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Limpo’ premia alunos 
vencedores da etapa 
regional 
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Trio traficante é detido
no Parque das Laranjeiras

Dois jovens foram presos e um adolescente foi apreendido na tarde de ontem (segunda-
-feira, 30), no Parque das Laranjeiras, acusados de tráfico de drogas. Eles escondiam as 
drogas embaixo da ponte, mas cães farejadores da PM localizaram o entorpecente e o 

grupo foi conduzido à delegacia. l Pág. 6

Meio Ambiente vai 
analisar condições de 
árvore que caiu sobre 
veículo 

Atletas de Umuarama 
são destaque na Copa 
Paraná de Judô em 
Curitiba

Concretagem
A Prefeitura iniciou a construção da primeira de um conjunto 
de seis pontes em concreto que vão melhorar as condições 

de tráfego para os moradores da zona rural. O investimento é 
de R$ 2,6 milhões com recursos de convênio celebrado entre 
o município e o Ministério da Integração Nacional. A primeira 

ponte, na Estrada Moema, está sendo erguida.l Pág. 4
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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
21/10 - 10h41

Nova
28/09 - 15h27


32 17 


32 20

Terça




26 13 


31 15

QuartaQuarta

Cheia
13/10 - 18h10

Tributo ao professor e à natureza

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.

01 05 08 10 12 25 28
concurso: 0207

04 09 16 19 29 43

concurso: 1992

concurso: 1388

07 08 22 27 29 42
concurso: 2193

concurso: 5085

10 36 60 73 80

concurso: 5427

56.784
81.713
22.604
40.045
88.233

JULHO

TREZE/PB

concurso: 1871

01 02 04 05 06 07 08 11 
13 14 18 20 22 23 24

concurso: 2008

01 11 14 16 18 26 28 
29 32 35 41 42 43 45 

52 70 78 84 88 96

17 18 22 29 31 40

14 27 31 42 47 59 66

‘‘

‘‘

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor, cadeira 19 na 
Academia Sul-Brasileira de Letras - http://lcamorim.blogspot.com.br

Nublado  

‘‘

‘‘

Nublado  
Nublado com 
poucas nuvens  

Nublado com 
chuva isoladas

Dia 4 de outubro é o Dia da Natureza e o dia 5 é o Dia Mundial 
do Professor. Esse dia em homenagem ao professor foi criado pela 
Unesco em 1994 com o objetivo de chamar atenção para o papel 
fundamental que esses profi ssionais tão importantes, talvez os mais 
importantes de todos, têm na sociedade e na instrução da população. 
Acho que as duas coisas têm muito a ver, pois o professor educa, trans-
mite conhecimento para que nós, seres humanos, tenhamos senso 
de valor e responsabilidade, para que saibamos cuidar da Natureza, 
saibamos preservá-la para podermos ter uma perspectiva de futuro 
para nossos fi lhos e netos.

Quero parabenizar os professores de todo o Brasil e de todo o 
mundo, principalmente aqueles abnegados, completamente dedicados 
ao magistério, como alguns que conheço e dos quais tenho orgulho 
de poder dizer que são meus amigos.

Então rendo minha humilde homenagem a esses profi ssionais, 
principalmente aqueles do primeiro grau, aqueles que ensinam a ler 
e a escrever nos primeiros anos da escola, pois eles dão a base que 
o cidadão vai precisar para sermos bem sucedidos no segundo grau, 
na universidade, na vida. Apesar dos donos do poder, que a cada dia 
comprometem mais a educação brasileira, fazendo modifi cações que 
só empobrecem o nosso sistema de ensino, além da falta de reconhe-
cimento ao corpo docente da escola pública.

Que esses profi ssionais sejam reconhecidos, melhor qualifi cados e 
melhor remunerados, para que possam exercer com amplitude a sua pro-
fi ssão, valorizando a nossa educação que anda tão relegada a último plano 
pelos nossos governantes, que fazem questão de que o ensino público 
seja ruim, pois é mais fácil dominar um povo sem cultura.

E tanto ou mais do que a educação, a nossa Mãe Natureza tam-
bém é desrespeitada. Nós, homens, envenenamos o ar, a ág ua, a 
terra, tudo. Nosso meio ambiente é cada vez mais agredido e Mãe 
Natureza já se ressente disso, mostrando que não está nada contente: 
as catástrofes climáticas, em volta do mundo, dizem bem isso.

Então peço, nesta época de primavera, no auge da explosão da 
natureza, que nós, homens, seres humanos, nos conscientizemos de 
que tudo o que fi zermos contra a natureza, ela nos devolverá. Não 
fi caremos impunes. Precisamos cuidar mais e melhor dela, para que 
ela possa nos legar um futuro.

Presidente do 
BNDES (Banco 

Nacional de 
Desenvolvimento 

Econômico e 
Social), Gustavo 

Montezano. 

AGÊNCIABRASIL
 

 “A verdade é 
que o Estado 
é um péssimo 
detentor de 

empresas, um 
péssimo gestor 

de ativos”.



Fórum do Noroeste
“Geração de Emprego e Melhoria de Renda” será o tema 
do 1° Fórum da Frente Parlamentar em Prol de Políticas 
Públicas para o Desenvolvimento da Região Noroeste do 
Paraná, em Umuarama. O evento acontece na próxima 
quinta-feira (3), no Campus 3 da Universidade Paranaense 
(Unipar), em Umuarama. O encontro promovido pela 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) está previsto para 
começar às 8h30.
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Combate à
Corrupção

A Comissão de Finanças 
e Tributação da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
aprovou ontem (segunda-
-feira, 30) o projeto de lei 
676/2019, de iniciativa do 
Poder Executivo, que institui 
o Fundo Estadual de Com-
bate à Corrupção (Funcor/
PR). O parecer ao projeto 
foi assinado pelo deputado 
Delegado Jacovós (PL).

Vinculado à Controlado-
ria Geral do Estado, o Fundo 
é destinado à prevenir, fis-
calizar e reprimir atos ilícitos 
de servidores públicos ou de 
pessoas jurídicas implica-
das em ações previstas na 
Lei Federal 12.846/2013, 
a Lei Anticorrupção.

A Comissão aprovou ainda 
pareceres favoráveis a duas 
outras proposições remetidas 
pelo Executivo: o projeto de 
lei 604/2019, que aprova a 
criação de crédito especial de 
R$ 345 mil ao orçamento da 
Secretaria de Comunicação 
Social e de Cultura para a com-
pra de seis veículos, com pare-
cer de autoria do deputado Luiz 
Fernando Guerra (PSL).

