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Bombeiros cogitam encerrar 
buscas a garota desparecida

O comando do Corpo de Bombeiros de Umuarama passou a tarde dessa segunda-feira analisando se dá por 
encerradas as buscas a uma garota de 15 anos que caiu de um jet ski nas águas do Rio Paraná, na região de 

Altônia, há 11 dias. Até que qualquer decisão seja tomada, as varreduras continuam. Os mergulhadores estão 
recebendo apoio de pescadores e da Marinha. l Pág. 6

Audiência pública orienta 
proprietários rurais sobre 
cascalhamento 
de estradas

Após goleada sobre São 
José dos Pinhais, Afsu é 
tri nos Jogos Abertos 
do Paraná

Umuarama fora 
do Voe Paraná

Nove voos ligando seis cidades marcam a largada do programa Voe Paraná. A rota inaugural parte de Campo Mourão 
às 7h20 de hoje (22), com destino a Curitiba. O tempo é estimado em 1h30. Haverá ainda, no mesmo dia, os voos entre 
Curitiba e Guaíra (ida e volta), Curitiba e Paranaguá (ida e volta) e Curitiba e Francisco Beltrão, com escala em União da 

Vitória (ida e volta). Rotas a partir de Umuarama não entraram nesta etapa do programa. l Pág. 8e9

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Caravana da Cidadania
Após a análise dos 262 projetos inscritos pelos estudantes de todos 
os Núcleos Estaduais de Educação para participar da 5ª edição 
do Geração Atitude, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) 
selecionou os 32 alunos da rede pública estadual que vão participar da 
Caravana da Cidadania, fase do programa que dá aos jovens autores 
a oportunidade de viajar até Curitiba, conhecer a sede dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, defender 
a proposta apresentada em plenário e, futuramente, poder ter as suas 
ideias transformadas em leis estaduais.

Nova etapa
Esta é a próxima etapa do Geração Atitude 2019, uma 
parceria entre os Poderes Legislativo, através da Diretoria de 
Comunicação, Executivo, por meio da Secretaria de Estado da 
Educação e da Coordenadoria da Juventude, Judiciário, e pelo 
Ministério Público estadual, para estimular o debate político e 
promover o exercício da cidadania entre os jovens paranaenses.

Reforma da previdência
Oito meses depois de chegar ao Congresso, o texto 
principal da reforma da Previdência deve ter sua votação 
final hoje (22), dia em que o plenário do Senado deverá 
analisar a matéria em segundo turno. Para que seja 
aprovado e siga para promulgação, o projeto precisa 
alcançar o mínimo de 49 votos favoráveis.
Entre outros pontos, o texto aumenta o tempo para 
trabalhadores terem direito à aposentaria, eleva as alíquotas 
de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS (hoje 
em R$ 5.839) e estabelece regras de transição para os atuais 
assalariados. Com essa proposta, a economia está estimada 
em R$ 800 bilhões em 10 anos.

Importação e 
exportação
Seminário Importação 
& Exportação trouxe 
informações importantes 
para empresários e 
empreendedores sobre 
o potencial do mercado 
externo para reforçar a 
comercialização dos produtos 
locais. O evento foi promovido 
pela Prefeitura de Umuarama, 
Casa do Empreendedor e 
Sebrae. “Nesse treinamento, 
os participantes conheceram 
os procedimentos para atuar com 
importação e exportação, bem 
como métodos e documentos 
exigidos. Com orientações bem 
claras, todas as dúvidas foram 
esclarecidas”, disse o secretário 
de Indústria, Comércio e Turismo, 
Douglas Bácaro.

Reforma 
administrativa
Rodrigo Maia, espera iniciar 
a tramitação da reforma 
administrativa na próxima 
semana. O presidente da 
Câmara disse que já há PECs 
que podem ser usadas para 
iniciar a discussão do tema. 
“Temos algumas PECs que já 
passaram na CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) e 
tratam do tema administrativo 
que podem servir de 
instrumento para acelerarmos 
o processo de tramitação da 
reforma administrativa. Essa 
é uma decisão que eu vou 
tomar com os líderes nos 
próximos dias” disse, após 
reunião com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, no 
ministério.
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CCJ Cidadã ouve
demandas em Cianorte

A CCJ Cidadã inaugurou na semana 
passada a interiorização no Paraná. 
Dezenas de pessoas de diversos segui-
mentos par ticiparam da audiência 
pública na Câmara Municipal de Cia-
norte (cidade localizada a 85 quilôme-
tros de Umuarama). O objetivo foi levar 
a importante Comissão de Constituição 
e Justiça, da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), para perto da população 
e ouvir as necessidades da região.

“É um município importante, com o 
qual tenho vínculos de história de pes-
soas da minha família que trabalharam 
na Companhia Melhoramentos Norte do 
Paraná, que virou Cianorte. Então, para 
mim e para o deputado Jonas Guima-
rães, que também é daqui, inauguramos 
simbolicamente na nossa terra e para 
toda essa região”, afirmou o presidente 
da CCJ, deputado Delegado Francischini 
(PSL), idealizador da iniciativa.

Ele ressaltou a necessidade de 
levar informação para a população 
sobre a Comissão que é a guardiã da 
Constituição, responsável por buscar 
muitas vezes a composição de mui-
tos projetos para que eles possam ser 

Edital para projetos culturais prevê mais recursos ao interior

REUNIÃO da CCJ cidadã chega ao interior do estado com reunião realizada em Cianorte

WALLACE MACHADO

A garantia da ampliação de acesso 
aos recursos do Programa de Fomento e 
Incentivo à Cultura (Profice) pelos produ-
tores e classe artística dos municípios do 
interior do Paraná, conforme estabelece 
Edital Público lançado pelo governo esta-
dual, foi um dos temas centrais dos deba-
tes na última sexta-feira (18) em Maringá, 
na Reunião da Comissão de Cultura, da 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). 
O evento aconteceu no Centro de Ação 
Cultural, no centro de Maringá.

“A intenção do governo é destinar 
pelo menos 50% dos R$ 33 milhões 
previstos para o biênio 2020-2021 aos 
projetos do interior, aumentando a 
possibilidade de a produção cultural e 
artística desses municípios ser finan-
ciada por este programa de renúncia 
fiscal”, afirmou o presidente da Comis-
são de Cultura, deputado Delegado 

constitucionais e efetivamente virarem 
leis. Participaram do evento vereado-
res, autoridades, empresários, repre-
sentantes de entidades e cidadãos.

