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Paraná é o primeiro 
estado a usar recursos 
de leilões no combate ao 
narcotráfico 
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Parque Tecnológico 
de Umuarama 
recebe certificado do 
Governador Ratinho Jr

Plano Plurianual é 
apresentado aos 
deputados para proposta 
de emendas

PC investiga motociclista 
que matou idoso e fugiu
A Polícia Civil de Umuarama instaurou inquérito para apurar um acidente de trânsito que 
resultou na morte de um idoso. O atropelamento foi registrado e atendido pelo Corpo de 
Bombeiros em 2 de outubro, por volta das 22h30, na Avenida Presidente Castelo Branco, 
Zona VI. A vítima, que chegou a ser socorrida e levada ao hospital, não resistiu e morreu 

depois de permanecer por sete dias internada. l Pág. 8

Descontrolado
A condutora de um Ford Ecosport perdeu o controle da direção do veículo no fim da manhã de ontem, quando 
seguia pela avenida Getúlio Vargas. O carro invadiu a calçada após bater em um Celta e uma caçamba. Depois 

derrubou uma pequena árvore. Bombeiros foram ao local, mas a motorista recusou o atendimento.

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

Opinião
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A democracia tem dono?

‘‘

‘‘

Nublado com chuva

Henrique Raskin é gestor de Assuntos Políticos no Instituto 
Sivis, doutor em Filosofi a e professor no curso de Relações 

Internacionais na Universidade Positivo

Nublado com chuva Nublado com chuva Nublado com chuva

Talvez nenhuma outra palavra como democracia ressoe livre-
mente em tão diferentes discursos políticos. Se há algum ponto 
conector, alguma similaridade, nas sociedades cada vez mais pola-
rizadas, certamente é a instrumentalização da palavra democracia. 
Os distantes polos, defendendo sua própria concepção de demo-
cracia, projetam autoritarismo no outro que diverge e, gostemos 
ou não, manifesta-se assim o jogo democrático dos dias de hoje.

A democracia tem dono? Facilmente, responde-se “o povo”. 
Quem é o povo, então, perguntam os provocadores, tais como o fez 
o brilhante cientista político Giovanni Sartori. Povo signifi ca todos? 
A maioria? O proletariado? A nação? A totalidade orgânica? O prin-
cípio absoluto? O princípio majoritário relativo? Parece que pregar 
“democracia” tem a levado ao esfacelamento, pois, na prática, o 
resultado do debate tem sido a geração de modelos pré-fabricados, 
mais servindo a um suposto povo imaginário, do que uma prática 
democrática que emirja da própria população.

Se a etimologia da palavra confunde, recorremos, então, à 
história do conceito da democracia: enquanto construto do ocidente, 
quem foram os seus donos, ou fundadores? O passado indica 
que foram os cidadãos, da polis grega, seja da civitas romana. 
Em grego ou latim, da cidade. Daí a imagem do sujeito que vive 
e que pensa seu entorno, o seu meio da existência. Daí os donos 
da democracia: os cidadãos.

Dono é um termo forte para falarmos em democracia hoje. Mais 
adequado talvez seja falar nos cidadãos como seus responsáveis. 
Responsáveis porque, além de direitos, instituições e eleições, a 
cidadania é um dos pilares sustentadores da democracia, gerando os 
agentes responsáveis pela materialização da democracia no cotidiano 
da vida social. A cidadania incorpora os deveres, a ética, a tolerância, 
a aplicação dos valores e a participação política no seu sentido lato. 
A cidadania é o agir na cidade da qual se faz parte, é o transformar o 
mundo ao seu redor - muito além do eleger e ser eleito. 

O hematologista Dimas 
Tadeu Covas, coordena-
dor do Centro de Terapia 
Celular do Hospital das 

Clínicas de Ribeirão 
Preto, se mostra otimista 
em relação aos resultados 
do novo tratamento contra 

o câncer, feito a partir 
das células de defesa do 
próprio paciente e que já 
tem pelo menos um caso 
bem-sucedido. Mas está 
apreensivo com a possí-

vel demora na aprovação 
do tratamento no Brasil. 
“Precisamos acelerar os 

processos”.  
DI

VU
LG

AÇ
ÃO

 “Quando abrimos a 
porta da esperança, 

não tem como fechar”.



Licença Capacitação
O projeto de lei complementar do Executivo, que 
trata das licenças especiais concedidas aos servidores 
públicos estaduais, foi aprovado em segundo e em 
terceiro turnos de votação em duas sessões plenárias 
na terça-feira (15), na Alep. Agora a proposta será 
votada em redação final na sessão ordinária da 
próxima segunda-feira (21).
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PPA para
emendas

O prazo para a apresenta-
ção de emendas para o Plano 
Plurianual (2020-2023) foi 
aberto na manhã de ontem 
(quarta-feira, 16) com uma 
apresentação do secretário 
estadual do Planejamento, 
Valdemar Bernardo Jorge, 
aos deputados da Comissão 
de Orçamento da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). 
“Tivemos um diálogo com 
os parlamentares sobre o 
PPA, que teve uma partici-
pação popular muito grande, 
primeiro com o site Planeja 
Paraná, mais seis audiên-
cias públicas para ouvir a 
população e ter a socie-
dade civil organizada na 
construção do plano para 
os próximos quatro anos”, 
explicou o secretário.

Participaram do encon-
tro os deputados Paulo 
Litro (PSDB), Delegado 
Recalcatti (PSD) e Márcio 
Pacheco (PDT), membros 
titulares da Comissão de 
Orçamento que expuseram 
dúvidas e questionamentos 
sobre o PPA, sobre o qual 
tem o prazo de 20 dias (até 
5 de novembro) para apre-
sentar emendas e suges-
tões. “Com o orçamento, 
temos exatamente como 
vai ser gasto o dinheiro do 
Estado nos próximos qua-
tro anos. Compartilhamos 
como vão ser gastos estes 
recursos e compartilhamos 
estes conhecimentos com 
a Assembleia, ouvindo dos 
deputados suas contribui-
ções e o que pensam a 
respeito do plano”, afirmou 
Valdemar Jorge.

A elaboração do PPA 

2020-2023 contou com 
forte participação popular. O 
governo recebeu uma série 
de sugestões da população 
por meio de um site criado 
para este fim. Também foram 
realizadas audiências públi-
cas temáticas em Curitiba, 
Ponta Grossa, Apucarana, 
Umuarama, Cascavel e Gua-
rapuava. As sugestões rece-
bidas nas duas frentes foram 
absorvidas na elaboração do 
plano. O Executivo elegeu 21 
grandes áreas para guiar a 
peça. A previsão do valor 
global dos recursos esti-
mados no PPA é de mais 
de R$ 166 bilhões.

“Estamos sempre à dis-
posição da Assembleia para 
uma lei que seja eficaz. Este 
ano tivemos mudanças no 
PPA. A principal delas é a 
melhoria dos indicadores que 
serão colocados nele. Este 
plano, que esperamos ser 
aprovado com as alterações 
que o Legislativo entender 
cabíveis, será constante-
mente monitorado, para que 
o Estado entregue aqui com 
o que se comprometeu”, fri-
sou o secretário.

“Sempre contamos com 
a participação da Assem-
bleia, que representa muito 
bem a sociedade para 
compreender a aderência 
daquilo que é proposto 
pelo Governo em busca da 
melhor prestação de servi-
ços à sociedade. São várias 
iniciativas finalísticas, desde 
a Saúde, Educação, Segu-
rança, investindo nas cidades 
em um planejamento por ter-
ritório”, completou Valdemar 
Bernardo Jorge.

