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UMUARAMA

CCJ dá parecer 
favorável ao projeto 
de parlamentar que 
protege educadores
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Lojas ficarão abertas 
até as 22h na sexta-
feira, véspera do Dia 
das Crianças

Umuarama Futsal 
encara o Copagril na 
primeira partida na 
fase de mata-mata

Audiência debate fusão das 
instituições da agricultura
Foi apresentada em audiência pública da Comissão de Agricultura e do Bloco Parlamentar da 
Agricultura Familiar da Alep ontem, a abertura de canal para a apresentação de sugestões de 
emendas que modifiquem a proposta do governo de incorporar a Emater, o CPRA e a Codapar 

ao Iapar e, com isso, criar o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. l Pág. 7

Interditada
A prefeitura interditou a ponte sobre o Ribeirão Piava, na 

Estrada Jaborandi – ao lado da Estação de Captação da 
Sanepar, para a realização de obras até o dia 31 deste mês. 
O trecho receberá reforma e será alargado em 1,60 m, além 

de receber novos guarda-corpos. A reforma faz parte da 
revitalização completa da estrada, que já foi pavimentada 

entre a estação de captação e a Avenida Portugal.
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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
Quinta

Minguante
21/10 - 10h41

Nova
28/10 - 01h40


30 17 


32 18

Quinta




26 14 


31 13

SextaSexta

Cheia
13/10 - 18h10

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 13 24 26 27 29
concurso: 0211

05 18 20 26 31 35

concurso: 1996

concurso: 1392

01 25 27 28 41 56
concurso: 2196

concurso: 5093

25 34 54 65 66

concurso: 5430

17.870
85.828
76.750
17.638
04.177

MAIO

AMÉRICA/RN

concurso: 1875

01 03 04 05 07 08 13 14 
16 18 19 21 22 23 24

concurso: 2011

04 17 20 21 28 29 36 
38 46 47 49 55 57 59 

62 73 79 80 83 91

02 12 25 29 38 48

03 13 33 34 45 47 63

‘‘

‘‘

Fabiano de Abreu é escritor, pesquisador e fi lósofo 

Sem tempo para tudo e 
com tempo para nada

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

‘‘

‘‘

Parcialmente nublado

Ocupado. Atrasado. Trabalhando. Sem tempo! Quantas coisas 
você deixou de fazer por você e por outras pessoas ao alegar 
que está sem tempo? Quantas vezes você não ajudou alguém, 
ou sentou para conversar com pessoas que poderiam até ser seu 
amigo futuramente, pois estava correndo com algo? 

A verdade é que estamos nos dispersando das pessoas. Nunca 
temos tempo para nada e milhões de coisas para resolver.

Contudo, em meio às atribulações diárias, se pararmos para 
refl etir sobre os minutos somados que respiramos fora de foco, os 
instantes que pararmos para relaxar momentaneamente e o olhar 
para o nada, o resultado seria um troço enorme de tempo que é 
mais que o necessário para dar atenção as pessoas queridas.

Vivemos em uma era em que dizemos não ter tempo, mas na 
verdade não sabemos organizar o nosso tempo. 

E que engraçado é o tempo! Ele conserva e destrói, é como 
um pássaro vivo no tempo que ao comer o inseto o leva à morte. 
Precisamos de nove meses para sermos feitos, mas é esse mesmo 
tempo edifi cante que nos leva embora. Destrói! Devora! Nos cons-
trói e nos devora. 

O tempo transforma a uva em vinho, o vinho em vinagre e 
o saboreamos de todas as maneiras. Mas até para degustar as 
delícias precisamos de tempo, ou o sabor não será tão bom e 
perceptivo. 

Da mesma forma, o amor faz o tempo passar, mas, se não 
dedicarmos tempo, ele o faz passar. 

O tempo é sensível e tem a mania orgulhosa de não voltar atrás. 
A verdade é que, se utilizássemos nosso tempo útil para ser 

essencialmente efetivo, conseguiríamos produzir melhor e ainda ter 
tempo para viver a vida. Pois, no fi nal das coisas, sempre conse-
guimos arranjar tempo quando realmente queremos. O mal é achar 
que os outros vão esperar pela gente e deixamos tudo para depois. 

Governador 
Ratinho Junior 

diz que, sem 
a inclusão dos 

estados na 
reforma, o Paraná 

terá um gasto extra 
de R$ 1 bilhão no ano 
que vem em despe-
sas previdenciárias. 

“Nós temos que 
pensar o Brasil como 
um todo. A reforma 

da Previdência foi um pri-
meiro passo, mas ela ainda 

precisa contemplar estados e 
municípios”.



Ações
Entre as medidas previstas para estabelecer medidas 
protetivas que reduzam os índices de violência contra os 
profissionais da área da Educação, está a instituição de 
uma equipe de mediação de conflitos multidisciplinar, a 
manutenção de protocolo online para o registro da agressão 
ou ameaça de agressão, realização de seminários e debates 
sobre o tema, o acionamento do Conselho Tutelar (quando 
o aluno tiver menos de 18 anos), o afastamento do agressor 
do convívio com a vítima e ainda a possibilidade de o 
profissional da Educação mudar de turno ou de local de 
trabalho. O projeto segue agora para a avaliação de outras 
Comissões permanente e, posteriormente, deverá ser 
votado em Plenário.
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Proteção aos
educadores

Estabelecer medidas 
protetivas que reduzam os 
índices de violência contra 
os profissionais da área da 
Educação – especialmente 
os professores – que atuam 
na rede pública estadual. 
Esse é o objetivo do projeto 
de lei 339/2017, assinado 
pelos deputados Profes-
sor Lemos (PT), Delegado 
Fernando Martins (PSL) e 
Soldado Fruet (PROS), que 
recebeu parecer favorável 
da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), da Alep, 
durante reunião no início da 
tarde da terça-feira (08).

Os autores citam na jus-
tificativa pesquisa feita pela 
Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) que 
mostra o Brasil no topo do 
ranking da violência contra 
profissionais da Educação.

O percentual de profes-
sores que afirmaram já ter 
sofrido alguma agressão ou 
intimidação de alunos, pelo 
menos uma vez na semana, 
era de 12,5%. Era a pior 
posição dentre os países 

pesquisados. Depois do 
Brasil aparecia a Estônia 
(11%) e a Austrália (9,7%). 
Coréia do Sul, Malásia e 
Romênia apresentaram 
índice zero de violência con-
tra os professores.

“A violência contra os 
educadores, infelizmente é 
uma realidade. São inúme-
ros relatos de variados tipos 
de violência. Desde intimida-
ções até agressões físicas”, 
comentou Lemos quando 
apresentou a proposição. 
De acordo com o projeto, 
será considerado violên-
cia contra os profissionais 
da educação toda ação ou 
omissão que cause danos 
psicológico, psiquiátrico ou 
patrimonial bem como lesão 
corporal ou morte.

A proposta foi relatada 
pelo deputado Alexandre 
Amaro (Republicanos) que 
apresentou relatório favo-
rável, aprovado por unani-
midade. A essa proposição 
está sendo anexado o pro-
jeto 414/2019 (dos depu-
tados Delegado Fernando 
Martins e Soldado Fruet).

