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O Governo do Estado vai fortalecer a estrutura de assistência social de 164 municípios 
paranaenses com o repasse de R$ 19 milhões para aprimoramento de Centros de Referên-
cia de Assistência Social (Cras) e de Centros de Referência Especializado de Assistência 

Social (Creas), além da concessão de benefícios eventuais. Umuarama está na lista.     

Governo fortalece estruturas de
assistência social em 164 cidades

Operação Poinê
A Polícia Civil deflagrou ação para apurar o homicídio que 

vitimou Valdinei Pereira do Nascimento, o “Piratinha”, foragido da 
Penitenciária de Cruzeiro do Oeste. O crime aconteceu em 3 de 

setembro, no Parque Jabuticabeiras. Com o apoio do Grupamento 
de Operações Aéreas, foram cumpridos 8 mandados judiciais e três 

pessoas foram presas. A arma do crime também foi localizada.
l Págs. 12e13

 

Prefeitura vai investir 
mais de meio milhão 
para recape asfáltico 
em quatro ruas
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Denunciantes entregam 
à Polícia Militar ‘boca 
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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
Sexta

Minguante
21/10 - 10h41

Nova
28/10 - 01h40


31 17 


33 20

Sexta




29 14 


32 16

SábadoSábado

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.

05 11 14 17 18 26 30
concurso: 0212

04 12 13 22 41 45

concurso: 1997

concurso: 1393

01 25 27 28 41 56
concurso: 2196

concurso: 5094

06 10 21 28 77

concurso: 5430

17.870
85.828
76.750
17.638
04.177

OUTUBRO

RIO BRANCO/ES

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

04 07 14 21 24 27

16 31 44 48 56 62 70

‘‘

‘‘

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

A felicidade é uma criança

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

‘‘

‘‘Vamos falar de crianças? Não porque está aí o Dia da Criança, 
mas porque falar de criança é falar de futuro, de esperança, de fé num 
Deus que ainda confi a nos homens, apesar de tudo, pois Ele continua 
nos mandando os nossos pequeninos.

Minhas crianças já cresceram, estão vivendo suas vidas e, graças 
a Deus, o primeiro neto chegou. A nossa casa está vazia de ruídos e 
da alegria de crianças, grande demais para dois avós solitários, que 
agora podem comemorar a chegada do primeiro neto, em Portugal. 
Então a gente abandona a casa enorme e vazia e vai fi car uns tempos, 
de tempos em tempos, com o neto português. 

Chegou o Rio, que este mês faz seis meses, uma alma aben-
çoada e um sol particular, que veio para nos trazer felicidades novas. 
Uma criaturinha encantadora, com aqueles olhos negros enormes e 
expressivos, aquelas morcílias morenas, aquelas bochechas fofas e 
lindas, aquele sorriso cativante e constante, aquele riso feliz, aquela 
curiosidade tamanha e uma tagarelice em uma língua só dele, de uma 
beleza infi nita. 

Pena que se passaram os seis meses de visto de turista e tivemos 
que voltar. Mas voltaremos para vê-lo crescer mais um pouco e para 
praticar novas felicidades, novas alegrias, que é o que Rio signifi ca.

Uma criança abençoada entra em nossas vidas e transforma tudo. 
A gente rejuvenesce e a vida recomeça. Rio traz todo um universo de 
luz e de esperança naqueles olhos negros, tão negros como os que 
tinha a mãe dele, Os olhos de Rio têm o dom de sorrir para a gente. 
É um anjo encantado que foi enviado pelo Universo para revolucionar 
nossas vidas, para nos mostrar que sempre é tempo de ser feliz. E 
o sorriso iluminado dele, o riso contagiante, o som da sua voz, a luz 
daqueles olhos negros provam isso.

Rio representa o resgate da infância que julgávamos perdida, 
tão longe no tempo, e que agora estão tão presente, naqueles olhos 
negros, curiosos e brilhantes, naquelas mãozinhas sôfregas que que-
rem descobrir a textura das coisas, de todas as coisas, naquelas pernas 
roliças que têm pressa em andar, correr, sair em desabalada carreira 
para ver o mundo.

Rio é criança e criança é o futuro. Seja bem-vindo, Rio! Feliz Dia 
da Criança. Feliz todos os dias pra você! Feliz todos os dias para todas 
as crianças do mundo! 

Ministro da 
Educação, 
Abraham 

Weintraub, ao 
informar que as 

provas para o Enem 
2019 já estão impres-
sas. A avaliação será 
aplicada nos dias 3 
e 10 de novembro 

em 1.727 municípios 
brasileiros.  
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 “Acabou o 
risco de não 
ter Enem”.
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Mudanças
no EJA

“Estamos preocupados, 
a Secretaria vem acenando 
que quer fazer diferente a 
EJA no Paraná”. A afirma-
ção foi feita pelo deputado 
Professor Lemos (PT), em 
referência à preocupação 
com possíveis mudanças 
propostas pela Secretaria 
de Estado da Educação 
(SEED) para a modalidade 
de Ensino de Jovens e 
Adultos no estado durante 
a audiência pública “Educa-
ção de Jovens e Adultos - 
EJA no Estado do Paraná”, 
na última quar ta-feira (9) 
no Plenarinho da Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
e reuniu representantes de 
fóruns, conselhos e sindi-
catos paranaenses ligados 
à educação pública.

“É preciso que o governo 
debata com todos os ato-
res. São estudantes, pro-
fessores, diretores e profis-
sionais da educação. Existe 
um fórum estadual da EJA 
em todo o Paraná, são mui-
tas lideranças e já há um 
debate acumulado”, expli-
cou o parlamentar, propo-
nente da audiência. “Pelas 
redes sociais correm notí-
cias, por exemplo, de fazer 
a EJA a distância, de não 
ter mais EJA para formação 
geral, apenas de formação 
profissionalizantes. Ora, 
ninguém é obrigado a fazer 
um curso profissionalizante 
de educação básica. Todos 
devem fazer a educação geral 
e depois definir a profissão 
que seguirão”, ressaltou.

Para o presidente da 
APP-Sindicato, Hermas 
Leão, a mobilização é 

importante para a organiza-
ção coletiva pela “defesa da 
modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos”. “Acredi-
tamos ser possível ampliar 
as condições de ofer ta 
desta modalidade, sobre-
tudo porque trata de bra-
sileiras e brasileiros que 
não tiveram as condições 
necessárias de concluir 
seus estudos na idade 
correta”, frisou.

De acordo com ele, o 
movimento tem posição 
contrária à educação a dis-
tância, por exemplo. “Com-
preendemos que as tec-
nologias são bem-vindas, 
mas devem ser vir para 
complementar o trabalho 
presencial”, disse.

Segundo a professora 
da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e presidente 
do Fórum Estadual de Edu-
cação de Jovens e Adultos, 
Maria Aparecida Zanetti, 3,5 
milhões de paranaenses 
não concluíram o ensino 
fundamental ou não tem 
instrução alguma. “Aten-
der este direito, pressupõe 
atende-lo com qualidade, 
com presença de professo-
res capacitados, de alunos 
que possam estudar sem 
pressa e com proposta cur-
ricular que atenda 100% de 
sua carga horaria presen-
cial”. Ainda de acordo com 
ela “o Fundo de Desen-
volvimento de Educação 
Básica só conta matriculas 
presenciais dos estudan-
tes. Se houver mudanças, 
o estado não receberá 
recursos pela matricula 
deste público”, declarou.

Símbolo do autismo
Proposta que determina a inserção do símbolo mundial de 
conscientização do Transtorno de Espectro Autista (TEA) 
nas vagas de estacionamento preferenciais reservadas às 
pessoas de deficiência foi aprovada em terceiro turno na 
sessão plenária desta quarta-feira (9), na Alep. O deputado 
Anibelli Neto (MDB), quer que estabelecimentos públicos 
e privados que disponibilizam vagas de estacionamento 
preferenciais fiquem obrigados a inserir nas suas placas 
indicativas o símbolo do TEA – um laço estampado com 
um quebra-cabeça colorido. O prazo é de 18 meses para se 
adequar às novas regras previstas no projeto.

Mulheres na construção civil
O deputado Gilberto Ribeiro (PP) quer instituir a 
obrigatoriedade de reserva mínima de 2% de vagas de 
trabalho para mulheres na área da construção civil em obras 
públicas. Sua proposta foi aprovada em terceira votação na 
Alep. O texto determina que os editais de licitação, o Poder 
Público deixe a exigência da reserva das vagas nas obras 
realizadas pela administração direta e indireta.

Geração de energia
Foi aprovada pelos deputados do Paraná, a construção de 19 
empreendimentos hidrelétricos e de geração de energia em 
todo o estado. A proposta de autoria do Poder Executivo, 
avançou em segundo turno na Alep. Já o projeto que cria 
crédito especial no valor de R$ 2 milhões para investimentos 
em ações que promovam a igualdade racial e combatam a 
discriminação, avançou em primeira discussão.

Sinalização 
educativa
O autor da proposta lembra 
que a sinalização terá uma 
função educativa para 
o público, oferecendo 
segurança para o autista, 
facilitando a inclusão social 
e os deslocamentos em 
estabelecimentos públicos 
e privados. “A inclusão fará 
com que toda a sociedade 
tome conhecimento e apoie 
tal direito. Muitas vezes 
tal direito nem mesmo 
é conhecido ou, por não 
ser regulamentado e 
amplamente divulgado”, 
complementa Anibelli Neto.

Lixo Zero
Um projeto de lei aprovado 
em terceiro turno, do 
deputado Goura (PDT), 
institui a “Semana 
Estadual do Lixo Zero no 
Paraná”. O parlamentar 
preconiza a Agenda 
2030 e os 17 Objetivos 
do Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, a 
Política Nacional do Meio 
Ambiente, a Política 
Nacional dos Resíduos 
Sólidos e o Estatuto da 
Cidade. “Queremos difundir 
o conceito de ‘lixo zero’ e 
devemos reciclar todos os 
resíduos reutilizáveis”.
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Aplicativo
190 PR

O aplicativo 190 PR, 
plataforma da PM pioneira 
no Brasil em possibilitar o 
acionamento de emergên-
cia sem ligação telefônica, 
já possui 17,3 mil usuários 
em todo o Paraná. A Polícia 
Militar recebeu 6.584 soli-
citações, todas atendidas 
com orientações ou com 
despacho de uma viatura 
para o local da ocorrência.

