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UMUARAMA

Governo anuncia hoje suspensão 
da vacinação contra aftosa no PR

Ponte da Estrada 
Moema já recebeu 
as vigas de concreto 
padrão rodoviário 

PÁGINA

06
PÁGINA

08
PÁGINA

09
Bombeiros encerram 
terceiro dia de buscas 
à jovem desparecida 
no Paranazão

Vereadores iniciam 
processo para 
criação de Ouvidoria 
Legislativa na Câmara

O governador Ratinho Junior e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, anunciam hoje a suspensão das campanhas de vacinação contra febre 

aftosa em rebanhos de bovinos e bufalinos no Paraná.
O anúncio deverá ser feito oficialmente às 11 horas, no Palácio Iguaçu, em Curitiba. 

l Pág. 3

Capotamento 
Uma mulher de 43 anos teve que ser levada ao hospital 

depois que se envolveu em um acidente com seu Fiat Uno 
na Avenida Manaus, em Umuarama. Na manhã de ontem 

(14) ela colidiu contra um Renault Sandero que estava 
estacionado e depois capotou. Bombeiros a retiraram de 
dentro do carro e depois a levaram ao hospital. O trecho 

ficou interditado durante parte da manhã até a retirada do 
veículo capotado pela Polícia Militar.

OBEMDITO
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião
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Esther Cristina Pereira é presidente do Sinepe/PR

Professor, mestre a 
serviço da sociedade  

Parcialmente nublado

‘‘

‘‘
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Quantos de nós têm um professor para se espelhar? Aquela pessoa 
que, diariamente, validava o seu papel após levantar todas as manhãs a 
fi m de fazer a diferença na aprendizagem de alguém que, não raro, era 
um completo estranho?

Ao ler isso, você deve ter trazido à mente pelo menos um docente da 
sua formação, ou ao menos alguém que tenha lhe causado uma impressão 
positiva na sua trajetória. Para essa pessoa, em alguns países, é conferida 
uma alcunha digna da responsabilidade: mestre.

Hoje podemos afi rmar categoricamente que o professor adicionou 
ao símbolo de transmissor de conhecimento algo mais amplo: o papel de 
orientador. Isso tem um porquê que, paradoxalmente, não condiz com o 
tratamento que lhe é dado no Brasil, atualmente. 

Cada vez mais pais ou responsáveis atribuem ao educador o dever de 
ensinar não apenas matemática, português ou geografi a, mas, também, 
noções de ética, cidadania e caráter. É muito para dar conta.

Mais ainda num contexto em que servidores - sejam eles públicos ou pri-
vados - lidam com uma escassez de recursos; contingenciamentos de verbas; 
desrespeito em sala de aula; ou salários que não fazem jus ao que é exigido, 
entre outras situações que colocam à prova a chamada “vocação”.

É seguro dizer que dar aula no Brasil é um desafi o em escala mundial: 
segundo a pesquisa Global Teacher Status Index 2018 - realizada pela ONG 
Varkey Foundation em 35 países - o nosso país é o que menos valoriza o 
status dos professores na sociedade, atrás de nações como Gana, Indonésia 
e Argentina. No levantamento, foi constatado ainda que menos de 10% das 
pessoas acreditavam que os alunos respeitavam seus professores.

No Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, faz-se necessária 
a seguinte refl exão: qual a estrutura que, como sociedade, provemos aos 
detentores do conhecimento? Será que damos o mesmo valor a alguém assim 
que damos, por exemplo, a estrelas globais ou jogadores de futebol?

Quanto ao cenário atual em sala de aula, uma provocação: hoje é 
impossível ser professor sem querer aprender também. Poucas vezes na 
história da humanidade se viu uma revolução no ensino como a que temos 
observado nas últimas décadas. 

Se bem analisadas, para melhor: avanços tecnológicos que poten-
cializam a aquisição de conteúdo por parte dos alunos, diversifi cam a 
metodologia, mídias e formas de aprendizado para - ao mesmo tempo 
- colocar na mão do docente o gerenciamento desse processo, quase 
como uma espécie de “curador” do que é vital em determinado assunto.  

“Não é justo que o dinheiro 
do trabalhador, que é sócio 
deste fundo imenso que é o 

FGTS, seja usado como subsídio para 
construir a casa de outra pessoa. 

Para o trabalhador, o FGTS pode ser 
a única poupança que ele tem.”

Presidente da 
Câmara dos 
Deputados, 

Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), con-
sidera que R$ 7 bilhões 

do lucro anual da 
Caixa são “roubados” 

do trabalhador por 
meio da taxa de admi-

nistração do FGTS.

Nublado com chuva Nublado com chuva Nublado com chuva



Sanidade do terceiro milênio
O período mais recheado de “títulos” para o time da 
sanidade agropecuária do Paraná é, sem dúvida, dos anos 
2008 para cá. O Paraná se firmou como um grande player 
na produção e nas exportações. O agronegócio do Estado 
é respeitado não só em volume, já que lidera o setor de 
aves, mas também por ter um rebanho extremamente 
importante em qualidade genética e em sanidade.
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Fim da Aftosa
O governador Carlos 

Massa Ratinho Junior e 
a ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, se prepa-
ram para anunciar hoje (ter-
ça-feira, 15), a suspensão 
das campanhas de vaci-
nação contra febre aftosa 
em rebanhos bovinos e de 
bufalinos no Paraná.

O anúncio deverá ser 
feito oficialmente às 11 
horas, no Palácio Iguaçu, 
em Curitiba.

As campanhas eram 
realizadas duas vezes por 
ano no Estado, nos meses 
de maio e novembro, pois 
a vacinação era realizada 
em duas etapas.

O secretário estadual 
da Agricultura e do Abas-
tecimento, Norberto Orti-
gara, e o diretor-presidente 
da Agência de Defesa 
Agropecuária (Adapar), 
Otamir Cesar Mar tins, 
estarão à disposição 
da imprensa para dar 
maiores detalhes sobre 
a Instrução Normativa 
do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento que proíbe o uso e 
a comercialização de vaci-
nas contra a febre aftosa 
no Paraná já a partir de 
31 de outubro de 2019.

A Instrução Normativa 
também anuncia a restrição 
e o controle do ingresso de 
animais vacinados contra 
a febre aftosa no Paraná, 
medida que passa a 
vigorar a partir de 01 de 
janeiro de 2020.

Segundo a Federação 
da Agricultura do Estado 
do Paraná (Faep), o reco-
nhecimento do Paraná 
como território livre de 

febre aftosa sem vacina-
ção pela Organização Mun-
dial da Saúde Animal (OIE) 
é uma grande conquista.

Autorizado pelo Minis-
tério da Agricultura, 
Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa), o Estado 
promoveu a última cam-
panha de vacinação con-
tra a doença em maio de 
2019. Há ainda alguns 
outros passos para 
serem cumpridos nesse 
processo. A declaração 
da nova condição sani-
tária deve sair em maio 
de 2021, na assembleia 
geral anual da instituição, 
em Paris, na França.