“Estamos ouvindo as demandas da 
população, abrindo o microfone para 
saber quais são os principais proble-
mas, buscando as soluções”, acres-
centou o deputado.

Francischini percebeu que muitos 

projetos importantes e que já viraram leis 
no estado, eram desconhecidos da popu-
lação. “Como o projeto do governador Rati-
nho Jr, que extinguiu a aposentadoria dos 
ex-governadores, o projeto de reforma 
administrativa, por exemplo, que tiveram 
destaque na capital e em muitos muni-
cípios, mas que não chegaram a ser 
conhecidos em algumas cidades, como 
vimos aqui em Cianorte”, comentou.

Rubens Recalcatti (PSD). As inscri-
ções ao Profice se encerrarão às 
17h50 do dia 28 de novembro.

Na reunião em Maringá, o governo 
foi representado pela assessora téc-
nica Elietti de Souza Vilela, da Secre-
taria de Comunicação Social e de 
Cultura. Ela estava acompanhada do 
técnico Allan Kolodzieiski, que é do 
Programa de Fomento e Incentivo à 
Cultura. “O debate é importante para 
esclarecer os meios e os critérios 

técnicos e ar tísticos necessários 
para que os produtores e ar tistas 
se habilitem no edital do Profice”, 
explicou Delegado Recalcatti.

Este é o terceiro edital lançado pelo 
Profice. Em 2014 e 2017, foram inves-
tidos R$ 60,3 milhões destinados a 
323 projetos com ações realizadas em 
374 dos 399 municípios do estado. 
Mesmo assim, 80% do dinheiro da 
renúncia fiscal foi destinado a propos-
tas originadas em Curitiba.

Áreas contempladas
Poderão se habilitar ao Edital pessoas físicas residentes ou domiciliadas há pelo 

menos dois anos no município. As pessoas jurídicas deverão ser residentes, com com-
provação de atividades no Paraná, também há pelo menos dois anos. Serão contempla-
das 10 áreas artístico-culturais: artes visuais; audiovisual; circo; dança: literatura, livro e 
leitura; música; ópera; patrimônio cultural (material e imaterial); povos, comunidades 

tradicionais e culturas populares; e teatro.
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Veto parcial
do Passe Livre

Vereadores votaram 
ontem um veto parcial do 
Poder Executivo, ao pro-
jeto de lei aprovado em 
duas sessões ordinárias, 
de autoria da vereadora 
Ana Novaes (PPL). O texto 
prevê o passe livre no 
transpor te público para 
os acompanhantes de pes-
soas deficientes.

De acordo com a verea-
dora o veto é parcial, pois 
veta apenas a competên-
cia de quem vai executar 
o projeto. “Provavelmente 
o prefeito baixará decreto, 
determinando a atribui-
ção’, acredita Ana.

Ela lembra que a 
Câmara teve o entendi-
mento de que, quem exe-
cutaria as determinações 
da Lei, seria a Secretaria 
de Saúde, mas a alteração 
sugerida pelo Executivo 
não vai mudar a essência 
do texto. “O passe livre 
está garantido e não há 
nada que possa prejudi-
car sua liberação, pelo que 
entendemos até agora, 
inclusive estou preparando 
emenda para anexar na Lei 
Orçamentária para 2020, 
que será votada em breve 
aqui na Câmara”, escla-
rece a vereadora, em 
entrevista ao Jornal Tri-
buna Hoje News, na tarde 
de ontem. A votação acon-
teceu em reunião plenária 
na noite da segunda-feira.

A lei já aprovada, dis-
põe sobre a obrigatorie-
dade do passe-livre ao 
acompanhante creden-
ciado de pessoa com 
deficiência, para o uso 

exclusivo de transpor te 
coletivo em Umuarama.

Consta no texto que a 
Secretaria de Saúde é que 
avaliará o caso de substitui-
ção temporária do acompa-
nhante incapacitado, reali-
zando o credenciamento 
dos acompanhantes.

O VETO
O prefeito decidiu vetar 

parcialmente o Autógrafo 
de Lei nº 063, de 25 de 
setembro de 2019, por 
encontrar inconstitucio-
nalidade no texto. Ele 
explica que as atribuições 
da Secretaria Municipal de 
Saúde são de supervisio-
nar a política de saúde 
pública; coordenar ações 
preventivas nas áreas 
médicas; interagir com 
ações do SUS; controlar 
o atendimento à popu-
lação; manter ser viços 
laboratoriais e farma-
cêuticos; realizar campa-
nhas; executar convênios; 
promover conferências e 
coordenar atividades do 
Conselho Municipal.

JUSTIFICATIVA
O prefeito Celso Pozzo-

bom explica que o creden-
ciamento de passageiros 
do transporte coletivo e 
a respectiva fiscalização 
sequer se relacionam com 
as atribuições típicas da 
Secretaria de Saúde e não 
podem ser a ela conferi-
das por iniciativa do Poder 
Legislativo. Ao Chefe do 
Executivo reserva-se a ini-
ciativa das leis que esta-
beleçam as atribuições 
dos órgãos pertencentes 
à estrutura administrativa.

Petraglia
A homenagem ao título da 
Copa Brasil pelo Athletico 
Paranaense, proposto pelo 
deputado Romanelli (PSB), 
na Assembleia Legislativa, 
será realizada assim que 
restabelecida a saúde do 
presidente do conselho 
deliberativo do clube, Mario 
Celso Petraglia. O Athletico 
espera faturar neste ano 
mais de R$ 110 milhões entre 
prêmios da Libertadores, da 
Copa Brasil e do Campeonato 
Brasileiro.

Afastado
O deputado Filipe Barros está 
entre os cinco parlamentares 
afastados e suspensos das 
atividades do PSL na Câmara 
dos Deputados. Barros é 
bolsonarista de carteirinha e já 
foi retirado da vice-liderança 
do partido e da comissão de 
legislação participativa. Está 
cotado agora para ser um 
dos vice-líderes do Governo 
no Congresso Nacional. 
Pré-candidato a prefeito de 
Londrina, Filipe Barros conta 
desde já com apoio do clã 
Bolsonaro.