O balanço de um ano 
mostra ainda que o aplica-
tivo já está presente em 117 
municípios do Estado e, em 
breve, vai alcançar todas as 
regiões do Paraná. Os dados 
foram divulgados ontem (10) 
pelo Comando da PM.

Desde que o aplicativo 
começou a funcionar, em 
outubro de 2018, houve 
3.930 acionamentos somente 
na Capital. A Região Metro-
politana concentrou 1.838 
demandas, principalmente 
em Colombo (359), Araucária 
(335), Almirante Tamandaré 
(252) e Pinhais (229).

Os casos de per turba-
ção de sossego, que empe-
nham grande parte da aten-
ção da PM, foram os que 
mais demandaram atendi-
mento pelo aplicativo, com 
5.163 acionamentos.

Abordagem de pessoas 
suspeitas (255), infrações de 
trânsito (219) e lesão corpo-
ral - violência doméstica (186) 
também foram as naturezas 
criminais que mais solicitaram 
a PM pelo aplicativo.

Parceria
Criado por uma parceria entre a PM e a Celepar (Companhia de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná), o aplicativo 
foi pioneiro em acionamentos de emergência, sem a necessidade de 

ligação telefônica ao 190 para solicitar atendimento.
A ferramenta contou com contribuições de técnicos e espe-

cialistas, integrantes da Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico 
e Qualidade da PM, do Centro de Operações Policiais Militares 

(Copom) e da Diretoria de Pessoal da Corporação.

O balanço confirma a efi-
ciência e a confiança na popu-
lação ao saber que receberá 
o atendimento de maneira 
célere. A média de ligações ao 
190 caiu aproximadamente 
13% em Curitiba e Londrina 
após a implantação do 190 
PR. Segundo o capitão Clau-
dio Prus, integrante do Cen-
tro de Operações Policiais 
Militares (Copom), as pes-
soas têm optado pelo apli-
cativo cada vez mais.

A praticidade de aciona-
mento e a expectativa de 
que o atendimento será mais 
efetivo deram mais credibili-
dade à ferramenta. “O apli-
cativo fornece transparência 
e controle sobre as informa-
ções da ocorrência. O cida-
dão tem contato constante 
com o policial durante todo 
o atendimento por meio de 
um chat diretamente no apli-
cativo”, explicou o capitão.

O diferencial, conforme 
explicou Prus, é que o geren-
ciamento do atendimento 
é totalmente transparente, 
desde o momento do acio-
namento até o tempo de 
chegada da viatura policial 
no local da ocorrência. “A 
pessoa tem na palma da 
mão o histórico de tudo o 
que ela precisou da Polícia 
Militar, todas as informações 
e arquivos de mídia ficam 
armazenados e podem ser 
futuramente utilizados como 
materialidade para outras 
situações”, disse.

Fórum ambiental
O ex-prefeito de Maringá 
Silvio Barros (PP) é o 
principal palestrante do 
1º Fórum dos Conselhos 
Municipais do Meio 
Ambiente que será realizado 
em Londrina segunda-
feira (14). Silvio Barros vai 
falar sobre os “Desafios da 
sustentabilidade na Agenda 
2030 da ONU e o papel 
dos conselhos de meio 
ambiente”. O fórum terá 
dois talk shows com os cases 
de sucesso dos conselhos de 
Guarapuava, Ponta Grossa, 
Maringá, Apucarana, Foz do 
Iguaçu e Paranaguá.  

100% Bolsonaro
O deputado Filipe Barros (PSL) 
acredita que não vai perder 
o cargo de vice-líder do 
partido nem como membro 
da Comissão de Legislação 
Participativa na Câmara 
dos Deputados, conforme 
aventada pela direção 
nacional da sigla. “Sou 100% 
Bolsonaro”, avisa Filipe Barros, 
que seguirá o presidente para 
qual partido escolher.

Saída honrosa
Os procuradores da Lava 
Jato já discutem uma 
“saída honrosa” para 
Deltan Dallagnol, principal 
coordenador da Operação 
em Curitiba. A proposta que 
ganha corpo é promovê-lo 
a procurador regional para 
atuar na segunda instância 
do MPF. Agora só falta 
combinar com Dallagnol que 
precisa se candidatar à vaga.  

Desafios
O secretário Sandro Alex 
(Infraestrutura e Logística) 
disse que um dos maiores 
desafios do Paraná está 
na infraestrutura. E, no 
caso do Norte Pioneiro, 
especialmente na PR-092. 
“Queremos ser o governo 
que conseguiu equacionar o 

problema da PR-092”, disse. 
A rodovia é uma das vias 
prioritárias contempladas 
no banco de projetos do 
Estado. “O governador 
(Ratinho Junior) quer trazer 
mais indústrias para o Norte 
Pioneiro, porque onde tem 
indústria o IDH sobe, mas 
para isso é preciso investir 
em infraestrutura”, reforçou.  

Hospital regional
O prefeito Claudemir Romero 
Bongiorno (MDB) apresentou 
o projeto arquitetônico do 
Hospital Regional de Cianorte 
que será construído a partir 
de 2020. O hospital terá 12,5 
mil metros quadrados de 
área, 242 leitos, custará R$ 
53 milhões e entrega está 
prevista para 2022.

Licença-prêmio
Ficou para terça-feira (15), 
na CCJ, a discussão das 32 
emendas apresentadas 
ao projeto de lei que 
trata do fim das licenças 
especiais dos servidores 
públicos estaduais. No 
primeiro turno, o projeto 
foi aprovado por 39 a 12. 
A proposta do Governo do 
Estado prevê que, a partir 
de agora, a conversão da 
licença-prêmio para uma 
licença-capacitação.

Na Finlândia
Três ativistas paraguaios 
que estavam no Uruguai 
depois de perderem status 
de refugiados no Brasil já 
estão na Finlândia. “O Brasil 
não será mais refúgio para 
estrangeiros acusados ou 
condenados por crimes 
comuns (no caso, extorsão 
mediante sequestro). A nova 
postura é de cooperação 
internacional e respeito a 
tratados. Aqui não é terra 
sem lei”, disse o ministro 
Sergio Moro (Justiça e 
Segurança) após a expulsão 
dos paraguaios.
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PR é finalista em prêmio de 
excelência em competitividade

O Paraná é um dos finalistas do 
Prêmio de Excelência em Competitivi-
dade, iniciativa que faz parte do Ran-
king de Competitividade dos Estados. 
Concorre com São Paulo na categoria 
Destaque Internacional, que reconhece 
o estado com os melhores indicado-
res, em comparação com a média 
atingida pelos países que compõem a 
Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE).

Entre os indicadores levados em 
conta pela premiação estão, por exem-
plo, os índices de pobreza e morta-
lidade infantil, inserção econômica, 
segurança patrimonial e transparência.

O prêmio é dividido em três cate-
gorias: Crescimento, que reconhece 
o Estado que teve o maior cresci-
mento no ranking no ano da premia-
ção, comparado aos quatro anos 

anteriores, utilizando como base o 
posicionamento geral e a sua evolu-
ção; o Destaque Boas Práticas, que 
identifica três desafios importantes 
para a agenda de competitividade e 
premia três estados que possuem 
políticas relevantes nestes temas; e 
o Destaque Internacional.

O resultado será divulgado na sexta-
-feira, dia 18, durante o lançamento dos 
resultados de 2019 do ranking. O evento 
acontece na sede da Bolsa de Valores, 
em São Paulo. O Paraná ocupa atual-
mente a quarta posição no Ranking dos 
Estados, tendo o segundo melhor resul-
tado na área de Eficiência da Máquina 
Pública e o terceiro em Infraestrutura.

RANKING
Organizado pelo Centro de Lide-

rança Pública (CLP), em parceria com 
a Tendências Consultoria Integrada e a 

Economist Intelligence Unit, o Ranking 
de Competitividade dos Estados men-
sura o desempenho das unidades da 
federação em diferentes áreas, como 
Segurança Pública e Educação. Ele 
abrange 10 pilares e 69 indicadores, 
que podem ser utilizados por gesto-
res públicos para identificar pontos de 
melhoria e definir os focos de atuação.

Assim como o prêmio, o Ranking de 
Competitividade dos Estados também 
abrange um componente internacional 
de benchmarking (processo de com-
paração de práticas), que permite a 
comparação dos estados brasileiros 
com os países-membros da OCDE. 
De acordo com o CLP, com esse olhar 
global é possível conferir a competitivi-
dade de estados que frequentemente 
disputam investimentos com outros 
grandes centros do mundo.

IFPipoca na Semana da Criança
O Centro Cultural Vera Schubert 

recebeu um público de 1.546 pes-
soas durante a 8ª edição do IFPipoca 
Semana da Criança, nas últimas ter-
ça-feira (8) e quarta-feira (9). O evento 
integra a Semana de Cultura do muni-
cípio e é realizado desde 2012 sob 
a organização do Instituto Federal do 
Paraná (IFPR), em parceria com a Fun-
dação Cultural, Secretaria Municipal de 
Educação, Núcleo Regional de Educa-
ção (NRE) e escolas particulares.

As escolas municipais levaram 
estudantes do 3º ano para as ses-
sões infantis em que foram exibidos 
curtas nacionais com temas educacio-
nais. Participaram as escolas Manuel 
Bandeira, Malba Tahan, Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca, Paulo Freire, Cân-
dido Portinari, Carlos Gomes, Analides 
Caruso, Ouro Branco, Souza Naves, Dr. 
Germano Norberto Rudner, Evangélica, 
Jardim União, Tempo Integral, São 
Francisco, São Cristóvão, Sebastião 
de Mattos, Rui Barbosa, Vinícius de 
Moraes, Padre José de Anchieta, Papa 
Pio XII e Serra dos Dourados.

SESSÕES ESPECIAIS
Além dessas unidades educacionais, 

foram realizadas sessões especiais para 
estudantes do Colégio Estadual Professor 
Paulo Alberto Tomazinho, da Associação 
de Assistência aos Surdos de Umuarama 
(Assumu) e da Escola ABC, informou a pro-
fessora Máriam Trierveiler Pereira, coorde-
nadora do projeto IFPipoca do IFPR.