A conquista é impor-
tante para que o agrone-
gócio paranaense tenha 
acesso a novos mer-
cados. Hoje, os países 
que pagam mais pela 
carne exigem que o local 
de origem seja livre de 
febre aftosa sem vaci-
nação. Isso não apenas 
para a carne bovina. Por 
ser uma doença de fácil 
transmissão, o mundo 
vê o fato de um território 
não vacinar seu rebanho 
como reflexo de um sis-
tema sanitário robusto e 
ágil no controle de possí-
veis emergências.

Portanto, a obtenção 
da condição sanitária dife-
renciada irá abrir diversas 
portas. Por exemplo, os 
japoneses pagam até 
20% a mais no preço 
praticado hoje no suíno 
paranaense. Porém, 
atualmente o Paraná não 
consegue sentar à mesa 
de negociação com a 
nação asiática por vaci-
nar seu rebanho bovino.

Envolvidos
Para o presidente do 
Sistema FAEP/SENAR-PR, 
Ágide Meneguette, 
não existe um único 
responsável pelo Paraná 
Livre de Aftosa, mas 
milhares de pessoas 
envolvidas. “O trabalho 
para chegarmos ao ponto 
de fazermos a última 
campanha de vacinação 
e obtermos esse novo 
status, que irá refletir 
em mais emprego e 
renda para o Paraná, 
vem de décadas de 
muito suor”, enfatiza.

Nova Sigla
Após dizer a um apoiador 
para esquecer o PSL, o 
presidente Jair Bolsonaro 
aumentou os rumores de 
sua saída. O presidente 
da sigla, Luciano Bivar, 
desconhece o motivo da 
declaração. O partido 
seria chamado de 
“Conservadores” e aliados 
de Eduardo Bolsonaro 
finalizam o estatuto. Os 
princípios da sigla são: 
“moralidade cristã, 
a vida a partir da 
concepção, a liberdade e 
a propriedade privada”.

Indignado
Alvo da Operação Arremate, deflagrada semana passada 
pela PF, o senador Fernando Collor de Mello (Pros-AL) 
afirmou estar indignado com o que classificou como uma 
tentativa de envolver seu nome na investigação. “Estou 
indignado com a tentativa de envolver meu nome num 
assunto em que não tenho nenhum conhecimento ou 
participação. Trago a consciência tranquila e a certeza de 
que, mais uma vez, ficará comprovada a minha inocência”.

Laranjas
Segundo a PF, os investigados na ação autorizada 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), são suspeitos de 
adquirir imóveis em leilões de bens públicos realizados 
entre os anos de 2010 e 2016. Ainda de acordo com a 
PF, os envolvidos recorriam a “laranjas”, pessoas que 
arrematavam os imóveis com o suposto propósito de 
ocultar os reais compradores. A PF apura se a aquisição 
dos imóveis servia para ocultar e dissimular a utilização 
de recursos de origem ilícita e ocultar o patrimônio dos 
principais beneficiários do esquema. Investigadores 
estimam que, desta forma, os envolvidos movimentaram 
cerca de R$ 6 milhões (valores ainda não corrigidos).
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Acolhimento 
Familiar

A equipe do Programa 
Família Acolhedora de 
Umuarama preparou ati-
vidades alusivas ao Dia 
de Conscientização sobre 
o Acolhimento Familiar, 
criado pela lei estadual 
19.510/2018 a par tir 
da Semana Estadual da 
Conscientização sobre o 
Acolhimento Familiar. A 
finalidade é ampliar a divul-
gação deste importante 
serviço, prestado pelo 
município, e como conse-
quência atrair mais preten-
dentes a famílias acolhe-
doras, diante da grande 
demanda existente.

Dentre as atividades, 
haverá distribuição de 
impressos na esquina 
da Av. Paraná com rua 
Governador Ney Braga 
(próximo ao Supermer-
cado Musamar) no pró-
ximo dia 21 e um encon-
tro de sensibilização 
sobre o programa no dia 
22, no Centro Cultural 
Vera Schubert, a par tir 
das 18h30, com o apoio 
das secretarias munici-
pais (como a Assistência 
Social e a Comunicação 
Social) e da Fundação 

Convite
“Acolha esta ideia. Sua família pode fazer a diferença. Para 

mais informações entre em contato com a nossa equipe”, con-
vida o coordenador do programa, Ivo Galdino da Silva.

Os interessados podem buscar mais detalhes e realizar a 
inscrição na sede do Programa Família Acolhedora, que fica 
na rua Cambé, 4442, na Zona III. O horário de atendimento 
é das 8h às 11h30 e 13h às 17h30. O contato também pode 
ser feito por telefone (44 2020-0045) ou e-mail familiaaco-

lhedora@umuarama.pr.gov.br.

Cultural Vera Schubert, 
entre outras instituições.

Além disso o Programa 
Família Acolhedora, que 
faz parte da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, vem realizando 
capacitações para famí-
lias interessadas em aco-
lher crianças e adolescen-
tes. As reuniões são uma 
das etapas do processo 
de seleção das famílias 
e visa prepará-las para o 
acolhimento, através de 
dinâmicas e palestras na 
sede do programa.
POLÍTICA ASSISTÊNCIA

Nos encontros a 
equipe trabalha temáti-
cas relevantes como a 
contextualização histó-
rica do acolhimento fami-
liar, Política Nacional de 
Assistência Social, ope-
racionalização jurídica, 
questões de ética e 
sigilo, formação e rom-
pimento dos laços afeti-
vos. As famílias também 
assistem e discutem fil-
mes que trazem reflexões 
para quem deseja o aco-
lhimento, além da apre-
sentação de experiências 
de famílias acolhedoras.

Nova direção
O prefeito de Guarapuava, 
Cesar Silvestri, assume nesta 
sexta-feira (18) a presidência 
do Podemos do Paraná. 
A posse será às 10h no 
Plenarinho da Assembleia 
Legislativa.

Pré-sal
O deputado Pedro Lupion 
(DEM-PR), vice-líder do 
Governo no Congresso 
Nacional, foi um dos principais 
articuladores do projeto de 
lei da cessão onerosa que 
prevê R$ 494,4 milhões aos 
399 municípios do Paraná. “Os 
recursos vão permitir que os 
prefeitos invistam em custeio 
ou em obras, ou façam uma 
reserva para o pagamento de 
suas despesas previdenciárias. 
Uma briga importante que 
uniu forças com os prefeitos 
brasileiros e que dará 
oportunidade de melhorias 
para as cidades”. 

Los quatro
O deputado Júnior Bozzella 
(PSL-SP) afirmou que o 
partido vai expulsar a 
deputada Carla Zambelli 
(PSL-SP) e os deputados Bibo 
Nunes (PSL-RS), Alê Silva 
(PSL-MG) e Douglas Garcia 
(PSL-SP). O comando do PSL 
se reúne hoje em Brasília e 
vai anunciar a decisão.