CCJ dá parecer favorável ao projeto do deputado estadual Delegado Fernando 
Martins, que protege educadores

ASSESSORIA

Licença Capacitação
Deputados estaduais aprovaram em primeiro turno, na 
terça-feira (08) um projeto trata das licenças especiais 
concedidas aos servidores públicos estaduais. O texto 
recebeu 32 emendas e retorna à CCJ. “Os deputados 
entenderam a necessidade deste projeto para as contas 
públicas do Estado. Agora teremos o tempo necessário 
para debater e apreciar todas as emendas apresentadas 
pelos nossos colegas parlamentares”, afirmou o líder do 
Governo na Casa, deputado Hussein Bakri (PSD).

Fim das licenças
Já para o líder da Oposição, deputado Tadeu Veneri (PT), 
a proposta significa o fim das licenças para os servidores 
estaduais. “Ao mandar esse projeto para Assembleia, o 
Executivo quer dizer: a partir de hoje não há mais licença 
nenhuma. Essa licença capacitação a maioria não vai poder tirar, 
como já acontece com as licenças prêmio”, ressaltou Veneri.

Inclusão social
O projeto 46/2019 do 
deputado Anibelli Neto 
(MDB), que estabelece 
que teatros, casas de 
shows e cinemas devem 
ser proibidos de cobrar 
mais de um ingresso de 
pessoas com necessidade 
especial ou deficientes, 
caso o espectador precise 
ocupar mais de um 
assento, também recebeu 
parecer favorável da 
Comissão de Constituição 
de Justiça (CCJ).

Executivo
Recebeu parecer favorável 
da CCJ, o projeto 
595/2019, do Executivo, 
que propõe alterações 
na estrutura da Paraná 
Projetos. Para isso, 
defende mudanças na lei 
que instituiu a EcoParaná, 
na modalidade de 
serviço social autônomo, 
para as finalidades que 
especifica e adota outras 
providências. O relator da 
matéria foi o deputado 
Hussein Bakri (PSD).
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Reformas
econômicas

O governador Ratinho 
Junior defendeu na terça-
-feira (08) a necessidade de 
revisão do pacto federativo 
para que Estados e muni-
cípios tenham acesso a 
mais recursos para cumprir 
seus compromissos. Rati-
nho Junior participou do VII 
Fórum dos Governadores, 
em Brasília, que tratou de 
pautas como o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(Fundeb), a reforma tributá-
ria, leilão do pré-sal, securi-
tização de dívidas esta-
duais, o Plano de Equilíbrio 
Fiscal e o fundo nacional 
de segurança pública.

O Paraná tem uma 
situação fiscal equilibrada, 
ressaltou Ratinho Junior, 
mas todos os Estados 
precisam de recursos para 
desenvolver programas e 
fazer frente às despesas 
obrigatórias crescentes. 
Ele também citou que os 
entes federados precisam 
retomar a capacidade de 
investimento, o que aju-
dará o País a mudar o 
panorama da economia.

“Nós temos que pensar 
o Brasil como um todo. A 
reforma da Previdência foi 

Fundeb
Os governadores que participaram do fórum elabora-

ram uma carta defendendo a continuidade do Fundeb e o 
aumento da participação da União. A Câmara discute uma 

proposta que aumenta a fatia federal de 10% para 40% 
em dez anos. O governo federal pretende subir a parti-
cipação para 15%. Somente este ano, R$ 156,3 bilhões 

foram aplicados na educação básica – sendo 90% aporta-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e por municípios. 
Ratinho Junior destacou que o Paraná contribuiu com R$ 

3,9 bilhões neste ano para a formação do fundo e que, em 
contrapartida, recebeu R$ 3 bilhões.

um primeiro passo, mas 
ela ainda precisa contem-
plar Estados e municí-
pios”, afirmou o governa-
dor. Ele relatou que sem 
a inclusão dos Estados na 
reforma o Paraná terá um 
gasto extra de R$ 1 bilhão 
no ano que vem em despe-
sas previdenciárias.

O governador reforçou 
a importância de o País 
encontrar um consenso 
sobre a reforma tributá-
ria. Hoje, a expectativa é 
pela formalização de uma 
proposta do governo fede-
ral, enquanto já se deba-
tem projetos elaborados 
no Senado e na Câmara 
Federal. Os dois seguem 
a mesma linha de simpli-
ficação de tributos.

O Comitê dos Secretá-
rios de Fazenda dos Esta-
dos e do Distrito Federal 
(Comsefaz) propõe que a 
parcela da arrecadação que 
caberia ao governo federal 
no bolo de arrecadação 
passaria de 55% para 
49% progressivamente 
ao longo de oito anos. Ao 
mesmo tempo, fatia dos 
estados subiria de 27% 
para 30%, e, dos municí-
pios, de 19% para 21%.

Unificação
O deputado Paulo Martins 
(PSC) iniciou a coleta de 
assinaturas para PEC que 
unifica a Justiça do Trabalho 
e do MPT (Ministério 
Público do Trabalho) à 
Justiça Federal e ao MPF 
(Ministério Público Federal), 
respectivamente. “A reação 
já começou. Orem por mim”, 
pediu Martins no twitter.

Pedágio é o assunto
A Confederação Nacional 
dos Municípios convidou 
o deputado Romanelli 
(PSB) para uma audiência 
em Brasília. O principal 
assunto da pauta: as 
concessões do pedágio. “O 
deputado foi convidado 
porque, historicamente, faz 
um combate árduo contra 
as altas tarifas cobradas 
pelo pedágio no Paraná”, 
disse Joarez Henrichs, 
diretor da CNM.

Apreensão de arma
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou o projeto lei - o 
deputado Aliel Machado 
(PSB) é um dos autores - 
que determina a imediata 
apreensão de arma de fogo 
de homens que respondem 
a processo por agressão 
contra a mulher.

TRF no Paraná
O governador Ratinho Junior 
aproveitou a reunião com 
a bancada paranaense em 
Brasília e pediu reforço 
no pleito pela instalação 
de uma sede do Tribunal 
Regional Federal no 
Estado. Ratinho Junior e 
o presidente da OAB-PR, 
Cássio Telles, defenderam 
que a implantação do órgão 
no Paraná deve acelerar a 
tramitação de processos 
e facilitar o acesso da 
população à Justiça.

Freio no MP
A OAB vai ajuizar no 
STF uma ação direta de 

inconstitucionalidade para 
tentar limitar o poder de 
promotores de moverem 
ação de improbidade 
administrativa contra 
prefeitos. Os gestores acusam 
os promotores de paralisarem 
e suspenderem obras e a 
execução do orçamento com 
uma chuva de ações. Na 
prática, segundo os prefeitos, 
os promotores governam no 
lugar de quem foi eleito pelo 
voto popular.

Explicações
O deputado Felipe 
Francischini (PSL-PR), 
presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, não 
gostou das declarações do 
presidente Jair Bolsonaro 
contra dirigentes nacionais 
do PSL. “O recado da bancada 
é o seguinte: o presidente 
Bolsonaro fala as coisas, 
ele tem que explicar”, 
disse Francischini, filho 
do deputado Delegado 
Francischini, presidente 
da CCJ no Legislativo 
paranaense.