Além da exibição de cinema, os 
visitantes puderam prestigiar no hall 
de entrada do teatro Vera Schubert 
a exposição Ex-Tampa, do professor 
e designer Ivã Lima. Com mais de 3 
mil tampinhas de garrafa o professor 
confeccionou, especialmente para o 
IFPipoca, painéis com personagens de 
animações infantis.

AS escolas municipais levaram estudantes do 3º ano para as sessões infantis em que foram exibidos curtas 
nacionais com temas educacionais

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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

Agronegócio, Mercosul, livre comércio. Este tema inspirou o Ciape 
(Centro Integrado de Apoio a Projetos Empresariais) a realizar o 
‘Unipar Talks Mercosul’. O objetivo foi proporcionar conhecimento 
teórico de fácil acesso sobre os principais aspectos implicantes 
do novo tratado de livre comércio entre Mercado Comum do Sul 
e União Europeia. Participaram o secretário de Administração da 
prefeitura de Umuarama e professor da Unipar, Vicente Gasparini; 
a pesquisadora do Instituto de Economia da Agricultura e Ambiente 
da Universidade Estadual de Campinas, professora Carolina Silveira; 
o conselheiro da GT Foods e ex-diretor da Sadia, Eduardo Bonett; e 
a diretora do Instituto de Ciências Exatas, Agrárias, Tecnológicas e 
Geociências da Unipar, professora Giani Colauto.

Os estudantes que compõem o Gread (Grupo de 
Estudos Avançados em Administração) assistiram 
à palestra sobre Liderança Positiva, ministrada 
pelo coordenador do curso de Administração, 
professor João Codato. Ao grupo, o professor 
repassou informações sobre as técnicas usadas 
na formação de líderes setoriais. Para fazer parte 
do Gread, os estudantes precisam ter as melhores 
médias de notas de todas as disciplinas cursadas 
na graduação. O projeto tem a finalidade de 
formar um grupo de estudos capaz de discutir, 
criar e contribuir para o campo da ciência da 
Administração. Durante o ano, são realizados vários 
encontros do grupo, com o intuito de discutir 
assuntos que servem como aprofundamento das 
teorias estudadas em sala de aula, como auditoria, 
área financeira, estratégia, marketing, recursos 
humanos, finanças e operações. 

Em alusão à campanha Setembro Amarelo, que teve 
como objetivo a prevenção contra o suicídio, o curso de 
Enfermagem promoveu roda de conversa com o tema 
‘Valorização da Vida’. A palestrante foi a psicóloga Eliane 
Cristina Andreis. O encontro contou com a participação de 
colaboradores da Instituição e comunidade. O suicídio ou 
tentativa é uma forma de a pessoa comunicar que não está 
bem, é um pedido de ajuda. Para o colaborador Lucas Calloi, 
é fundamental esse aconselhamento que a Unipar oferece, 
acolhendo a quem enfrenta dificuldades e mostrando qual 
caminho devemos seguir quando algo está errado. 

Evento do Ciape foca tratado de 
livre comércio 

Integrantes do Gread assistem à 
palestra sobre Liderança Positiva

Unipar realiza palestra de 
prevenção ao suicídio 

UNIPAR TALKS MERCOSUL

ADMINISTRAÇÃO

SETEMBRO AMARELO

VESTIBULAR para cursos do PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL 
Saiba mais em vestibular.unipar.br – Prazo de inscrição até 18/10
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AV. DUQUE DE CAXIAS

R$ 1.250.000

R$ 285.000

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

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

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

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

EDIFÍCIO SERRANO ED. PALLADIUM - COBERTURA

R$ 890.000 - PREÇO ESPECIAL!
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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!

AV. DUQUE DE CAXIAS

R$ 1.250.000

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

R$ 890.000

Com 600m², contendo 132,00m² de escritório 
e 300,00m² de salão, contendo escritório com 
forro de gesso, piso em porcelanato, dois 
banheiros, copa/cozinha e depósito.

• Área com fl uxo diário de                         
10 mil veículos/dia;

• Investimento Certo;
• Rentabilidade Garantida;
• Oportunidade para novos negócios.

Localizado no Pq. 
Metropolitano - Lote 06, 
Quadra 01. Próximo ao 
Shopping, e a nova Estação 
Rodoviária de Umuarama.

ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA LEVAR
SEU NEGÓCIO PARA A REGIÃO QUE
MAIS CRESCE EM UMUARAMA.
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Governo fortalece estruturas de 
assistência social em 164 cidades

O Governo do Estado vai forta-
lecer a estrutura de assistência 
social de 164 municípios para-
naenses, com o repasse de R$ 
19 milhões para aprimoramento de 
Centros de Referência de Assistên-
cia Social (Cras) e de Centros de 
Referência Especializado de Assis-
tência Social (Creas), além da con-
cessão de benefícios eventuais. 
Umuarama está na lista.

O repasse foi formalizado ontem 
(10), pelo chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, e o secretário de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho, Ney 
Leprevost, durante solenidade no 
Palácio Iguaçu, em Curitiba.

“Esse repasse é para ajudar a 
aprimorar o trabalho prestado nos 
Creas e Cras, que são os locais 
onde as pessoas com vulnerabi-
lidade social são atendidas nos 
municípios”, explicou o secretário 
Ney Leprevost. “O Estado faz repas-
ses contínuos para a assistência 
social e também está construindo 
mais estruturas em diversas cida-
des. São espaços fundamentais, 
porque trabalham na ponta com as 
pessoas mais pobres”, disse.

Os recursos são do Fundo Esta-
dual de Assistência Social (Feas) 
e foram aprovados pelo Conselho 
Estadual de Assistência Social. A 
maior parte dos recursos (R$ 17 
milhões) é para qualificar o atendi-
mento às famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
As prefeituras poderão usar 

o dinheiro para compra de equi-
pamentos ou veículos para o 
atendimento social feito no Cras 
e Creas. O objetivo é dar uma 
resposta mais rápida no acom-
panhamento e no funcionamento 

Municípios
Para Darlan Scalco, presidente da Associação dos Municípios do 

Paraná (AMP) e prefeito de Pérola, as prefeituras só conseguem execu-
tar as políticas de assistência social com apoio dos governos estadual e 

federal. “São investimentos fundamentais, para fortalecer o trabalho das 
equipes que atendem as famílias. No momento de dificuldades, é lá que 

as pessoas batem à porta”, disse.
Em Pérola, os recursos serão destinados a estruturar a unidade do 

Cras que está sendo construída, incluindo a compra de equipamentos, 
computadores e impressoras que serão utilizadas no espaço. O município 
também vai adquirir cestas básicas para doação às famílias em situação 

de vulnerabilidade.

DARLAN Scalco, presidente AMP conta que prefeituras só conseguem executar políticas de assistência social 
com apoio dos governos estadual e federal

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

dos serviços socioassistenciais 
ofer tados nestes locais.

Outros R$ 2 milhões são des-
tinados para a ofer ta de benefí-
cios eventuais, instrumento utili-
zado para atender necessidades 
em situações de vulnerabilidade 
temporária, relacionadas à ocor-
rência de perdas e danos, de 
acordo com os objetivos e dire-
trizes estabelecidas pela Política 
Nacional de Assistência Social. 

É o caso, por exemplo, de per-
das materiais no caso de venda-
vais ou enchentes.

O chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, afirmou que o governo tem 
o compromisso com a população 
que utiliza as políticas de assis-
tência social. “O atendimento dos 
Cras e Creas são sempre muito 
sensíveis. É onde o governo pre-
cisa atuar e dar apoio aos muni-
cípios”, disse ele.
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Liberdade de
Imprensa

O ministro Celso de 
Mello, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), aceitou 
receber o Prêmio ANJ de 
Liberdade de Imprensa 
de 2019, como reconhe-
cimento por sua defesa 
permanente da liberdade 
de imprensa ao longo de 
toda a sua trajetória de 
30 anos na cor te. A pre-
miação ocorrerá no dia 
11 de novembro, no Rio 
de Janeiro, informa o 
site Conjur.

Normalmente avesso 
a homenagens, o minis-
tro deve comparecer à 
cerimônia. Estiveram no 
STF, para informá-lo sobre 
o prêmio, o presidente 
da ANJ, Marcelo Rech; o 
diretor-executivo da ANJ, 
Ricardo Pedreira; e o vice-
-presidente da ANJ, Fran-
cisco Mesquita.

Celso, que se aposenta 
em novembro de 2020, é 
reconhecido por inúme-
ras decisões favoráveis 
às liberdades desde que 
ingressou no STF, em 
1989. Da corte, já foram 
homenageados a ministra 
Cármen Lúcia e o ministro 
aposentado Ayres Britto.

EXEMPLOS
A garantia básica da 

liberdade de expressão do 
pensamento representa, 
em seu próprio e essencial 
significado, um dos funda-
mentos em que repousa a 
ordem democrática. Assim 
afirmou Celso de Mello, no 
julgamento de ação que 
discutia indenização R$ 
250 mil por dano moral 
a ser paga pelo jornalista 

Paulo Henrique Amorim.
Em outro julgamento, 

o decano defendeu que a 
liberdade de manifestação 
do pensamento não pode 
ser restringida pelo exer-
cício ilegítimo da censura 
estatal, ainda que prati-
cada em sede jurisdicional.

Em 2005, Celso de 
Mello já destacava que a 
crítica, inspirada pelo inte-
resse público, é direito 
garantido pela liberdade de 
imprensa. O entendimento 
está exposto na sentença 
que determinou o arqui-
vamento da petição do 
advogado Celso Marques 
Araújo contra Rober to 
Civita, Marcelo Carneiro 
e Diogo Mainardi, todos 
da revista Veja. “A livre 
expressão e manifestação 
de ideias, pensamentos 
e convicções não pode 
e não deve ser impedida 
pelo poder Público nem 
submetida a ilícitas inter-
ferências do Estado”.