Ginásio adaptado
O deputado Cobra Repórter 
(PSC) defende que ginásios de 
esporte no Paraná sejam 100% 
adaptados para que as pessoas 
com deficiência pratiquem 
esportes com segurança e 
comodidade. “Fiquei surpreso 
ao saber que não existe ginásio 
devidamente preparado 
para receber os atletas 
do paradesporto. Vou me 
empenhar em fazer o que for 
possível para que esse projeto 
se concretize”.

Revitalizada
O prefeito de Reserva, 
Frederico Hornung Neto 
(MDB), agradeceu o 

investimento de R$ 4 milhões 
na recuperação e na melhoria 
da PR-441 que faz a ligação da 
cidade ao Distrito de Caetano 
Mendes, em Tibagi. “Um 
serviço lindo. Agradeço ao 
deputado Alexandre Curi (PSB), 
ao governador Ratinho Júnior 
e ao secretário Sandro Alex 
[Infraestrutura e Logística]. 
Uma obra muito importante 
para a nossa região”.

Emendas
O relator do Orçamento, 
deputado Evandro Arapujo 
(PSC), adiantou aos 
deputados que o prazo para 
apresentação das emendas 
ao orçamento do Estado 
começa hoje e se estende 
até o dia 5 de novembro. O 
orçamento de 2020 será de 
R$ 49,9 bilhões, R$ 11 bilhões 
para o regime próprio da 
Previdência e R$ 3,7 bilhões 
para investimentos.

Conservadores
Os paranaenses marcaram 
presença no CPAC Brasil, 
evento conservador realizado 
em São Paulo e que teve a 
presença do alto escalão do 
governo federal e do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O 
deputado Delegado Fernando 
Francischini (PSL-PR) palestrou 
sobre direitos humanos e 
criminalidade. O deputado 
Filipe Barros (PSL), um dos 
prediletos da família Bolsonaro, 
bateu ponto. Quem também 
passou por lá foi o empresário 
Wilson Picler, dono do Grupo 
Uninter, que pode voltar às 
disputas eleitorais ungido pelo 
bolsonarismo.

Pedágio
Os manifestantes ocuparam 
de novo a praça de pedágio 
de Jataizinho na BR-369 e 
cobram a redução da tarifa 
de pedágio considerada por 
eles a mais cara do Brasil. 
A tarifa para carro custa R$ 
27,77. Os manifestantes 
desbloquearam as cancelas 
e liberaram o tráfego. Novo 
protesto deve acontecer 
neste fim de semana.
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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!

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. Residência com 63m², com 01 suíte e 
01 quarto, e demais dependências. Terreno com 175,00m². Novíssima, sem 
uso em ótima localização.

RESIDÊNCIA NO JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

R$ 129.500 à vista
ATENÇÃO INVESTIDOR: ÓTIMA RENTABILIDADE PARA LOCAÇÃO!

PREÇO IMPERDÍVEL

01 SUÍTE

R$ 285.000

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!

EDIFÍCIO SERRANO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PEABIRU

VARA CÍVEL DE PEABIRU - PROJUDI
Avenida Dr. Dídio Boscardin Belo, 487 - Centro - Peabiru/PR - CEP: 87.250-000 - Fone:

(44) 3531-3136 - E-mail: pea-ju-scdcpadp@tjpr.jus.br

Autos nº. 0001836-91.2014.8.16.0132

“Edital de CITAÇÃO da requerida EVELIN LENZ DE
BRITO, com prazo de trinta (30) dias.”

Edital para a  da requerida  inscrita no CPF nºCITAÇÃO EVELIN LENZ DE BRITO,
075.890.889-00, atualmente em local incerto e não sabido, dos termos da presente AÇÃO
MONITÓRIA sob nº 0001836-91.2014.8.16.0132, em que tramita por este Juízo de
Peabiru-PR, movida por ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA em face de

 EVELIN LENZ DE BRITO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito no valor de
R$ 12.720,76 (doze mil, setecentos e vinte reais e setenta e seis centavos), acrescido do

 montante de 5% do valor da causa a título de honorários advocatícios. Fica a parte
requerida cientificada de que, se no mesmo prazo efetuar o pagamento, isentar-se-á da
responsabilidade do pagamento das custas processuais (art. 701, §1º), e ainda, de que no
mesmo prazo, poderá oferecer embargos nos próprios autos (CPC, art. 702). Cientifique, por
fim a parte requerida, que aplica-se à ação monitória, a possibilidade de parcelamento da
dívida contida no artigo 916 do CPC, como forma de renúncia ao direito de opor embargos
monitórios (CPC, art. 916, §6º): “ . No prazo para embargos, reconhecendo o créditoArt. 916
do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução,
acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe
seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de um por cento ao mês.” O que “CUMPRA-SE”. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Peabiru, Estado do Paraná, aos dezessete dias do mês de setembro do
ano de dois mil e dezenove. Eu, Willian Bruno Svaigen, Técnico Judiciário o digitei.
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Ponte da Estrada Moema 
recebeu vigas de concreto

A primeira de um con-
junto de seis pontes que 
a Prefeitura de Umuarama 
está construindo na zona 
rural recebeu nesta segun-
da-feira, 14, as vigas em 
concreto padrão rodo-
viário, lançadas por um 
guindaste sobre as alas 
concretadas na semana 
passada. A ponte, que 
está sendo erguida na 
Estrada Moema, sobre o 
ribeirão do Veado, já teve 
um dos lados aterrados e 
nos próximos dias terá o 
tablado concretado sobre 
as vigas e o realinhamento 
do leito do córrego.

A construtora contra-
tada pelo município vem 
mantendo o cronograma 
da obra. “Essas pontes 
são todas em concreto e 
vão melhorar as condições 
de tráfego para os morado-
res da zona rural, facilitando 
o escoamento da produção 
e o acesso aos serviços 
na cidade. O investimento 
é de R$ 2,6 milhões com 
recursos de convênio cele-
brado entre o município e 
o Ministério da Integração 
Nacional”, lembrou o pre-
feito Celso Pozzobom.

Depois da obra, o 
leito da estrada será 
levantado. O objetivo é 
assegurar mobilidade 
com mais agilidade e 
segurança, garantindo 
boas condições de trân-
sito em qualquer período 
climático. “O morador da 
zona rural precisa acesso 
às rodovias e ao centro 
urbano, pois depende 
do deslocamento para 
adquirir insumos, pro-
duzir e comercializar a 
sua produção, e tam-
bém para adquirir pro-
dutos para sua família 
e ser viços essenciais, 
como atendimento na 
área de saúde”, acres-
centou o prefeito.