Subemenda
O texto, que tramitava na 
forma de um substitutivo 
geral apresentado pelo 
relator da matéria na 
CCJ, deputado Tiago 
Amaral (PSB), avançou 
na forma de subemenda 
modificativa que 
aglutinou cinco das 32 
emendas apresentadas 
em plenário. As emendas 
determinam, entre 
outras coisas que os 
cursos de capacitação 
terão, no mínimo, 90 
horas de carga horária 
presencial e que o próprio 
estado oferecer esses 
cursos aos servidores.

Constitucionalidade
De acordo com o deputado Paulo Litro (PSDB), que 
analisou a constitucionalidade e legalidade, as emendas 
merecem prosperar por se encontrarem em consonância 
com ditames constitucionais, legais e regimentais, visto 
que possuem relação direta ou imediata com a matéria do 
projeto, não encontrando óbice ao seu prosseguimento, 
ante a sua constitucionalidade e legalidade”. A proposta 
prevê que o funcionário poderá tirar as licenças se 
comprovar um curso de aperfeiçoamento na sua área de 
atuação. Todo o processo deverá ser comprovado com a 
declaração de matrícula e o certificado de conclusão.

Mulheres
Diretrizes para priorizar o atendimento às mulheres 
vítimas de violência e que necessitem de cirurgia plástica 
reparadora, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), também 
avança na Alep. A proposta é assinada pela deputada 
Mabel Canto (PSC) e relatada pela deputada Cristina 
Silvestri (PPS). “Essas mulheres precisam de toda a 
atenção. É fundamental esse apoio”, observa Cristina.

Oposição
Para os deputados que 
compõe a bancada 
oposicionista, a 
subemenda acaba de 
uma vez por todas com 
a licenças especiais para 
os servidores estaduais. 
“Essa subemenda não 
melhora em nada o projeto 
do Governo do Estado. 
Falaram que a subemenda 
melhoraria a proposta, 
mas ela não. Esse projeto 
continua sendo aquele que 
deu entrada aqui nessa Casa, 
que prevê o fim das licenças 
especiais”, declarou o 
deputado Tadeu Veneri (PT), 
líder da oposição na Alep.
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Importação 
& Exportação

A Casa do Empreen-
dedor de Umuarama 
realiza hoje (17), a partir 
das 14h no auditório do 
Sebrae, mais um Seminá-
rio Importação & Expor-
tação, com o objetivo 
de orientar os empresá-
rios e empreendedores 
sobre o grande potencial 
do mercado externo para 
comercialização de pro-
dutos locais.

No seminário, os par-
ticipantes conhecerão 
métodos e documentos 
necessários para atuar 
com importação e expor-
tação. Os procedimentos 
serão instruídos pela 
equipe de consultores 
do Sebrae e o evento é 
promovido pela Prefeitura 
de Umuarama, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio 
e Turismo. As inscrições 
podem ser feitas na Casa 
do Empreendedor.

O chefe da Divisão 
de Fomento e agente de 
desenvolvimento Paulo 
Leon Baraniuk explica 
que a expor tação tem 
re levânc ia  para  as 
empresas por ser um 
meio eficaz de garantir o 
futuro em um ambiente 
globalizado, cada vez 
mais competitivo, que 
exige plena capacitação 
das empresas brasilei-
ras para enfrentar a con-
corrência estrangeira.

“A expor tação tem 
ainda importância estra-
tégica, pois contribui para 
a geração de renda e 
emprego, para a entrada 

das divisas necessárias 
ao equilíbrio das contas 
externas e a promoção 
do desenvolvimento eco-
nômico do país”, defen-
deu. Por outro lado, para 
se manter competitivo no 
mercado, os empresá-
rios procuram maneiras 
de ganhar visibilidade e 
uma estratégia que vem 
ganhando força nesta 
projeção é a importação. 
Dependendo do negócio, a 
importação pode ser peça-
-chave para o sucesso.

Atuando como impor-
tador, o empresário pode 
transformar as “amea-
ças” da globalização em 
oportunidades de ganho. 
“É possível trazer produ-
tos mais atrativos e de 
qualidade para o mercado 
local. Internacionalizar a 
empresa e preparar-se 
para vender para outros 
países significa ampliar a 
carteira de clientes, forta-
lecer sua marca e esca-
par da sazonalidade”, 
afirmou Paulo Leon.

Além disso, a importa-
ção ajuda ainda a diversi-
ficar mercados, melhorar 
a qualidade dos produtos 
nacionais e a usufruir de 
benefícios fiscais que 
isentam os expor tado-
res de impostos. “Vale 
a pena participar deste 
seminário para saber 
como aproveitar melhor 
este grande mercado, 
sabendo que ele está 
bem mais acessível do 
que se imagina”, com-
pletou. Mais informações 
pelo fone (44) 3624-8065.

Crédito rural
O deputado Pedro Lupion 
(DEM-PR) é o relator da MP 
que trata sobre medidas de 
estímulo ao crédito para 
o produtor rural. Lupion 
destaca que há avanços 
significativos como a cédula 
de produto rural, mecanismo 
que promove a segurança 
do crédito e transparência 
nas operações realizadas e 
que poderá ser emitida em 
moeda estrangeira. “A MP 
permite que se possa dar, de 
garantia, a área específica da 
propriedade que corresponde 
ao valor da operação. Isso 
evita distorções e diminui o 
temor do produtor na busca 
por auxílio para desenvolver 
suas atividades”, afirma.

Armas retidas
Os seguranças da Assembleia 
Legislativa retiveram 75 
armas na votação que criou a 
licença-capacitação no lugar da 
licença-prêmio. A maioria do 
público que lotou as galerias do 
Legislativo era formada policiais 
civis e agentes penitenciários.

Mais verba
O Ministério da Saúde vai liberar 
R$ 206 milhões para estados e 
municípios reforçarem ações em 
atenção primária e da vigilância 
sanitária. Para receber o reforço 
financeiro, as prefeituras 
precisam cumprir duas metas: 
alcançar 95% de cobertura 
vacinal, da primeira dose 
da tríplice viral, que previne 
sarampo, rubéola e caxumba, 
em crianças de 12 meses de 
idade; e informar o estoque das 
vacinas de poliomielite, tríplice 
e pentavalente às secretarias 
estaduais de Saúde e ao 
ministério.

Gleisi indiciada?
A vice-presidente da CPI 
do BNDES, Paula Belmonte 
(Cidadania-DF), apresentou 
voto em separado ao do relator 
Altineu Côrtes (PP-RJ) para 
incluir a deputada paranaense 
Gleisi Hoffmann, presidente 
nacional do PT, entre os 
indiciados pela comissão.

Agronegócio
O deputado Paulo Litro (PSDB-PR) 
afirma que é incontestável que 
o Paraná possui uma vocação 
para o agronegócio, uma vez que 
somos beneficiados por uma terra 
e clima que favorecem o setor e 
permitem uma imensa variedade 
de produtos de grande qualidade. 
“Reconhecer essa característica 
é fundamental para expandir 
nossa economia e gerar novas 
oportunidades de emprego e 
renda para os paranaenses”, 
sustenta.