Os dois
Os paranaenses Aline Sleutjes 
e Filipe Barros estão entre 
os 34 deputados que podem 
sair do PSL com o presidente 
Bolsonaro. Eles assinaram 
um manifesto que defende 
a renovação completa 
da sigla comandada por 
Luciano Bivar (PE). Filipe 
Barros é pré-candidato a 
prefeito de Londrina.

Estamos noutra
O deputado Felipe 
Francischini não assinou 
o manifesto e tem uma 
razão. Seu pai, Delegado 
Francischini, é presidente do 
PSL no Paraná. Sua madrasta, 
Flávia Francischini, é 
secretária-geral da executiva 
nacional do partido. Outra 
que não assinou o manifesto 
é a paranaense Joice 
Hasselmann, deputada por 
São Paulo e pré-candidata a 
prefeita da capital paulista.
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Comércio em horário especial 
às vésperas do Dia das Crianças

As lojas do comércio de Umua-
rama abrirão em horário estendido 
amanhã (11), oferecendo aos clien-
tes que estiverem em busca de 
presentes para o Dia das Crianças, 
maior comodidade nas compras e 
tempo suficiente para fazer suas pes-
quisas e procurar pelo melhor pro-
duto. As lojas atenderão até as 22h.

A informação foi divulgada pela 
Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu), que tomou tal atitude, 
para tentar alavancar as vendas rela-
cionadas com a data, considerada a 
terceira mais importante para o comér-
cio varejista durante o ano, vindo logo 

atrás do Dia das Mães e do Natal.
Entre os itens mais procurados, 

de acordo com pesquisas feitas no 
Paraná, mostra a liderança na das 
bonecas. Foram 113 mil pesquisas 
na internet em agosto feitas pelo site 
Bemparaná. Logo em seguida, vem o 
carrinho de bebê, com 73 mil consul-
tas, à frente de roupas de bebê, com 
32 mil e bolas de futebol, também 
com 32 mil consultas.

AUMENTO NAS VENDAS
De acordo com dados colhidos 

pelo instituto DataCenso, encomen-
dados pela Associação Comercial 
do Paraná (ACP), a expectativa é de 

crescimento nas vendas para o Dia 
das Crianças deste ano. Os comer-
ciantes estão confiantes e proje-
tam um aumento real de 0,8% nas 
vendas, panorama diferente do ano 
passado, que apresentou uma queda 
real de 4%. Brinquedos ainda domi-
nam a preferência nas pretensões de 
compra. Porém, um item demonstrou 
um salto significativo na ordem de 
intenções de presentes a serem 
dados em relação a 2017: os livros. 
Ano passado apenas 1% do público 
consumidor demonstrou intenção 
de comprar um livro como presente, 
este ano o número saltou para 26%.

Procon orienta consumidores  
sobre como comprar os presentes

Comemorado no dia 12 de outu-
bro, o Dia das Crianças é uma data 
importante para o comércio e também 
para o consumidor, que se rende ao 
costume de presentear os pequenos 
com brinquedos, roupas e calçados, 
entre outros produtos. Por isso, o Pro-
con de Umuarama traz algumas dicas 
para que as compras sejam seguras.

Inicialmente é importante analisar 
o produto a fim de verificar ele traz as 
informações obrigatórias, como faixa 
etária recomendada, selo de verificação 
do Inmetro e identificação do fabricante. 
Realizar uma pesquisa de preços é 
importante para quem quer economizar.

Caso o produto apresente algum pro-
blema, o fornecedor tem 30 dias para resol-
ver e, se não o fizer, o consumidor poderá 
exigir a restituição do valor pago, corrigido 
monetariamente; abatimento proporcional 
no preço; ou substituição do produto por 
outro da mesma espécie e em perfeitas 
condições de uso, o que achar melhor.

No caso de compras realizadas 
por telefone ou internet, o consumi-
dor poderá desistir em até sete dias 
a contar de sua assinatura ou do ato 
de recebimento do produto ou serviço.

Por fim, é impor tante exigir 
sempre a nota fiscal, pois ela é o 

documento que comprova a compra 
e garante os direitos do consumidor.
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Câmara da Mulher discute 
impactos de novos negócios

A Câmara da Mulher Empreen-
dedora e Gestora de Negócios de 
Umuarama promove na semana que 
vem (quarta, 16) a palestra ‘Lentes 
invisíveis: como encarar os desa-
fios do mundo digital nos negócios’, 
dirigida a empresários, executivos e 
profissionais de todos os ramos da 
ala comercial e industrial.

O convidado é o exper t em 
inovação, professor Paulo Tomazi-
nho, que há anos fala, Brasil afora, 
sobre o assunto. Aos umuaramen-
ses, o doutor em educação, consul-
tor e pesquisador em neurociências 
foca o discurso nas urgências que 
a era digital impõe nas relações 

Parceiros
O Fecomércio – órgão do qual a Câmara é filiada –, Sindilojistas e Senac são parceiros 

do evento, que acontecerá no auditório do Senac, às 19h30. O investimento é de R$ 20 e o 
convite pode ser adquirido na loja Regina Calçados, no Empório da Casa e no Senac.

sociais e econômicas.
Considerando que mais da 

metade da população mundial está 
conectada à internet, a perspectiva 
é de um crescimento cada vez mais 
acelerado nas transações comer-
ciais on-line. Isso exige que as 
empresas passem por uma trans-
formação digital.

“Nossa palestra terá a mis-
são de alertar e informar sobre 
a necessidade de investirmos 

em tecnologias atuais para 
acompanharmos as tendências 
nesta área”, diz a presidente da 
Câmara, Zelia Casoni.

Ela lembra um dado importante 
de uma pesquisa da PwC (uma das 
mais respeitadas consultorias de 
negócios do mundo), que estima que 
em 2020 72% das empresas brasi-
leiras estarão em um nível avançado 
em implantação de ferramentas de 
digitalização. Atualmente são 9%.

Os paranaenses têm mais um 
canal para acessar a Ouvidora Geral 
da Saúde do Paraná, a partir desta 
semana: o WhatsApp. O uso do 
aplicativo esteve em teste desde 
abril, em Curitiba, só para a área de 
medicamentos. Agora está disponí-
vel para todas as demandas, qual-
quer assunto, e em todo o Paraná. 
O número é (41) 3330-4414

“A inovação permeia todo o 
Governo do Estado nesta gestão 
e na área da saúde inovar é uma 
busca diária para melhorar e desen-
volver os nossos serviços”, diz o 
secretário Beto Preto. “A novidade 
que temos é o uso do WhatsApp 
como canal para registro na Ouvi-
doria Geral de Saúde. Como tenho 
a experiência na função de ouvidor, 
estou certo de que a pessoa com o 
celular, com o WhatsApp em funcio-
namento, tem a saúde do Paraná 
nas mãos também”, afirma ele.

Além do aplicativo, os registros 
podem ser realizados pessoalmente 

WhatsApp da Saúde atende a todos os assuntos no PR
na Secretaria de Estado da Saúde, 
via carta, telefone ou, ainda, por 
meio do formulário disponível no 
site da Secretaria. Independente do 
canal de registro, todos os atendi-
mentos da Ouvidoria passam pelo 

mesmo fluxo, o tratamento da 
informação é a mesma. A equipe 
da Ouvidoria registra a manifesta-
ção, categoriza, faz a triagem do 
assunto e, quando necessário, 
encaminha para a área específica.