LIGAÇÕES
As seis pontes serão 

em concreto armado. A 
da Moema liga as estra-
das Pavão e Dias à rodo-
via PR-580, sobre o Ribei-
rão do Veado, e também 
ao centro da cidade por 
meio da Avenida Presi-
dente Castelo Branco. 
As outras pontes, cuja 
metragem varia de 65,50 
m² a até 90,7 m², serão 
construídas na Estrada 

Anos sem pontes
O secretário de Obras, Planejamento Urbano e Projetos 

Técnicos, Isamu Oshima, lembrou que há muitos anos não 
se construía pontes na zona rural de Umuarama. “Neste ano 
já construímos uma na Estrada Esperança e outra na Estrada 

Desengano, em parceria com a usina, além de reconstruir 
pontes na Estrada Amarela, na Iarama e também a antiga da 

Estrada Moema, que permanecerá no local”, completou.

Itajé, córrego Cedro; 
Estrada Baitira, córrego 
Garça; Estrada Paulista, 
córrego Água do Jumento; 

Estrada Divisora, cór-
rego Água Santa Rosa; e 
Estrada Cearense, ribei-
rão Tiradentes.

A ponte sobre o ribeirão do Veado, já teve um dos lados aterrados e terá o tablado 
concretado sobre as vigas

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Life Dance na 
Santos Dumont

A Secretaria de Esporte e 
Lazer da Prefeitura de Umua-
rama está lançando o Pro-
jeto Life Dance, que promete 
sacudir a Capital da Amizade. 
Serão três horas de dança 
em variados estilos, com 
alguns dos mais renomados 
professores da cidade. “O 
objetivo é tornar a população 
cada vez mais ativa, ocu-
pando os espaços públicos 
com diversas atividades físi-
cas para todas as idades”, 
disse o diretor de Esporte e 
Lazer, Jeferson Ferreira.

O projeto será lançado 
no próximo dia 27, domingo, 
a partir das 17h, na Praça 
Santos Dumont. Os partici-
pantes terão aulas gratuitas 
de dança – serão 3 horas 
sem inter valo – com os 
seguintes ritmos musicais: 
reggaton, merengue, funk, 
hip hop, axé e sertanejo.

A  a t i v i d a d e  s e r á 

Milhares de crianças se divertiram no sábado, 12, no Bosque 
Uirapuru, com os atrativos de mais uma edição da promoção “Dia 
das Crianças – Um banho de diversão”, realizada pela Prefeitura. 
As atividades começaram às 13h30 e seguiram até o final da tarde.
A grande atração foi o toboágua gigante, com 75 m de exten-
são. Mas as crianças e seus familiares também puderam curtir 
na cama elástica, nos brinquedos infláveis e festival de vôlei de 
areia na quadra do bosque.

coordenada por 17 pro-
fissionais da dança cre-
denciados à Secretaria de 
Espor te e Lazer – Carlos 
Boy, Jacyane, Nayomi, André 
Ribeiro, Andreia Stecca, 
Giane, Cinthia, Gabriel 
Sevilha, Caio Coimbra, Ana 
Paula, Dani Silva, Robson 
Bombom, Karina Neri, Glau 
Gonçalves, Ney, Rúbia e 
Néko Kebradeira.

“Queremos levar uma 
dança diferente ao público. 
Para par ticipar não será 
necessário fazer inscrição. 
As aulas são gratuitas e 
contarão com os melhores 
profissionais da cidade. 
Pode ir todo mundo, quem 
já dança e também quem 
não sabe dançar. A ideia é 
colocar todo mundo para 
se mexer e se diver tir”, 
convidou Jefinho. Mais 
informações pelo fone 
(44) 3906-1090.

ASSESSORIA

Suprema encrenca 
Sem alarde, o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, 
ministro Dias Toffoli, colocou em 
pauta ontem para julgamento 
no plenário virtual, na próxima 
sexta-feira, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 5581, 
que propõe a legalização do 
aborto para gestantes com zika 
vírus. O caso irritou os cristãos 
- em especial a comunidade da 
Igreja Católica, que já se mobiliza 
para maratona em gabinetes na 
Corte. Para eles, é imprescindível 
o direito à vida mesmo com risco 
de saúde. Vão levar dados oficiais 
que apontam que a contaminação 
na gestante não é certeza de má 
formação do feto.

Na lei
Hoje, a lei permite o aborto para 
os casos de risco de vida para a 
mulher, resultante de estupro 
ou se o feto for anencefálico.

Cargo vago
Conversa de “itamaratecas”: 
O Brasil não passaria essa 
vergonha de ver os EUA e a 
Argentina esnobarem nossa 
economia, no caso OCDE, se o 
embaixador Sérgio Amaral ainda 
estivesse em Washington. 

Marun na Itaipu
O ex-ministro Carlos Marun 
voltou ao Conselho da usina 
Itaipu Binacional e já participa da 
reunião dia 25. O TRF4 derrubou 
a liminar do desembargador 
Rogério Favreto que o afastava 
do cargo - ele tem mandato por 
indicação presidencial.

R$ 300 milhões
O quiprocó dos Bolsonaro com o 
presidente do PSL, Luciano Bivar, 
remete a acordo informal feito 
quando da filiação do então pré-
candidato a presidente. Bivar teria 
de ceder a executiva nacional para 
o controle dos Bolsonaro. E até hoje 
não entregou. E assim controla as 
centenas de milhões de reais dos 
fundos partidário e eleitoral.

On line
No site do PSL, debaixo da foto 
de seu perfil, Bivar mantém 
propositalmente em destaque 
uma frase de Bolsonaro: “Luciano 
não é arquiteto, mas construiu a 
ponte para a mudança do Brasil”. 

Só a roupa
Numa onda marqueteira, com 
a política em baixa e cada dia 
mais nas páginas policiais, de 
um ano para cá pelo menos oito 
partidos mudaram de nome. 
O PTdoB virou Avante. PRB 
agora é Republicanos; PMDB 
pouco disfarçou: MDB; PP é 
Progressistas; PR voltou a ser o 
Partido Liberal; PEN, antes da 
campanha eleitoral, tornou-se 
Patriota. PTN renomeado para 
Podemos; e PPS é Cidadania.

Sarney & 
Santa Dulce
Goste dele ou não, o 
ex-presidente José Sarney 
foi dos poucos merecedores 
de aparecer no Vaticano - e 
foi por conta própria - na 
cerimônia de beatificação da 
Santa Dulce dos Pobres. Ele 
era amigo dela e a ajudou a 
fundar o hospital em Salvador.

Aliás...
... Termina hoje o passeio da 
comitiva oficial do governo do 
Brasil a Roma, que começou 
na quinta-feira. Com o seu e o 
nosso dinheiro. Para a Somália 
fazer caridade ninguém vai.

Patrocínios
A Corregedoria-Geral da 
União instaurou processo para 
investigar a KPMG por supostas 
irregularidades em patrocínio de 
projetos culturais. A apuração 
mira supostas fraudes, entre 2012 
e 2014, com captação de recursos 
por meio da Lei Rouanet para os 
projetos “Sons e Poesia ao Vento”, 
“Fazendas Históricas e Culinária 
Caipira”, “O Fogo e o Homem” 
e “Poesia, Cultura e Água nas 
Paisagens Brasileiras”. 