Hospital Bom Jesus
O secretário Sandro Alex 
(Infraestrutura e Logística) 
anunciou R$ 1,1 milhão para a 
compra do novo tomógrafo ao 
Hospital Bom Jesus de Ponta 
Grossa. O hospital, que já atende 
30 cidades dos Campos Gerais, 
é referência em cardiologia, 
neurologia, cirurgia cardíaca, 
neurocirurgia e cirurgia vascular. 
“O hospital é referência na área 
e atende 70% SUS”.

Força no Paraná
Onze cooperativas do Paraná 
estão entre as 50 maiores 
empresas do agronegócio 
brasileiro: Coamo (faturamento 
de R$ 14,8 bilhões), C.Vale 
(R$ 6,9 bilhões), Lar (R$ 
6,4 bilhões), Cocamar (R$ 
6 bilhões), Copacol (R$ 3,8 
bilhões), Agrária (R$ 3,5 
bilhões), Castrolanda (R$ 
3,4 bilhões), Integrada (R$ 
4 bilhões), Frimesa (R$ 3,4 
bilhões), Frísia (R$ 2,4 bilhões), 
Capal (R$ 1,4 bilhão). O 
faturamento anual das 11 deve 
passar dos R$ 56 bilhões em 2020.

Agropec
O governador Ratinho Junior 
participa hoje, em Guarapuava, da 
primeira edição da Agropec - feira 
voltada aos produtores rurais 
da região e que reúne palestras 
técnicas, leilões de animais e 
culinária tropeira e regional. 
Realizada pela Sociedade Rural 
Guarapuava, a Agropec segue até 
domingo (20). A programação 
inclui, ainda, atrações como 
provas oficiais do cavalo crioulo e 
exposição de animais.
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Parque Tecnológico é
certificado pelo governo

O governador Ratinho Jr entregou 
na terça-feira (15) os certificados de 
credenciamento provisório para 18 
parques tecnológicos do Paraná, 
entre eles o Parque Tecnológico de 
Umuarama, que tem por finalidades 
fornecer soluções científicas inova-
doras e competitivas, que contri-
buam para o desenvolvimento do 
setor produtivo, visando o progresso 
e o bem-estar da sociedade.

“O nosso parque objetiva ainda 
promover a pesquisa e o desenvol-
vendo de projetos e programas em 
conjunto com empresas, instituições 
de ensino e instituições de fomento a 
empresas, apoiando novos empreen-
dimentos cuja estratégia competitiva 
fundamenta-se na inovação tecnoló-
gica”, lembrou o prefeito Celso Poz-
zobom, ao receber o certificado das 
mãos do governador na capital do 
Estado, na terça-feira, ao lado do 
secretário de Indústria, Comércio e 
Turismo, Douglas Bácaro.

Inspeção
A comissão de credenciamento realizou visitas a fim de identificar o poten-

cial das iniciativas de se tornarem parques tecnológicos, de forma a valorizar e 
fortalecer o ecossistema de inovação do Paraná. Agora o Estado passa a concen-
trar, de maneira organizada, metade dos parques tecnológicos do Sul – 18 de 37. 

O certificado de credenciamento provisório tem um prazo de validade de dois 
anos. O credenciamento foi realizado pelo Sistema Estadual de Parques Tecnoló-
gicos do Paraná (Separtec), que congrega 40 entidades sob a coordenação con-
junta da Superintendência de Ciência e Tecnologia e da Secretaria da Fazenda.

APOIANDO os parques, o governo estimula a criação de ecossistemas unificados para empresas e o compartilhamento de conhecimento

RODRIGO FELIZ LEA/AEN

Com o apoio aos parques, o 
governo espera estimular a criação 
de ecossistemas mais unificados e 
sofisticados para empresas, incu-
badoras e instituições de pesquisa 
compar tilharem conhecimento, 
equipamentos e recursos. A partir 
desse credenciamento, eles tam-
bém poderão acessar recursos 
estaduais. A entrega das certifi-
cações aconteceu na abertura da 
Semana Paraná Inovador, no Palá-
cio Iguaçu, em Curitiba.

Ratinho Júnior afirmou que a 
administração estadual precisa unir 

a produção científica das universida-
des (estaduais e privadas), as estru-
turas municipais e o setor privado 
para gerar soluções eficientes e 
inovadoras nas áreas de educação, 
saúde, turismo e agronegócio, entre 
outras. “O Paraná passar a ter um 
ecossistema de novas tecnologias. 
Já temos cidades polo como Curi-
tiba, Pato Branco, Londrina e Gua-
rapuava apostando nessa iniciativa. 
Outras cidades têm atraído jovens e 
empresas. O Paraná precisa estar 
antenado ao que o mundo vem 
fazendo”, explicou.
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Dia de Combate à Sífilis
O Ambulatório de Infecto-

logia da Secretaria de Saúde 
realiza ações de prevenção 
e diagnóstico de infecções 
sexualmente transmissíveis 
(ISTs) por meio de testagem 
rápida, palestras e orienta-
ções à população em geral.

Neste mês, as aten-
ções estão voltadas para 
o Dia Nacional de Combate 
à Sífilis, lembrado em 19 de outu-
bro, com a proposta de aumentar a 
conscientização sobre a doença e o 
diagnóstico precoce da população.

A doença é de fácil identificação 
e tratamento, porém ainda acomete 
muitas pessoas e tem alto nível de 
contágio por falta de prevenção e cui-
dado. As atividades iniciaram no último 
11, com oferta de teste rápido aos 
funcionários do Hospital Cemil, dentro 
da Semana Interna de Prevenção de 

Palestra 
gratuita

Um dos co-fundadores da pla-
taforma de inovação AAA, Arthur 
Igreja estará em Umuarama na 
segunda-feira (21),onde minis-
trará, no restaurante Kaskata 
(avenida Paraná), às 19h30, a 
palestra ‘Inovação disruptiva e 
o futuro dos negócios’.

O evento, gratuito, é uma 
parceria da Coordenadoria 
das Associações Comerciais 
e Empresariais da Região 
Entre Rios (Cacier), Associa-
ção Comercial, Industrial e 
Agrícola de Umuarama (Aciu), 
Sebrae e Sicredi.

De forma diver tida, Igreja 
explanará sobre metodologias 
que as empresas e seus ges-
tores podem aplicar em prol de 
melhorias e resultados positi-
vos. O conteúdo, baseado em 
exemplos reais, faz sucesso 
por onde passa.

Acidentes de Trabalho (Sepat).
A programação continua hoje (17), 

com testes rápidos na Paróquia São 
Lucas e São Cristóvão, na Cohapar 2 
(Jardim São Cristóvão), das 8h às 11h. 
Esta ação é destinada aos idosos do 
centro de convivência do bairro. Ainda 
esta semana, na sexta-feira (18) haverá 
testagem rápida no Centro de Convivên-
cia do Idoso, exclusiva para a população 
da terceira idade, das 8h às 11h.

Na próxima semana, a testagem 
será na unidade de Estratégia Saúde da 
Família (ESF) do Jardim Panorama entre 
às 18h e 21h do dia 24. Segundo a 
coordenadora do Ambulatório de Infecto-
logia, assistente social Maria de Lourdes 
Gianini, a adesão do público tem sido 
satisfatória. “No Hospital Cemil foram 
coletados 284 testes de hepatite B e 
C, Sífilis e HIV, sendo atendidos 71 fun-
cionários. Temos recebido bom público 
em todas as ações”, afirmou.

