos de 01 a 05 anos. O importante é termos ati-
tudes e ensinarmos através de ações e Livros. Elas fazem Noite 
de Autógrafos na próxima segunda (23) na abertura da Semana 

Literária, no Sesc.
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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
ONIX 1.4 LTZ AT. .............................................18/19 .......................BRANCO ...................................COMPLETO, AUT, COURO, KM 7.900 ....... R$ 59.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .......................................18/19 .......................BRANCO ...................................COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ....... R$ 64.900,00
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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Publicação de concessão de Licença Prévia – LP 

 
UMUMIX CONCRETEIRA LTDA - UMUMIX CONCRETEIRA (CNPJ: 
24.151.092/0001-79), torna público que recebeu do Instituto Ambiental do 

Paraná – IAP, a Licença Prévia (LP) para atividade de Preparação de massa 

de concreto e argamassa para construção, localizada na rua Naga, número 

1401, Parque Industrial III, CEP: 87.507-150, Umuarama/PR, com validade de 

24 de julho de 2020. 

Publicação de requerimento de Licença de Instalação – LI 

 

UMUMIX CONCRETEIRA LTDA - UMUMIX CONCRETEIRA (CNPJ: 
24.151.092/0001-79), torna público que requereu ao Instituto Ambiental do 

Paraná – IAP, a Licença de Instalação (LI) para atividade de Preparação de 

massa de concreto e argamassa para construção, localizada na rua Naga, 

número 1401, Parque Industrial III, CEP: 87.507-150, Umuarama/PR. Foi 

determinado um Plano de Controle Ambiental (PCA). 

Curso de 
Administração
O Colégio Estadual 
Pedro II abriu ins-
crições para o curso 
Técnico de Administra-
ção, o curso é direcio-
nado aos alunos que 
estão no nono ano do 
ensino fundamental 
e as vagas são limi-
tadas. O curso traz a 
proposta de conciliar 
as matérias do ensino 
médio com a educação 
profissional e técnica, 
integrando a formação 
à capacitação profis-
sional, abordando o 
desenvolvimento do 
empreendedorismo e 
introdução ao mer-
cado de trabalho, para 
mais informações 
entre em contato 
com a secretaria do 
colégio.

Dia Nacional 
dos Surdos
Assumu realizará 
encontro em alusão 
ao dia Nacional dos 
Surdos em Umuarama. 
O evento contará 
com depoimentos e 
compartilhamentos 
de informação sobre 
os direitos dos surdos, 
no encontro aberto 

à comunidade no dia 
26, às 19h30, na sede 
da Assumu, na Rua 
Voluntários da Pátria. 
Acontecerá um encon-
tro entre professores 
e profissionais do 
cadastro único e do 
Cras da Secretaria de 
Assistência Social.

Frango 
na Telha

Vem aí a 20ª Edição da 
Tradicional Festa do 
Frango na Telha, que 
já tem data marcada 
para os dias 9 e 10 de 
novembro no Parque 
de Exposições Dário 
Pimenta da Nóbrega. No 
sábado (9), acontece o 
jantar, a partir das 19h30 
e domingo (10) será o 
almoço, ás 11h. Toda 
a renda obtida com a 
venda dos ingressos será 
revertida ás entida-
des do município. Os 
convites já estão sendo 
vendidos por R$ 30 reais 
e crianças até sete anos 
terão isenção de taxa.

DIVULGAÇÃO
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Bicampeões na Night Run 2019
Aconteceu no último domingo (15) 

a segunda edição da Nigth Run em 
Umuarama, com aproximadamente 
400 competidores incluindo compe-
tidores de 25 municípios vizinhos e 
do estado do Mato Grosso do Sul.

O maratonista Anderson Cris-
thian, 44, foi bicampeão geral no 
percurso de 12 kms com o tempo 
de 41:15 min. Anderson, levou pra 
casa o primeiro lugar geral pela 
segunda vez. Seus filhos Kaio Cris-
thian, 11 e Gabriel Cristhian, 20, 
também correram.

Mesmo não tendo nenhuma cate-
goria que se encaixasse na sua idade, 
Kaio concluiu o percurso de 6 kms 
com o tempo de 23:59 min, mos-
trando ser um atleta mirim muito pro-
missor. Gabriel participou na categoria 
de 16 a 24 anos num trajeto de 6 kms 

e, seguindo os passos do 
pai, conquistou o primeiro 
lugar na categoria como 
tempo de 21:30 min.

Márcio Calgara, 37, foi 
o segundo bicampeão nos 
6 kms da categoria geral, 
terminando a prova com o 
tempo de 18:37 min.

Próximas Competições
Anderson, Gabriel e 

Kaio vão competir no 
domingo (22) na Primeira 
Corrida Beneficente ‘Cor-
rendo Pela Vida’ que 
acontece em Terra Roxa.

Já o maratonista Már-
cio Calgara irá par tici-
par no sábado (21) da 
‘Paraná Running’ que 
acontecerá em Maringá.

Os jogos escolares Bom de Bola 
chegaram ao final. Nesta edição 
vários times de diferentes municí-
pios par ticiparam representando 
escolas públicas. Os jogos foram 
sediados em Icaraima entre os dias 
5 e 8 de setembro.

Na primeira fase regional par-
ticiparam atletas de 16 escolas 
estaduais inscritas que estão juris-
dicionadas ao Núcleo Regional de 
Educação (NRE) de Umuarama nas 
categorias B de 12 a 14 anos e 

A de 15 a 17 anos. Foram 700 
participantes.

PRÓXIMAS FASES
As próximas fases aconteceram 

entre os dias 3 e 6 de outubro em 
Tuneiras do Oeste. O Núcleo Regio-
nal de Umuarama será representado 
pelos Colégios Duque de Caxias de 
Nova Olímpia na categoria de 15 a 

17 anos e pelo Colégio Desembarga-
dor Antônio Franco Ferreira da Costa 
de Icaraíma na classe de 12 a 14 
anos no naipe feminino. No mascu-
lino, com idades de 15 a 17 anos, 
o representante será o Colégio Esta-
dual Ana Neri de Perobal. De 12 a 
14 anos o Colégio Estadual Duque 
de Caxias de Nova Olímpia.

LARISSA DINIZ

CALGARA, Kaio, Anderson e Gabriel, com os troféus conquistados

Bom de Bola
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