Auditoria 
O valor do patrocínio, usado 
como referência para o cálculo 
do benefício fiscal, foi de 
aproximadamente R$ 600 mil. A 
empresa é uma rede global de 
firmas independentes que prestam 
serviços de auditoria e consultoria. 
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Continuam buscas à jovem 
desaparecida no Porto Iara

Bombeiros terminaram ontem 
(14) à tarde, o terceiro dia de bus-
cas a uma garota de 15 anos, no 
rio Paraná, nos limites do Muni-
cípio de Altônia. A jovem caiu da 
garupa de um jet ski e se afogado 
na tarde de sexta-feira (11), na 
Vila Iara. Uma equipe da Marinha, 
de Guaíra, acompanha e apoio as 
buscas que são realizadas pelos 
bombeiros de Umuarama e Altônia.

A garota, que mora em Cas-
cavel, estava com um grupo de 
amigos até que em determinado 
momento, quando estava na 
garupa de um jet ski, caiu na água 

Morte no Lago
Ederson Alcântara do Espírito Santo, 29, morreu afogado por volta das 23h de sexta-
-feira (11), enquanto tentava atravessar a nado o Lago Aratimbó, em Umuarama.

Ele deixou seus pertences na margem e tentou atravessar a nado a lagoa em 
direção ao parquinho infantil público. Uma equipe de mergulhadores do Corpo de 

Bombeiros resgatou o corpo no início da madrugada de sábado. Em seguida foi 
encaminhado ao IML para necropsia. A Prefeitura ressalta que é proibido nadar no 

Lago Aratimbó e que há sinalização no local.

e submergiu, desaparecendo. Ela 
não sabia nadar e não usava colete 
salva-vidas. A Polícia Civil e a Polí-
cia Militar estiveram no local para 
averiguar o fato. Conforme o Corpo 
de Bombeiros, a menina teria caído 
próximo ao primeiro porto de pesca 

da Vila Yara, perto da Lanchonete 
do Dinho. Familiares também 
estão acompanhando as buscas 
no balneário. A Polícia Civil de 
Altônia irá interrogar as pessoas 
que acompanhavam a garota 
antes de seu desaparecimento.

Um homem de 23 anos foi preso sábado (12) em Umuarama por ten-
tar matar o cunhado com um tiro no Parque Caiuá. Os dois estavam na 
casa do pai do autor do disparo e, após discussão, o jovem de 23 anos 
se descontrolou, pegou a arma do pai e disparou. O cunhado não foi 
atingido. A PM foi acionada e encaminhou o jovem à delegacia. Na casa 
foram encontradas duas pistolas. O pai que responderá por posse i legal 
de arma, foi l iberado após pagamento de fiança. O autor do tiro perma-
neceu detido.

DIVULGAÇÃO Batida na Rave

PMs deram uma ‘batida’ 
numa festa rave que 
acontecia em uma chácara 
no Bairro São Cristóvão na 
madrugada de sábado (12) 
onde abordaram cerca de 
250 pessoas. Nas revistas, 
foram encontrados 80 
comprimidos de ecstasy, 
36 buchas de cocaína, 45 
cigarros de maconha, 18 
invólucros de maconha, 
quatro invólucros de MDMA, 
13 pontos de LSD e uma arma 
de fogo calibre 380. Dois 
homens foram presos.

DIVULGAÇÃO
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Ouvidoria Legislativa
Vereadores de Umuarama deram 

início ontem (segunda-feira, 14) em 
sessão ordinária, à criação de uma 
Ouvidoria Legislativa. A proposta pela 
criação do sistema é dos vereadores 
Mateus Barreto (PPS) e Noel Aparecido 
Bernardino ‘Noel do Pão’ (PSC).

A intenção é instituir a Ouvidoria 
Legislativa da Câmara Municipal de 
Umuarama na estrutura administrativa. 
De acordo com os parlamentares, a 
Ouvidoria oferecerá um canal para a 
interlocução com a sociedade, cons-
tituindo-se em um instrumento para 
o recebimento de solicitações, infor-
mações, denúncias, reclamações, 
sugestões, críticas, elogios e quais-
quer outros encaminhamentos dentro 
de suas atribuições e competências.

O sistema receberá, analisará, 
encaminhará e acompanhará as mani-
festações e solicitações da sociedade 
civil dirigidas à Câmara Municipal.

Entre as atribuições, está ainda 
a orientação aos cidadãos sobre os 
meios de formalização de manifes-
tações dirigidas à Ouvidoria, além 
do fornecimento de informações, 

material educativo e orientações, 
quando as manifestações não forem 
de competência da Ouvidoria.

Ainda responderá aos cidadãos e 
entidades quanto às providências ado-
tadas em face de suas manifestações 
e dará auxílio os órgãos diretivos da 
Câmara Municipal na tomada de medi-
das necessárias à regularidade dos tra-
balhos ou ao saneamento de violações, 
ilegalidade ou abusos constatados.

RELATÓRIO
A Ouvidoria Legislativa ficará res-

ponsável pela elaboração anual de 
relatórios de gestão, consolidando 
as informações, apontando falhas e 
sugerindo melhorias na prestação de 
serviços públicos.

Conforme os autores, tal relatório 

deverá indicar, ao menos o número de 
manifestações recebidas no ano ante-
rior; os motivos das manifestações; 
a análise dos pontos recorrentes; e 
as providências adotadas pela Pre-
sidência e/ou Mesa Diretora nas 
soluções apresentadas.

Em seguida será encaminhado 
à Presidência e à Mesa Diretora, 
ficando disponível na página oficial 
do Poder Legislativo na internet e 
no Por tal Transparência da Câmara 
Municipal de Umuarama.

O texto foi encaminhado à primeira 
votação em sessão ordinária nesta 
segunda-feira e será novamente votado 
na próxima sessão ordinária, para que 
finalmente se transforme em Lei sancio-
nada pelo prefeito de passe a vigorar.

Servidor responsável
A Ouvidoria Legislativa será exercida por um servidor efetivo da Câmara Municipal, 

designado pelo Presidente da Casa, para o exercício da função que é considerada de con-
fiança. Tal servidor será nomeado a cada segundo ano de mandato de cada Presidência, 

permanecendo no cargo durante dois anos, podendo ser reconduzido. O responsável pela 
Ouvidoria terá garantia de independência para desempenhar duas atividades e acesso a 

documentos e bancos de dados indispensáveis ao exercício das funções de Ouvidor.

Conselho da Mulher promove roda de conversa sobre câncer
O Conselho da Mulher Empresária 

e Executiva da Aciu realiza hoje (15), 
no Kaskata Centro de Eventos, a partir 
das 19h, uma roda de conversa com 
o tema “Câncer: Vamos falar sobre o 
assunto?”. O evento integra a progra-
mação da campanha Outubro Rosa.