Dobradinha
O Pros e o SD devem dobrar 
a disputa nas eleições 
municipais na maioria das 
cidades paranaenses. O 
presidente estadual do 
Pros, Alisson Wandscheer, 
adiantou que o partido já está 
formalizado, com diretórios 
e executivas, em 150 das 399 
cidades do Paraná. Até o fim 
de ano, Wandscheer espera 
completar 250 cidades com o 
Pros organizado.

Alta no Paraná
O Paraná tem o terceiro 
maior número de empresas 
em funcionamento no País, 
segundo dados da Rais 2018. 
São 306.074 estabelecimentos 
registrados. Ainda assim, 
houve uma pequena queda, 
de 0,56%, em relação a 2017. 
O percentual é semelhante 
ao registrado nacionalmente, 
0,55%. O estado que 
apresentou maior alta no 

número de empresas foi o 
Mato Grosso, 1,35%.

Hospital do Câncer
O deputado Artagão Júnior 
(PSB) acompanhou o 
governador Ratinho Júnior 
na inauguração das obras de 
ampliação do pronto-socorro 
do Hospital São Vicente 
de Paulo em Guarapuava. 
Artagão agradeceu a atenção 
do governador à saúde de 
Guarapuava, em especial 
a liberação de emendas 
para a construção do centro 
oncológico. “Foi confirmado 
o pagamento das emendas, 
entre elas a minha de R$ 5 
milhões, para a obra do centro 
oncológico. Foi garantido 
ainda o repasse dos recursos 
necessários para conclusão 
da obra e compra dos 
equipamentos”.

No impresso
O ministro Gilmar Mendes 
(STF) suspendeu a MP que 
liberava as prefeituras de 
publicar editais de licitações, 
leilões, concursos e atos 
oficiais em jornais. A decisão 
do ministro foi tomada em 
ação protocolada pela ANJ 
(Associação Nacional de 
Jornais) e suspendeu os efeitos 
da medida provisória até o 
julgamento definitivo pelo 
plenário do tribunal.

Antes eles...
O deputado Sargento Fahur 
(PSD) disse que torce para que 
antes seja morto um bandido 
do que uma pessoa de bem. 
“Os governos estaduais e 
federais estão agindo, estão 
tomando providência e logo 
vão resolver esse problema 
que são as facções criminosas. 
Deram muita colher de chá 
para esses vagabundos, criaram 
facções criminosas e agora estão 
falando em superpopulação 
carcerária. Ao meu ver, isso 
significa que as forças policiais 
estão trabalhando, agora cabe 
ao governo fazer mais presídios 
soltar aqueles que tem direito e 
separar as facções ou juntar tudo 
e dar um monte de facão que se 
matem tudo”.
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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.

ATENÇÃO INVESTIDOR:
ÓTIMA RENTABILIDADE
PARA LOCAÇÃO!

PREÇO IMPERDÍVEL

R$ 265.000

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

AV. DUQUE DE CAXIAS

R$ 1.250.000

R$ 285.000

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

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

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

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

EDIFÍCIO SERRANO ED. PALLADIUM - COBERTURA

R$ 890.000 - PREÇO ESPECIAL!

*P
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RESIDÊNCIA NO JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

01 SUÍTE

R$ 129.500 à vista
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Bombeiros cogitam encerrar
buscas a garota desparecida

Bombeiros passaram a tarde de 
ontem (segunda-feira, 21) analisando 
se dão por encerradas as buscas a 
uma garota de 15 anos, que caiu de 
um jet-ski nas águas do rio Paraná, na 
região de Altônia.

Os mergulhadores estão sendo 
apoiados por pescadores e pela mari-
nha, pois a correnteza segue até a 
região de Foz do Iguaçu.

A informação de que um cadáver 
poderia estar enroscado em galhadas 
em uma das margens, perto do local 
onde a garota teria sofrido o acidente, 
foi descartada no domingo, depois que 
buscas foram feitas nas imediações. 
Tal fato foi cogitado, pois pessoas que 

Acidente em Formosa do Oeste
Marcelo Laves de Lima, 41 anos, era um dos seis ocupantes de um barco 

pequeno que virou no rio Piquiri no sábado (19). Quatro pessoas, com ajuda de 
populares, conseguiram sair do rio. No entanto, Marcelo e Odair de Silvio Oliveira, 

de 42 anos, desapareceram. O corpo de Odair foi encontrado por Bombeiros no 
domingo (20), a oito metros de profundidade.

ajudavam nas buscas teriam sentido 
um forte cheiro, que supostamente 
seria de um corpo em decomposição, 
mas nada foi localizado.

O delegado de Polícia de Altônia, 
Reginaldo Caetano instaurou inqué-
rito para apurar o caso e já interrogou 
uma amiga da menina desaparecida, 
o piloto do jet-ski e dois donos de 

estabelecimentos que estavam no local.
O acidente aconteceu no início da 

tarde de 11 de outubro, quando ami-
gos se divertiam nas proximidades 
da Vila Yara. Desde que foram infor-
mados sobre o desaparecimento da 
garota, os bombeiros estão em bus-
cas que são param durante a noite e 
são retomadas ao amanhecer.

Baleado no pescoço
Um homem identificado apenas como 
Oséias, foi baleado na madrugada de 
domingo (20) em Mariluz. A vítima em 
uma lanchonete quando um desconhe-
cido se aproximou e atirou à queima 
roupa. Oséias foi atingido no pescoço e 
devido à gravidade dos ferimentos, foi 
transferido para Umuarama. A Polícia 
Militar procura pelo autor do crime.

MP denuncia vereador de Altônia e advogados
O Ministério Público ofereceu 

denúncia criminal contra um vereador 
de Altônia e dois advogados por falsi-
dade ideológica e apropriação indébita. 
Atuando como organização criminosa, 
o grupo ingressava na Justiça com 
ações indenizatórias contra empre-
sas em nome de clientes que sequer 
tinham conhecimento dos fatos.

De acordo com a Promotoria de Justiça 
de Altônia e o Departamento de Combate 
à Corrupção da Polícia Civil, os denun-
ciados produziam documentos falsos e 
registravam reclamações junto a ouvidoria 
das empresas. Os registros eram depois 
utilizados na proposição das ações e os 
valores recebidos eram indevidamente 
apropriados pelos investigados.

Havia uma divisão de tarefas entre 
os membros do grupo. O vereador 

captava interessados em ajuizar ações 
contra empresas, muitas vezes por 
fatos inexistentes. A promessa era 
de ganho de dinheiro por danos 
morais. Dessa maneira, muitas pes-
soas outorgavam procuração em 
nome do agente público, que repas-
sava os documentos aos advogados.