A doença é de fácil tratamento, porém ainda acomete muitas pessoas e tem 
alto nível de contágio por falta de prevenção

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

O Centro da Juventude de Umua-
rama realizou nos dias 15 e 16, um 
encontro intergeracional reunindo 
crianças e adolescentes atendidos 
pela entidade com pessoas da terceira 
idade assistidas pelo Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de Vínculos 
do Idoso. “Esta atividade tem como 
objetivo propiciar um espaço de encon-
tro e troca de saberes entre as diferen-
tes gerações, através de momentos de 
lazer com várias brincadeiras de cada 
época”, explicou a chefe da Divisão 
da Juventude, Bruna Daiane de Lima.

“Podemos dizer que pela experiên-
cia do primeiro dia tivemos uma ótima 
adesão. Ambos os públicos participa-
ram e se divertiram bastante. Aqueles 
que possuíam alguma dificuldade ou 
mobilidade reduzida puderam partici-
par de forma adaptada”, acrescentou 
a coordenadora do Ceju.

O encontro intergeracional teve a par-
ticipação de 30 idosos e de 44 crianças 
e adolescentes, além da equipe do ser-
viço do idoso e do Centro da Juventude.

Encontro de 
gerações

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
14/9 a 14/10 0,5000 0,3434 0,0000
15/9 a 15/10 0,5000 0,3434 0,0000
16/9 a 16/10 0,5000 0,3434 0,0000
17/9 a 17/10 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,20% 27,93 
Vale ON -2,32% 46,80 
Bradesco PN +2,39% 35,60 
ItauUnibanco PN +1,43% 34,86 
Qualicorp ON +6,24% 34,23 
Eletrobras ON +4,33% 36,37

IBOVESPA: +0,89% 105.422 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 108,72
Libra est. 0,7780
Euro 0,9028
Peso arg. 58,35

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,3% 4,1530 4,1540 0,0%
PTAX  (BC) +0,5% 4,1708 4,1714 +0,2%
PARALELO -0,2% 4,1000 4,3600 -0,2%
TURISMO -0,2% 4,1000 4,3400 -0,2%
EURO +0,9% 4,6183 4,6207 +1,7%

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 16/10

Iene R$ 0,0384
Libra est. R$ 5,36
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1548,71 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/10

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 16/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,50 -0,6% 7,5%
SOJA Paranaguá 91,50 1,1% 7,6%
MILHO Cascavel 36,00 -2,7% 12,5%

SOJA 928,00 -6,00 3,1%
FARELO 304,80 -3,00 3,3%
MILHO 391,75 -1,50 4,7%
TRIGO 513,25 6,25 5,0%

SOJA 77,49 0,0% 3,8%
MILHO 31,64 0,0% 13,9%
TRIGO 45,04 0,0% -7,3%
BOI GORDO 155,64 0,1% 2,8%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 16/10 PR DIA 30d.

Em 16/10 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)



www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br -
Caixa Postal 1890 - CEP 70254-970 - Brasilia DF

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

07GERAL\ESPLANADAUMUARAMA, 17 DE OUTUBRO DE 2019

Combate 
ao crime

O Paraná será o pri-
meiro estado a sediar uma 
série de cinco leilões de 
veículos apreendidos em 
processos judiciais envol-
vendo tráfico de drogas, 
cujos recursos serão desti-
nados ao combate ao nar-
cotráfico. O certame que 
inclui 20 veículos acorrerá 
nesta quar ta-feira (16), 
às 14 horas, no auditório 
da Polícia Federal em Foz 
do Iguaçu, e poderá ser 
acompanhado em tempo 
real pela internet.

Um dos benefícios 
é que os recursos, que 
seriam destinados ao 
Estado somente após o 
encerramento do processo 
judicial, que pode demorar 
anos, estarão disponíveis 
de forma mais rápida, 
podendo ser aplicados 
em políticas públicas de 
enfrentamento ao tráfico 
e consumo de entorpecen-
tes, além da prevenção 
do uso de drogas ou no 
tratamento de dependen-
tes químicos. A iniciativa 
é resultado de medida 
provisória proposta pelo 
Executivo federal.

“Um ponto positivo do 
projeto é que o recurso 
que recebemos de volta 
é maior, pois os veículos 
ainda não desvalorizaram 
e o valor que retorna para 
o Estado pode ser usado 
para combater o tráfico 
de drogas. Além disso, a 
secretaria economiza com 
o aluguel de pátios para 
guardar os carros”, ressal-
tou o secretário da Segu-
rança Pública, Romulo 

Marinho Soares.
A expectativa é que o 

Estado receba aproxima-
damente R$ 180 mil reais 
com a venda dos primeiros 
20 carros, considerando 
os lances iniciais de cada 
veículo que foi a leilão 
ontem (quarta, 16).

Parte do dinheiro fica 
nos cofres públicos até o 
final do processo judicial. 
Caso seja comprovado que 
o veículo não serviu de 
instrumento para o crime, 
o recurso é devolvido ao 
dono do bem. Se for consi-
derado patrimônio público, 
o valor será devolvido aos 
cofres públicos.

Os 20 veículos leiloa-
dos no PR nesta fase ini-
cial foram inspecionados 
pelo Detran. Eles esta-
vam nos pátios das uni-
dades policiais de Guaíra 
e Foz do Iguaçu

Aproximadamente 1,5 
mil veículos que podem 
ser incluídos em leilões 
futuros nos moldes do 
projeto estão nos pátios 
das unidades de todo 
o Paraná. Destes, 337 
estão aptos a serem lei-
loados imediatamente.

Após o Paraná, os lei-
lões serão promovidos 
no Rio Grande do Sul, em 
Santa Catarina, no Paraná 
novamente e, na sequên-
cia, em Minas Gerais. O 
segundo leilão no Paraná 
está previsto para 20 de 
outubro, às 9 horas, em 
Londrina, desta vez com 
33 veículos que estão nos 
pátios de Londrina, Foz do 
Iguaçu e Guaíra.

Script da operação
A operação da Polícia Federal 
que cercou a sede do diretório 
do PSL em Pernambuco e o 
presidente do partido, deputado 
federal Luciano Bivar, em buscas 
e apreensões, era bola cantada 
nos meandros do Judiciário 
e seguiu um curioso script. 
No dia 21 de agosto, a PF e 
o Ministério Público pedem 
buscas em endereços ligados a 
Bivar, PSL e supostos “laranjas” 
da campanha de 2018, mas dia 
9 de setembro uma juíza da 
primeira instância indefere. Três 
dias depois, o MP recorre e na 
segunda-feira o plenário do TRE 
do Estado autoriza as buscas. Na 
terça as patrulhas foram às ruas 
na Operação Guinhol. 

Conexão Recife-Rio
O superintendente da PF em 
Pernambuco, Carlos Henrique 
de Oliveira, elogiado na 
corporação, liderou o cerco. 
Mas ele está de malas prontas 
para o Rio de Janeiro.

Ronda básica
O delegado federal Carlos 
Henrique já fez até imersão por 
alguns dias na Superintendência 
da PF na zona portuária do Rio. 
Deve assumir o cargo até o fim 
do ano.

Mineração
Com detalhes guardados a 
sete chaves, a Casa Civil do 
Palácio do Planalto finaliza 
o escopo do projeto que 
será enviado ao Congresso 
Nacional para a liberação da 
exploração econômica em 
terras indígenas. O polêmico 
tema já está em discussão em 
pelo menos duas Propostas de 
Emendas Constitucionais em 
tramitação na Câmara. 