A psicóloga Maria Margarida 

Abrunhosa abordará aspectos que 
envolvem o universo da por tadora, 
a ginecologista Josiane Saab Rahal 
explanará sobre exames preventivos 
e a escritora Ângela Russi dará depoi-
mentos sobre a luta que travou contra 
a doença. O convite custa R$ 40 e 
pode ser na sede da Aciu, ou pelos 

telefones (44) 3671-6700 e 98422-
1805, com Camila. 

Após o bate-papo será servida uma 
deliciosa refeição. Os organizadores 
solicitam que os participantes cola-
borem com a entrega de um quilo de 
alimento não perecível, que será rever-
tido à Uopeccan.
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Agrinho promove 
interatividade com 
atrações temáticas

No dia 21 de outubro, termina a contagem regressiva 
para o momento mais esperado do Concurso Agrinho. A 
cerimônia de encerramento da edição 2019 será realizada no 
ExpoTrade Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC), 
quando serão premiados os vencedores nas categorias 
Redação, Desenho, Experiências Pedagógicas, Relato 
Escola Agrinho, Relatório Município Agrinho e Relato Núcleo 
Regional de Educação. A expectativa de público é de 1,4 mil 
pessoas, entre professores, alunos, famílias, autoridades e 
lideranças rurais de diversas regiões do Paraná.

A festa de premiação do maior programa de 
responsabilidade social do Sistema FAEP/SENAR-PR, em 
parceria com diversas entidades, terá a leitura e a música 
como temas marcantes, com atividades educativas e jogos 
interativos para entretenimento dos visitantes.

O “Hall das Letras” irá contar com atrações voltadas 
para o estímulo da criatividade e exercício da imaginação, 
enquanto um videogame musical dará o tom da brincadeira 
no “Hall da Música”.

No “Hall das Letras”, a “Biblioteca de Parede” exibirá 
três livros gigantes com histórias do Agrinho. No espaço, 
foi instalada uma construção de Lego, onde acontecerá a 
oficina “Meu Caderno de Histórias”, em que as crianças 
terão à disposição diversos adereços para customizar o seu 
próprio caderno. Para a atividade “Sopa de Letrinhas”, serão 
quatro painéis pautados pelos verbos pense, imagine, fale e 
crie, em que os participantes poderão construir histórias por 
meio de placas com diversas palavras.

sistemafaep.org.br

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

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

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

 • SBT
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Éramos seis 
Lola repreende Júlio por 

aceitar a sociedade, mesmo 
sem condições financeiras. 
Almeida afirma a Gusmões 
que continuará mentindo 
sobre sua condição a Clo-
tilde. Inês flagra Shirley com 
as cartas de João. Genu des-
confia de Virgulino. Júlio tenta 
pegar um empréstimo no 
banco. Inês revela a Afonso 
que Shirley esconde cartas 
dele. Emília se surpreende 
com a proximidade entre Jus-
tina e Zeca. Afonso discute 
com Shirley. Shirley pensa em 
procurar João. Almeida pede 
para conversar com Júlio. 

Bom Sucesso 
Alber to diz a Paloma 

que ela lhe trouxe a alegria 
de volta. Marcos agradece 
Paloma. Ramon hostiliza 
Waguinho, que é defendido 
por Elomar e Francisca. 
Nana pede a Paloma para 
voltar a trabalhar na man-
são. Mario avisa a Silvana 
que o médico disse que há 
chances de sua visão voltar 
com o tempo. William acon-
selha Gisele a esquecer 
Diogo e ficar com Yuri. Mar-
cos avisa a Natasha que não 
quer compromisso com ela. 

A dona do pedaço
Maria da Paz sorteia um 

ingrediente inusitado para 
colocar em seu bolo. Vivi 
e Ber ta enganam Camilo. 
André é hostil com Lean-
dro. Agno defende Leandro 
na academia. Otávio tenta 
ajudar a filha a fugir com 
Chiclete. Vivi é chamada 
para ser jurada do concurso 
de bolos. Jô fala com Car-
melinda que pretende usar 
Téo para conseguir um 
bom casamento. Yohana 
previne Téo contra Jô. Uma 
das concorrentes sabota 
a massa do bolo de Maria 
da Paz. Agno decide ajudar 
Leandro a estudar. 

As aventuras de Poliana 
Nancy começa a traba-

lhar na lanchonete da Ruth 
Goulart. Luca é convocado 
a diretoria. Poliana conta a 
Pendleton sobre a mudança, 
o que o deixa visivelmente 
incomodado e o faz tomar 
uma atitude extrema. Os 
meninos do Clubinho ten-
tam fazer as pazes com 
Lorena. Sophie ajuda Lin-
domar a superar seu medo 
de público. Devido a sua 
deficiência, Bento decide 
não participar das aulas de 
interpretação na escola. 

Cúmplices de um resgate 
As crianças fazem os últi-

mos ensaios individuais para 
a peça de teatro. Na grava-
dora, Bira (Ailton Rosa) diz 
para Felipe e Julia que gosta 
da recepcionista Letícia. 
Julia deixa um bombom para 
Bira e outro igual para Leti-
cia com a intenção de que 
um pense que o outro man-
dou o chocolate. Regina faz 
Manuela falar com Raul para 
dizer que está tudo bem.

Topíssima
Beatriz tenta acalmar Lara. 

Antonio e o enfermeiro se 
assustam ao ouvirem o grito 
de Sophia. Eles se aproximam 
e a veem desesperada por 
causa de um lagarto inofen-
sivo. Edevaldo leva Inês para 
sair. Antonio consegue acender 
uma pequena fogueira. Lara é 
amparada por Beatriz. Edevaldo 
leva a esposa para comemorar 
no hotel de Sophia. Inês fica 
insatisfeita ao ter que ficar no 
local de trabalho. 

O rico e Lázaro 
Matias estranha o com-

por tamento de Gadise. 
Ebede agradece o apoio 
de Joana. Amitis gosta de 
conversar com Shamiran. 
Neusta incomoda os nobres 

no palácio. Sammu-Ramat 
avisa à Kassaia que o 
encontro secreto aconte-
cerá hoje à noite. Evil pede 
para falar com Joaquim. 

Nitócris sente ciúmes de 
Amitis com Shamiran. Evil 
se abre com Joaquim. 
Nabonido lê as poesias que 
fez para Nitócris. 
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Você terá a chance de fazer novos contatos. Seria 
uma boa ideia se concentrar nisso e entrar em deta-
lhes. Você está cada vez mais em melhor forma 
e está definitivamente perseguindo seus objetivos 
principais. Você precisa beber mais líquidos.

A sorte vai fazer maravilhas para o seu otimismo 
e aquele das pessoas ao seu redor. Você está em 
boa forma. Continue os esforços que já começou 
a fazer em sua dieta e tudo ficará bem.

A influência das suas convicções serão comuni-
cativas, expresse o que sente abertamente. Pode 
ser necessário repensar a sua dieta - não coma 
mais do que precisa.