Mais de 5 mil ações foram ajuizadas 

apenas no Juizado Especial Cível de Altô-
nia nos últimos cinco anos. 

A denúncia é a segunda contra os 
investigados, sendo a primeira oferecida 
pelo MPPR em setembro deste ano pelos 
mesmos crimes. Com a nova denúncia, os 
dois advogados – que já estavam presos 
desde o mês de agosto – tiveram nova 
prisão preventiva decretada.

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
22/9 a 22/10 0,5000 0,3153 0,0000
23/9 a 23/10 0,5000 0,3153 0,0000
24/9 a 24/10 0,5000 0,3153 0,0000
25/9 a 25/10 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,62% 27,77 
Vale ON +2,56% 47,21 
ItauUnibanco PN +1,64% 34,80 
Brasil ON +0,74% 46,40 
Ambev S/A ON +1,71% 18,99 
Qualicorp ON -5,58% 32,00

IBOVESPA: +1,23% 106.022 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 108,58
Libra est. 0,7701
Euro 0,8972
Peso arg. 58,52

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,3% 4,1290 4,1300 -0,6%
PTAX  (BC) -0,1% 4,1313 4,1319 -0,8%
PARALELO +0,2% 4,0700 4,3500 -0,5%
TURISMO +0,2% 4,0700 4,3300 -0,5%
EURO -0,2% 4,6039 4,6054 +1,4%

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 21/10

Iene R$ 0,0381
Libra est. R$ 5,37
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1554,97 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/10

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 21/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,50 1,2% 6,2%
SOJA Paranaguá 91,50 1,1% 6,4%
MILHO Cascavel 36,00 0,0% 16,1%

SOJA 933,25 -0,75 5,7%
FARELO 307,70 -0,80 5,7%
MILHO 387,25 -3,75 4,5%
TRIGO 523,50 -8,75 8,1%

SOJA 77,90 0,0% 5,1%
MILHO 32,48 1,3% 14,5%
TRIGO 45,47 0,2% -1,4%
BOI GORDO 155,21 -0,2% 2,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 21/10 PR DIA 30d.

Em 21/10 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 

III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Audiência do
cascalhamento

A Prefeitura de Umua-
rama realizou ontem (21), 
audiência pública no Cen-
tro Cultural Vera Schubert 
para apresentar projeto de 
adequação e melhorias que 
atenderá estradas rurais 
com obras de adequação, 
realinhamento, drenagem 
e cascalhamento. As obras 
são parceria entre o muni-
cípio e o Consórcio Inter-
municipal Para Conserva-
ção da Biodiversidade da 
Bacia dos Rios Xambrê e 
Piquiri (Cibax), com apoio do 
governo do Estado por meio 
da Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento (Seab).

Serão beneficiadas as 
comunidades das estra-
das Esperança, Caneli-
nha, Vermelha, Amarela e 
Pavão, nesta sequência. 
A audiência foi condu-
zida pelo prefeito Celso 
Pozzobom e pelo secre-
tário municipal de Servi-
ços Rodoviários, Mauro 
Liutti, com a presença do 
chefe regional da Seab, 
José Antônio Duarte, do 
chefe da Emater/PR, José 
Jaime de Lima, da enge-
nheira Daliane Zaina (do 
Cibax), diretores, secretá-
rios municipais e o presi-
dente da Câmara, Noel do 
Pão, além dos vereadores 
Júnior Ceranto, Toninho 
Comparsi, Maria Ornelas, 
Ana Novaes e Jones Vivi.

José Antônio explicou 
que, pelo convênio com o 
Cibax, o governo do Estado 
forneceu uma patrulha 
mecanizada. “Esse equi-
pamento é administrado 
pelo consórcio, que acolhe 
os planos de trabalho e as 
prefeituras ficam respon-
sáveis pelo combustível e 
pagamento dos motoristas 

e operadores”, disse.
Serão revitalizados e 

cascalhados cerca de 33 
km de estradas. “Em todo 
o Estado, as patrulhas 
já readequaram 3,5 mil 
quilômetros de estradas 
desde 2012, dando um 
grande auxílio aos muni-
cípios”, informou.

Pozzobom lembrou que 
a recuperação e conserva-
ção das estradas foi uma 
de suas primeiras preocu-
pações à frente da Prefei-
tura. “Com cerca de 600 
km de estradas para cui-
dar, a Prefeitura tinha ape-
nas uma patrola rodando 
no começo de 2017. 
Buscamos recursos, par-
cerias e cobramos apoio 
dos nossos representan-
tes, e adquirimos quatro 
pás carregadeiras, quatro 
motoniveladoras, escava-
deira hidráulica, rolo com-
pactador, trator de esteira, 
vários caminhões e outros 
equipamentos para o 
pátio, que está totalmente 
aparelhado para atender 
às demandas”, apontou.

Até o final do ano, Poz-
zobom espera entregar 
o 100º veículo adquirido 
nesta gestão, contando 
veículos baixos, ambulân-
cias, ônibus, caminhões, 
maquinário pesado e 
implementos. “Com isso 
conseguimos atender 
bem a zona rural e já rea-
dequamos, cascalhamos 
e pavimentamos mais 
de 150 km de estradas. 
Além disso, quase 200 
km de ruas e avenidas da 
cidade foram pavimenta-
das ou receberam reca-
peamento, reperfilamento 
asfáltico ou micropavi-
mentação”, acrescentou.

Amazônia Azul 
O Sistema de Gerenciamento 
da Amazônia Azul (SisGAAz) 
faz falta. A Marinha boia no 
caso como o óleo à deriva 
no litoral do Nordeste. E não 
para de aparecer mancha, 
que já chegou às praias de 
Itacaré, ao sul da Bahia. 
Criado em 2015, o Sistema de 
Gerenciamento da Marinha 
não deslanchou por falta 
de recursos. O projeto visa 
reforçar a fiscalização de 
áreas como o pré-sal e a 
chamada Amazônia Azul, uma 
área de mais de 4 milhões 
de quilômetros quadrados. 
Entre as três Forças, a 
Marinha foi a mais afetada 
pelo contingenciamento 
de recursos imposto pelo 
Governo no início do ano. 

Corvetas 
A promessa da equipe econômica 
é recompor o orçamento da 
Defesa após a aprovação da 
reforma da Previdência. Devido à 
demora, projetos estratégicos do 
setor naval - como a construção 
de corvetas para a fiscalização 
da Amazônia Azul - só devem ser 
retomados plenamente em 2020.  