E o projeto de lei 
565/2019, que visa aperfei-
çoar o regime de acordos dire-
tos de precatórios. A proposta 
faculta aos contribuintes que 
aderiram ao regime especial 
fixado pela Lei 17.082, de 
fevereiro de 2012, mas cuja 
proposta de acordo ainda 
esteja pendente de análise, a 
opção pela rodada de concilia-
ção prevista na Lei 19.802, de 
dezembro de 2018.

RECUPERAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

O Execu t i vo  a r gu -
menta que a proposta vai 

“impulsionar a recuperação 
de créditos tributários, na 
medida em que o resultado 
dos acordos celebrados é 
imputado na parcela pos-
tergada dos parcelamentos 
tributários instituídos pela 
Lei 17.082/2012”. O pare-
cer ao projeto foi dado pelo 
deputado Tiago Amaral.

Já o projeto de lei comple-
mentar 9/2019, que institui 
o Programa de Indenização 
de Licença Especial do Fun-
cionalismo Público Estadual, 
teve sua apreciação adiada 
em face do pedido de vista 
formulado pelo deputado 
Arilson Chiorato (PT). A maté-
ria tem parecer favorável 
exposto, durante a reunião, 
pelo relator, o deputado Tiago 
Amaral (PSB). O projeto é 
oriundo do Poder Executivo.

A reunião da Comissão 
de Finanças foi presidida pelo 
deputado Nelson Justus (DEM) 
e também teve a participação 
dos deputados Delegado Jaco-
vós, Arilson Chiorato, Luiz Fer-
nando Guerra, Emerson Bacil 
(PSL) e Tiago Amaral.

DEPUTADO Delegado Jacovós (PL) foi 
o relator na Comissão de Finanças e Tribu-
tação do projeto do Executivo que institui 
o Fundo Estadual de Combate à Corrupção

DÁLIE FELBERG/ALEP

Agronegócio
A Região Noroeste 
é formada por 61 
municípios e tem uma 
economia baseada no 
agronegócio e algumas 
indústrias do ramo 
alimentício e têxtil. Para 
o deputado estadual e 
coordenador da Frente, 
Delegado Fernando 
Martins (PSL), a região 
está sendo castigada com 
a falta de investimentos, o 
que gera falta de emprego 
e, consequentemente, 
uma estagnação na 
economia local.

Presenças
O Fórum, que acontece 
na próxima na quinta-
feira, contará com a 
presença de empresários, 
industriais, comerciantes, 
cooperativas, entidades 
e políticos para uma 
discussão sobre os novos 
caminhos para o Noroeste 
do Paraná. O deputado 
Delegado Fernando 
Martins, destaca a 
participação da população 
no evento. “É preciso ver 
com os olhos de quem vive 
os problemas da região”, 
disse o parlamentar.

Reforma política na pauta da OAB
A OAB Paraná, por meio de sua Comissão de Direito 
Eleitoral, realizou em 27 de setembro, às 9h, audiência 
pública sobre reforma política. A iniciativa, repetida 
em todas as seccionais do país, partiu da Comissão 
Especial de Estudo da Reforma Política do Conselho 
Federal da OAB (CFOAB) e da Escola Nacional de 
Advocacia (ENA). O objetivo é concentrar o debate 
sobre a forma de representação brasileira em cinco 
eixos: candidatura avulsa, voto impresso, sistema 
eleitoral, financiamento eleitoral e cotas de gênero.

Supersalários
A Câmara dos Deputados tem conduzido discussões 
sobre os supersalários do funcionalismo. Estudos 
feitos pelo deputado federal Gilson Marques (Novo) 
apontam que 65% dos juízes recebem acima do 
teto salarial. O parlamentar pretende mostrar o 
desrespeito ao teto salarial e contribuir com o 
andamento de um dos projetos que querem limitar 
os penduricalhos no Legislativo.
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Concretagem na 
ponte da Moema

A Prefeitura iniciou a 
construção da primeira de 
um conjunto de seis pon-
tes em concreto que vão 
melhorar as condições 
de tráfego para os mora-
dores da zona rural, do 
escoamento da produção 
e o acesso aos serviços 
na cidade. O investimento 
é de R$ 2,6 milhões com 
recursos de convênio cele-
brado entre o município e 
o Ministério da Integração 
Nacional. A primeira ponte 
está sendo erguida na 
Estrada Moema, sobre o 
ribeirão do Veado.

Os operários já implan-
taram as fundações da 
ponte e tinham previsão de 
concretar a bases no final 
da tarde de ontem (30). 
Em seguida começam a 
ser erguidas as alas e por 
fim será montado tablado 
em concreto, com auxílio 
de vigas de padrão rodo-
viário. O objetivo é dar 
mais mobilidade com agi-
lidade e segurança à zona 
rural, assegurando boas 
condições de trânsito em 
qualquer período climático.

O prefeito Celso Pozzo-
bom e os representantes da 
Construtora Cobrebem, de 
Santa Helena, assinaram a 

ordem de serviço no dia 18 
e a construção está a todo 
o vapor. “O morador da zona 
rural precisa de boas con-
dições de acesso às rodo-
vias e centros urbanos, pois 
depende do transporte para 
adquirir insumos, produzir e 
comercializar a sua produ-
ção, e também para adquirir 
materiais de consumo para 
sua família e acessar servi-
ços essenciais, como aten-
dimento na área de saúde”, 
disse o prefeito.

As seis pontes serão 
em concreto armado. “Há 
anos não se construía 
pontes na zona rural de 
Umuarama. Neste ano 
já construímos uma na 
Estrada Esperança e outra 
na Estrada Desengano, em 
parceria com uma usina, 
além de reconstruir pon-
tes na Estrada Amarela 
e na Iarama”, lembrou o 
secretário de Obras, Plane-
jamento Urbano e Projetos 
Técnicos, Isamu Oshima.

A Moema liga as estra-
das Pavão e Dias à rodovia 
PR-580, sobre o Ribeirão 
do Veado, e também ao 
centro da cidade por meio 
da Avenida Presidente Cas-
telo Branco. A previsão de 
conclusão é de 60 dias.

OS operários já implantaram as fundações da ponte e começaram a fase de concretagem

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMUMelhor em educação
União da Vitória é a 
melhor cidade paranaense 
ranqueada no sistema de 
educação medido pelo 
relatório Urban System 
para o Connected Smart 
Cities. “Estamos atuando de 
maneira muito inovadora na 
educação, transformando 
o jeito de fazer política. E 
o resultado é esse: alunos, 
pais, professores, diretores 
e a comunidade aprovando 
os investimentos na área. É a 
melhor recompensa”, disse o 
prefeito Santin Roveda (PL).

Educação II
No ranking nacional, União 
da Vitória ocupa a nona 
colocação com 4,744 
pontos. As próximas duas 
cidades parananenses mais 
bem ranqueadas são Irati 
(75º lugar, com 4,218) e 
Pato Branco (76º lugar, com 
4,211 pontos).