Você está em um estado de espírito determinado 
e não se sentirá intimidado por ninguém. Você 
corre perigo de absorver muitas energias ruins. 
Tente relaxar e desacelerar seus processos de 
pensamento.

Seus pensamentos estão conduzindo você à dis-
tração. Não embarque em tarefas difíceis. Você 
pode sentir sua resistência melhorar e seria uma 
boa ideia continuar por esse caminho para melhorar 
seu estilo de vida.

Você vai ter dificuldade para manter os pés no 
chão e sua cabeça, hoje, estará completamente 
nas nuvens. Você não será capaz de manter seu 
próprio ritmo e terá que compensar com algum des-
canso. Relaxamento é o que você precisa.

Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas 
próximas a você. É um dia para surpresas. Você está 
pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e a 
sua mente está cheia de novas ideias. Planeje suas 
atividades em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Sua vitalidade está fazendo com que você tenda a 
se afirmar de uma maneira aleatória. Pense antes 
de falar. Não se deixe ser subjugado pelas exigên-
cias dos outros. Você precisa de paz e tranquili-
dade, admita isso e não se sinta culpado.

Sua autoconfiança está em uma trajetória crescente e 
sua sede de vida está iluminando a atmosfera ao seu 
redor. Você será apreciado! Seus instintos estão apon-
tando você na direção certa. Ouça o seu corpo, seria 
uma boa ideia rever as suas necessidades alimentares.

Ser generoso demais pode levar a algumas des-
pesas imprudentes, não exagere. As pessoas vão 
ficar com ciúmes de sua boa forma hoje. Não tra-
balhe tanto, outras pessoas veem que você está 
trabalhando demais.

Seria interessante ser mais seletivo com as pes-
soas ao seu redor. Você está cada dia mais con-
fiante e isso é muito bom. Você está em forma e 
quer continuar assim, mas não seja tão impulsivo.

Você fará planos que serão claros e fáceis de 
discutir, mas alguns ajustes terão de ser feitos 
para concretizá-los. Você estará mais ciente de 
seu metabolismo e mais inclinado a cuidar de si 
mesmo. Siga estes sentimentos!
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BANCO 10
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HIAT

OILAR
GLEOAV
MODELAGEM

PAÇOAXILA

Figura do
teatro de
bonecos

Eletrodo-
méstico

para reti-
rar o pó

Técnico
do Brasil

(fut.)

Apelido 
de Carmen
Miranda
(Mús.)

Parada
do avião

(pl.)

Pratinho
colocado

sob a
xícara

Cola de
madeira

A lei que
aboliu a
Escravi-
dão (BR)

É neces-
sária para
entrar no

e-mail

Medo;
receio

Adivinha;
charada

Leste;
levante

Instru-
mento

musical
de cordas

Ondas
Médias
(abrev.)

Etapa do
trabalho
do cera-

mista

(?) Jaime, 
cantor

Artur
Xexéo,

jornalista
A índole
do vilão

(?) Impe-
rial, local
histórico

(RJ)

Parte em
que se a-

plica o de-
sodorante

Borda do
telhado
Lacuna
(fig.)

Forró 
(pop.)

Livre, em
inglês

Código
telefônico
Sobrinha

do pai
É essencial
ao surfe

Brado em
arenas

Alguns;
certos
Etapa;
estágio

O cheque
do crediário
Adornada 
com rendas

A maior
ave da

América
do Sul

Dia e (?):
sem parar
Dígrafo de

"linha"
O

"pecado"
de Magali

(HQ)

Atmosfera
Tomei
uma 

atitude

Fim de
feira

(bras.)

Ocasião
festiva
Vogais 

de "tese"

Cobertura
comum à
porta de

lojas

3/ddd. 4/free — paço. 5/hiato. 6/beiral — enigma.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Zélia Casoni   Mulheres
A terça-feira (15)  ganha evento para mulheres sob a 

batuta de Carla Frasquette ( Conselho da Mulher ACIU) e 
parceiros. Acontece no Bufett Kaskata e vai ter bate-pa-
po, conversa séria sobre câncer de mama e um jantar fe-
chando o evento.  Às 19h, no Kaskata Centro de Eventos.

Hoje em dia, 
eu me importo 
mesmo é com o 
tipo de pessoa 
que sou para 

mim. Porque foi 
sendo boa comi-
go, que aprendi 
a ser boa com 
a vida, e com 

aqueles que me 
cercam. A vida é 
verdadeiramente 
reflexo, quanto 
mais me amo 
e me respeito, 

mais amor e res-
peito atraio para 

os meus dias.  
(Wandy Luz )  

Happy Day
 

A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversário 
hoje -, Elias Gonçalves Aguiar, Francielly 
Barreiros Campiolo, Luiz Mendes, Marta 

Ferreira Scalco Bigeschi, Rafael Fernando 
Cardoso,  Ronaldo José Ferreira e Sione 
Lisot Yokohama.  Da coluna: felicidades!

Boa Música!
Na sexta, dia 18, tem show do Skank no 
Harmonia Clube de Campo, às 23h30, na 

Play list canções dos três primeiros álbuns 
e os sucessos que marcaram a carreira de 

tantos sucessos. 

BRENDA CARDOSO  é uma das candidatas ao concurso  Miss  Teen que acontece 
na próxima quinta-feira dia 17 de outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização 

PróArte, coordenação Cris Ranzani e foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA
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FOTOS: THIAGO CASONI

Noite dos Vinhos
Vinhos brancos e tintos harmonizaram um delicioso carneiro servido na Confraria do Vi-
nho, quinta-feira (10). Uma noite agradável, calorenta e recheada de amigos. O Rancho 

do Cavalo ganhou uma lua especial para iluminar os confrades & convidados. 

Imperdível
A Câmara da Mulher Empreendedora e Ges-
tora de Negócios de Umuarama promove 
amanhã, 16, no anfiteatro do Senac a 

palestra ‘Lentes invisíveis: como encarar 
os desafios do mundo digital nos negó-
cios’, dirigida a empresários, executivos 
e profissionais de todos os ramos da ala 
comercial e industrial. O palestrante é 

Paulo Tomazinho, às 19h30. Convites no 
Empório da Casa.

Os anfitriões da noite: Talita Destro, Marcos da Mata, Ivanildo Coutinho  e 
Fran Cyelli Amaral

Vinhos da noite: Chilenos & Argentinos Ivanildo, Sérgio, Adriana, Marcos, Fábio e Calixto

Carolina Venturini Derenusson Roberto Zanatto
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EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

A IGREJA COMUNICADE 
BATISTA SHALON CBS, 
f i rma inscr i ta nº CNPJ 
26.528.080/0001-46 , 
comunica o extravio do livro 
Ata 01, estatuto e outros 
documentos, sendo assim o 
mesmo torna-se sem valor.