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,11 -0,04 2,49 2,89
IGP-M (FGV) -0,67 -0,01 4,09 3,37
IGP-DI (FGV) -0,51 0,50 4,39 3,00

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
8/9 a 8/10 0,5000 0,3434 0,0000
9/9 a 9/10 0,5000 0,3434 0,0000
10/9 a 10/10 0,5000 0,3434 0,0000
11/9 a 11/10 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,92% 26,52 
Vale ON +0,77% 45,67 
Bradesco PN +2,85% 33,25 
JBS ON -3,92% 29,45 
Natura ON -1,79% 31,87 
Magazine Luiza ON +4,34% 39,65 

IBOVESPA: +1,27% 101.248 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0639 1,0495 1,0337
IGP-DI (FGV) 1,0556 1,0432 1,0300
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,45
Libra est. 0,8186
Euro 0,9107
Peso arg. 57,99

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,3% 4,1030 4,1040 -1,2%
PTAX  (BC) +0,2% 4,0948 4,0954 -1,7%
PARALELO +0,2% 4,0200 4,3200 -1,1%
TURISMO +0,2% 4,0200 4,3000 -1,1%
EURO +0,5% 4,4945 4,4967 -1,0%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (set) 1.584,22 0,17 4,68 5,44
Oeste (set) 1.588,36 0,12 4,51 4,98

DÓLAR 09/10

Iene R$ 0,0381
Libra est. R$ 5,00
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1565,19 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/10

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: 5,57%

Em 09/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 86,00 1,2% 5,5%
SOJA Paranaguá 90,50 1,1% 3,4%
MILHO Cascavel 37,00 2,8% 15,6%

SOJA 923,75 3,25 7,7%
FARELO 305,40 3,10 5,2%
MILHO 394,25 -1,50 11,3%
TRIGO 500,25 0,00 5,4%

SOJA 75,93 0,5% 2,7%
MILHO 30,72 0,0% 10,5%
TRIGO 45,01 0,0% -6,3%
BOI GORDO 152,88 0,1% 1,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 09/10 PR DIA 30d.

Em 09/10 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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Fusão na 
Agricultura

Foi apresentado em 
audiência pública da 
Comissão de Agricultura 
e do Bloco Parlamentar 
da Agricultura Familiar da 
Alep ontem (09), a aber-
tura de canal para a apre-
sentação de sugestões de 
emendas que modifiquem 
a proposta do governo do 
de incorporar a Emater, o 
CPRA e a Codapar ao Iapar 
e, com isso, criar o Insti-
tuto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná.

Uma das tantas críticas 
à proposta que trata dessa 
fusão, é justamente a de 
que nem as entidades 
que representam a agri-
cultura familiar, trabalha-
dores rurais, sindicatos e 
representantes dos ser-
vidores do órgão, haviam 
sido consultadas.

Sugestõe s  s e r ã o 
ap resen tadas  pe las 

entidades em reunião na 
próxima semana.

Para a deputada esta-
dual Luciana Rafagnin, 
líder do Bloco Parlamentar 
da Agricultura Familiar, “o 
debate era necessário e a 
discussão foi importante 
no sentido de apontar 
para o diálogo”. “As preo-
cupações que motivaram 
a audiência pública e 
motivam a apresentação 
de emendas modificativas 
ou, quem sabe até de 
um substitutivo ao pro-
jeto par tem da garantia 
de que o atendimento 
aos agr icultores, em 
especial aos agriculto-
res familiares, não será 
prejudicado com a fusão 
e de que ela não acarrete 
ainda mais perdas para 
os servidores, trabalhado-
res desses organismos”, 
disse Luciana.

O Prefeito de Altônia, Claudenir Gervasone recebeu em seu 
gabinete Policiais Militares e guardas municipais que foram home-
nageados pelo ato de bravura e sabedoria em operação realizada 
recentemente no município. O Prefeito Gervasone entregou a 
eles o Certificado de Reconhecimento por sua ação de bravura e 
perícia em uma ação realizada no município de Altônia agindo na 
conformidade da lei mantendo a segurança do local beneficiando 
a população e seus companheiros de trabalho e parabenizou a 
todos pelo trabalho que exercem no dia a dia e se deparam com 
várias situações perigosas.

ASSESSORIA

Rachou de vez
O PSL, partido (por ora) do 
presidente Jair Bolsonaro, rachou 
de vez no Congresso Nacional 
após ele falar que o comandante 
da legenda, Luciano Bivar, 
está “queimado pra caramba”. 
Ontem, o Palácio recebeu 
lista com nome de quase 40 
dos 53 deputados do PSL que 
estão fechados com Bolsonaro 
- e saem com ele assim que a 
“janela” de verão permitir. A 
tensão é tão grande que, no fim 
do dia, a mando da cúpula do 
PSL, a deputada bolsonarista Alê 
Silva foi excluída da Comissão de 
Fiscalização e Tributação durante 
a sessão. Revoltada, desancou 
o partido: “Só quer dinheiro!”, e 
completou que, sem Bolsonaro, 
o PSL não passaria “nem na 
cláusula de barreira” da regra do 
TSE. Bivar não se pronunciou até 
o fechamento da Coluna. 

Mais perto
É cada dia mais latente a ida 
de Bolsonaro - e um séquito 
de congressistas, deputados 
estaduais, prefeitos e 
vereadores - para o Patriota.

Tão longe
Como o racha é notório, não há 
tempo para articulação. Opção de 
esperar a criação de um partido 
(ideia do bolsonarista Luciano 
Hang, da Havan) está descartada.

Famoso quem?
No site do PSL só existe um artigo 
de Bivar falando de Bolsonaro. 
Cita um capitão e parlamentar 
com 30 anos de exercício “jamais 
envolvido em corrupção”. 

Em baixa
A crise interna do PSL provocou 
estagnação no número de 
filiações à legenda nos últimos 
meses. Levantamento feito 
pela Coluna em dados do 
TSE mostra que, entre março 
e abril, começo da gestão 
Bolsonaro, houve um salto de 
240.983 para 271.700 filiados ao 
partido que tem hoje a segunda 
maior bancada da Câmara. 

Debandada
De abril a agosto, período 
no qual vieram à tona vários 
episódios da guerra interna 

no PSL, o número de filiados 
estacionou na faixa de 271 mil. 
Caso se confirme a saída de 
Bolsonaro, a tendência é de o 
partido perder deputados na 
Câmara e eleitores filiados.

Faroeste elegante
O ex-PGR Rodrigo Janot tem 
circulado com escolta de dois 
discretos agentes federais 
armados. O desafeto Gilmar 
Mendes, ministro do STF, 
também reforçou a segurança. 

É pouco
Auditoria do Tribunal de 
Constas da União aponta 
escassez de pessoal para as 
atividades de fiscalização 
agropecuária federal do 
Ministério da Agricultura. 
Conforme o Plano de Defesa 
Agropecuária, auditado pelo 
TCU, o quadro atual é formado 
por cerca de 3 mil auditores-
fiscais, 6 mil fiscais estaduais, 
além de 40 mil profissionais 
privados entre engenheiros 
agrônomos e -veterinários.