Vice-líder
O presidente Jair Bolsonaro 
confirmou a deputada 
paranaense Aline Sleutjes 
(PSL) entre os quatro 
parlamentares vice-líderes 
do Governo na Câmara dos 
Deputados. Os outros três 
confirmados são Caroline 
De Toni (PSL-SC), Daniel 
Silveira (PSL-RJ) e Eros 
Biondini (Pros-MG).

Sede do Cosems
O deputado Michele Caputo 
(PSDB) participou da 
inauguração da nova sede 
do Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde do 
Paraná. “Após 32 anos 
de existência, o Consems 
inaugurou sua primeira sede 
própria. Um prazer muito 
grande estar presente neste 
momento, o conselho tem um 
papel muito importante na 
saúde pública, contribuindo 
para a melhora das gestões 
municipais e o fortalecimento 
do SUS no Estado”.

Linha de transmissão
A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou 
o projeto que estabelece 
indenização por uso de 
propriedade rural para 
implantação de linha de 
transmissão ou distribuição 
de energia elétrica. O relator, 
deputado Pedro Lupion 
(DEM-PR), deu parecer 
favorável à proposta que 
define o mínimo de 20% do 
valor da terra. “O projeto 
favorece as empresas de 
distribuição e transmissão 
que terminam por conceder 
indenizações ínfimas aos 
agricultores, os que menos 
condições têm de enfrentar 
na Justiça tais questões”.

Patriota ou PSL
Os deputados e os senadores 
do PSL não acreditam que 
o presidente Jair Bolsonaro 
vai trocar o partido pelo 
Patriota. A razão é simples: 
Bolsonaro vai precisar 
do fundo partidário para 
disputar as eleições. O PSL 
terá entre R$ 249,9 milhões 
e R$ 366,2 milhões para as 
eleições municipais em 2020. 
Já o Patriota, entre R$ 46 
milhões e R$ 67,4 milhões. 
Esses valores devem se 
repetir em 2022.

Tarifa Zero
O presidente da Upes, 
Wellington Tiago, vai 
participar da audiência 
pública na quarta-feira (2) 
para coleta de assinaturas do 
projeto de iniciativa popular 
que prevê a gratuidade no 
uso do transporte público. 
“Para nós, estudantes, o 
projeto Tarifa Zero é de 
extrema importância. 
Algumas cidades já adotam 
o passe livre aos estudantes, 
mas a universalização 
do acesso ao transporte 
público é fundamental 
para mobilidade dos 
trabalhadores e dos cidadãos 
de uma forma geral”, disse.
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R$ 290.000 R$ 110.000

Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. 
Alto São Francisco. Terreno com 240,00m². Casa nova, em alvenaria com 
130m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, espaço 
gourmet c/ churrasqueira, área de serviço coberta e garagem.

Residência recém-reformada, pronta para morar. Oportunidade
para garantir sua moradia com conforto e facilidade!

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

RESIDÊNCIA - JD. ATLÂNTICO EDIFÍCIO BELA VIDA - OPORTUNIDADE!

COMPLEXO DE CHÁCARAS LAGOA DOURADA 

R$ 130.000

Lote 60 - B - Chácara com ótima topografi a, 
com área 2520m², localizada no condomínio 
Lagoa Dourada, nesta cidade de Umuarama/
PR, saída para Serra dos Dourados. Mata 
nativa, nascente de água, pista p/ caminhada, 
córrego c/ cachoeira, e toda infra-estrutura 
com energia elétrica, asfalto, água potável.

Menos de 2 km te separam da 
vida agitada na cidade para a 
tranquilidade da natureza.

ÓTIMA OPORTUNIDADE 
PARA INVESTIMENTO. 

AGENDE UMA VISITA 
PARA CONHECER!
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Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,11 - 2,54 3,43
IGP-M (FGV) -0,67 -0,01 4,09 4,95
IGP-DI (FGV) -0,51 - 3,86 4,32

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/8 a 28/9 0,5000 0,3434 0,0000
1/9 a 1/10 0,5000 0,3434 0,0000
2/9 a 2/10 0,5000 0,3434 0,0000
3/9 a 3/10 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,40% 27,55 
Vale ON +0,19% 47,75 
ItauUnibanco PN -1,41% 35,03 
Bradesco PN -1,68% 33,92 
Ambev S/A ON -1,03% 19,25 
Localiza ON +2,94% 45,46

IBOVESPA: -0,32% 104.745 pontos

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

Iene 108,13
Libra est. 0,8125
Euro 0,9168
Peso arg. 57,58

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL 0,0% 4,1540 4,1550 +0,3%
PTAX  (BC) +0,1% 4,1638 4,1644 +0,6%
PARALELO -0,2% 4,0800 4,3700 +0,2%
TURISMO -0,2% 4,0800 4,3500 +0,2%
EURO -0,2% 4,5402 4,5425 -0,1%

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 30/09

Iene R$ 0,0385
Libra est. R$ 5,13
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1530,69 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/09

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: 5,5%  | TJLP: 5,95%

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

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,00 3,1% 0,0%
SOJA Paranaguá 88,50 1,7% -1,7%
MILHO Cascavel 34,50 11,3% 4,5%

SOJA 906,00 23,00 4,3%
FARELO 295,90 6,00 1,4%
MILHO 388,00 16,50 4,9%
TRIGO 495,75 8,50 7,2%

SOJA 75,58 0,6% -1,1%
MILHO 30,54 0,4% 8,3%
TRIGO 44,59 0,2% -4,1%
BOI GORDO 151,85 0,1% 0,4%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

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

Em 30/09 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)

Trio traficante é detido
no Parque das Laranjeiras

Dois jovens foram presos e 
um adolescente foi apreendido na 
tarde de ontem (segunda-feira, 30), 
no Parque das Laranjeiras, acusa-
dos de tráfico de drogas.

De acordo com os policiais 
militares que realizaram a deten-
ção, a central havia recebido diver-
sas denúncias de que havia três 
homens no local traficando drogas. 
Um deles era o ‘olheiro’ do bando.

Os outros dois efetivamente 
buscavam o entorpecente em um 
esconderijo, situado em uma área 
de mata na beira do rio, e depois 
entregavam para os clientes.

Como no momento da aborda-
gem, aos suspeitos, nada de ilícito 
foi localizado, os PMs que esta-
vam na ocorrência pediram apoio 
à equipe do Canil, que encaminhou 
cães farejadores ao local.

O cão Iron farejou a droga no 
local em que ela cava escondida. 
Também foi encontrado dinheiro. 
Os três jovens suspeitos foram 
encaminhados à Delegacia, onde 
a droga foi pesada.