Jornais 
Suspensa pelo ministro do 
STF Gilmar Mendes, a Medida 
Provisória (MP 896/19), que 
dispensava a publicação de 
editais de licitação e leilões de 
órgãos da administração pública 
em jornais diários de grande 
circulação, já estava na fila de 
perda de validade no Congresso. 

Outra
Há mais de um mês, a MP 
aguardava a instalação de 
comissão para discuti-la 
e votá-la. Outra Medida 
Provisória (MP 892/19) que 
desobriga empresas de capital 
aberto de publicar balanços 
financeiros em jornais 
impressos também pode ser 
derrubada pelo STF. A ação 
da Rede Sustentabilidade está 
com o ministro Marco Aurélio. 

CPI 
Para tentar desgastar o Governo e 
o PSL, a oposição quer levar à CPI 
das Fake News dois deputados 

que estão no epicentro da crise 
da legenda: Joice Hasselmann 
(SP) e o ex-líder delegado Waldir 
(GO). Os opositores têm 
maioria na comissão. 

Milícias
O PT sublinha no 
requerimento, ainda sem 
data para ser votado, que 
quer esclarecimentos de 
Hasselmann sobre publicação 
no Twitter na qual diz que 
“todo mundo sabe das milícias 
virtuais de Bolsonaro”. 

Frente
Alvo de buscas da Polícia 
Federal por suspeita de ter 
recebido propina de R$ 3,25 
milhões de pessoas envolvidas 
em fraudes em fundos de 
pensão, o deputado Sérgio 
Souza (MDB-PR) pretendia 
presidir a FPA (Frente 
Parlamentar Agropecuária), 
a maior do Congresso. 
Atualmente, é (ainda) o 
vice-presidente. 

Pacote 
Em meio à crise no PSL, o 
Governo tem procurado 
deputados de outros partidos - 
em especial do Centrão - para 
tentar destravar a tramitação 
do pacote anticrime do 
ministro da Justiça, Sergio 
Moro. Assim como outras 
matérias na Câmara, tidas 
como prioritárias pelo Governo, 
a aprovação do pacote segue 
em ritmo de espera. 

Raspadinha 
Será realizado hoje, em São 
Paulo, o leilão de concessão 
à iniciativa privada da Loteria 
Instantânea Exclusiva (Lotex). 
O valor mínimo para a parcela 
inicial referente à outorga 
é de R$ 96,9 milhões, além 
de outras sete parcelas fixas 
a serem pagas anualmente 
no valor R$ 103 milhões, 
corrigidas pelo INPC, 
referentes ao ônus da outorga. 
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Umuarama fica fora da etapa inicial do Voe Paraná

Nove voos ligando seis cidades 
marcam a largada do programa Voe 
Paraná. A rota inaugural parte de 
Campo Mourão, no Centro-Oeste, 
às 7h20 de terça-feira (22), com 
destino a Curitiba. O tempo é es-
timado em 1h30. Haverá ainda, no 
mesmo dia, os voos entre Curitiba 

Outros voos
Além das rotas que integram o Voe Paraná, a Gol mantém outros 318 voos mensais 
no Paraná. A aérea oferta 14 mil assentos por dia no Estado, 4º maior do País, atrás 
apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Entre as cidades de maiores 

destinos estão Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Maringá 
e Cascavel. A companhia ainda conta com voos regulares para Londrina.

A Azul também ampliou a lista de voos ofertados no Paraná. Em janeiro a empresa 
operava com 323 decolagens, número que saltou para 391. A companhia está em 
oito cidades: Curitiba, Maringá, Foz do Iguaçu, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, 

Pato Branco e Toledo. São 52.838 assentos ofertados no total, atrás apenas de São 
Paulo e Minas Gerais.

e Guaíra (ida e volta), Curitiba e Pa-
ranaguá (ida e volta) e Curitiba e 
Francisco Beltrão, com escala em 
União da Vitória (ida e volta). Rotas 
a partir de Umuarama não entra-
ram nesta etapa do programa.

O Governador Carlos Massa 
Ratinho Junior vai par ticipar do 

Internacional
As rotas internacionais também aumentam. A empresa JetSmart anunciou que iniciará no 
dia 5 de janeiro voos regulares entre Foz do Iguaçu e Santiago (Chile). A Latam vai ampliar 
a rota entre Foz e Lima (Peru) e oferecer a ligação entre Curitiba-Assunção (Paraguai), em 
parceria com a Paranair. A companhia também começa a operar, em março, o voo direto 

entre Curitiba e Santiago – as passagens já estão sendo comercializadas. A Gol programou 
novos voos entre Foz e a capital chilena entre dezembro e março.

primeiro dia de funcionamento do 
programa. Ele estará no Aeropor-
to Afonso Pena, em São José dos 
Pinhais, a par tir das 10 horas, 
para recepcionar os passageiros 
que se preparam para embarcar 
nos voos Curitiba-União da Vitória 
e Curitiba-Guaíra, ambos com sa-
ída marcada para as 12h15. Está 
previsto um batismo das aerona-
ves com jato de água.

“É o maior projeto de aviação 
regional da história do Estado. 
Nosso planejamento sempre foi 
fazer com que a Capital e o Interior 
ficassem mais próximos, desen-
volvendo o Paraná por completo, 
levando mais indústrias para ou-
tras regiões e consequentemente 
gerando mais empregos”, afirmou 

o governador Ratinho Junior.
Na quarta-feira (23), haverá a es-

treia das linhas Curitiba-Arapongas 
(ida e volta); Curitiba-Paranavaí (ida e 
volta); Curitiba-Campo Mourão (ida); 
Telêmaco Borba-Cornélio Procópio 
(ida e volta); Telêmaco Borba-Curiti-
ba (ida) e Curitiba-Cianorte (ida).

55 VOOS SEMANAIS
Ao todo, serão 55 voos sema-

nais ofer tados pela Gol para 12 
cidades do interior. É maior progra-
ma regional da empresa no País. 
Apucarana e Guarapuava são os 
outros municípios beneficiados 
pelo projeto, mas os aeroportos se 
encontram em fase final de reade-
quação. Todas as cidades contam 
com população variando entre 32 
mil e 155 mil habitantes.