Brumadinho
O relatório da CPI da Câmara que 
apura o rompimento da barragem 
da Vale em Brumadinho (MG) 
vai pedir o indiciamento da 
direção da mineradora e da 
TüvSüd, a consultoria responsável 
por atestar a segurança do 
empreendimento. Até agora 
foram identificadas 251 
vítimas fatais do rompimento 
da barragem da Mina 
Córrego do Feijão. 

Em BH
A apresentação do parecer 
do relator, Rogério Correia 
(PT-MG), está prevista para 
o dia 29 de outubro e a 
votação para 5 de novembro. 
Outra CPI, da Assembleia 
Legislativa de Minas, que 
também investigou a tragédia, 
pediu o indiciamento de 11 
funcionários da Vale, entre 
dirigentes e funcionários, e de 
dois auditores da TüvSüd.
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Aeroporto recebe equipamentos da 
estação meteorológica de superfície

O início dos voos regulares que 
serão ofer tados pela Azul Linhas 
Aéreas, entre Umuarama e Curitiba, 
está cada vez mais próximo. Nesta 
semana, o Aeropor to Orlando de 
Car valho recebeu os equipamen-
tos da estação meteorológica que 
já está sendo implantada, mais 
um passo impor tante para a con-
clusão das obras de ampliação 
e adequação necessárias para a 
operação comercial.

O secretário municipal de Indús-
tria, Comércio e Turismo, Douglas 
Bácaro, acompanhou o desembarque 
dos equipamentos e explicou que 
está sendo instalada uma estação 
meteorológica de superfície, que vai 
fornecer as condições do tempo aos 
pilotos de aeronaves através de uma 
frequência, de forma automática. 
“Quando for iniciar a aproximação, o 
piloto vai sintonizar essa frequência 
e terá informações detalhadas sobre 
as condições de pouso em Umua-
rama, permitindo mais segurança 
para o procedimento”, explicou.

O piloto André Coladine, da 
comissão de administração do aero-
porto, acrescentou que em seguida 
será feito o estudo da car ta de 
aproximação para a elaboração do 

O Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) emitiu pareceres 
prévios pela irregularidade das presta-
ções de contas anuais (PCAs) de 2016 
e de 2017 do município de Xambrê.

As PCAs são, respectivamente, 
de responsabilidade do ex-gestor 
Lucas Campanholi (gestões 2009-
2012 e 2013-2016) e do atual pre-
feito, Waldemar dos Santos Ribeiro 
Filho (gestão 2017-2020).

Os membros da Segunda Câmara 
da corte deliberaram pela aplicação 
de multas aos gestores. Enquanto 

Campanholi foi sancionado duas 
vezes, totalizando R$ 7.301,70, Wal-
demar Ribeiro Filho foi penalizado uma 
vez, em R$ 3.129,30. As quantias são 
válidas para pagamento em outubro.

IRREGULARIDADES
Tanto a desaprovação das duas 

PCAs quanto a aplicação de uma das 
multas a Campanholi foram motiva-
das pelo não cumprimento, por parte 
da prefeitura, do pagamento de con-
tribuições mínimas – estipuladas em 
decisão anterior do TCE-PR – cujo 
objetivo é sanar, até 2045, o déficit 

atuarial do Regime Próprio de Previ-
dência Social (RPPS) do município.

Os gestores ainda foram multa-
dos pelo atraso no envio de dados 
ao Sistema de Informações Muni-
cipais – Acompanhamento Mensal 
(SIM-AM) do Tribunal. Este item foi 
objeto de ressalva na apreciação 
das duas prestações de contas, 
assim como as divergências detec-
tadas entre o saldo do balanço 
patrimonial encaminhado ao SIM-
-AM e aquele apresentado pela con-
tabilidade do município.

TC multa atual e ex-prefeito de Xambrê

procedimento RNAV (navegação por 
área), “e esses novos equipamen-
tos auxiliarão o piloto sobre as con-
dições meteorológicas e também 
para calibrar os procedimentos, no 
caso o altímetro”. A estação meteo-
rológica foi liberada pela Secreta-
ria Nacional de Aviação Civil (SAC), 
que recentemente liberou também 

o por tal para checagem de pas-
sageiros com detector de metais 
e o equipamento de raio-x para 
bagagem de mão, já instalados na 
antessala de embarque.

A implantação desses equipamen-
tos é um dos últimos passos para a 
conclusão das obras de ampliação e 
adequação do aeroporto.

A estação foi liberada pela Secretaria de Aviação, que liberou também o portal para checagem de passageiros e 
raio-x para bagagem

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Fuzis apreendidos saíram de 
Guaíra e seguiam para o RJ
Um homem, morador de Umua-

rama, foi preso na madrugada do 
último domingo (6), quando trans-
portava em um veículo, meia dúzia 
de fuzis. Ele foi abordado na Rodo-
via Presidente Dutra (BR-116), em 
Seropédica, Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. Ao ser parado 
por agentes da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o homem aparentou 
nervosismo e disse que estava 
seguindo para o Rock in Rio.

Os agentes da PRF realizavam 
ronda na via Dutra, quando aborda-
ram o carro com placas de Guaíra. 
Durante a fiscalização, foi solicitado 
ao motorista apresentasse os docu-
mentos do veículo e habilitação.

O Grupo de Operações com 
Cães utilizou o K9 Bud, especia-
lista em farejar drogas, armas e 
munições, que indicou a presença 
de material ilícito no veículo.

Os policiais realizaram então 
uma fiscalização minuciosa, até 
que encontraram seis fuzis escon-
didos em um compartimento oculto 
no porta-malas.

O motorista admitiu que recebe-
ria a quantia de R$ 8 mil pelo trans-
porte do armamento de Guaíra até 
comunidades do Rio de Janeiro.

A ocorrência foi encaminhada 
para a sede da Polícia Federal, na 
Praça Mauá.

HOMEM preso levava fuzis de Guaíra para o Rio de Janeiro

DIVULGAÇÃO

Celular na genitália
Agentes penitenciários da cadeia de 
Goioerê interceptaram um telefone 
celular que seria entregue a uma das 
presas durante a visita de terça-feira 
(08). O caso foi repassado à Polícia Civil 
depois que as agentes apreenderam o 
telefone após revista feitas nos visitantes. 
Uma mulher tentou entrar na cadeia 
com um telefone celular introduzido na 
genitália. Ela iria visitar uma presa, que 
foi identificada, mas não afirmou que 
aparelho seria destinado à colega detenta.

Dois homens de 19 e 20 anos foram presos 
na noite da terça-feira (08) por PMs de 
Umuarama com cocaína, crack e dinheiro. 
Denúncias anônimas levaram os policiais até 
uma casa no Parque Dom Pedro I. Com a che-
gada da viatura, os suspeitos tentaram cor rer, 
mas foram capturados nos fundos do imóvel. 
Com a dupla foi encontrada a quantia de R$ 
189 em espécie, 52 pinos de cocaína e 27 
pedras de crack.