Ao todo, foram apreendidas 
7 pedras de crack, 5 buchas de 
cocaína, R$ 89,50 em notas 

variadas e moedas. Um dos deti-
dos tem 19 anos, outro tem 20 
anos e um deles é adolescente 
(16 anos). O rapaz de 19 anos 

já possui antecedentes criminais 
por receptação, uso de drogas e 
adulteração de sinal identificador 
de veículo.

CÃES farejadores encontraram a droga escondida

OBEMDITO
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Justificação
do GRTIDE
Uma Ação Civil Pública 

foi instaurada pelo Ministé-
rio Público contra o ex-pre-
feito de Maria Helena, 
Osmar Trentini e o Elias 
Bezerra de Araújo, pre-
feito atual do município, 
em virtude da autorização 
do pagamento de Gratifi-
cação de RTIDE (Remune-
ração por Tempo Integral 
e Dedicação Exclusiva) à 
dois servidores ocupantes 
do cargo de motorista, que 
à época eram vereadores.

De acordo com o com 
o MP, os réus devem 
devolver os recursos 
porque a gratificação era 
indevida e as funções de 
vereador e servidor eram 
incompatíveis.

A defesa dos réus 
procurou esclarecer os 
fatos, apontando que os 
ser vidores citados são 
motoristas de ambulân-
cia do Município de Maria 
Helena (cargo efetivo) e 
naquela função desempe-
nham jornada extraordiná-
ria normalmente.

Em função da jornada 
excessiva e para não pagar 
tantas horas extras men-
sais, o ex-prefeito Osmar 
Trentini resolveu substi-
tuir as horas extras por 
gratificação de RTIDE, no 
objetivo de remunerar os 
servidores pelo serviço 
extraordinário prestado.

Com o recebimento da 
gratificação, os servidores 
continuaram prestando o 
trabalho extraordinário (via-
jando para várias cidades 
levando pacientes), assim 
como ocorre em outros 

municípios da região. Com 
essa gratificação, o salário 
dos servidores não passava 
de R$ 2.500,00 por mês.

Ao tomar posse no 
cargo de prefeito, Elias 
Bezerra de Araújo conti-
nuou a pagar a gratifica-
ção, por entender que os 
servidores prestavam ser-
viço em jornada extraordi-
nária e que o pagamento 
de horas extras geraria um 
gasto maior ao município. 
RECOMENDAÇÃO DO MP

De acordo com Heber 
Lepre Fregne, procurador 
jurídico do Município de 
Maria Helena, ao rece-
ber uma recomendação 
do Ministério Público, 
dizendo da irregularidade 
desse pagamento, uma 
vez que os ser vidores 
não podiam ser exclusi-
vos da prefeitura, já que 
eram vereadores, o então 
prefeito Elias determinou 
o corte das gratificações.

Mesmo assim o MP pro-
pôs a presente ação para 
devolução dos valores rece-
bidos e outras sanções.

“A defesa entende 
que a gratificação foi 
recebida devidamente, 
porque decorrente de 
serviço prestado em jor-
nada extraordinária; e que 
o cargo de motorista pode 
ser cumulado com o de 
vereador. Prova disso é 
que os servidores e então 
vereadores não possuem 
faltas injustificadas nas 
sessões ordinárias e 
extraordinárias, e muito 
menos no serviço pres-
tado à prefeitura”, conclui.

Digitais de Geddel
A Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal julga hoje 
um pedido da defesa do 
ex-ministro Geddel Vieira Lima, 
na ação penal 1.030/DF, que 
pode ter repercussão geral, 
dependendo do resultado. A 
defesa de Geddel alega que a 
Justiça não pode aceitar laudo 
de papiloscopista (mesmo da 
Polícia Federal) como prova das 
digitais do político nas notas 
dos R$ 51 milhões encontrados 
em apartamento de Salvador. 
Argumenta que a categoria não 
tem o mesmo respaldo legal 
dos peritos criminais, estes 
com atividades amparadas na 
Lei 12.030/09, que passou a 
relacionar os peritos oficiais 
de natureza criminal. Relator 
do pedido, o ministro Edson 
Fachin recusou os argumentos 
da defesa.

Decisão
Caso a maioria dos ministros 
considere o pedido da defesa, 
a decisão abre precedente 
para outros processos da 
mesma natureza embasados 
em laudos de papiloscopistas.

Virou mercado
Essa brecha na lei que divide 
interpretações gerou batalha 
no mercado. Em vários 
julgamentos, criminalistas 
têm contratado laudos de 
peritos particulares para se 
contrapor a laudos oficiais das 
polícias (Civil e Federal), feitos 
por papiloscopistas.

Imbróglio
A confusão jurídica é tão 
grande que a Lei 12.030 é 
alvo de duas Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade. O 
ministro Luiz Fux já declarou 
voto pró-papiloscopistas. 

Sem bisturi
Ex-secretário de Saúde do 
governo de Cabral, o enrolado 
em maracutaias Sérgio Côrtes 
perdeu o registro de médico. 
Não vai poder nem atender 
eventuais colegas de cela.

No frevo 2020
O líder do Cidadania na 

Câmara, Daniel Coelho (PE), vai 
disputar a prefeitura do Recife. 
Só não abriu isso porque sonha 
em ser uma opção única das 
oposições ao PSB.

Gaveteiro Maia
O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
mantém na gaveta o pedido 
de instalação de CPI para 
apurar a constitucionalidade 
das decisões do ex-juiz Sergio 
Moro, atual ministro da Justiça, 
no período em que esteve à 
frente da Operação Lava Jato. 
O requerimento com 175 
assinaturas - quatro a mais que o 
necessário - permanece na mesa 
de Maia há mais de 15 dias. 

Dois lados
Rodrigo Maia sofre pressão 
dois lados: da oposição, pela 
instalação, e de governistas, 
do Planalto e do próprio 
ministro Sérgio Moro, para 
que a comissão não seja 
instalada. Diz não ter pressa.

Cheiro do tanque
O preço do litro do óleo 
diesel subiu 10 centavos 
há um mês, e 15 centavos 
semana passada, e segue um 
silêncio na boleia, diferente 
dos grandes movimentos de 
2018 de ameaças de greves 
de caminhoneiros. Por quê? 
Parte porque as grandes 
transportadoras estão fechadas 
com o governo. É o motorista 
autônomo quem sofre, sem 
mobilização. E porque o preço do 
litro tem variado entre estados.