Previsão é de 60 dias
O Governo do Estado e a Azul 

acertam, ainda, os últimos detalhes 
para abrir a linha Umuarama-Curiti-
ba. É a terceira nova rota dentro do 
Estado apenas neste ano. Assim 
que o aeroporto ficar pronto, ele 
será certificado pela Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac) e a 
intenção da companhia é começar 
a operação em até 60 dias.

A Latam anunciou a abertura de 
71 novos voos semanais no Estado 
no primeiro semestre. A frequência 
passou de 198 para 290 por sema-
na, aumento de 17%. A companhia 

já operava outras rotas regulares em 
Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina e, 
agora, Maringá se transformou na 
quarta base paranaense, o que en-
cerra uma espera de 11 anos.

Os avanços conquistados nos úl-
timos meses consolidam o Paraná 
como uma das maiores redes do País 
em volume de decolagens domésti-
cas por semana. O Estado é o tercei-
ro maior mercado da Azul e o quarto 
para a Gol e para a Latam. Para am-
pliar as frequências, o governo reduziu 
a alíquota do ICMS da querosene de 
aviação de 18% para 7%.

TIAGO BOING/ASSESSORIA/PMU

NOVE voos marcam estreia do programa no Estado

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

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
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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
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ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
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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
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Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que
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teira está falando muito, Mayra diz que não
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ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
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nhy, mas que já que está ali eles poderiam
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resa com Jonhy e Roberto fala com des-
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diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
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tantes papéis que o senhor iria entregar
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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
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Luísa se preocupa cada vez mais com sua
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cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
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que o humor dele está muito melhor após
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Jesus
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ÃO Maria da Paz é 
perseguida por Vivi
Em “A Dona do Pedaço”, Vivi dá uma nota 
baixa para Maria da Paz no concurso. Már-
cio termina com Kim. Paixão pede Kim em 
casamento. Jô arma para prejudicar Régis, ela 
pedirá ajuda a Evelina. Maria da Paz comenta 
com Marlene sobre a perseguição de Vivi. Jô 
e William se beijam. Joana conta a Maria da 
Paz que Matilde mencionou seu nome nova-
mente. Rock promete a Téo que descobrirá a 
chantagem de Fabiana a Jô.

Malhação
Raíssa defende Nanda, 

mas discute com Anjinha. 
Cléber conversa com Thiago 
sobre Nanda. Thiago diz que 
é um risco trabalhar com a 
moça. Madureira grava um 
vídeo denunciando a extorsão 
sofrida por sua ONG, e Daniel 
se preocupa. Vânia descon-
fia quando Milena conta que 
César pretende se mudar para 
Caxias. Anjinha prova Cléber 
e quase se envolve em uma 
discussão com ele. Madureira 
é cercado por um grupo de 
homens, Rui o ajuda. 

Éramos Seis
Dona Marlene visita a nora, 

Lola. Júlio busca Marlene na 
estação de trem e pensa em 
pedir dinheiro para ela, para 
formar a sociedade com Assad. 
Almeida encontra Clotilde em 
Itapetininga. Zeca pede Olga em 
casamento. Shirley recebe liga-
ções e Afonso fica desconfiado. 
Júlio leva a família à praia por 
um pedido de Marlene. Carlos 
e Alfredo reclamam de Marlene. 

Bom Sucesso
Gisele surpreende Diogo 

ao aparecer com Yuri na festa 
de Réveillon da mansão. Fran-
cisca e Ramon se encontram 
na festa de Ano Novo da Uni-
dos do Bom Sucesso. Eugê-
nia hostiliza Paloma. Esther 
repreende Ramon ao vê-lo 
dançando com Francisca. Nana 
agradece a Paloma quando vê 
que Alberto está feliz. Marcos 
abraça Paloma na chegada do 
Ano Novo e os dois acabam 
caindo na piscina.

As Aventuras de Poliana
Roger tenta acessar o com-

putador de Pendleton. Verônica 
fica sabendo que Arlete não con-
fia em Débora. Luca sugere a 
criação do ‘Podcast da Escola 
Ruth Goular t’ para o grêmio 
estudantil. Pendleton suspeita 
que alguém esteja tentando 
invadir o sistema da O11O 
e pede para Waldisney ficar 
atento. Roger pede para Nadine 
investigar a fundo a família de 
Pendleton. Poliana vira alvo de 
fofocas e descobre que os alu-
nos estão falando sobre ela ter 
uma doença. 

Cúmplices de um Resgate
Nina garante que a barriga de 

Rebeca era tão grande que ela 
tinha certeza de que estava grá-
vida de gêmeas, porém, nasce 
apenas Manuela. A avó ressalta 
que se ela tivesse tido gêmeas, 
teriam dificuldade financeira. 
Helena liga para Meire, decidida 
a alugar o apartamento do con-
domínio. Meire diz que o apar-
tamento já foi alugado. Ela diz 
para Dinho que Helena ligou e 
disse que não iria morar lá. O 
rapaz fica triste, pois está apai-
xonado. Joaquim se veste de 
mulher para fingir ser a tia Flora 
e convencer Dinho a liberar o 
livre acesso no condomínio dele. 

Topíssima 
Minha Flor pedala na rua e 

não percebe que está sendo 
seguida. O carro acelera e a 
atropela. Ela fica caída no chão, 
desacordada. Um rapaz passa 
e tira uma selfie com ela desa-
cordada. Ela é socorrida em 
seguida. Pedro conversa com 
Graça e reclama da atitude de 
seu filho. Beatriz diz que Rafael 
não gostaria de morar com o pai. 
Paulo Rober to conversa com 
Beatriz e diz que quer dar uma 
verba para ajudar a reconstruir o 
Prato Cheio. Ela desconfia. 
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BANCO 5

RIL
ALIENIGENA

ESPANADOR
NOITADAR
TTOCOAA

TEORIMLI
DAMOLADA

NESSAAUE
CAUSARIA
OIRLAVAR
NABIIT

ATIRAARAR
ARHUMANO

UTILIDADES
OSAMAROLE

Indivíduo
que é de

outro
planeta

Substi-
tuta dos

óculos de
grau

Prato de
origem ita-
liana, à ba-
se de arroz

"O Rei do
(?)", antiga
novela da
TV Globo

Utensílio
para

remover
o pó

Diverti-
mento du-

rante a ma-
drugada

Lobo (?), 
persona-
gem de
fábulas

Quantidade
de álcool
de uma
bebida

Desgaste
de uma ar-
ticulação
(Patol.)