DIVULGAÇÃO
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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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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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ÃO Gisele pergunta a Nana
se ela está grávida 
Em Bom Sucesso, Mário acompanha Silvana na ambulância até o 
hospital. Silvana acorda no hospital sem conseguir enxergar. Ramon 
recusa uma proposta de emprego de um time de basquete de Chi-
cago, para ficar no Brasil com a família. Sofia fica feliz com a chegada 
de Jorginho. Ramon pede a Cristiano Felício que consiga o apoio da 
NBA para o projeto de basquete de Bonsucesso. Paloma fica sur-
presa com a visita de Sofia e Jorginho. Sofia presenteia Peter com 
um celular. Batista entrega a Paloma a coleção popular de clássicos 
da Prado Monteiro, a mando de Alberto. Sofia entrega a Alberto um 
presente de Paloma. Gisele pergunta a Nana se ela está grávida.

Malhação 
Rui desconfia que Rita mentiu 

para ele. Thiago descobre que errou 
em seu julgamento e tenta se des-
culpar com o menino. Raíssa tenta 
convencer Carla a deixar que ela se 
apresente no show com Nanda. Ivete 
repreende Nanda por não querer se 
apresentar por causa da prova. Rita 
não conta para Filipe que esteve com 
Rui. Nanda afirma a Raíssa que elas 
se formarão juntas. Cléber critica 
Jaqueline por ser injusta com Thiago. 
Marco e Carla se amam. Jaqueline 
se desculpa com Thiago e os dois 
se beijam. Nanda enfrenta Ivete. Rita 
chega com Filipe à casa de Carla. 
Lígia se surpreende com a atitude 
de sua paciente no hospital. Filipe e 
Rita assumem o namoro para Carla. 
Rui procura notícias de Nina.

Éramos seis 
Júlio tenta correr atrás de Alfredo, 

mas o menino desaparece. Zeca 
estranha a visita da moça enviada 
por Clóvis. Almeida visita Clotilde, 
e Olga se irrita. Júlio vai à delega-
cia com Almeida. Afonso se preo-
cupa com o sumiço de Alfredo. Zeca 
desabafa com a amiga de Clóvis. 
Olga implica com Clotilde. Júlio vai 
com Almeida e o delegado identifi-
car um corpo. Lola tem um pesadelo. 
Afonso recebe um telefonema miste-
rioso. Assad gosta de saber que Júlio 
tem parentes ricos. Zeca consegue 
o endereço de Lola. Shirley desmaia 
ao atender um telefonema.

A dona do pedaço 
Marlene sofre quando Antero anun-

cia seu jantar de noivado com Evelina. 
Camilo é obrigado a trabalhar com uma 
investigadora. Nívea promete mandar 
Merlin para estudar fora do país. Cás-
sia não aceita jantar com Leandro 
e Agno. Linda pede que Zé Hélio se 
afaste de Beatriz. Eusébio pensa em 
armar uma revanche para Rock. Leandro 
tenta conversar com Cássia. Régis tira 
dinheiro do cofre da importadora. Antero 
tem uma lembrança com uma reação 
de Marlene e fica confuso. Rock pega o 
celular de Fabiana. Régis usa o dinheiro 
que tirou do cofre no cassino. Amadeu 
e Maria da Paz se beijam.

As aventuras de Poliana 
Eric apresenta seu pai a professora 

Sophie, e os dois conversam. Raquel 
incentiva Guilherme a falar com OTTO 
para dar uma segunda chance no 
projeto que apresentou no Campo de 
Férias. Mirela tenta se decidir quanto 
aos seus sentimentos por Vini e Luca. 
Na casa de Mirela, Luca dramatiza e 
simula uma queda solicitando a com-
paixão da garota, Vini observa a cena 
e fica enciumado. Gabi diz a Vini que 
sente sua falta, que não conseguiu 
superar o término, e o chantageia 
para que cumpra uma promessa. Ester 
sugere que as crianças divulguem o 
desaparecimento de Feijão para encon-
tra-lo mais rápido.

Cúmplices de um resgate 
Laura também se vinga de Vargas e 

faz ele beijar um peixe. Fiorina manda 
Nico levar flores para Helena em nome 
de Pedro. No dia seguinte, Pedro vai 
atrás de Helena na casa dela e ques-
tiona se ela tem certeza que irá embora 
para a cidade. Helena revela que ama 
ele assim como ele gostava de Rebeca, 
porém ela não consegue se conformar 
em gostar de quem gosta de outra pes-
soa, por isso irá embora. Pedro diz que 
talvez ela tenha razão em ir embora. 
Omar se confessa na igreja.

Topíssima 
Beatriz avisa que Antonio precisará 

ir de helicóptero entregar alguns docu-
mentos em São Paulo. Lara combina de 
capturarem Sophia a força. A herdeira 
do Grupo Alencar pede um favor miste-
rioso ao recepcionista José. Ela deixa o 
hotel e é capturada e colocada em uma 
camisa de força. Antonio se prepara para 
viajar quando Sophia chega na camisa 
de força, acompanhada de enfermeiros. 
Ela pede ajuda ao taxista.

O rico e Lázaro 
Talita e Samira mentem e elogiam o 

desempenho dos maridos. Ravina chega 
e pede para falar com Absalom. Em con-
versa com Sammu, Amitis diz que Kassaia 
deve aceitar a proposta. Evil tenta animar 
a irmã. Nitócris faz planos ambiciosos. 
Shamiran diz que pode ter despertado 
a inveja de algumas pessoas no palá-
cio. Ravina discute com Chaim. Daniel 
e Abednego se despedem de Ezequiel. 
Neusta é dura com Edissa. Hurzabum 
reclama da violência das lutas.
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Sua bondade lhe trará sorte, você vai se sentir útil 
e as pessoas vão devolver o favor. Você vai acabar 
estabelecendo algumas conversas muito positivas 
que irão restaurar a sua moral perdida.

Sua autoexpressão será mais clara e concisa, mas 
não se esqueça de como lidar com outras pessoas. 
Períodos de estresse estão no horizonte, mantenha 
a calma e concentre-se em suas prioridades. Agir 
com arrogância só o levará ao esgotamento.

Suas novas ideias lhe trarão sucesso. Só não colo-
que a carroça na frente dos bois que tudo vai correr 
bem. Seu estômago está um pouco delicado no 
momento, então tenha cuidado com o que come!

Um erro de julgamento será evidente. Não pense duas 
vezes antes de pedir informações sobre as pessoas 
que o rodeiam; fale sobre isso. Você precisa relaxar, 
mas não tem tempo suficiente. Pense em você! Você 
precisa se encontrar, em todos os sentidos.

Hoje será um dia calmo. É hora de pensar mais 
em você e em sua família. Suas atividades atuais 
irão causar tensão nervosa, que será sentida em 
muitos níveis.

Sua mente criativa irá permitir que você fizesse 
alguma coisa útil - não hesite em dar a sua opinião. 
Você vai achar fácil trabalhar, mas não se esqueça 
de fazer outra coisa depois para limpar sua cabeça.

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

A sorte lhe permitirá progredir na direção de seus 
objetivos. Não hesite, seja você mesmo, espontâ-
neo. A determinação permite que você esqueça as 
pequenas doenças corporais que estavam pesando. 
Acalme-se.