Lavras fast 
Nos últimos dias, garimpeiros 
têm frequentado a Esplanada 
dos Ministérios e se reunido 
com ministros da cúpula 
do Governo Bolsonaro. 
Ouviram do chefe da Casa 
Civil, Onix Lorenzoni, a 
garantia de que mais de mil 
requerimentos de outorga 
de lavra serão analisados 
“em curtíssimo prazo”.

Joias do paraíso
O governo federal vai colocar 
à venda duas mansões na 
exclusiva Península dos 
Ministros, no Lago Sul, Brasília. 
Estão no pacote da Secretaria 
de Patrimônio da União.

Imóvei$
A SPU publica, nos próximos dias, 
editais de venda de 28 imóveis da 
União em seis estados e no DF. A 
expectativa de arrecadação é 
de R$ 46 milhões. 

Laranjais...
Enquanto as investigações 
sobre suspeitas de 
candidaturas de “laranjas” 
do PSL avançam Brasil afora, 
apurações que envolvem 
candidatas de outras legendas 
permanecem paradas. 

...do Brasil
Em São Paulo, por exemplo, 
o Ministério Público estadual 
identificou ao menos 60 
casos suspeitos de candidatas 
“laranja” de legendas como 
Solidariedade, Patriota, 
Podemos, PHS e PMB. Já 
em Sergipe, as investigações 
miram MDB, PSDB e PSB.

Pingos de óleo
Deputados e senadores terão 
mais R$ 2,16 bilhões do 
Orçamento deste ano para 
atender suas bases eleitorais. A 
liberação do valor em emendas 
pelo Ministério da Economia 
chega às vésperas da votação 
do segundo turno da reforma 
da Previdência no Senado. 

Do barril
O repasse, de acordo com a 
equipe econômica, virá da 
arrecadação de pelo menos R$ 
106,56 bilhões com o leilão do 
pré-sal dia 6 de novembro. Este 
ano, o montante de emendas 
já soma R$ 9,1 bilhões para 
as individuais e R$ 4,6 bilhões 
para as de bancada.
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Motociclista que atropela e 
foge é investigado pela PC
A Polícia Civil de Umuarama instau-

rou inquérito para apurar um acidente 
de trânsito que resultou na mor te 
de um idoso. Trata-se de um atrope-
lamento, registrado e atendido pelo 
Corpo de Bombeiros, em 02 de outu-
bro deste ano, por volta das 22h30. O 
acidente aconteceu na avenida Presi-
dente Castelo Branco, Zona VI.

Hélio Domingues do Amaral, de 56 
anos de idade chegou a ser socorrido 
com vida, mas foi encaminhado ao 
Hospital com ferimentos graves e não 
resistiu. Ele morreu na quarta-feira, 09.

De acordo com o delegado que 
apura o caso, Gabriel Meneses, foi 
descoberto pelos investigadores que a 
vítima estava caída na referida avenida 
e tentava se levantar, quando foi atro-
pelada pela motocicleta Honda Titan, 
de cor cinza, que passava pelo local.

Condutores de outros veículos que 
também transitavam pela via pararam 
e prestaram socorro ao idoso, mas o 
condutor da motocicleta empreendeu 
fuga sem prestar nenhum tipo de atendi-
mento à vítima ou mesmo se identificar.

EMBRIAGADO
Testemunhas relataram aos investi-

gadores que o condutor da motocicleta 
é um homem com pele de cor morena, 

Ajuda da comunidade
Além de solicitar a divulgação das imagens aos veículos de comunicação locais, a 

Polícia Civil também pede que a população colabore com informações que possam 
esclarecer o crime e identificar o responsável pela morte do idoso.

As denúncias podem ser feitas diretamente na Delegacia de Polícia ou pelo tele-
fone (44) 3621-2650. A Polícia Civil garante o anonimato dos colaboradores.

POLÍCIA divulga imagens e procura por informações que levem ao responsável pela morte do idoso

DIVULGAÇÃO

com altura aproximada a 1,70 cm e 
apresentava sinais de embriaguez 
alcoólica no momento do acidente. 
Segundo o informado, o piloto da 
moto chegou a se aproximar da vítima 
e tomou conhecimento da gravidade 
da situação, já que a vítima apresen-
tava muito sangramento, mas mesmo 
assim abandonou a cena, saindo com 

a motocicleta e se evadindo antes da 
chegada das autoridades.

MONITORAMENTO
Imagens de câmeras de segurança 

estão sendo analisadas pela polícia e 
diversas testemunhas também foram 
ouvidas no decorrer das investigações, 
que seguem com a finalidade de iden-
tificar o motociclista.

A Polícia Ambiental de 
Umuarama prendeu em 
Loanda, dois homens acusados 
abate de dois animais da 
fauna silvestre. Na residência 
onde estavam os suspeitos, 
a carne dos animais abatidos 
foi encontrada dentro de um 
freezer.um tatu pesava mais de 
cinco quilos e uma paca de 
quase 10 quilos. Sete armas 
longas de calibres diversos e 
munições também foram apreen-
didas. A dupla foi encaminhada 
à Delegacia de Loanda e uma 
multa de R$ 2 mil foi lavrada.

DIVULGAÇÃO Caderno do PCC
PMs realizaram um ‘bate grade’ na cadeia 
de Cidade Gaúcha e apreenderam um 
caderno com anotações do PCC, além 
de 12 aparelhos celulares, quase 1 quilo 
gramas de maconha, 7 carregadores e 5 
baterias. O teor da escrita no caderno do 
Homem Aranha não foi divulgado, con-
tudo, ele será analisado pela Polícia Civil.

Executado no portão
Osmar Alves de Carvalho, 37, foi assassi-
nado a tiros no distrito de São João, em 
Altônia quando fechava o portão do imóvel 
em que morava. O crime aconteceu por 
volta das 20h, quando o autor se aproxi-
mou atirando. A vítima correu para dentro 
de casa, onde estavam o filho e a esposa, 
mas não resistiu aos ferimentos e morreu 
poucos minutos após ser atingida. Carvalho 
possuía antecedentes criminais. a Polícia
Civil investiga o caso.
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Umuaramense vence
concurso do InpEV

Seis alunos de 4º e 5º anos do 
Ensino Fundamental foram reconheci-
dos por seus trabalhos sobre destinação 
de resíduos sólidos com o tema “Res-
ponsabilidade Compartilhada: o aluno 
como protagonista”. Entre estes está 
a Dayane Modesto Santana, da Escola 
Municipal Rui Barbosa de Umuarama, 
vencedora na categoria desenho.

O Programa de Educação Ambien-
tal (PEA) Campo Limpo é desenvolvido 
pelo inpEV (Instituto Nacional de Pro-
cessamento de Embalagens Vazias) e 
implementado com o apoio dos ges-
tores das centrais de recebimento 
de embalagens em todo o Brasil. Os 
vencedores são dos estados de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraná e Piauí.

O PEA é parte das ações de educa-
ção e conscientização do inpEV, enti-
dade gestora do Sistema Campo Limpo 
(programa de logística reversa de emba-
lagens vazias de defensivos agrícolas). 
Em 2019, os alunos se inspiraram no 
tema “Responsabilidade Compartilhada: 

Empatia e paixão em ajudar o pró-
ximo são características do terapeuta 
ocupacional, que tem a missão de 
reabilitar e integrar pessoas na socie-
dade. Para aqueles que se identificam 
com a profissão e têm interesse em 
atuar na área, a Unipar está lançando 
a graduação Terapia Ocupacional.