Na pista
O Mercado Livre, maior site de 
comércio eletrônico do Brasil, 
fez um levantamento para os 
leitores da Coluna antenados 
na praça de automóveis. Os 
mais procurados do Brasil 
de janeiro a agosto foram, 
nesta ordem: Civic, Gol, 
Corolla, S10, Hilux, Ranger, 
Golf e outros.
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‘Campo Limpo’ premia
vencedores na regional

A Secretaria Municipal de Edu-
cação entregou a premiação aos 
alunos classificados na etapa 
regional do concurso de desenho 
e redação do Programa de Educa-
ção Ambiental Campo Limpo 2019, 
realizado em parceria com a Adita 
(Associação dos Distribuidores de 
Insumos e Tecnologia Agropecuá-
ria), durante solenidade na manhã 
de ontem (30), no teatro do Centro 
Cultural Vera Schubert.

O programa é parte do Sistema 
Campo Limpo, programa brasileiro 
de logística reversa de embalagens 
vazias de defensivos agrícolas 
que envolve agricultores, indústria 
fabricante, canais de distribuição 
e poder público com o conceito de 
responsabilidade compartilhada e 
destina hoje, de forma ambiental-
mente correta, 94% das embala-
gens de defensivos agrícolas colo-
cadas no mercado.

Um dos eixos do programa atende 
as escolas com material de apoio 
para temas transversais, através de 
kits educativos para aplicação em 
salas de aula aos alunos de quarto e 
quinto anos do Ensino Fundamental. 
No concurso Campo Limpo de 2019 
foram inscritos mais de 240 mil alu-
nos da rede municipal de ensino, 
das 2.571 escolas de 323 municí-
pios em 23 Estados da Federação.

Em Umuarama, 22 escolas muni-
cipais inscreveram 1.050 alunos do 
4º ano na categoria Desenho e 1.100 
alunos do 5º ano em Redação, ambas 
com o tema “Resíduos sólidos: res-
ponsabilidade compartilhada e o aluno 
como protagonista”. Os desenhos e 
redações foram desenvolvidos em 
sala de aula, com acompanhamento 
dos professores, e avaliados por 
uma comissão especial da Secreta-
ria de Educação composta por pro-
fessores da rede pública e privada 

Premiados
Na categoria Desenho, Dayane Modesto Santana (Escola Rui Barbosa) ganhou 

uma bicicleta, e a professora Rosangela Maria Becegatto, recebeu uma caixa 
acústica portátil – mesmo prêmio da escola. Emily Vitoria Lucio Correia, (Escola 
Municipal Papa Pio), aluna de Camila Correia Gabeloni, conquistou o 2º lugar 

e ganhou um headphone e um HD externo para a escola. E em 3º lugar, Juliana 
Maia Goulart e a professora Amanda Farias, da Sebastião de Matos, ganharam kit 

escolar, carregador portátil de celular e jogo de tabuleiro. 
Na redação, Guilherme dos Santos Martines e a professora Sandra Aparecida 

Pizaia, (Escola São Cristóvão) ficaram em primeiro, recebendo uma bicicleta e a 
uma caixa acústica, respectivamente; Cassiano Colanzi Ferracioli e a professora 
Andreia Camila, (Vinícius de Moraes), ficaram em 2º lugar e receberam head-

phone (aluno e professora) e um HD externo para a escola. Em 3º, Luiz Gustavo 
Alves de Oliveira e a professora Iara Jane Doenha Mandotti, (Carlos Gomes), 

faturaram um kit escolar, um carregador portátil celular e um jogos de tabuleiro. 
O prefeito Celso Pozzobom agradeceu a parceria entre a Prefeitura, através da 
Secretaria de Educação, e a Adita, que implantou o programa no município, e 
a coordenadora educacional de projetos Dalva Teodoro da Silveira, pelo exce-

lente trabalho de mediação, bem como a todos os professores, coordenadoras, 
diretores das escolas e alunos que participaram do Programa Campo Limpo 2019, 

demonstrando o conhecimento aprendido através de desenhos e redações.

e profissionais da área ambiental.
Os três melhores desenhos e 

redações foram premiados nesta 
segunda-feira, na conclusão da 
fase regional. A solenidade teve 

as presenças do prefeito Celso 
Pozzobom, secretária da Educa-
ção, Mauriza Gonçalves de Lima 
Menegasso, e o gerente operacio-
nal da Adita, Waldir Bacarin.

PREFEITO acompanhou ´premiação aos alunos vencedores no programa

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU



09LOCALUMUARAMA, 1o DE OUTUBRO DE 2019

Meio Ambiente analisará
árvore que caiu sobre carro

Uma árvore, da espécie Tipuana, 
com aproximadamente 10 metros de 
altura, caiu sobre um carro no início da 
na tarde de ontem, no centro de Umua-
rama. Após sua queda, uma equipe da 
Prefeitura deu início à verificação com 
a finalidade de descobrir se ela estava 
com podre em seu interior.

O filho da proprietária de veículo, 
um Fiat Uno de cor branca, é estudante 
e reside nas proximidades. No local, 
ele comentou que escutou um barulho 
alto e desceu correndo do prédio onde 
mora para verificar. Ao chegar na cal-
çada, viu que a árvore havia caído em 
cima do carro de sua mãe.

Uma equipe formada por oito homens, 
foi mobilizada para cortar a árvore e tomar 
as medidas cabíveis – sete deles são fun-
cionários da Prefeitura e um agente da 
Defesa Civil. Como não houve vítima, a 
Defesa Civil fez apenas um relatório que 
deverá ser anexado à documentação. O 
veículo ficou avariado em vários pontos. A 
rua permaneceu interditada por cerca de 
duas horas, até que a equipe realizasse 
o corte da árvore e a retirada dos galhos.

Uma força tarefa foi montada. 
Enquanto os galhos e o tronco eram 
cortados, os pedaços pequenos eram 
lançados no triturador, agilizando o 
serviço de limpeza no trecho.

De acordo com Inspetor Enivaldo 
Ribeiro, da Defesa Civil do Município, 
aparentemente a árvore estava em 
bom estado. “Vista pela parte externa, 

notamos que a arvore estava integra e 
bonita, mas para avaliar a situação interna 
em que ela se encontrava, e o que pode 
ter causado sua queda, nós acionamos 
uma equipe da Diretoria do Meio Ambiente 
do Município, que poderá oficializar as 
causas da queda e situação em que 
se encontrava a árvore”, explica ribeiro, 
ressaltando que a Defesa Civil também 
analisou o muro de um condomínio que 
foi atingido pela galhada. “Nós também 
averiguamos se houve rachadura ou se a 
estrutura foi afetada de alguma forma, par 
anão causar riscos aos moradores, mas 
descobrimos que apenas a cerca elétrica 
é que foi atingida e os danos no carro (Fiat 
Uno) foram de pequena monta”.