Você não terá problemas para se afirmar e puser fim 
a relacionamentos doentios, sem arrependimentos! 
Você está mostrando mais sensatez no seu gasto 
de energia hoje e está começando a restabelecer 
um equilíbrio maior.

Seu estado de ânimo é promissor, por isso aproveite 
ao máximo a possibilidade de perguntar o que deve 
fazer e pedir o que merece. Você precisa se mexer 
e tudo vai dar certo. O sentimento atual de letargia 
é devido à falta de exercício.

Use suas conexões para que você tenha a chance 
de ver as mudanças que pretende fazer. Ajude os 
outros. Não seja orgulhoso demais para ouvir as 
necessidades básicas do seu corpo, você tem razão 
em pensar que precisa relaxar. Durma mais.

Seu otimismo vai ajudá-lo a superar aborrecimentos 
e obstáculos em seu caminho. Use isso para deixar 
para trás certos hábitos ruins que prejudicam seu 
estilo de vida saudável - você está começando a 
sentir os efeitos.
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BANCO 5

SLEB
INDIVIDUO

ANORMALMM
GVANPIB

DUASGELADA
LROEROS

MACVALERE
ROSSIALG

MESACASAR
PISOLADA

OLINDAIRN
UELFOTIA

TRAIICLD
PATRICINHA

LAMACEIROS

A laranja 
recomen-
dada para

bebês

Protes-
tante
(Rel.)

Produto
Interno
Bruto
(sigla)

Incomum;
fora do
padrão

Alessandra
Negrini,

atriz

Revesti-
mento de
banheiros

Marcelo
(?), padre
e cantor

Como
fica a

pessoa na
solitária

Ferra-
menta da

Morte
(Folcl.)

Rio
Grande

do Norte
(sigla)

Age como
o marido

infiel

Iberê
Camargo,

pintor

Atoleiros

Estereó-
tipo da me-
nina fútil

Pessoa;
sujeito

O subs-
tantivo

quanto ao
número
(Gram.)

Dois artefatos explosi-
vos usados em guerra

"Disc",
em CD

Molhado
de leve

(?) a cor-
da: desistir 

Cintura 
de calças

Artigo mas-
culino (pl.)

Pouco
profunda

Desejo 
dos noivos
Tempero
marinho

Algarismo
(abrev.)
Em lugar
distante

Ente
fantástico
Prendem 
com corda

Irmã
da mãe
102, em
romanos

Possuir
certo preço 
A última
cerveja

Sílaba de
"palco"

Criança, no
Candomblé

Feminino
de dois

Museu de 
Niterói (RJ)

Esse
Uma das
fases da

Lua

Muito fria
Ingredien-
te do ca-
viar (pl.)

Consoan-
tes de
"lado"

Móvel da 
sala de aula
Cidade de 

Pernambuco

3/erê — mac. 5/foice. 6/olinda. 7/anormal. 8/ladrilho.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

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

Zélia Casoni

“A crítica é fútil, 
porque coloca um 
homem na defensi-
va, e, comumente, 
faz com que ele se 
esforce para justi-
ficar-se. A crítica é 

perigosa, porque fere 
o precioso orgulho 

do indivíduo, alcança 
o seu senso de 

importância e gera o 
ressentimento.” 
( Dale Carnegie)  

JULIA CAMARGO PITIOTI é uma das candidatas ao concurso  Miss Teen que acontece 
dia 17 de outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, coordenação Cris 

Ranzani e foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA

Happy Day
 

A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário hoje 
-, Marcela Lopes, João Martins, Haroldo Tau-
maturgo Garcia de Souza, Vanessa Grisólia 

do Carmo, Afonso Inareia Segandin, Ademir 
Nogueira dos Santos e Tania Mari Nakamura).  

Da coluna: felicidades!

 No Sesc
Dia 17 de outubro  ( quinta-feira) tem Café 
da Manhã (7h45) seguido da palestra (8h) 

com o tema “ O comportamento corporativo 
e etiqueta profissional: Uma abordagem 

dos aspectos sobre a convivência social no 
ambiente de trabalho e o comportamento 

empático colaborativo” -, no salão social do 
Sesc Umuarama. Evento gratuito.

Negócios!
Dia 21 de Novembro a Câmara da Mulher 

realizará a 3ª edição da Rodada de Negócios 
com parceiros como Sesc, Senac, Sindilojistas, 
Sebrae, Aciu, Conselho da Mulher Empresária, 
Fecomércio -, e diversos expositores.  Será no 

Studio Brum Arquitetura, às 19h30. 
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Roda de Conversa
Para incentivar a prevenção contra o câncer de mama, o Conselho da Mulher Empresária e Executiva da 

Aciu vai realizar uma roda de conversa no dia 15 de outubro, às 19 horas no Restaurante Buffet Kaskata. 
O evento contará com a presença da psicóloga Maria Margarida Abrunhosa, a escritora Ângela Russi e a 
médica ginecologista Josiane Saab Rahal. Após será servido um jantar de massas com 3 tipos de molho. 

Convites custam 40 reais  e podem ser adquiridos na ACIU.

ZOOM
n Com a proposição dos vereadores  Maria 
Ornelas, Noel do Pão e Junior Ceranto foi 
outorgado título de Cidadão Honorário ao 
empresário Valdemir Zago, bem como a 

proposta de Maria Ornelas que concede o 
título ao tenente Namur Hamilton Zandoná, 

comandante do 2º Pelotão da 3ª Cia da 
Polícia Militar Ambiental de Umuarama. 

n Orgulho para esta colunista o projeto de 
Junior Ceranto e Noel do Pão que prevê a 

instalação de Ecopontos com recipientes de 
coletas de resíduos recicláveis, (foi apro-
vado). Sempre atenta ao descarte correto 
espero que em breve a população tenha os 
ecopontos. No hall da Prefeitura já tem o 

Papa Pilhas: excelente 

nO  Conselho de Medicina homenageia 
dois médicos pioneiros de Umuarama em 

solenidade que ocorrerá no domingo (13), 
em Curitiba. O cardiologista Arno Prante 
e o pediatra e homeopata Humberto San-
tos recebem o ‘Diploma de Mérito Ético’ 

por terem alcançado 50 anos de formados 
com histórico exemplar. A homenagem 

marca  o Dia do Médico que acontece dia 
18 de Outubro. 

Apoio: Tribuna Hoje News

CONFRARIA
Gláucia Rodrigues, Jorge Cardoso, Lisamara Samartano e Sérgio Vercesi,  no Rancho 

do Cavalo. 

RANCHO DO CAVALO 
Em noite de vinhos alemães, Milton Belleze e Marcos Moro fazem brinde especial.