A novidade integra a lista do ves-
tibular dos cursos presenciais das 
Unidades de Umuarama, Francisco 
Beltrão, Paranavaí, Toledo e Casca-
vel. No semipresencial está sendo 
ofertado nas sete Unidades. As inscri-
ções estão abertas e podem ser feitas 
no site da Unipar até o próximo dia 
18. O vestibular acontece no próximo 
domingo, 27. 

O curso vai focar a promoção 
de saúde e prevenção de doenças, 
tanto físicas quanto emocionais, 

Vestibular da Unipar lança o curso de Terapia Ocupacional

o aluno como protagonista”, que orien-
tou o programa educativo realizado 
durante o ano letivo. “A partir dos 9 
mil kits educativos distribuídos, os 
alunos puderam se inspirar para dar 
sua interpretação sobre como cada 
um pode contribuir para dar o destino 
correto aos resíduos sólidos”, afirma 

Anna Leticia Malagoli Silva, coordena-
dora de Educação do inpEV.    

Participaram do concurso alunos 
de instituições de ensino de 22 esta-
dos brasileiros, com 240 mil alunos 
de 2.500 escolas de 324 municípios. 
No dia 10 de outubro, os trabalhos 
foram avaliados.

com conhecimentos científicos que 
levam a ações de educação e assis-
tência social. Depois de formado, o 
terapeuta ocupacional poderá atuar 
em diversos espaços do mercado de 

trabalho, como o Sistema Único de 
Saúde (SUS), clínicas de reabilitação e 
repouso de idosos, escolas e creches.

Mais informações podem ser encon-
tradas no site vestibular.unipar.br.

DESENHO vencedor foi da aluna Dayane Modesto Santana, da Escola Municipal Rui Barbosa

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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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.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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investidor indicado por Marion
Em “Éramos seis”, Marion aconselha Júlio a conversar 
com os filhos. Julinho quebra um objeto da casa, e Alfredo 
assume a culpa. Júlio tenta conversar com Alfredo. Can-
doca manda avisar Olga e Clotilde sobre a doença de dona 
Maria. Isabel convence Júlio a fazer uma festa de aniver-
sário para ela. Almeida revela a Júlio que é casado. Júlio 
se encontra com o investidor indicado por Marion. Afonso 
vê João falando com Inês e se desespera.

Malhação
Rita não consegue convencer 

Rui a esquecer a história de sua 
filha. Nanda sugere uma parceria a 
Cléber. Max se incomoda ao saber 
que Meg gosta de Beto. Raíssa 
procura o caderno com as com-
posições de Camelo. Nanda fala 
com Ramila que usará os versos 
do caderno de Camelo na parceria 
com Cléber. Daniel avisa a Madu-
reira que a água da ONG foi cor-
tada. Carla se preocupa com os 
shows que Thiago organiza para 
Raíssa. Cléber decide cozinhar para 
Anjinha. Rita e Filipe confraternizam 
com Meg, Guga e Serginho. Rui 
procura Rita na casa de Carla para 
saber de Isaura. Rui se declara 
para Rita. Marco flagra Cléber e 
Anjinha namorando e se enfurece.

Bom sucesso 
Paloma conversa com Ramon. 

Paloma e Ramon avisam aos filhos 
que continuarão a ser uma família 
mesmo com a separação. Fran-
cisca diz a Ramon que irá ajudá-lo 
a escrever o projeto para a NBA. 
Natasha comenta com Marcos que 
percebe que há algo mal resolvido 
entre ele e Paloma. Nana faz o 
exame de gravidez e o resultado 
dá positivo, mas ela se desespera 
por não saber quem é o pai do 
filho que espera. Paloma encontra 
o exame de Nana e pergunta se ela 
está grávida.

A dona do pedaço
Maria da Paz acredita que 

ainda pode par ticipar do con-
curso. Vivi é rígida no julgamento 
dos bolos. Téo chama Jô para tra-
balhar com ele. Fabiana manipula 
Rock. Um dos candidatos fica fora 
do concurso e uma repescagem 
é anunciada. Sabrina tenta con-
vencer Otávio a comprar o apar-
tamento para ela. Amadeu tem 
uma ideia para pegar o celular de 
Fabiana. Maria da Paz é chamada 
de volta ao concurso. Fabiana 
pede para Vivi ajudar Abel no 
concurso de bolos. Ber ta chama 
Chiclete para ficar com Vivi. 
Rock explica o plano de Amadeu 
para Zé Hélio. Camilo e Yohana 
tentam fazer Régis confessar 
os assassinatos de Jardel e 
Lucas. Maria da Paz reconhece 
Vivi durante o programa e sua 
par ticipação fica comprometida.

As aventuras de Poliana 
Yasmin aconselha Luisa a não 

desistir de seus sonhos. Filipa 
e Guilherme pedem para Gló-
ria fazer Marcelo desistir de se 
mudar para o interior. Marcelo 
recebe a notícia de que terá que 
adiar a mudança devido a um 
imprevisto. Tentando se redimir 
com João, Débora compra presen-
tes para o seu cachorro. Durval 
se incomoda com o retorno do ex 
de Claudia na cidade. Waldisney 

pede para Mirela ajuda-lo com Nancy.

Cúmplices de um resgate 
Nina conversa com Isabela, que 

bagunçou as roupas de Rebeca. 
Ela instrui a pequena e afirma que 
ela está usando a maneira errada 
para lutar por suas vontades. Nina 
ensina a neta a dobrar as roupas. 
Frederico leva Lurdinha para assis-
tir à peça das crianças do vilarejo. 
Otávio manda flores para Rebeca 
não se esquecer dele. Tomas diz 
para Safira que precisam de um 
plano para que Otávio confie nele 
para autorizar sua promoção. Omar 
pega uma calça rosa de Flora para 
aprontar na peça. Regina avisa 
Ofélio que irão para o vilarejo. O 
motorista consegue avisar Manuela 
antes de irem.

Topíssima 
Antonio e Sophia não conse-

guem sinal no celular. Inês fica 
decepcionada com a noite. Dago-
berto tenta descobrir para onde 
Edison saiu. Graça conta para 
Pedro que Mão de Vaca continua 
investigando o Veludo Azul, e dessa 
vez com a ajuda de Sem Noção e 
Dagoberto. Ele fica furioso. Andrea 
pede para Dagoberto busca-la na 
casa de Lara. Beatriz chega na uni-
versidade. Paulo Roberto fica feliz 
com a falta de notícias sobre o heli-
cóptero. Lara se surpreende ao ver 
Dagoberto chegando em sua casa.
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Você está buscando o seu caminho em um momento 
positivo. Siga o seu entusiasmo básico e mante-
nha as coisas em movimento! Você deve evitar ser 
muito duro consigo mesmo. Você geralmente gasta 
as suas reservas de energia.

Não haverá retorno positivo de suas iniciativas de 
quatro semanas atrás. Você vai se sentir comba-
tendo os obstáculos, haverá um bom ânimo e você 
vai ser eficaz de forma prática.

Você vai ouvir mais os outros e vai trabalhar mais 
de perto com eles. Você começou a controlar 
melhor sua sensibilidade. Você terá mais energia 
e estará melhor de saúde em geral, como resultado.