Sarau do EJA
Na última semana a Escola Municipal Senador 
Souza Naves foi palco do encerramento do 
projeto “Valorizando Conhecimentos”, iniciado 
em abril deste ano com encontros de 15 em 
15 dias. O projeto foi finalizado com o evento 
“Sarau com Café”. Na sexta-feira, 27, os alunos 
apresentaram relatos, poesias, músicas e 
o evento terminou com a degustação de 
algumas receitas apresentadas por eles, 
ao longo do projeto. “Nosso objetivo foi 
proporcionar ao aluno da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) o resgate e a valorização do 
conhecimento que cada um já traz consigo, 
tornando-o parte essencial na construção do 
processo de ensino e aprendizagem”, explicou 
a secretária da Educação do município, 
Mauriza Gonçalves de Lima Menegasso.

DONO do veículo ouviu o barulho da arvore despencando sobre o Fiat Uno

OBEMDITO
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Transformando 
trajetórias de vida

Mais do que orientar para uma prática produtiva, 
o SENAR-PR prepara para a vida. Ninguém passa pela 
instituição sem ter sua vida transformada (para melhor!) 
de alguma maneira. Essa percepção fica evidente 
quando nos debruçamos sobre algumas histórias de 
ex-alunos e ex-instrutores.

Um destes casos vem de Santo Antônio da Platina, 
no Norte Pioneiro, onde um dos vencedores do Concurso 
Agrinho de 1998, Marcelo Costa, viu sua vida mudar. 
Na época, com 12 anos, sua premiação sensibilizou o 
empresariado da cidade, que custeou uma bolsa de estudo 
para o jovem em colégio particular.

Essa trajetória deu a base para passar no vestibular e 
assim realizar o sonho de cursar Direito. A mais recente 
conquista desta jornada foi passar no exame da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), o que significa que já podemos 
chamar o Marcelo de “doutor”.

Outro caso vem da cidade de Mandaguaçu (Norte) 
onde o instrutor do SENAR-PR Maurício Aparecido, 
conhecido como Índio, foi além das aulas e do papel 
de ar ticulador de políticas rurais locais, para tomar 
conta de todos os mandaguaçuenses. Tornou-se 
prefeito do município!

Índio divide com o SENAR-PR essa conquista. 
Segundo ele, seu contato pedagógico com a região foi 
fundamental para que fosse conhecido pela população. 
Uma vez na prefeitura, ele também tem um olhar diferente, 
um carinho especial para a educação e para a agricultura 
– outro reflexo da trajetória como instrutor do SENAR-PR.

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
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cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
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Éramos seis 
Afonso desabafa com 

Virgulino sobre a invasão ao 
armazém. Júlio exige que 
Almeida firme um compro-
misso com Clotilde. Afonso 
tem uma conversa séria com 
Alfredo. Almeida chega à 
casa de Júlio, e Clotilde se 
surpreende. Clotilde pede 
para pensar na proposta de 
Almeida. Lola não consegue 
falar com Júlio sobre Alfredo. 

Bom sucesso 
O time Ipê Roxo vira o placar 

e termina vencedor. Todos reco-
nhecem Gabriela em campo. 
Machado demite Ramon e 
avisa que o Ipê foi desclassifi-
cado do campeonato. Eugênia 
culpa Gabriela por prejudicar 
Vicente. Ramon ajuda Paloma 
na confecção dos vestidos. 
Vicente termina o namoro com 
Gabriela, acusando-a de ser a 
responsável por ele ter per-
dido a oportunidade de jogar 
basquete no exterior. 

A dona do pedaço 
Jô incrimina Régis para 

Camilo. Rock se reaproxima 
de Fabiana. Vivi pede que 
Chiclete confie nela e Beatriz 
promete que ajudará os dois 
a continuarem se encontrando. 
Berta acredita que adormeceu 
no sofá e pede que Vivi man-
tenha segredo para Camilo. 
Maria da Paz promete ajudar 
Joana. Leandro pede que Agno 
o apresente para sua família. 
Cornélia oferece um emprego a 
Jô, que se irrita. Merlin encon-
tra a arma de Leandro na casa 
de Agno. Agno declara seu 
compromisso com Leandro 
para a família. 

As aventuras de Poliana 
Pendleton leva Glória para 

casa e os dois se encontram 
com Marcelo. Enciumada, 

Mirela interrompe o ensaio de 
Vini e Gabi. Nadine escuta a 
conversa entre Iure e Sophie 
e descobre uma informação 
impor tante sobre OTTO. 
Brenda decide contar a ver-
dade para Jeff, e o leva para 
conhecer sua casa. Mosquito 
encontra o pen drive de Jeff 
na rua, e o vende para Arlete. 
Marcelo estranha o encontro 
entre Glória e Pendleton, 
e pergunta ao irmão se ele 
sabe de alguma possível 
conexão entre os dois. 

Cúmplices de um resgate 
Omar faz várias perguntas 

sobre ela para Sabrina. Omar 
acha que a menina deve ser 
interessante. Flavia chama 
a Isabela para participar da 
peça da igreja. Joaquim vai 
até a mansão ver Manuela. 
Safira liga para todas as 
ex-namoradas de Otávio para 
par ticipar de um coquetel 
e assim ficar uma situação 
desagradável com Rebeca. 

Topíssima 
Graça pressiona Edison. 

Ele diz que pegou uma carona 
de moto com um amigo, Gon-
çalo. A policial pede para o 
rapaz ligar para esse amigo 
para confirmar a história. 
Graça os ouve no telefone, 
mas Gonçalo diz que não 
pode ir até a delegacia. Ela 
pede para Edevaldo conseguir 
um mandado de intimação 
para o amigo de Edison. Anto-
nio conversa com Gabriela e 
diz que fará Paulo Roberto 
pagar por todo mal que fez 
a sua família. O reitor recebe 
uma nova caixa misteriosa.  

O rico e Lázaro 
Arioque leva recado a 

Hurzabum e flerta com Sha-
g-Shag. Joaquim fala sobre 
seu amor por Edissa. Aspe-
naz avisa que Sargão está 
de par tida. Zabaia desres-
peita Shag-Shag e Arioque 

o ameaça. Nabucodonosor 
se despede de Sargão. Hur-
zabum toca flauta para Ami-
tis. Neusta pede conselhos 
a Daniel. Chaim estranha o 
afeto de Elga. Aspenaz avisa 

o rei do encontro da rainha 
com o músico. Sammu-Ramat 
pergunta de Nitócris a Beroso. 
Dalila costura para a princesa 
no palácio. Hurzabum fica 
tenso ao ver o rei se aproximar. 
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Um golpe de sorte vai permitir que você faça pro-
gressos no aspecto social. Não perca tempo com 
detalhes. Você vai estar em excelente forma. Tenha 
cuidado com o que come e você terá mais energia.

Você vai se desculpar com alguém e não vai se arre-
pender. Se quiser levar as coisas muito rapidamente, 
você pode causar problemas a si mesmo. O resultado 
não será grave, mas será que vai ter alguma utilidade? 
Vá com calma e tenha cuidado com o que come.