ZC

ZC
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CRUZE SEDAN 1.8 LT.........................................................................11/12 ............................... VERDE ...............................................COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 43.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT.........................................................................14/14 ............................... PRATA ................................................COMPLETO, AUT, COURO .................................................... R$ 52.900,00
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 ...........................................................17/18 ............................... PRETO ...............................................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
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 ...........................................................................................17/17 ............................... CINZA ................................................COMPLETO ................................................................................ R$ 39.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT. ............................................................................18/19 ............................... BRANCO ...........................................COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 62.900,00
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.........................................................................................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
ONIX 1.4 LTZ AT. ..................................................................................19/19 ............................... BRANCO ...........................................COMPLETO, AUT, COURO, KM 3.800................................ 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 LTZ 2.8  4X2 AT ............................................................................14/14 ............................... BRANCO ...........................................COMPLETO, AUT, COURO .................................................... R$ 92.900,00
SPIN LT 1.8 AT ......................................................................................13/13 ............................... PRATA ................................................COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 AT ......................................................................................13/14 ............................... PRETO ...............................................COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 ............................................................................................14/14 ............................... PRATA ................................................COMPLETO ................................................................................ R$ 37.900,00
TRACKER 1.8 LT AT .............................................................................15/16 ............................... PRATA ................................................COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ..........................................................................14/15 ............................... BRANCO ...........................................COMPLETO, AUT, COURO .................................................... R$ 62.900,00
TRACKER PREMIER TURBO .............................................................17/18 ............................... PRATA ................................................COMPLETO, AUT, COURO, TS ............................................. R$ 86.900,00
TRACKER PREMIER TURBO .............................................................17/18 ............................... VERMELHO .....................................COMPLETO, AUT, COURO, TS ............................................. R$ 85.900,00
TRAILBLAZER LTZ AT ........................................................................17/18 ............................... BRANCO ...........................................COMPLETO, AUT, COURO, 7L ...........................................R$ 169.900,00
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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

@tribunahojenewsumuarama
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Em homenagem ao Dia do Contador, a Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama (Aciu) 
promoveu, em parceria com o curso de Ciências Contábeis 
da Unipar, palestra para os empresários e funcionários 
que trabalham na área da contabilidade. O palestrante 
convidado foi o professor Paulo Tomazinho, que abordou 
o tema ‘Logo na Minha Vez... O Profissional Contábil e os 
Desafios Tecnológicos’.

Doutor em Educação e pesquisador de estratégias 
didáticas assimétricas e Neurociências da Aprendizagem, 
Tomazinho apresentou um cenário de como as tecnologias 
exponenciais, capacidade computacional, Big Data e 
conectividade tem mudado a forma das pessoas viverem. 
Entre outros assuntos, também falou da questão da 
inovação incremental e disruptiva e seus efeitos colaterais.

Ele explica que o objetivo do encontro foi orientar os 
contadores e profissionais que trabalham na área para que 
saibam roteirizar suas ações quando estiverem fazendo 
uso das tecnologias. “Todos nós estamos em processo 
de absorção do conhecimento e o ciclo da aprendizagem 
está em movimento constante. A todo momento estamos 
aprendendo e desaprendendo; isso é essencial para a 
construção do ser humano”, afirmou o palestrante. 

VESTIBULAR PARA CURSOS DO 
PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

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

Assunto englobou as inovações da 
tecnologia e como elas afetam diretamente 
o profissional da contabilidade 

Professor aborda os desafios na 
profissão em palestra na Aciu

TECNOLOGIA E CONTABILIDADE

Copa Cruzeiro
A 1ª Copa Regional de Futsal 
Base de Cruzeiro do Oeste está 
acontecendo, os jogos são sem-
pre aos domingos e aos sábados 
na parte da manhã em Cruzeiro. 
Participam da competição 24 
equipes que foram divididas 
entre 6 munícipios da microrre-
gião noroeste, além de Umua-
rama e Cruzeiro do Oeste. 
A Capital da Amizade segue 
com seis times na disputa no 
naipe masculino sub 12 e sub 
8, todos representam a Escola 
de Futsal Marcão. No sub 16 
a Smel Umuarama é repre-
sentada por times dos nipes 
masculino e feminino.

Duração
Os jogos da Copa Cruzeiro 
acontecem durante os finais de 
semana. A competição come-
çou em 28 de setembro e tem 
previsão de terminar em 17 de 
novembro. Para as três primei-
ras equipes colocadas de cada 
naipe serão entregues troféus 
e medalhas, haverá medalhas 
também para os artilheiros e 
goleiros que se destacarem 
tanto no naipe feminino quanto 
para no masculino.

Seleção
No último treino da Seleção Bra-
sileira antes de enfrentar Sene-
gal, no amistoso desta quinta às 
9h em Singapura, Tite trabalhou 
reduziu os titulares em campo 
contra os reservas. Em cerca de 
40 minutos, Roberto Firmino fez 
o único gol. Para esta partida 
Tite escalou Ederson, Daniel 
Alves, Marquinhos, Thiago Silva, 
Alex Sandro; Casemiro, Arthur; 
Coutinho, Gabriel Jesus, 
Neymar e Roberto Firmino. 
Os reservas formaram com 
Weverton, Marcinho, Militão, 
Rodrigo Caio, Renan Lodi; Fabi-
nho, Matheus Henrique, Lucas 
Paquetá; Richarlison, Everton e 
Gabriel Barbosa.
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Afsu entra na fase de
mata-mata do Paranaense

Hoje (10) á noite, o time do 
Umuarama Futsal recebe em casa 
o Copagril Futsal pelas quar tas 
de finais da 2ª Fase do Para-
naense Série Ouro 2019. A AFSU 
fará o primeiro jogo da disputa 
no ginásio Amário Vieira da Costa 
às 20h. O jogo de volta será em 
Marechal Cândido Rondon, (na 
casa do adversário) com data e 
horário a serem definidos. 

A Afsu busca fazer valer o 
mando de campo para conquistar 
a vitória que dará a vantagem no 
confronto de volta, onde poderá 
contar com empate para se clas-
sificar as semifinais. Para isso 
conta com o apoio e a presença 
da torcida para motivar e empur-
rar o time nesta partida decisiva.

“Agora é a hora do torcedor 
fazer a diferença e lotar o ginásio 
para que o Umuarama Futsal possa 
dar mais um passo em busca do 
tricampeonato Paranaense Série 
Ouro”, convida o técnico Nei Victor. 
O ingresso do jogo pode ser adqui-
rido na Pratik Esportes por R$10.

A Afsu transmitirá ao vivo o 
jogo pela sua página no Facebook 
e canal no YouTube TV AFSU em 
parceria com o Portal Líder.

O atleta de futsal umuaramense Kalê, de 29 anos, fez bonito no exterior. 
A atleta que pertence ao time Polletterie da Itália e teve excelente expe-
riência na estreia. Ela marcou seu primeiro gol na primeira partidamq eu foi 
contra o Perugia Futsal pela Coppa Divisione. “Fui muito bem recebida no 
time, estou muito feliz, pois é uma equipe muito família e me receberam 
de braços abertos, por isso que os gols fluíram naturalmente” revelou a 
atleta. O time Pelletterie ganhou outro jogo também, dessa vez pela série 
A enfrentando a equipe do New Team e que venceu a partida com dois 
gols feitos pela brasileira. O C.F Pelletterie é um clube da cidade de 
Florença que subiu este ano para a série A do campeonato de futsal. A 
jogadora umuaramense possuí um contrato que tem a duração de um ano.

EQUIPE de Umuarama se preparou durante a semana para o primeiro confronto na fase de mata-mata na 
chave Ouro do Paranaense de Futsal

DIVULGAÇÃO

ALEX MIRANDA
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