Seus laços com pessoas mais jovens vão lhe tra-
zer alegria. Livre-se de dúvidas inúteis. Você está 
ouvindo mais o seu corpo, vai ser mais fácil manter 
as coisas equilibradas. Cuide de seus ossos.

Trazer o passado de volta é apenas uma desculpa 
para evitar avançar. Areje a sua mente! Você pode 
se sentir mais tranquilo esquecendo questões que 
têm preocupado você de uma maneira racional. Diga 
tudo o que pensa!

A atmosfera vai ser descontraída. Você se dedica a 
novos prazeres sem perder seu senso de direção. 
Você se sente disposto a melhorar seu estilo de 
vida. Pense em uma dieta mais equilibrada também.

O bom humor faz com que você seja simpático com 
as pessoas ao seu redor. Você sabe como propagar 
essa simpatia. Você vai estar em sua melhor forma. 
Não tente resolver todos os desafios de uma só vez. 
Pense sobre sua dieta.

Sua energia psíquica está em alta e lhe dá um impulso 
prometedor. Você vai compartilhar essa energia com as 
pessoas que vê. Há muito estresse em torno de você 
e você vai chegar ao seu limite. Tente encontrar algum 
lugar tranquilo e sossegado para descansar a cabeça.

Você vai se esforçar para preparar melhor o seu 
entorno. Você precisa resolver suas coisas. Não se 
afunde em suas emoções, isso lhe suga energia. 
Você precisa falar abertamente para levantar sua 
moral.

Você vai estar mais enérgico e determinado do que 
nunca hoje. Siga suas novas prioridades. Você está 
se sentindo cansado e deveria se afastar para ter 
uma mudança de ares e fugir da rotina.

Seu senso de humor só vai fazer com que seja 
seletivo em seus relacionamentos. Tenha cuidado 
para não parecer mais frio do que você realmente 
é. Você precisa de movimento, mas evite movimen-
tos muito bruscos, especialmente no manuseio de 
máquinas elétricas.

Seu estado de espírito leve vai ajudar a evitar os 
obstáculos. Você vai ser filosófico sobre as coisas 
hoje e isso vai lhe trazer sorte. Você precisa ter 
tempo para se concentrar em si mesmo, o sono vai 
recarregar você.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 3

TFADB
MILIONARIA

REINCIDENTE

SXATONAP
POPAEREA
OENCSP
RECOBERTO

ATRACARI
URADIME
GCUTBAUS
ULCERALOC

PEÃOUIVAR
SMAILNR

DEPENDENTE
SERÃOLER

Benfica,
Porto e

Sporting
(fut.)

A pessoa
muito
rica

Aquele
que torna
a cometer

crimes

O efeito
do café 
no orga-
nismo

Consoan-
tes de
"sexo"

Gênero 
musical de
Beyoncé 

Termina-
ção da 2ª 
conjuga-

ção verbal

Sérgio
Porto,

jornalista

Instituto
Militar de 
Engenha-
ria (sigla)

Escoar
(água) 

Vogal
repetida

em
"Uruguai"

Ferida 
no estô-

mago

Desejo de
quem tem

fome

Atração
das festas
de rodeio

Locução
(abrev.)

O filho me-
nor de ida-
de em rela-
ção aos pais

E-(?): o
correio

eletrônico
(Inform.)

Ney
Latorraca,

ator

Serviço
pago
como

hora extra

Hábito da
pessoa

estudiosa

Conversa
informal 
Complexo
vitamínico

Desen-
charcar
Cair de
cama 

"Presença
de (?)",

minissérie
Vazia

Fim, em
espanhol
É recolhido
pelo gari

Radiano
(símbolo)
A "família"
escocesa

Não é?
(pop.)
Mau, 

em inglês

A sílaba
não tônica
Cometer 

falta (Rel.) 
Distraída

(fig.) 
Derrota rá-
pida no boxe

Revestido
Encostar
o barco
ao cais 

Caixas de
madeira
Barulho;

som

Sufixo de
"cortesia"

Festa
dançante

Imitar a
voz do lobo 
Feminino
de "anão"

3/bad — fin. 4/mail. 7/nocaute. 10/dependente. 11/reincidente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

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

Zélia Casoni BELEZA
Hoje tem meninas lindas na passarela do 

Centro Cultural, às 20h, para eleger as duas 
misses Pré Teen e Teen. Com certeza, será 

um espetáculo. 

Não nos deixemos 
perturbar por 

ninharias, que de-
vemos desprezar e 
esquecer. Lembre-
-se A vida é muito 
curta para sermos 

mesquinhos.“  
(Dale Carnegie)

GERSON BORTOLI, LUIZ SERGIO TOLEDO BARROS e IZABEL BELLEZE, na 
Confraria Parceiros do Vinho.

 KAROLYNA MARTYNA SOUZA ( esq.)  e  LUANA BISCAIM ( dir.) são mais duas 
candidatas ao concurso  Miss Pré Teen que acontece logo mais a noite, no 
Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, coordenação Cris Ranzani e 

foto Studio Paulo Quinalia.

FOTOS: PAULO QUINALIA

ZCOba, tem teatro! 
O best-seller O Vendedor de Sonhos (do escri-
tor Augusto Cury), ganhou sua versão teatral 
e a  peça  chega em Umuarama no dia 27 de 
outubro, promovida pelo Rotary Club Umuara-
ma Catedral. Será no Centro Cultural Schubert, 
às 19h.  O objetivo do evento é levar cultura e 
conhecimento -, será em prol da construção do 

banco de leite de Umuarama.

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje 
News que comemoram aniversário hoje -, Beta 
Ranzani, Joaquim Francisco de Brito, Marcia 

Angelica Pedralli Ferreira, Alan Jefferson Silva, 
Anderson de João Alvim, Francielle Albertina 

Gomes, Juliana Conter Pereira Kobren e Terezinha 
Dias dos Santos.  Da coluna: felicidades!
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VAMOS CONVERSAR?

O CONSELHO DA MULHER  da Associação 
Comercial de Umuarama fez a convocação 
e as mulheres acolheram a ideia -, foram 
falar sobre o câncer de mama e sua pre-
venção. Carla Frasquette presidiu a Roda 

de Conversa em que  foi discutido aspectos 
emocionais, físicos e também o depoi-
mento de Ângela Russi que contou sua 

trajetória na doença. A médica oncologista 
Josiane Rahal mostrou como se prevenir e 
a psicóloga Margarida Abrunhosa como re-
agir. Jane Queiroz mediou a conversa. Uma 

noite empolgante com jantar,  brindes, 
dança, mimos e muita informação. Diretoria do Conselho da Mulher da ACIU promotoras do evento

Josane Rahal e Margarida AbrunhozaAngela Russi e Carla Frasquete

Ana Paula e Dulce Pozzobom Regina Santana

FO
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CRUZE SEDAN 1.8 LT ...........................................................11/12 ......................VERDE ....................................... COMPLETO, AUT .......................................................... R$ 43.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT ...........................................................13/14 ......................PRATA ........................................ COMPLETO,AUT, COURO ......................................... R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT ...........................................................14/14 ......................PRATA ........................................ COMPLETO, AUT, COURO ........................................ R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LTZ .........................................................13/13 ......................BRANCO ................................... 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 ..............................................................................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
VOYAGE  1.6 CITY ..................................................................14/14 ......................BRANCO ................................... COMPLETO .................................................................... R$ 36.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
 