Seus pensamentos estão se tornando mais cla-
ros. É hora de começar a se concentrar em você 
mesmo. Você precisa liberar as ideias fixas e reen-
contrar o seu dinamismo, isso lhe trará um pouco 
de ar fresco.

Hoje, você vai estar mais entusiasmado e decidido 
do que nunca. Siga suas novas prioridades. O 
cansaço será sentido, você deveria fugir, mudar de 
ambiente, sair da rotina.

Este é o momento para reivindicar seus direitos. 
Não se empolgue tão rapidamente, pois seus esfor-
ços não terão resultados. Uma oportunidade de se 
divertir tiraria você da rotina. É bom para recarregar 
as suas baterias.

Pôr as coisas em prática lhe trarão mais satis-
fação hoje. Você corre o risco de cansar as 
pessoas ao seu redor hoje! Tenha cuidado para 
não passar dos seus limites, nem do limite de 
qualquer outra pessoa.

Você vai se sentir mais confiante e decidido a 
tornar os seus sonhos realidade. Você está em 
grande forma e gera energias sem chamar a aten-
ção de ninguém.

Você vai fazer alguns contatos interessantes e novas 
portas se abrirão. Boas e novas amizades estão no 
horizonte. Você está perdendo tempo com assuntos 
sem importância e está cansado.

Você está ocupado hoje e precisa aumentar seus 
esforços para que sua presença seja sentida. 
Sua disposição calma irá ajudá-lo. Você está à 
vontade consigo mesmo e em sintonia com seu 
corpo. Esta é a direção certa.

Você corre o risco de parecer muito envolvido nas 
suas próprias preocupações e precisa relaxar. Você 
está sobrecarregado de trabalho, mas diminuir a 
velocidade vai parecer mais difícil do que continuar 
como você é. Tente encontrar um equilíbrio.

Sua sensibilidade óbvia o empurra na direção 
de outras pessoas de disposição similar. Não dê 
ouvidos a todas as opiniões das pessoas que o 
cercam. É melhor ir ao médico e evitar conselhos 
de outras pessoas.

Você vai estar completamente consumido pelos seus pen-
samentos e sonhos e estará totalmente inspirado para 
realizá-los. Você tem feito muitas coisas, o cansaço pode 
pregar peças em você. Tire um tempo para ter um pouco 
de paz e tranquilidade para recarregar suas baterias.

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

Zélia Casoni Teatro 
No domingo, 27 de outubro, às 19h, no Centro Cultural Vera 

Schubert, tem  a peça “O Vendedor de Sonhos”, escolhida uma 
das cinco melhores turnês de peças teatrais do Brasil. Baseada 

no best-seller homônimo de Augusto Cury, “O Vendedor de 
Sonhos”  é promovida pelo  Rotary Club Umuarama Catedral. 

“Não tenha medo 
de dar o seu 

melhor naquilo 
que parecem ser 
pequenas tarefas. 
De cada vez que 
conquista uma, 

fica mais forte. Se 
faz os pequenos 

trabalhos bem, os 
grandes tendem 
a cuidar de si 

mesmos.”  
( Dale Carnegie)

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversário 
hoje -, Francianny Amaral, José Roberto 
Cia e Marcio Matheus Freitas Bortoli. Da 

coluna: felicidades!

EXPO
Até dia 13 de Outubro a artista plástica 

Cláudia Lobato mostra a sua arte intitula-
da (Pé de planta, Pede arte ) em pinturas 

& desenhos, no hall do Centro Cultural 
Schubert. Vale prestigiar e ver a expo da 

grande artista Umuaramense. 

Portrait
ANA JULIA FERNANDES é uma das candidatas ao concurso  Miss Pré Teen que acon-
tece dia 17 de outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, coordenação 

Cris Ranzani e foto Studio Paulo Quinalia. 

PAULO QUINALIA
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Palestra
A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Umuarama já tem agen-
da  para a palestra ‘Lentes invisíveis: como encarar os desafios do mundo digital nos 
negócios’, com o professor Paulo Tomazinho. Será dia 16 de outubro, no  Auditório do 

Senac, às 19h30. 

VIVAS
O primeiro dia de Outubro é dia de cum-
primentar o empresário Joaquim Costa 

Pereira, do Grupo Uvel, que festeja 
a data ao lado da família -, e recebe 

parabéns dos amigos e toda a equipe da 
Concessionária UVEL. 

Rotary Despertar
O presidente do Rotary Despertar Silvio Sakamoto e parceiros deram continuidade ao 

Projeto Visão de Futuro, que detectou cerca de 500 crianças da Rede Municipal com bai-
xa acuidade visual. O oftalmologista Jorge Kumagai atendeu as consultas  e Óticas Diniz 

/ parceiros forneceram os óculos. No clique: Silvio Sakamoto  e parceiros.  

 ARQUIVO PESSOAL

 ARQUIVO PESSOAL

Apoio: Tribuna Hoje News

Posse no Rotakids
Ana Beatriz Dreer, Lara Rocco e Pedro Duarte do 

Nascimento  ganharam noite festiva para posse no 
RotaKids, que tem como presidente da Comissão de 
Novas Gerações Juliana Buch (na foto). No clique 
com os convidados Mirins e o rotariano Márcio 
Rocco na festa 54 anos do Rotary Umuarama. 

Maringá!
Quase tudo pronto para  o 2º Fórum 
Paranaense de Turismo Religioso, em 
Maringá, nos dia 17 e 18 de outubro 

de 2019 . A Câmara da Mulher de Umu-
arama marcará presença.  
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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 ....................17/18 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................18/19 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 96.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ...................16/17 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 84.900,00
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
ONIX 1.0 LT ....................................................13/14 ................................BRANCO ............................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 34.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................................14/14 ................................BRANCO ............................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 34.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................................17/17 ................................CINZA .................................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LT ....................................................14/14 ................................PRETO .................................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 35.900,00
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 LT 1.8 AT ...............................................13/14 ................................PRETO .................................... COMPLETO, AUT .............................................................................. R$ 39.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ......................................15/16 ................................PRATA .................................... COMPLETO, AUT .............................................................................. R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ...................................14/15 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 62.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

M E CASTEQUINI - ME, firma ins-
crita nº CNPJ 17.217.640/0001-19, 
situada na Rua Amaro Tavares, 3352 
Jardim Cruzeiro, CEP87504-688, 
nesta cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 31.334. 
Com esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

SONIA REGINA ALVES TEIXEIRA, 
firma inscrita nº CNPJ 784.386.089-
49, situada na Rua Águia, 2357, Con-
junto Habitacional Patrimônio Umua-
rama, CEP87505-360, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 23.612. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 
nenhum efeito legal. 