CELSO, que se aposenta em novem-
bro de 2020, é reconhecido por inú-
meras decisões favoráveis às liberdades 
desde que ingressou no STF

DIVULGAÇÃO

What?!
Caiu como bomba em Brasília 
a revelação da Agência 
Bloomberg de que o governo 
dos Estados Unidos virou as 
costas para a principal demanda 
internacional do presidente 
Jair Bolsonaro: a entrada 
do Brasil no seleto clube da 
OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico). Nos corredores 
do Palácio, a tentativa de 
discurso público é minimizar o 
caso a burocracias do órgão: o 
presidente americano Donald 
Trump apoiou a indicação do 
Brasil, mas seguindo a devida 
tramitação da OCDE. Neste 
caso, a Argentina - apoiada 
oficialmente pelos EUA - está 
na frente na fila. Mas há 
quem aponte que o Brasil 
tem chance. A Argentina está 
quebrada, em moratória, e 
pode ser vetada pelos países 
membros, abrindo a vaga.

E...
... isso ocorre depois que o 
Governo Bolsonaro topou 
alugar a Base de Alcântara para 
os EUA, liberou vistos para 
americanos, desenrolou acordos 
comerciais pró-América...

Vergonha
A comitiva oficial do Brasil 
para a beatificação de Irmã 
Dulce no Vaticano é de dar 
vergonha. Até ontem havia 
59 políticos. Tem gente que 
não bota um pé na Igreja. Tem 
senhoras de parlamentares 
de carona. Há passageiro sem 
qualquer relação com o fato.

Aliás...
... Ninguém buscou um voo 
comercial, por conta própria, 
para Salvador. É onde haverá 
uma cerimônia oficial, da 
Igreja, na arena Fonte Nova, 
com transmissão de Roma. 

Lembrete
Assim como o PGR Augusto 
Aras, o ex-presidente José 
Sarney viajou por sua conta a 
Roma. Embora convidados da 
comitiva do Governo, foram 
em voos comerciais. 

Dedão 
A situação do ex-ministro 
Geddel Lima só se complica 
no STF. Na terça, na Segunda 

Turma, o ministro Celso de 
Melo, revisor do voto do 
relator Edson Fachin, o seguiu 
e validou as provas das digitais 
nas notas dos R$ 51 milhões 
achadas nas malas.

Do coldre
O deputado Aluisio Mendes, 
que não foi um dos 
entusiastas da Operação 
Lava Jato, fez exame de 
consciência. É autor da PEC 
elaborada pela Federação 
Nacional dos Policiais Federais 
que remodela a corporação. 
Visa melhorar a resolução 
de crimes. Enquanto a PEC 
412, de autonomia da PF, 
apresentada pelos delegados 
federais, voltou à gaveta.

Dois galos
O presidente do PSL, Luciano 
Bivar, é alma gêmea de Jair 
Bolsonaro. Gosta de uma 
briga. Em 2008, intrigado 
com a ascensão do irmão 
Milton, compôs chapa de 
oposição a ele na disputa pela 
presidência do Sport Clube do 
Recife. Luciano perdeu.

E a nacional?
Quatro entidades que 
representam a Base Industrial 
de Defesa e Segurança do 
Brasil (BID) lançaram nota na 
qual alertam sobre ataques 
contra a indústria nacional. O 
comunicado surge na semana 
em que a PM de São Paulo 
lançou edital internacional 
para compra de produtos que, 
por lei, só poderiam 
ser comprados de 
produção daqui. 

PIB do setor
O edital exclui a indústria 
nacional da concorrência. Na 
nota, os representantes da 
indústria nacional afirmam 
que “abrir o mercado com 
regras desiguais é condenar o 
Brasil à desindustrialização e 
ao colonialismo tecnológico”. 
A BID alega que gera 60 
mil empregos diretos e é 
responsável por 3,7% do 
PIB nacional.
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Cemil faz captação de órgãos
Na quinta-feira (10) houve capta-

ção de órgãos no hospital Cemil, 
em Umuarama. Um paciente de 
57 anos teve mor te cerebral 
durante a madrugada e, apesar 
da dor, os familiares optaram 
pela doação de órgãos.

Foram captados coração para 
válvulas, fígado, rins e globo ocu-
lar. A captação ocorreu durante a 
manhã e até o fim do procedimento 
a família ficou no hospital.

“Nossa intenção com isso 
é incentivar as pessoas a faze-
rem o mesmo. Queremos, nesse 
momento de dor, fazer o bem”, 
destacou Wesley Domingues, 
filho do doador.

O procedimento durou aproxi-
madamente duas horas e seguiu 
um rígido protocolo. “Em vida ele já 
havia manifestado a vontade de ser 
doador, tinha inclusive colocado na 

Ruas preparadas para o recape
Uma equipe da Prefeitura de 

Umuarama está realizando reparos 
em meio-fio, sarjetas e tampas de 
boca de lobo em ruas que rece-
berão recapeamento asfáltico na 
região da Assumu (Associação de 
Assistência aos Surdos de Umua-
rama). Segundo a Secretaria de 
Obras, o trabalho é necessário 
para a concessão da ordem de 
serviço por par te da Caixa Eco-
nômica Federal, que vai liberar os 
recursos para o recape.

O diretor de Projetos Técnicos 
da Prefeitura, engenheiro Andrei 
Gomes, informou que os reparos 
já foram iniciados e contemplam 
trechos das ruas Voluntários da 
Pátria, dos Pampas, Farroupilha e 
Santa Helena e também a travessa 
Altônia. “Alguns moradores cons-
truíram rampas de concreto sobre 
a sarjeta, para facilitar o acesso de 
veículos, o que acaba obstruindo 

O procedimento durou aproximadamente duas horas e seguiu um rígido protocolo

Trechos
O secretário de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos, Isamu Oshima, infor-

mou que o recapeamento atenderá aos seguintes trechos: Rua dos Pampas (entre a Av. Tira-
dentes e a Associação Atlética Banco do Brasil), Travessa Altônia (entre a Av. Tiradentes e Rua 
Voluntários da Pátria), Rua Farroupilha (entre a Rua dos Pampas e Rua Montes Claros), Rua 
Voluntários da Pátria (entre a Av. Rotary e Rua José Françolin) e Rua Santa Helena (trecho 

entre a Av. Olinda e a marginal da rodovia PR-323).
“A ordem de serviço também depende da disponibilidade de recursos do Ministério 

do Desenvolvimento Regional (antigo Ministério das Cidades), liberados por meio da 
Caixa Econômica Federal”, completou o secretário.

parte das vias”, explicou.
Por exigência da Caixa, a Prefei-

tura precisa desobstruir essas sar-
jetas. “A empresa contratada para 
o serviço não pode iniciar o reca-
peamento com as ruas nessas con-
dições”, acrescentou o engenheiro. 
O trabalho também compreende o 
nivelamento das tampas de buei-
ros com as calçadas e a troca das 
que estiverem danificadas.

O prefeito Celso Pozzobom lem-
bra que o convênio entre o muni-
cípio e o governo federal prevê a 

liberação de R$ 493 mil para o 
recapeamento de 13.985 m² de 
pavimentação antiga. “Somando 
com a contrapartida do município 
vamos investir R$ 585.259,99 
nesta melhoria, que vai levar mais 
conforto e segurança aos mora-
dores de uma região impor tante 
da cidade. E isso praticamente 
sem onerar os cofres públicos, 
pois a maior par te dos recursos 
vem do governo federal com o 
apoio dos nossos representan-
tes políticos”, apontou.

carteira de motorista”, salientou o 
irmão Félix Domingues do Amaral.

Com os órgãos captados ao 

menos cinco pacientes que aguar-
dam por doações serão atendidos 
e poderão ter uma nova vida.

ASSESSORIA
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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 +0,83% 26,74 
Vale ON +3,44% 47,24 
JBS ON -1,02% 29,15 
Ambev S/A ON -1,34% 18,42 
Yduqs Part ON +6,39% 36,28 
Suzano ON +5,34% 33,95

IBOVESPA: +0,56% 101.817 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 107,93
Libra est. 0,8076
Euro 0,9074
Peso arg. 57,99

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,5% 4,1230 4,1240 -0,7%
PTAX  (BC) +0,5% 4,1139 4,1145 -1,2%
PARALELO +0,5% 4,0400 4,3400 -0,7%
TURISMO +0,5% 4,0400 4,3200 -0,7%
EURO +0,8% 4,5319 4,5342 -0,2%

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 10/10

Iene R$ 0,0381
Libra est. R$ 5,10
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1558,12 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/10

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 10/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 86,50 3,0% 5,5%
SOJA Paranaguá 91,00 2,2% 3,4%
MILHO Cascavel 37,00 2,8% 15,6%

SOJA 923,50 -0,25 5,9%
FARELO 304,10 -1,30 3,3%
MILHO 380,25 -14,00 5,2%
TRIGO 493,00 -7,25 2,2%

SOJA 76,06 0,2% 1,9%
MILHO 31,11 1,3% 12,1%
TRIGO 45,01 0,0% -6,3%
BOI GORDO 153,21 0,2% 1,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

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

Em 10/10 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)

Empresas de empréstimos 
entram no radar do Procon

Verificar o cumprimento do Código 
de Defesa do Consumidor e demais 
legislações relativas às operações 
realizadas por empresas financei-
ras e seus correspondentes. Este 
foi o objetivo da ação fiscalizatória 
lançada pelo secretário da Justiça, 
Família e Trabalho, Ney Leprevost, 
e pela chefe do Procon-PR, Claudia 
Silvano, nos estabelecimentos da 
região central de Curitiba e que se 
espalhou por todo o Estado.

Em Umuarama a fiscalização tam-
bém será realizada e doas as empre-
sas que concedem empréstimos 

entram no radar do órgão de defesa 
do consumidor e serão alvos da ação.

“Queremos aler tar a população 
sobre os golpes das financeiras. As 
empresas se aproximam das pessoas, 
com o foco nos idosos e aposentados 
de maior vulnerabilidade, oferecendo 
contratação de empréstimos, créditos 
consignados e cartão de crédito, que 
acabam prejudicando a vida financeira 
do consumidor, comprometendo sua 
renda de forma severa e levando ao 
endividamento”, alertou o secretário.