C. ÁGIO SORVETES ASTRAL 
ME  i n s c r i t a  no  CNP J  N º 
04.863.398/0001-40 localizada 
na AV LIBERDADE, 2999, JD PANO-
RAMA, Umuarama - PR, comunica 
para os devidos fins o extravio 
do seu ALVARÁ DE LICENÇA com 
cadastro nº 21237, com esta 
publicação torna-se sem efeito 
legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
 
C. SOARES MAGALHÃES VIDAL 
& CIA LTDA inscrita no CNPJ Nº 
13.016.925/0001-72 localizada 
na AV PARANÁ, 3612, ZONA I, 
Umuarama - PR, comunica para 
os devidos fins o extravio do seu 
ALVARÁ DE LICENÇA com cadas-
tro nº 27227, com esta publica-
ção torna-se sem efeito legal e 
comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
 
E. BLESSA VIDAL inscrita no 
CNPJ Nº 26.609.800/0001-06 
localizada na AV PARANÁ, 4309, 
ZONA I, Umuarama - PR, comu-
nica para os devidos fins o extra-
vio do seu ALVARÁ DE LICENÇA 
com cadastro nº 23201, com 
esta publicação torna-se sem 
efeito legal e comercial.
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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

O início de uma carreira profissional pode vir antes mesmo 
da formatura e o estágio é o primeiro grande passo, já que 
é uma das principais portas de entrada para o mercado de 
trabalho. Para abri-la, o curso de Medicina Veterinária da 
Unidade de Umuarama dá sempre uma grande ajuda aos seus 
alunos, buscando parcerias com empresas de destaque no 
mercado.

O acadêmico Gustavo Higaschi optou pela de bovinocultura 
de corte em fazendas na região noroeste do Paraná, em 
estágio pela Cooperativa Coamo, e conta que pôde ver na 
realidade uma rotina no campo na produção, reprodução e 
clínica de animais de grande porte. Contentes também estão 
os alunos João Vitor, que completou seu estágio na área de 
avicultura na Bello Alimentos, em Itaquiraí/MS; Andressa 
Gavassi, que optou por clínica médica de pequenos animais na 
UEL (Universidade Estadual de Londrina); e Mariane Martins, 
que começou no laboratório de zoonoses da Unesp/Botucatu e 
conclui na Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná).

Além das acadêmicas Luana Schmitz, que está na área 
de clínica cirúrgica na Universidade Federal do Paraná em 
Palotina, e Lorena Lima, no Zoológico da Unisep (União 
de Ensino do Sudoeste do Paraná), em Dois Vizinhos. A 
coordenadora do curso, professora Rosiara Maziero, diz ser 
gratificante ver seus alunos vivenciando os ensinamentos na 
prática e trazendo esse conhecimento para a Universidade.

VESTIBULAR PARA CURSOS DO 
PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

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

Curso mantém parcerias importantes com 
o objetivo de valorizar e impulsionar a 
formação de seus acadêmicos

Alunos fazem estágio em 
empresas de destaque

MEDICINA VETERINÁRIA

EXTRAVIO DE ALVARÁ

JOSÉ CARLOS GONÇALVES 
pessoa física inscrita no CPF 
813.633.119-72 estabelecida na 
Rua Alfredo Bernardo, 4776, Par-
que 1º de Maio, CEP 87509-190 
na cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 20.465. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.

Torneiras fechadas
A Sanepar informou que devido a 
uma obra da Copel que será reali-
zada na próxima terça-feira (22), na 
região da unidade de captação da 
Companhia, o abastecimento será 
interrompido a partir das 12h30, 
em Umuarama. A previsão é de 
que o fornecimento de água seja 
retomado por volta das 22h30. A 
normalização total no sistema acon-
tece, gradativamente, no decorrer 
da madrugada da quarta-feira (23).

Técnico e cuidador
O colégio Estadual Hilda T. Kamal 
está com inscrições abertas para os 
cursos de Técnico em Enfermagem 
e Cuidador de Idosos, os cursos 
são para pessoas que já tenham 
concluído o ensino médio e, para 
participar, basta comparecer na 
secretária do colégio munido de 
documentos pessoais (RG, CPF, 
histórico escolar do médio e funda-
mental, certidão de nascimento ou 
casamento, conta de luz, identifica-
ção social e carteira de vacina), as 
inscrições seguem 24 de outubro.

Dengue
A Secretária Estadual de Saúde do 
Paraná (Sesa) divulgou na tarde de 
terça (15) o novo boletim epidemio-
lógico da dengue, só no estado o 
número de casos cresceu 14,4% com 
relação ao índice da semana passada, 
totalizando 682 notificações e 596 
casos confirmados. A regional de 
Umuarama é a 4° com o maior índice, 
possuindo 41 casos confirmados e 
177 notificações da doença, ficando 
o alerta para a população ter mais 
cuidado e atenção perante o tema.
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Rugby de Umuarama
entre os 10 do Paraná

Apesar de não conseguir uma 
boa colocação nos Jogos Abertos do 
Paraná, que aconteceram na sexta-
-feira (11), o Clube de Rugby de Umua-
rama permanece entre os 10 melhores 
da competição. O time está em 7º no 
ranking do estado, com a somatória 
de 10 pontos, ficando na frente do 
Londrina, que está com 9 pontos e 
atrás de São José dos Pinhais, atual-
mente com 11 pontos. O primeiro 
colocado é o time de Toledo que teve 
o acumulo de 21 pontos.

“O nível da competição estava 
altíssimo, todas as equipes eram 
muito boas, nossa defesa foi consi-
derada uma das melhores da compe-
tição, mas infelizmente ficamos em 
7° lugar. Estamos felizes por adquirir 
uma excelente experiência da compe-
tição. Vamos leva-la às competições 
futuras”, explica Élida Lima, uma das 
organizadoras técnicas do time. Esta 
foi a última competição que o time 
de Umuarama par ticipou durante o 

ano de 2019. A par tir de agora, os 
atletas se preparam para o 2° Open 
Try de Umuarama, que reúne várias 

equipes de outros municípios e é 
organizado pelo Clube de Rugby de 
Umuarama (CRU).

A equipe da CRU não conseguiu classificação pelos Jogos Abertos do Paraná, mas continua entre os melhores 
do Paraná

DIVULGAÇÃO

Ginástica Rítmica
A equipe de ginastica rítmica 

de Umuarama AUDGR (Associação 
Umuaramense de Desporto e Ginás-
tica Rítmica) participará do Campeo-
nato Paranaense de Conjuntos e do 
Torneio Paranaense de duplas e trios 
entre os dias 31 de outubro e 03 de 
novembro, em Londrina.

São 20 atletas que fazem par te 
da composição da Associação Umua-
ramense, todas com idades entre 8 e 
17 anos. Para a competição de con-
junto, serão duas equipes na cate-
goria pré-infantil com atletas de 8 a 
10 anos. Já na categoria conjunto 
infantil com arco, competirão atletas 
de 11 e 12 anos. Cada conjunto será 
formado por 5 atletas.

Também par ticiparão delegações 
de Maringá, Londrina, São José dos 
Pinhais, Curitiba, Toledo, Arapongas 

e Araucária. “Está será a nossa 
última competição do ano. Esta-
mos totalmente focadas e treinando 
muito. Diante dos frutos colhidos 

em outras competições, esperamos 
trazer excelentes resultados para o 
nosso clube e município”, concluiu 
a auxiliar técnica Cleidi Junqueira.
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