COMUNICADO

A empresa PROTECNO COMÉR-
CIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 
LTDA., situada na Rua Vitória 1304 
– Bairro Neva – Cascavel-PR, solicita 
o comparecimento de seu funcioná-
rio Jessé Pedro da Silva em seu 
local de trabalho, impreterivelmente 
no prazo de 24 horas, para tratar de 
assuntos de seu interesse.
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Qualidade de vida   A 
Clínica Odontológica da 
Unidade de Cascavel 
segue movimentada, 
possibilitando aos 
estudantes o início do 
exercício da profissão, 
com supervisão de 
docentes que são 
destaques em suas áreas 
de atuação. O projeto 
oferece à comunidade, 
prevenção, promoção 
de saúde e tratamento 
de problemas bucais, 
resultando em lindos 
sorrisos. Além de 
atendimentos dentro 
da clínica, ocorrem 
também atendimentos 
‘extramuro’, em 
que acadêmicos e 
professores se deslocam 
para escolas, creches e 
eventos que envolvam a 
comunidade, orientando, 
prevenindo patologias e 
promovendo saúde. 

Cenários interativos   O 
curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Unidade 
de Toledo desenvolveu 
um trabalho criando 
cenários interativos no 
câmpus. Pelos corredores 
foram montados diversos 
cenários que estão 
soltando a imaginação 
dos acadêmicos, 
professores e visitantes. 
A atividade foi realizada 
pelos alunos do 4º ano 
na disciplina Objetivo 
e Ambiente. De acordo 
com a professora Jéssika 
Boveto, a ideia era levá-

los a projetar e executar 
cenários interativos, 
usando como inspiração 
filmes, séries, músicas ou 
outras formas de artes. 
As referências foram 
expressões artísticas 
atuais ou de grandes 
sucessos, como Harry 
Potter, UP nas Alturas e 
Stranger Things.

Congresso Brasileiro   O 
coordenador do curso 
de Engenharia Civil da 
Unidade de Paranavaí, 
professor Paulo Henrique 
Pereira, representou a 
Unipar no Congresso 
Brasileiro de Ensino na 
Engenharia (Cobenge), 
realizado em Fortaleza/
CE. Participaram pró-
reitores, diretores, 
coordenadores e 
professores de vários 
estados do Brasil. O 
evento foi guiado por 
debates e palestras 
ministrados por 
representantes de 
órgãos importantes, 
como INEP (Instituto 
Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais) 
e CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível 
Superior. O Congresso 
busca atualizar a forma 
de ensinar engenharia, 
relacionando a teoria 
com a prática e fazendo 
com que o profissional 
saia pronto para passar 
adiante o conhecimento 
adquirido. 

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

Brasileiro de
Jiu-jitsu 2019

Atletas de Umuarama subi-
ram ao pódio do Campeonato 
Brasileiro de Jiu-Jitsu Noru (sem 
kimono), que aconteceu no último 
final de semana 21 e 22 (sábado 
e domingo) na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ. Fernanda Freitas, de 
27 anos, foi uma das represen-
tantes do noroeste do Paraná que 
lutou na categoria leve, adulto, 
faixa azul. Ela conquistando o 3° 
lugar geral no feminino. Wesley 
Ricardo, 19, também ficou com 
o 3° lugar na categoria médio, 
adulto, faixa azul.

Principal da categoria

O Campeonato Brasileiro de Jiu-
-Jitsu Noru é considerado um dos 
principais na categoria e é organi-
zado pela Confederação Brasileira 
de Jiu-jitsu (CBJJ).

Os dois atletas de Umuarama 
são alunos da Escola de Jiu-jitsu 
FP Team e estão sempre em com-
petições representado o município. 
“Para conseguir ritmo conseguir 
par ticipar das competições tra-
zendo bons resultados, os atletas 
da escola estão sempre treinando 
pesado e buscando a superação”, 
conclui Vander Carlini, técnico e 
treinador da equipe.

FERNANDA e Wesley após a competição, receberam 
a premiação

DIVULGAÇÃO
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Judocas de Umuarama
na Copa Paraná de Judô

Aconteceu entre os dias 27 e 
29 de setembro, em Curitiba, a 
Copa Paraná de Judô com a par-
ticipação de 1300 mil atletas. A 
competição é de nível nacional e 
trouxe para a capital do Estado, 
judocas do Paraná, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina e São Paulo.

Os umuaramenses da academia 
Judô Juan Jimenez participaram da 
fase sub 9 com crianças de 7 a 9 
anos, sub 11 de 10 a 11 anos, 
sub 13 de 12 a 13 anos de idade 
e sênior (a partir dos 21anos). Os 
atletas se saíram muito bem na 
competição, conquistando boas 
colocações na tabela.

RESULTADOS
Any Moreira de 18 anos, foi 

bicampeã (2019-2018) na catego-
ria sênior, apesar de estar abaixo 
da idade, a judoca conquistou a 
chance de par ticipar da catego-
ria para uma somatória maior de 
pontos, devido a sua formação e 
nível técnico superior. Esta foi a 
segunda participação na categoria, 
com vitorias em sequência.

Andressa Yabumoto de 8 anos, 
levou o 3° lugar na categoria sub 
9. Maria Eduarda de 12, conquis-
tou o 5° lugar da categoria sub 

13. As três atletas foram as que 
conquistaram medalhas para 
Umuarama no naipe feminino. 
No masculino Victor Bordignon 
de 12 anos, ficou em 5° lugar 
no sub 13, João Pedro e Gabriel 
Yabumoto, ambos com 11 anos, 
conquistam o 5° lugar do sub 11.

“Estou extremamente feliz com 
os resultados, mas não satisfeito, 
encerramos o período competitivo 
sub 13. No ano que vem iremos 
‘mais fortes do que nunca! ’ Os 
alunos representaram muito bem 
nossa cidade e nossa academia, 
estou orgulhoso”, ressaltou o trei-
nador da equipe Juan Jimenez.

DIVULGAÇÃO

ATLETAS mirins fizeram bonito no campeonato 
paranaense em Curitiba

Pela terceira vez, o fisiculturista Leandro 
Campos, de 27 anos, foi campeão da copa 
Oeste de Fisiculturismo. A mais recente 
etapa do campeonato aconteceu no último 
final de semana em Cascavel. A pesa-
gem dos atletas aconteceu no sábado e a 
apresentação foi no domingo. O evento é 
organizado pela Fepaf (Federação Paranaense 
de Fisiculturismo). Leandro estava entre cerca 
de 100 fisiculturistas. Em duas semanas, 
Leandro participará em São Paulo, do Mister 
Olímpia Amador, o maior evento na catego-
ria amador do País.

ARQUIVO PESSOAL
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