Vamos (?):
vamos
embora
(pop.) 

Arremes-
sa com
força

O verbo
do ro-

mântico

Enfeite
dos dedos
das mãos

Primeira
etapa do
plantio

(?) Bin La-
den, terro-
rista morto
em 2011

Tipo de
bife en-
rolado
(Cul.)

Afiada 
(a faca)
Deixa o
recinto

1.051, em
romanos

D. Ivone (?),
sambista

Árvore
Nacional
Rabiscar

(um texto) 

Congênito;
inerente

Luiz (?) Lu-
la da Silva

Confusão
(gíria)

Naquele
lugar

Relativo 
ao homem
Sílaba de
"lambada"

Entidade de
 jornalistas

Parte 
do olho

Limpar
banhando 
A Terra do
Acarajé

Vazio por
dentro

Contudo;
entretanto

Tony
Tornado,

ator e
cantor

Ocasionar;
originar  
Ouvir, em
espanhol

Rabo de (?), golpe
de capoeira

(?) Nagle,
jornalista

Atmosfera
Vanta-

gens; ser-
ventias

Erre
Povoação
indígena
(bras.)

Rumava;
seguia

Posto às
avessas

3/oír. 4/gado — leda. 5/osama. 7/artrose.

horóscopo
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Gê
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os
Vir
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m
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có
rni

o
Es
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rpi

ão
Pe

ixe
s

To
ur

o 
Le

ão
Câ

nc
er

Lib
ra

Aq
uá

rio
Sa

git
ári

o

À tarde, será mais fácil enfrentar os desafios. Você 
vai esbanjar charme e simpatia, mas pode colocar 
tudo a perder com cenas de ciúme e possessividade. 
Segure a rebeldia, Áries! 

Você pode enfrentar alguns desentendimentos pela 
manhã. Converse e esclareça as coisas. Trabalhar 
em equipe será uma ótima opção. Muita harmonia 
na união. Prefira programas caseiros. 

Gastos inesperados podem afetar seu humor, mas 
procure manter a calma. À tarde, você pode ter 
boas ideias para resolver os problemas. Vai ser fácil 
puxar papo e se aproximar na paquera. 

Tensões podem rondar a família no início do dia e 
isso exigirá jogo de cintura. Atenção às oportunida-
des de ganhar dinheiro. A dois, demonstre todo seu 
amor e carinho, mas sem cobranças. 

Há risco de se aborrecer com fofocas ou intrigas de 
alguém. A Lua vai renovar suas energias à tarde e 
você vai se sentir muito mais poderoso(a). Aposte na 
sua naturalidade para atrair quem deseja. 

O apoio de amigos será importante, mas evite mistu-
rar amizade e dinheiro. À tarde, prefira trabalhar só, 
no seu canto. No amor, boa época para se declarar 
ou mesmo falar em compromisso.

Talvez você tenha que cumprir uma tarefa que não 
está muito a fim. Pode fazer boas parcerias à tarde. 
Cuide bem de quem ama, mas sem sufocar o par 
com cobranças.

Fique de olho em uma oportunidade de promoção e 
deixe claro o seu interesse. É grande a chance de se 
apaixonar, mas cuidado com ilusões. No romance, 
respeite as diferenças sem rebeldia. 

Cuidado para não se desentender com amigos. Bom 
astral para investir em cursos profissionalizantes. 
Namorar escondido pode ser muito excitante. Tro-
que confidências com seu bem.

Cuidado com o desejo de jogar tudo para o alto. 
Pode ter ganhos e gastos inesperados. A Lua acen-
tua seu poder de sedução, o que deve estimular 
bastante as paqueras e a vida a dois. 

Boa fase para investir em promoção ou aumento 
de salário. O desejo de encontrar sua alma gêmea 
deve aumentar. No romance, a Lua promete mais 
companheirismo. Não aceite intromissões. 

Bom astral para ir ao médico, fazer exames de rotina 
e iniciar uma dieta mais saudável. Seu poder de 
sedução está intenso e se dará bem na paquera. 
Desejos à flor da pele. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Nunca devemos 
nos esquecer de 
que o futuro não 
é nem totalmente 
nosso, nem total-
mente não-nosso, 
para não sermos 
obrigados a espe-
rá-lo como se esti-
vesse por vir com 
toda a certeza, 
nem nos deses-
perarmos como 
se não estivesse 
por vir jamais.“  

(Epicuro)

Adonis
A faixa de Mister Umuarama ficou com Maycon Santos que 
desfilou na noite de sexta (18) -, e foi escolhido como o 

primeiríssimo lugar. A festa da Próarte eventos movimentou 
as redes sociais.  A coluna mostrou e mostra mais amanhã.

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário hoje 
-, Solange Zanatto, Felipe Broch da Costa, 
Gelsi Francisco Accadrolli, Hanna Gonçalves 
de Carvalho, Juliana Iatskiu Furquim, Valdir 

Meretka , Nelson Bigeski Junior e Decio 
Augusto Legnani. Da coluna: felicidades!

Chá Rosa
No próximo sábado (26) às 15h30  tem Chá 
Rosa encerrando as atividades da Campanha 
Outubro Rosa, na Casa da Amizade. O evento 
em sua oitava edição fala sobre a preven-
ção, sobre as vitórias e também destaca o 

depoimento das mulheres que enfrentaram a 
doença. O convite é a camiseta do evento e 

vai ter casa cheia. Prestigiem.

MISS UMUARAMA
A noite da última sexta-feira foi de beleza em altas doses no Centro Cultural 

Vera Schubert -, e o resultado final destacou como Miss Umuarama 2020,a jovem  
Mariana Caparroz  ( ao centro),  como  1ª Princesa Luana Bessegato   e   2ª 

Princesa Fernanda Proença.

 DIVULGAÇÃO
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AGENDAS?
A Câmara da Mulher Empreendedora e o Conselho da Mulher da ACIU -, leia-se Zélia Casoni e Carla Fras-
quette  estão com um projeto conjunto para centralizar os eventos da cidade. Por conta do corre corre 
entre um evento e outro, choque de agendas e a “correria” dos últimos meses do ano a dupla dinâmica 
vai convidar representantes de outras entidades para organizarem tudo. Em primeiro lugar uma  carti-

lha. Primeira dica.... convites tem que ser feitos com antecedência. O que acham?