“O problema é muito grave em 
razão do público-alvo dessas empresas 

ser bastante sensível. Notificamos as 
empresas que apresentaram irregula-
ridades e encaminhamos o processo 
administrativo que pode resultar em 
aplicação de multa”, disse Claudia.

Além de Umuarama, a ação acon-
teceu também em Ponta Grossa, Foz 
do Iguaçu, Maringá, Santo Antônio 
da Platina, Mandaguari, Guarapuava, 
Sarandi, Paranavaí, Pontal do Paraná, 
Apucarana, Santa Helena, Colorado, 
Araucária, Palmas, Telêmaco Borba, 
Cambé, Francisco Beltrão, Almirante 
Tamandaré, Castro, Campo Largo e 
Dois Vizinhos, entre outros.

Feriado da Padroeira do Brasil não 
terá coleta de lixo nas ruas

O feriado nacional em comemo-
ração ao Dia da Padroeira do Bra-
sil, Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida (12 de Outubro), também 
lembrado como Dia das Crianças, é 
uma das poucas datas do ano em 
que não haverá coleta de lixo nas 
ruas de Umuarama.

A Secretaria Municipal de Servi-
ços Públicos informa que a coleta 
ocorrerá normalmente até sexta-
-feira, 11, e depois será retomada na 

segunda-feira, 14.
No dia 12, sábado, não haverá 

coleta tanto de lixo orgânico, quanto 
do reciclável. “O dia 12 de outubro 
é uma das três únicas datas que os 
servidores da limpeza pública não tra-
balham durante todo o ano”, lembra o 

secretário José Guimarães de Mello. 
Os outros dias são 25 de dezembro 
(Natal) e 1º de janeiro (ano novo). Na 
segunda-feira, 14, as equipes reali-
zarão um esforço concentrado para 
atender aos bairros percorridos nor-
malmente no sábado.

DIA 12 e consequentemente domingo (13) não haverá 
a coleta de lixo orgânico e reciclável. Serviço será 
paralisado na noite da sexta (11)

DIVULGAÇÃO
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Assassinos de ‘Piratinha’ são detidos em ação da Polícia Civil
A Polícia Civil de Umuarama 

deflagrou na manhã da quinta-feira 
(10) a Operação Poinê, desenca-
deada para apurar um crime de 
homicídio qualificado, praticado 
no dia 03 de setembro, no Parque 
Jabuticabeiras. A vítima se tratava 
do ex detento Valdinei Pereira do 
Nascimento, conhecido também 
pela alcunha de vulgo ‘Piratinha’.

De acordo com o delegado 
Gabriel Meneses, comandante da 
ação, ao todo foram cumpridos 7 
mandados de busca e apreensão e 
1 mandado de prisão temporária. 
As buscas resultaram na localiza-
ção da arma de fogo utilizada no 
assassinato de Piratinha, além de 
a apreensão de diversos aparelhos 
celulares, drogas e valores relacio-
nados ao tráfico de entorpecentes.

Ao termino dos trabalhos, três 
pessoas foram autuadas em fla-
grante, sendo que uma delas por 
posse irregular de arma de fogo e 
outras duas por tráfico de drogas 
e associação ao tráfico de drogas.

INVESTIGAÇÕES
O delegado explica que as inves-

tigações desenvolvidas pelo Grupo 
de Diligências Especiais (GDE) de 
Umuarama revelaram que o crime 
de homicídio foi praticado por três 
pessoas, que foram identificadas 

no decorrer das investigações. “Nós 
apuramos que a vítima estava fora-
gida do sistema penitenciário e se 
escondia no Bairro Parque Jabuti-
cabeiras na casa de seu irmão. Foi 
descober to também pelos investi-
gadores, que a vítima possuía um 

desentendimento com os autores, 
que também são moradores naquele 
mesmo bairro”, explica o Meneses, 
ressaltando na noite do crime, Pira-
tinha e os suspeitos se encontraram 
e fizeram o acer to de contas, que 
culminou com a morte.

ARMA usada no crime foi apreendida durante cumprimento de mandados de busca no Parque das Jaboticabeiras
Perícia

“A partir de agora as investiga-
ções prosseguem para o levanta-
mento de informações contidas 

nos aparelhos celulares apreendi-
dos e de novas buscas por infor-
mações a respeito do homicídio 

e do tráfico de drogas, bem como 
para interrogatório do suspeito 
preso e localização daquele que 

se encontra foragido.

Perseguição
O delegado conta que foi apu-

rado no curso das investigações, 
que os autores do crime chegaram 
a perseguir Piratinha em um veí-
culo Parati de cor branca, que era 
conduzido por um dos envolvidos. 
Ao alcançar a vítima, um segundo 
investigado saiu do veículo e efe-
tuou os disparos que acer taram 
Valdinei. Por sua vez, os outros 
ocupantes do veículo não saíram 
do carro e aguardaram o termino 
da execução para fugir com o atira-
dor, que recebeu o apoio da dupla.

EX detento foi morto com tiros à 
queima-roupa

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Apoio aéreo
A ação, que recebeu o nome de 
Operação Poinê, em referência à 
personificação da vingança, puni-
ção e a penalidade lançada aos 
homens culpados pelos homi-
cídios, na mitologia grega, teve 
apoio do Grupamento de Opera-
ções Aéreas (GOA) da Polícia Civil 
do Estado do Paraná e a partici-
pação de 30 policiais civis da 7ª 
Subdivisão Policial e das Delega-
cias de Polícia da área.

DIVULGAÇÃO

OBEMDITO
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Seleção Brasileira Feminina 
segue invicta nas disputas
A seleção feminina voltou aos gra-

mados na última terça (08) contra a 
Polônia e mais uma vez se manteve 
firme, fazendo o gol da vitória, dei-
xando o placar em 1 a 0 no primeiro 
tempo. No segundo tempo, a Polônia 
conseguiu empatar, mas a seleção 
brasileira conseguiu virar o jogo, mar-
cando mais duas vezes.

Antes a equipe brasileira havia 
enfrentando a Inglaterra, de quem 
ganhou por 3 a 1, e chegou na ter-
ceira vitória em quatro partidas.

Jogando na casa das adversárias, 
a Seleção Brasileira levou alguns 
sustos nos primeiros minutos de 
jogo, pois as polonesas consegui-
ram armar ótimos contra-ataques à 
grande área brasileira.

A resposta brasileira foi através 
de uma cobrança de escanteio de 
Andressa Alves que, com muita 
categoria, conseguiu mandar a bola 
dentro da pequena área adversária 
e a jogadora Formiga aproveitou e 
completou o lance para o fundo das 

redes do gol polonês fazendo 1 a 0.
VIRADA NO SEGUNDO TEMPO
No segundo tempo as adversá-

rias cresceram no jogo e busca-
ram pelo empate, mas Tamires 
aumentou o placar para a Seleção 
Canarinho. Em seguida a Polônia 
consegui descontar e diminuir o 
marcador. Após cobrança para a 

área, Malgorzata Mesjasz apare-
ceu e marcou para sua equipe.

Quando a par tida se encami-
nhava para o final, Ludmila apareceu 
e recebeu a bola dentro da área, cru-
zando para Debinha que aproveitou 
espaço na pequena área e marcou 
mais um, finalizando o placar de Bra-
sil 3 x Polônia 1.

Após três fases de disputas 
durante o ano no Super Estadual Fut-
sal Menor NFP (Novo Futsal Paraná) 
o time umuaramense Camisa 10 con-
seguiu a classificação para a fase 
final da competição, onde ficaram 
somente as oito melhores equipes.

Depois de fases e jogos em Umua-
rama, Cascavel e Maringá com 24 
equipes disputando as partidas, agora 
chega à fase final que acontecerá na 
capital do estado. Os atletas do Camisa 
10 embarcaram ontem (10) para a Capi-
tal do Paraná onde jogam na sexta, 
sábado e domingo (11, 12 e 13). Este 
é o segundo ano consecutivo em que o 
time da Capital da Amizade consegue o 
feito de chegar às finais do NFP.

GRUPO
O Futsal Camisa está no grupos 

Futsal Camisa 10/AFCA Umuarama

SELEÇÃO Brasileira em atuação no campo contra a Polônia

e enfrentará times fortes como A.A. 
Comercial de Cascavel, Clube Olím-
pico Maringá e ACGF Ponta Grossa. 
“O nível de dificuldades vai ser bem 
grande, pois iremos enfrentar equi-
pes fortes, mas treinamos muito e 

lutamos muito para chegar até a final 
e vamos dar o melhor da equipe em 
quadra em cada jogo para chegar-
mos ao pódio e conquistar a melhor 
colocação possível”, ressaltou o téc-
nico da equipe Anderson Gaspareto.

A equipe que embarcou para a disputa final em Curitiba

FOTOS:DIVULGAÇÃO
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Em partida morna, Seleção 
Brasileira empata com Senegal

Em uma partida morna contra 
Senegal na manhã de ontem (10) 
a seleção brasileira masculina 
de futebol encerrou a par tida em 
1 a 1 com o gol de Rober to Fir-
mino. O atacante abriu o placar, 
mas o time africano empatou 
após uma falta dentro da área 
brasileira. Diédhiou cobrou o 
pênalti deixou tudo igual.

A seleção entrou em campo 
apostando em variações de 
posições no ataque e pres-
são na saída de bola senega-
lesa. Neymar alternava entre 
o posicionamento aber to pela 
esquerda e mais centralizado 
– quando o camisa 10 caia pela 
faixa central, Coutinho aparecia 
pelo lado canhoto. A equipe de 
Tite controlou os primeiros minu-
tos da partida, mas, aos poucos, 
viu Senegal igualar o confronto.

Os senegaleses ficaram acua-
dos nos primeiros minutos, per-
dendo a bola na saída para a boa 

pressão brasileira e tendo muitas 
dificuldades em construir jogadas 
ofensivas, mas depois de sofrer o 
gol, aos poucos, foi encontrando 
espaço e igualando o confronto. 
Em lance individual de Sadio Mané, 
que foi derrubado dentro da área, 
chegou ao gol.