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

@tribunahojenewsumuarama
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EXTRAVIO DE ALVARÁ 

MARCIO DA SILVA, firma inscrita 
nº CPF 005.669.039-89, situada 
na Rua Guadiana, 3616 Zona I, 
CEP 87501-020, nesta cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 26.270. Com 
esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

R. OGIBOWSKI & CIA LTDA pessoa 
jurídica de direitos privados, inscrito no 
CNPJ: 20.872.471/0001-56 estabele-
cida na Avenida Ângelo Moreira da Fon-
seca, nº 3303 – Zona I-A, CEP 87503-
030 na cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, com cadastro municipal nº 
31363 comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 31126 com esta publicação o 
mesmo torna-se sem valor legal e 
comercial.

1° Airsoft Day
O grupo tático de Airsoft (Gruta) 
realizará dia 26 de outubro, o 1° 
Airsoft Day. O evento será na praça 
Arthur Thomas entre às 12h e 17h. 
atletas de toda região confirmaram 
presença. Haverá exposição de 
equipamentos táticos, tiro ao alvo, 
campeonato de tiros e instru-
ções para quem deseja praticar o 
esporte e conhecer melhor como 
funciona. A inscrição será feita 
através da Secretaria de Esportes 
de Umuarama (SMEL) e a prefeitura 
de Umuarama estão dando apoio 
para a organização.

Combate simulado
As armas de Airsoft são semelhantes 
às reais, muda apenas a munição 
e a força do tiro. O esporte busca 
desenvolver nos praticantes várias 
qualidades físicas e intelectuais, com 
o aumento da coordenação motora 
e do raciocínio logico. As partidas são 
reguladas e permitida em território 
nacional desde o ano de 2003, e está 
ganhando cada vez mais adeptos em 
todas as regiões do país. O esporte é 
indicado às pessoas que gostam de 
aventuras e ação.

Profissão   Centenas de 
jovens com idade de 15 a 
17 anos conheceram um 
pouco mais da Unipar de 
Toledo, na feira ‘Minha 
Profissão, meu Futuro’, 
realizada em Marechal 
Cândido Rondon. Com 
ampla estrutura, o 
evento apresentou 
diversas opções de cursos 
superiores, universidades 
e carreiras aos estudantes 
dos colégios estaduais 
da região. O objetivo 
foi ampliar a visão dos 
alunos do ensino médio 
sobre as possibilidades 
e respaldar suas futuras 
escolhas, além de sanar 
dúvidas com professores 
e profissionais da área de 
interesse. Visitaram a feira 
alunos de várias escolas 
da região. No estande 
da Unipar, as equipes 
mostraram a estrutura e 
os diferenciais dos cursos 
oferecidos pela Instituição. 

Garrafas pet   Os 
estudantes dos cursos 
de Engenharia Civil e 
Arquitetura e Urbanismo 
da Unidade de Francisco 
Beltrão foram desafiados 
na atividade prática Barco 
de Garrafas Pet. Realizada 
no Lago do Parque Boa 
Vista, a atividade encerrou 
a Semana Acadêmica 
Integrada das duas 
graduações. Cada equipe 
tinha a tarefa de construir 
um barco utilizando 
garrafas pet. Depois de 
pronta, a funcionalidade 

da embarcação foi testada 
em competição de 
velocidade: o tripulante 
tinha que percorrer 
um circuito em menor 
tempo para vencer a 
prova. Os acadêmicos 
puderam aplicar conceitos 
básicos de engenharia e 
arquitetura, abrangendo 
o projeto, execução e 
desempenho do produto.
 
Tecnologia   A Unidade 
de Cascavel recebeu 
o maior evento de 
programação do Ebanx – o 
Code Your Way, realizado 
via curso de TADS 
(Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimentos 
de Sistemas), que 
acaba de ser lançado 
na Unidade e chega 
com tudo, promovendo 
importantes discussões e 
troca de conhecimentos 
para os profissionais de 
tecnologia. À frente da 
organização esteve o 
gerente de engenharia do 
Ebanx, Paulo Antiquera, 
que apresentou a 
empresa, a cultura e 
maneiras de fazer as 
coisas em uma empresa 
de porte internacional. 
Foram várias palestras, 
ministradas por 
colaboradores da 
empresa, trazendo dicas 
de currículo, falando 
sobre a participação 
das mulheres nesse 
ambiente, atitude de 
desenvolvedores e muito 
mais.

NOTÍCIAS DA

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

VESTIBULAR PARA CURSOS DO 
PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

Confira a lista em unipar.br – Prazo de inscrição até 18/10
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Umuarama Futsal venceu o pri-
meiro jogo das quartas de finais 
do Campeonato Paranaense Série 
Ouro na última quinta-feira (10) 
contra a equipe do Copagril de 
Marechal Rondon, por 3 a 1. O jogo 
aconteceu na casa do Umuarama, 
no Ginásio de Espor tes Amário 
Viera da Costa.

No jogo de volta, que aconte-
cerá na próxima sexta (25), o time 
da Capital da Amizade, terá que 
fazer um bom jogo e manter um 
resultado positivo.

A equipe umuaramense pode 
assegurar a classificação para as 
semifinais apenas com o empate.

A próxima partida será na casa 
do adversário, no Ginásio de Esporte 
Nei Braga. Se acaso a equipe do 
Copagril vencer, a partida será defi-
nida em penalidades máxima, defi-
nindo assim o semifinalista.

Afsu vence a primeira das quartas

“Foi um jogo muito disputado. 
As duas equipes tiveram as mes-
mas oportunidades para vencer, 
mas o Umuarama foi mais compe-
tente e feliz nas finalizações, então 

saímos com a vitória. Para nós é 
muito importante, agora estamos 
focados na preparação para o pró-
ximo duelo, que será fora de casa”, 
finaliza o técnico Nei Victor.Equipes 

Classificadas
Umuarama se classificou em 7° 
lugar na tabela do Paranaense, 
com a somatória de 40 pontos e 12 
vitórias, já o time do Copagril ficou 
em 2° lugar com o acúmulo de 55 
pontos e 16 vitórias. As outras equi-
pes classificadas para as quartas 
de finais são: Pato Futsal, Campo 
Mourão, Marreco, Cascavel, Foz 
Cataratas e Dois Vizinhos.

JAPS
Afsu vai participar dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS) que será sediado 

em Toledo. A equipe embarca hoje (15) para e permanece na região oeste 
até o domingo (20). “Estamos treinando e trabalhando para buscar o título 

e para tanto, vamos dar o nosso melhor em quadra pela vitória”, conta 
Nei Victor. Serão 3620 atletas e dirigentes, divididos em 402 equipes de 

73 municípios. A Comissão Executiva Estadual contará com 50 integrantes, 
além de 35 pessoas na Comissão Executiva Municipal. As equipes de arbi-
tragem somam mais 318 profissionais, totalizando 4020 pessoas envolvi-

das diretamente com os JAPS.

ASSESSORIA

AFSU em casa conseguiu a vitória por 3 a 1 e se prepara para o jogo de volta em Marechal
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