Através das disputas do Novo Futsal 
Paraná (NFP) o jogador Pedro 
Henrique de apenas 13 anos, foi 
convocado para a Seleção Brasileira 
de Futsal e disputará o mundial 
na Espanha. O garoto conseguiu 
excelente oportunidade através do 
seu desempenho nas disputas pelo 
NFP. O técnico e professor Gaspar, do 
Camisa 10, também foi convocado 
para fazer parte da comissão técnica 
e acompanhará o desempenho do 
atleta umuaramense nesta nova 
empreitada.

Brasil derruba os EUA na 
Copa do Mundo de Vôlei
A seleção brasileira mascu-

lina de vôlei passou no primeiro 
grande teste na Copa do Mundo 
do Japão. Na quinta (10), jogando 
na cidade japonesa de Hiroshima, 
o Brasil bateu a equipe nor te-a-
mericana, atual campeã do tor-
neio e adversária direta na luta 
pelo título, com uma exibição de 
encher os olhos por incríveis 3 
sets a 0, com parciais de 23-25, 
22-25 e 17-25. Em um jogo com 
ótimo nível técnico, ambos os 
times iniciaram a primeira etapa 

com grande intensidade, troca 
de saques forçados e poucas 
falhas. O enorme equilíbrio tam-
bém se refletiu no placar, que 
se manteve parelho em todo o 
tempo, com o triunfo, o Brasil 
permaneceu na liderança iso-
lada da competição com 21 pon-
tos. Os americanos caíram para 
a terceira posição, somando 16, 
e a Polônia assumiu a vice-lide-
rança com 18. A seleção volta 
à quadra hoje (11), às 2h, para 
enfrentar a seleção da Tunísia.

ROBERTO Firmino comemorando o gol contra Senegal

FOTOS: 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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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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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.
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teira está falando muito, Mayra diz que não
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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
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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
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ÃO Rita decide falar sobre Rui para Filipe
Em “Malhação”, Filipe fica sem graça quando Thiago o questiona 
sobre sua família. Rita decide falar sobre Rui para Filipe, mas se 
recusa a contar o que ele fez com ela. Lígia teme pela vida de 
sua paciente. Guga é carinhoso com Meg, que sofre por causa 
de Osório. Nanda decide ajudar Raíssa com a coreografia do 
show. Serginho e Guga se preocupam com a decisão de Meg. 
Ivete se desentende com Carla. Max decide conversar com Osó-
rio. Raíssa repara no comportamento de Nanda quando Camelo 
se aproxima. Meg decide morar na casa de Guga. Filipe convida 
Rita para viajar. Carla permite que Raíssa se apresente no show. 
Filipe e Rita viajam juntos. 

Éramos seis 
Lola enfrenta Júlio. Afonso tenta 

ajudar Shirley, e Inês se preocupa com 
a mãe. Júlio reclama de Alfredo para 
Almeida. Carlos e Clotilde consolam 
Lola. Higino sugere que Emília estimule 
a convivência de Justina com outras 
pessoas. Lola repreende Olga por impli-
car com Clotilde. Júlio convida Almeida 
para sair. Lola estranha quando Almeida 
chega sozinho à sua casa. Júlio dança 
com Marion no cabaré. Zeca encontra a 
casa de Lola e se enfurece ao ver Olga 
dançando com Almeida. Shirley recebe 
uma carta misteriosa e fica transtor-
nada. Júlio beija Marion. Clotilde se 
encanta com Almeida. Lola vê Júlio che-
gar em casa embriagado.

Bom sucesso 
Nana decide presentear Gisele com 

um vestido da loja Chic, e manda a 
assistente ir à loja escolher. Marcos 
convida Natasha para passar o Natal 
na mansão. Toshi aceita passar o Natal 
com a família de Léo. Diogo e Jennifer 
ficam juntos na Chic. Gisele desconfia de 
Diogo ao ver Jeniffer saindo da mesma 
cabine em que o advogado estava. 
Thaíssa pede desculpas a Evelyn. Nana 
pede a Mário para sair de sua casa, 
depois que Sofia afirma que a mãe 
gosta do editor. Paloma e Ramon con-
vidam Lulu, Antônio e Léo para serem 
seus padrinhos de casamento. Em seu 
delírio, Alberto pede a Cecília que o leve 
para perto dela.

A dona do pedaço
Maria da Paz afasta Amadeu. 

Fabiana flagra Rock com seu celular. 

Régis perde dinheiro no cassino. Maria 
da Paz fala com Marlene sobre Antero. 
Régis se endivida no cassino. Joana 
aparece na confeitaria e Tonho tem 
um pressentimento. Jô reclama de Téo 
para Carmelinda. Jô perde o emprego. 
Vivi comenta com Kim que encontrará 
Chiclete em seu apartamento. Abdias 
faz uma confissão para Sílvia. Fabiana 
beneficia os funcionários da fábrica para 
agradar Abel. Téo incentiva Jô a procurar 
Maria da Paz. Régis se assusta quando 
o agiota o procura na importadora. Jô 
pede perdão a Maria da Paz.

As aventuras de Poliana 
O ex marido de Cláudia volta para a 

cidade para ficar mais próximo de seus 
filhos, Durval começa a se incomodar com 
a proximidade. Filipa reconhece Feijão e 
o leva de volta para a casa de João. Gui-
lherme e Raquel se aproximam cada vez 
mais. Roger tenta convencer Glória a parar 
de trabalhar e deixar ele tomar conta de 
suas finanças. Filipa começa a demons-
trar interesse por João. Marcelo e Luisa 
cogitam a possibilidade de morar em 
uma cidade mais tranquila com Poliana e 
João. Ester começa a perceber diferenças 
entre elas e seus amigos e faz perguntas 
a Pendleton sobre o assunto. Poliana e 
Raquel tentam convencer Lorena a aceitar 
a entrada de Ester no Clubinho.

Cúmplices de um resgate 
Na cidade, Helena, que está com 

Manteiguinha, vai até o prédio onde os 
Vaz moram para ver um apartamento 
vago para alugar. Dinho fica encan-
tado com a beleza de Helena e tenta 
impressioná-la. Luiz consegue fechar o 
negócio sobre a compra da confecção 

de Berta com um empréstimo de Otá-
vio, liberado após o aval de Safira. 
Bartolomeu tenta comer Tuntum, mas 
por sorte Manteiguinha aparece e o 
salva. Isabela diz, sozinha, que Rebeca 
irá se arrepender de não ter querido 
ela como filha ao escolher apenas 
Manuela: “Eu vou fazer da vida dela 
um inferno, assim como foi a minha”.

Topíssima 
Sophia esperneia e pede para a sol-

tarem. Antonio pede calma e diz que em 
São Paulo poderá ajudá-la. Walter conta 
para Andrea e Clementina que Sophia 
foi internada a força. Beatriz fica des-
confiada ao ver Lima procurando Paulo 
Roberto na faculdade. O interesseiro 
avisa ao reitor que precisou alugar um 
quarto no hotel de Sophia. Andrea pro-
cura Lara e a ameaça. O helicóptero com 
Sophia e Antonio passa por problemas 
no ar e começa a cair. A aeronave cai 
em uma floresta.

O rico e Lázaro 
Amitis pede para a sacerdotisa trazer 

Hurzabum ao palácio. Namnu pede para 
Arioque leva-la até a Casa da Lua. Elga 
discute com as gêmeas. Nabucodonosor 
visita os sábios e diz que os hebreus 
são benvindos em seu palácio. Neusta 
diz que Ebede-Meleque está de volta 
e não permite que o servo diga uma 
palavra. Nitócris fala mal de Evil para 
Shamiran. Kassaia fala sobre sua deci-
são com Gadise. Rabe-Sáris reclama 
da presença de Matias no palácio. 
Ebede-Meleque e Joaquim conversam 
sobre amor. Shag-Shag leva Elga para 
conhecer a Casa da Lua.
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Você será capaz de dar livre curso à criatividade. 
Saia de sua concha e aproveite ao máximo o pre-
sente! Por outro lado, sua saúde será variável. O 
principal será equilibrar as suas atividades ao longo 
do dia.

Você está ganhando uma perspectiva mais ampla do 
mundo e vai achar difícil suportar pessoas de mente 
estreita. Você deveria tirar um tempo para respirar e 
resolver as coisas - você está cansado, não negue!

Você colocou a barreira muito alta. Você deve con-
fiar em si mesmo só para atingir seu objetivo e você 
deve virar a página. Sua dieta tem lhe causado 
problemas digestivos e agora você precisa corrigir 
esta situação.

Você tem razão em não se levar a sério hoje, é 
só seguir o que todo mundo faz. Você poderia tirar 
um tempo para se descontrair antes que o estresse 
tome conta de você.

Você vai perceber que estava certo de ser insistente 
com uma pessoa em particular. Seu estado de ânimo 
está melhorando e está mantendo sua vitalidade em 
um nível aceitável. Faça algum exercício!

Use sua imaginação e você vai conseguir encontrar 
uma maneira de se fazer entender. Você está deci-
dido a se manter em forma e suas energias estão 
se equilibrando. Use isso como uma oportunidade 
para reavaliar a sua saúde.

Você deveria seguir a sua intuição e não questionar 
tudo sempre. Dê-se pausas durante o dia. Você pre-
cisa voltar atrás considerando o seu estado nervoso.

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

Sua criatividade está recebendo um impulso dos 
seus contatos, por isso não hesite em criar novas 
conexões. Você está em excelente forma e estará 
completamente pronto para encarar o que precisa 
ser enfrentado. Você está em terreno conhecido.

Você vai querer ignorar a logística e os aspectos 
práticos de algumas coisas hoje, não é hora de 
enfrentá-los. Seu aumento de energia pode deixá-
-lo irritável, especialmente se você não romper com 
certos hábitos ruins.

Vai ser necessário reexaminar certas coisas hoje. Você 
vai querer dar um grande passo e isso é a coisa certa 
a fazer. Certifique-se de dar-se este espaço. Você está 
fazendo muito por outras pessoas. Apenas certifique-se 
de fazer pausas. Você não está consciente de seus 
próprios limites e precisa de um descanso!

Você tem uma imensa necessidade de fugir de sua 
rotina e isso o está levando a conhecer novas pes-
soas interessantes. Você está na melhor forma pos-
sível, mas precisa de exercício físico. Assuma o con-
trole das coisas, sem correr riscos desnecessários.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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"E (?)?":
"Qual o pro-
blema?"

Mecanis-
mo-base de
assentos
ejetores

Arco de
(?), ponto
turístico

em Roma

Que se
movem

com
rapidez

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)

Reação
emotiva
boa para
a saúde

Expressão 
para evitar
repetição

(?) Kahlo,
pintora

mexicana

Local co-
mo a "25

de Março"
(SP)

"(?) e
Sexo", su-
cesso de
Rita Lee

Aparelho
sanitário
dotado de 
chuveirinho

Édouard
Manet,
pintor

francês
(?) de liga-
ção: pleo-
nasmo re-
corrente

Tipo de
poema

(pl.)

Táxi, em
inglês

Gatuno

Nono mês no calendário islâmico,
quando os muçulmanos jejuam

Tipo de
palmeira

"Casas" das
raposas

Característica de Ouro
Preto, Bonito ou Búzios,
pelo grande potencial
para atrair visitantes

Campo de
cereais
Cilada;

embuste

Pau-d'arco
(bras.)

Ave apre-
ciada pelo
canto (BR)
Esportes
(?): surfe
e skate

Caixa de te-
souros (Lit.)
Unidade

de massa

Interjeição
do gaúcho

Rede, 
em inglês

Esmola

Grito de
quem está
em perigo

Que tem 
estrabis-
mo (fem.)
Conflito

(?) Motta,
cantor de
"Colom-

bina"
Desenho 

caricatural
(?) Mendes,
município

Grito de
cineastas
Calçado
militar

Local do "rafting"

Região onde se 
situam países como 
o Egito e o Marrocos

Escarlates Ricardo Mello, 
tenista brasileiro

Raça de
Rin-Tin-Tin

Indivíduo 
de povo in-
dígena da
Venezuela
e do Nor-
deste da
Amazônia

Em (?):
em poucas
palavras

(?) de rua:
garis (Rio)

Banal;
trivial

3/cab — net. 4/elói — tito. 5/ariri. 6/charge. 7/arapuca.



(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
18 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 11 DE OUTUBRO DE 2019 19SOCIALUMUARAMA, 11 DE OUTUBRO DE 2019

 JULIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MAZINI. é uma das candidatas ao concurso  Miss 
Pré Teen que acontece dia 17 de outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização 

PróArte, coordenação Cris Ranzani e foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA

É por isso que se 
mandam as crianças 
à escola: não tanto 
para que aprendam 
alguma coisa, mas 
para que se habi-

tuem a estar calmas 
e sentadas e a 

cumprir escrupulosa-
mente o que se lhes 

ordena, de modo 
que depois não pen-
sem mesmo que têm 
de pôr em prática as 

suas ideias.
(Immanuel Kant)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (11) os parabéns vão para Cibele Giostri. 
No sábado (12) vivas para Jorge Antônio Car-
doso,  Ângelo Aparecido Degan, Dheferson de 

Oliveira Ribeiro, Guilherme Carvalho Toninato  e 
Terezinha Aparecida de Oliveira.  No domingo 
(13) cumprimentos para Jean, Michel Rezen-
de, Iracema Girotto Ferreira, Dalva Silva dos 

Santos, José Mario Olivo,  Jean Carlos Cezar e  
Pedro Sérgio Martins Júnior. Na segunda (14) 

parabéns para Lauri Dalmagro Filho, Angela To-
mazinho, Margot Ribeiro Larangeira , Alessan-

dro Junior Manini, Rosa Lourdes Nunes, Seneval 
Viana da Cunha e Silvio Silvano Druciak. Da 

coluna: felicidades!

Arca de Noé
Amanhã (12) no Centro Cultural Vera Schubert 
tem  o espetáculo infantil “A Arca de Noé”, 

inspirado na obra do poeta Vinícius de Moraes 
-, a partir das 20h. Leve seus filhos, netos e 
sobrinhos para  mergulhar na imaginação de 

um dos maiores poetas da literatura brasileira. 

SOLIDÁRIOS
Valdete Sperandio Cruz, Raquel Licks e 

rotarianos do Rotary Club Catedral  receberam  
convidados e parceiros na abertura do Outubro 
Rosa, na Casa da Amizade. Uma noite de união 

recheada dos cinco sentidos acrescidos de 
muito amor ao próximo. A programação será 
extensa com palestras, exames gratuitos e 

muita conscientização. Vários parceiros unidos 
em prol da prevenção câncer. A coluna esteve 

lá e registrou  momentos emocionantes.

FOTOS: THIAGO CASONI

Gratidão

Música Dança

Emoção Alegria
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

FATOS SOBRE O LIONS CLUBES INTERNATIONAL 
O Nome da Associação                                                                                                                 

A denominação oficial do "Lions" é "Associação Internacional de Lions 
Clubes" ou simplesmente "Lions Clubs International". O nome Lions foi 

escolhido devido ao que o leão simboliza, isto é, coragem, força, 
atividade e confiança.                                                                                                       
Declaração de Missão                                                                                                               

Criar e fomentar  um  espírito   de  compreensão  entre todos os povos 
para atender às necessidades humanitárias oferecendo serviço 

voluntário através do envolvimento na comunidade e da cooperação 
internacional.                                                                                                               

Lema                                                                                                                             
O lema da associação é "Nós Servimos". Ele foi adotado na Convenção 

Internacional de 1954, tendo sido escolhido entre mais de 6.000 
sugestões apresentadas por sócios de todas as partes do mundo.                                                      

Slogan                                                                                                             
Liberdade, Igualdade, Ordem, Nacionalismo, Serviço. Ele foi adotado 

na Convenção Internacional de 1919.                                                                
As Cores do Leonismo                                                                                                                             

O roxo e o amarelo-ouro foram  escolhidos  quando a  associação  foi 
fundada em 1917. O roxo representa lealdade ao país natal, aos 

amigos, a si mesmo e à integridade da mente e da alma. É a cor da 
coragem, energia e dedicação a uma causa. O amarelo-ouro simboliza 
sinceridade de propósito, imparcialidade de julgamento, simplicidade 

de vida e generosidade espiritual e compromisso para com a 
humanidade. Muitas vezes o azul escuro é usado em lugar do roxo.                                                             

Emblema Oficial                                                                                                              
O atual emblema do Lions foi adotado na 

convenção de 1919.                                                                       
Hoje, Leões de todas as partes do mundo são 

facilmente reconhecidos ao usarem este emblema. 
O emblema consiste de um "L" dourado num 

círculo roxo ou azul. Em torno deste círculo roxo 
há uma área circular dourada com o perfil de dois leões, um de costas 
para o centro. A palavra "Lions" e "International" aparecem no topo e 
na parte inferior. Os leões estão olhando para um passado glorioso e 

com confiança para o futuro. 

Eleição no Conselho Tutelar
é anulada em Nova Olímpia
A eleição para a esco-

lha de membros do Conse-
lho Tutelar de Nova Olímpia 
(município localizado a 48 
quilômetros de Umuarama) 
foi anulada por descumpri-
mento do edital. A decisão 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente foi publicada depois 
que o Ministério Público 
apontou várias irregularida-
des cometidas no pleito.

Uma nova data foi mar-
cada para votação. Será no 
dia 27 de novembro, das 8h 
às 17h, na Escola Municipal 
Professora Maria Rodrigues 

Travaglia. Todos os eleitores 
que estejam em situação 
regular perante a Justiça 
Eleitoral estão aptos a votar. 
Os motivos apontados para 
a anulação são o descumpri-
mento dos itens 13.5 e 13.9 
do edital. Em resumo, não 
houve a identificação, com as 
respectivas assinaturas, de 
todos os eleitores na hora da 
votação, o que possibilitaria 
que uma pessoa votasse em 
um mesmo candidato mais 
de uma vez. Além disso, 
as cédulas não foram rubri-
cadas pelos membros da 
mesa de votação.

Dia Internacional 
da Animação

O Dia Internacional da 
Animação (DIA) é uma Mostra 
de curtas-metragens de dese-
nhos animados nacionais e 
internacionais. As exibições 
acontecem em cidades de 
todo o Brasil, simultanea-
mente, no dia 28 de Outu-
bro, com entrada franca. O 
evento é realizado nacional-
mente pela ABCA – Associa-
ção Brasileira de Cinema de 
Animação desde 2004.

Em Umuarama o evento 
é realizado este ano pela 
primeira vez, com coordena-
ção do car tunista Marcos 
Vaz e conta com o patrocí-
nio do Espaço Umuarami-
nha Arte & Educação.

Em 2019, chegamos a 
16ª edição contando com 
a parceria de realizadores 
locais, em mais de 150 cida-
des de todas as regiões do 
país. A data foi escolhida 

porque no dia 28 de outu-
bro de 1892, Charles-Émile 
Reynaud realizou a primeira 
projeção pública de imagens 
animadas do mundo, exi-
bindo o filme Pauvre Pierrot, 
no Museu Grévin, em Paris-
-França. Inspirada nesse fato, 
em 2002 a ASIFA (Associa-
ção Internacional do Filme de 
Animação) lançou a comemo-
ração do Dia Internacional da 
Animação, contando com 
diferentes grupos interna-
cionais filiados em mais 
de 30 países. Países como 
EUA, França, Por tugal, 
Coreia do Sul, Egito, Aus-
trália, Japão, entre outros, 
também celebram a data. 

No Brasil, o evento gera a 
integração cultural, facilitando 
a inclusão e o acesso à cul-
tura. Uma das características é 
a exibição dos filmes em locais 
com realidades diversas.
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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

A Unipar realizou o 1º Simpósio Médico, com o 
tema ‘Saúde Integral: Mente sã, corpo são’. O evento 
promovido em parceria com a Unimed e Aciu (Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama) reuniu 
os cursos de Medicina, Direito, Biomedicina, Ciências 
Contábeis, Ciências Biológicas, Educação Física, 
Enfermagem, Estética e Cosmética, Farmácia, Medicina 
Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia.  

O objetivo dos organizadores foi proporcionar troca de 
experiências, reflexão, integração e conhecimento sobre 
o impacto das novas tecnologias e das transformações 
digitais nos negócios. Também buscou discutir a 
necessidade de cuidados paliativos e o fortalecimento da 
imagem da instituição de saúde voltada para a educação, 
prevenção e cuidados. 

Professores da Unipar e profissionais conceituados 
das áreas da saúde e jurídica, vindos do Rio de Janeiro, 
Curitiba e São Paulo, ministraram palestras. Foram 
abordados os temas: ‘Desafios na lei geral de proteção 
de dados’, com Cristina Sleiman; ‘Judicialização da Saúde’, 
com Daniel Wein Liang Wang; ‘Segurança do paciente na 
visão do médico’, com Victor Grabois; ‘Saúde Mental’, 
com Maria Virginia Filomena Cremasco; ‘Cuidados 
Paliativos’, com Henrique Canosa; e ‘Saúde Suplementar, 
com Marluz Volnei de Morais. 

VESTIBULAR PARA CURSOS DO 
PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

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

Profissionais conceituados da saúde e da área 
jurídica também marcaram presença

Simpósio Médico reúne 
cursos da área da saúde 

MENTE SÃ, CORPO SÃO 

8° Chá Rosa
O Rotary Catedral promove o 8° Chá 
Rosa para mulheres para c9oncien-
tizar sobre o câncer de mama. O 
evento acontece em 26 de outu-
bro na Casa da Amizade, a partir 
das 15h30. É uma organização do 
Rotary de Umuarama Catedral e 
terá buffet com diversos quitutes 
e bebidas que serão servidos aos 
participantes, haverá também 
orientação a respeito da saúde 
da mulher, além de surpresas e 
apresentações culturais.

Ação para crianças
O Tiro de Guerra de Umuarama 
entregou ontem (10) brinquedos 
arrecadados durante campanha em 
prol da Associação Vida e Solida-
riedade do Parque Industrial. São 
atendidos no local 60 meninas e 
meninos que também foram benefi-
ciados pela ação denominada “Faça 
uma criança feliz, doe um brin-
quedo”. Mais de 1 mil brinquedos 
foram arrecadados e outras cinco 
instituições ainda serão benefi-
ciadas: Casa da Paz, Bem Viver, 
Abrigo Tia Lili, Asseb e Crevid. “Foi 
uma mobilização gratificante, 
pois as crianças sempre espe-
ram o 12 de outubro ansiosas”, 
conta Darkila Faquini, coorde-
nadora da Associação.

Aplicativo
App Motor Pink já está dispo-
nível para solicitar corridas em 
Umuarama, e já está funcionando, 
usuários já podem solicitar corrida. 
Interessadas também podem se 
cadastrar para se tornar motoris-
tas. O aplicativo Motor Pink, criado 
exclusivamente para mulheres, já 
está disponível para download e 
as primeiras motoristas já atuam 
em Umuarama. O app funciona de 
forma semelhante ao Uber, com o 
diferencial de conectar passageiras 
apenas à motoristas mulheres. Ape-
sar de só aceitar usuárias do sexo 
feminino, a passageira pode estar 
acompanhada do companheiro e 
filhos. O app está disponível para 
download em IOS ou Android. Ao 
final da corrida, o pagamento pode 
ser feito via aplicativo ou dinheiro.
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SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP - Instituto Ambiental do Paraná, 
a Licença de Operação nº 5082, para o empreendimento a seguir especificado: 
EMPRESA: E. P. ROSSATO E CIA LTDA  
CNPJ: 04.862.823/0001-87 
ATIVIDADE: Abatedouro de bovinos e suínos 
ENDEREÇO: Estrada Formosa, Lotes nºs 101, 102 e 103, km 04 
MUNICÍPIO: Altônia – PR   
VALIDADE: 14-10-2019      

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
COM ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL

A empresa abaixo torna público que requereu ao IAP - Instituto Ambiental do 
Paraná, a Renovação da Licença de Operação nº 5082, com alteração de razão 
social, para o empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: C M FARIAS ROSSATO & CIA LTDA
CNPJ: 04.862.323/0001-87
ATIVIDADE: Abatedouro de bovinos e suínos
ENDEREÇO: Estrada Formosa, Lotes nºs 101, 102 e 103, km 04
MUNICÍPIO: Altônia-PR

Denunciantes entregam à PM 
‘boca de fumo’ no Jardim Alvorada

A Polícia Militar (PM) 
de Umuarama realizou a 
apreensão de uma grande 
quantidade de pedras de 
crack na manhã de ontem 
(10) no Mutirão do Jardim 
Alvorada. Uma denúncia 
anônima levou os policiais 
até o local, onde foram pre-
sas algumas pessoas envol-
vidas na comercialização ilí-
cita das drogas.

Foram apreendidas 300 
pedras de crack, uma muni-
ção e uma determinada 
quantidade de maconha e 
duas pessoas suspeitas 
foram conduzidas à Delega-
cia de Polícia de Umuarama.

De acordo com a polícia, 
denunciantes revelaram 
que em uma residência no 
referido bairro havia uma 

mulher que entrava e saía 
constantemente do imóvel 
de maneira suspeita. Ela 
provavelmente estaria entre-
gando substâncias ilícitas a 
pessoas que passavam pelo 
local e entregavam dinheiro.

Os policiais fizeram uma 
rápida ‘campana’ na rua 
1º de Maio, monitorando 
o endereço suspeito, até 
que abordaram a mulher. 
Em uma revista pessoal, a 
equipe encontrou a quantia 
de R$ 46 em espécie.

Busca no interior da 
casa forma iniciadas até 
que em um quarto situado 
nos fundos do imóvel, 
foram encontradas as 
pedras de crack.

O entorpecente estava 
escondido dentro de uma 

caixa de descarga no vaso 
sanitário. A droga totalizou 
52 gramas. A mulher reve-
lou que estava no local 
apenas fazendo a faxina. 
Por suspeitarem que ela 
poderia ter mais entor-
pecentes, os policiais a 
acompanharam até a rua 
José Duar te Lopes, onde 

ela afirmou que morava. 
Nas buscas ao novo ende-
reço os PMs encontraram 
a munição intacta de cali-
bre 38. Num dos quar tos 
foram encontradas 20 gra-
mas de maconha. A mulher 
suspeita e um homem que 
estava na casa, foram con-
duzidos à delegacia.

FORAM encontradas 300 pedras de crack em uma casa no bairro. Duas pessoas 
foram presas

Homem de 36 anos foi morto a facadas em Pérola
A polícia de Pérola (47 

quilômetros de Umua-
rama) está à procura do 
autor de um assassinato. 
A vítima, Leandro Marques 

do Nascimento, de 36 anos, 
morreu depois que foi esfa-
queado na noite da quarta-
-feira (09) em frente a um 
posto de combustíveis.

A PM levantou que o 
assassinato aconteceu 
após uma discussão. A 
identidade do autor já foi 
descober ta pela polícia, 

que aguarda sua apre-
sentação. Caso contrário, 
poderá representar junto 
ao Ministério Público pela 
prisão do acusado.

DIVULGAÇÃO
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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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

 EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

A IGREJA COMUNICADE 
BATISTA SHALON CBS , 
f i rma inscr i ta nº CNPJ 
26.528.080/0001-46, comu-
nica o extravio do livro Ata 01, 
estatuto e outros documentos, 
sendo assim o mesmo torna-se 
sem valor.
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Depois de perder filho, nora e netas, 
pai lida com dor doando brinquedos
Há cerca de um ano, a vida do 

gerente de almoxarifado André 
Afonso Rosa, de 74 anos, é per-
meada de saudade, resiliência e 
um desejo de que ninguém mais 
viva o luto que ele passou ao ter 
que se despedir para sempre do 
filho, nora e duas netas, vítimas 
de acidente de trânsito.

Por ironia da vida, uma atitude 
nascida do desejo de agradar a 
neta Poliana Afonso Siqueira, de 9 
anos, morta no acidente, ajudou o 
senhor André a lidar com a grande 
perda e a criar um belo gesto de 
amor por outras crianças que ele 
nem conhece. “Há quatro anos eu 
construí uma cadeira de madeira 
para bonecas para a minha neta 
e de lá para cá, a iniciativa tomou 
forma e hoje faço os brinquedos 
para doar”, comentou.

O gerente de almoxarifado con-
fessa que pensou em desistir da 

const r ução dos 
brinquedos após 
a mor te da neta, 
entretanto, hoje ele 
acredita que a insis-
tência em meio a 
revolta o ajudou a 
superar um pouco 
a dor de ter perdido 
tantas pessoas que 
ele amava. “Decidi 
continuar em home-
nagem a minha 
neta e a constru-
ção dos brinque-
dos se tornou uma 
terapia”, ressalta o 
marceneiro nas horas vagas.

E também com todo o apoio 
afetivo da esposa, de um filho, 
nora, neta e de um neto para 
continuar o trabalho, o senhor 
André passa noites e finais de 

Entrega
Para este ano, quase cem brinquedos 
foram produzidos e nesta semana, 
alguns já foram levados para as 
creches escolhidas. “Muita gente 
se encanta com os brinquedos, me 
faz pedidos, mas apesar do pouco 
tempo que tenho para fazê-los, entre 
outras dificuldades, eu não devo 
parar com a construção”, confessou.
Pela beleza e nostalgia que os brinque-
dos provocam, muitas pessoas reali-
zam pedidos que estavam totalmente 
esquecidos na era digital. “Uma pessoa 
me pediu para fazer um carrinho com 
rodas de carretel [de linha], mas acho 
que nenhuma criança faz ideia do isso 
seja”, disse, em meio a risos, sempre 
presentes, como mesmo confirmam 
os amigos de trabalho do homem 
que apesar da experiência traumática 
faz muita criança feliz no dia que é 
dedicado a elas. (Colaboração – Portal 
Cidade Umuarama)

PRÓXIMO ao Dia das Crianças a casa do senhor André fica repleto de brinquedos 
destinados à doação

PORTAL CIDADE UMUARAMA

semanas construindo brinquedos 
e cadeiras de madeira para doar a 
creches de Umuarama. Todo ano, 
na semana próxima ao Dia das 
Crianças, três estabelecimentos 
educacionais são escolhidos para 
receber as doações. 
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