 ENDIKIDS! 
Pela primeira vez  Umuara-

ma sediou o evento, com um 
dia inteiro de palestras  e 
brincadeiras  que fizeram o 
entretenimento de  dezenas 
de crianças recepcionadas 

pelo RotaKids / Rotary Umua-
rama. Sempre visando o lema 

“Conectar o mundo”  fez a 
conexão de  crianças de vá-

rias cidades do Distrito 4630. 
Café da manhã, almoço e uma 
tarde de brincadeiras uniram 
os participantes. O Endikids 
foi um evento  aberto para 
crianças e contou com rota-

rianos na liderança dos traba-
lhos.  Nove cidades marcaram 

presença -, recepcionados 
pel o Rotakids Umuarama que 

tem como líder a jovem 
Letícia Buch.

Apoio: Tribuna Hoje News

Participantes do  Endikids

Equipe de rotarianas Ao centro, Celso Pozzobom, Juliana 
Busch e presidentes 

Léticia Busch e o prefeito Pozzobom
Prefeito Celso, convidado especial, e 
a galera teen

FOTOS: ARQUIVO ROTARY
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CRUZE SPORT6 1.8 LT ............................................................................................ 14/15 ................................. BRANCO .................................................COMPLETO, AUT, COURO ..................................................................................R$ 58.900,00
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
GRAN SIENA ESSENC DL ...................................................................................... 18/18 ................................. BRANCO .................................................COMPLETO, AUT ...................................................................................................R$ 47.900,00
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 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 .................................................................................................. 15/16 ................................. PRATA ......................................................COMPLETO, AUT ...................................................................................................R$ 49.900,00
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
RANGER XLS ............................................................................................................. 18/18 ................................. PRETO .....................................................COMPLETO ........................................................................................................... R$ 111.900,00
S10 LTZ 2.8  4X2 AT ................................................................................................. 14/14 ................................. BRANCO .................................................COMPLETO, AUT, COURO ..................................................................................R$ 92.900,00
S10 LS 2.8 C.SIMPLES 4X4 .................................................................................... 18/19 ................................. BRANCO .................................................COMPLETO ........................................................................................................... R$ 106.900,00
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
VIRTUS COMFORT TSI 1.0 AUT ........................................................................... 18/18 ................................. PRATA ......................................................COMPLETO, AUT ...................................................................................................R$ 64.900,00
VOYAGE  1.6 CITY .................................................................................................... 14/14 ................................. BRANCO .................................................COMPLETO ..............................................................................................................R$ 36.900,00
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Sindicato dos Empregados nas Industrias de Alimentação de Umuarama e Região, por seu Presidente infra-assinado, CONVOCA todos os 
trabalhadores(a) nas Indústrias de Cacau, Balas, Massas Alimentícias, Biscoitos, Doces, Conservas Alimentícias, Congelados, 
Supercongelados, Sorvetes, Amendoim, Dietéticos, Temperos e Condimentos,  ou seja, todos os trabalhadores(a) associados ou não ao 
sindicato,  para participarem de Assembleia  Geral Extraordinária a ser realizada dia 24/10/2019, às 16h00min (dezesseis horas) em primeira 
convocação,  na rua Guadiana, nº 3521,cidade de Umuarama/PR., para tratarem e deliberarem sobre os seguintes pontos de pauta:01 - Discussão 
e ratificação ou não dos termos negociados pela FTIAPR com o Sindicato Patronal  - SINCABIMA em sede de Dissídio Coletivo de Trabalho – autos 
nº 0000893-53.2019.5.09.0000, referente à renovação da CCT para a recomposição salarial e demais cláusulas para o período compreendido entre 
1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2020; 02- Deliberação de deflagração ou não da greve, caso rejeitem a proposta 03- Fixação de Contribuição 
Assistencial/Negocial conforme artigo 8º, inciso IV, da C.F/88 e letra “e” do artigo 513, da CLT, em favor da entidade, observando-se que esta será 
uma das oportunidades ao integrante desta data-base para a manifestação individual contrária ou favorável à referida contribuição de custeio; 04 - 
Outros assuntos de interesse da categoria. Se não houver número legal de presentes para a realização da ASSEMBLEIA em primeira convocação, 
a mesma realizar-se-á em segunda convocação, 01 (uma) hora após, ou seja, às 17h00min (dezessete horas) horas, com qualquer número de 
presentes, no mesmo dia e local.  Umuarama, 21 de outubro de 2019. 
 

Adenilson do Amaral 
Presidente 
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Na USP   Os cursos 
de Direito e Ciências 
Contábeis da Unidade de 
Cianorte participaram 
do 27º Simpósio 
Internacional de 
Iniciação Científica 
e Tecnológica (SIIC) 
da Universidade de 
São Paulo (USP). Os 
alunos Ana Cláudia 
Rodrigues e Filipe de 
Lima, de Direito, e 
Geisiane Françosa, de 
Ciências Contábeis, 
todos orientados pela 
professora Valéria 
Bononi, apresentaram 
de forma oral 
três trabalhos na 
modalidade de resumo 
expandido. Os estudos 
são resultados do 
projeto de pesquisa 
‘Superendividamento e 
Crédito ao Consumidor: 
análise sob uma 
perspectiva social, 
econômica e jurídica’.

Solidariedade   A 
Unipar tem um papel 
transformador na 
sociedade. Além 
do espaço para a 
geração e promoção 
do conhecimento, a 
Universidade cumpre 
constantemente com 
sua missão de instituição 
socialmente responsável. 
Recentemente, na 
Unidade de Toledo, os 
estudantes do curso 
Direito doaram 206 
litros de leite para 
a APAE (Associação 
de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) 

– Escola Bem Me 
Quer. A campanha de 
arrecadação foi durante 
a 21ª Semana Jurídica, 
que comemorou os 25 
anos da graduação. O 
coordenador, professor 
Daniel Beal, conta que 
o gesto solidário dos 
alunos acontece todos 
os anos e a APAE foi 
escolhida pelo excelente 
trabalho que desenvolve 
junto aos portadores de 
necessidades especiais.

Dia do Professor   A 
Unipar de Paranavaí 
prestou uma linda 
homenagem ao seu 
corpo docente, em 
comemoração ao Dia do 
Professor, celebrado em 
15 de outubro. O grupo 
PIBIA esteve presente, 
proferindo a poesia 
‘A força do Professor’. 
Em reconhecimento ao 
trabalho dedicado ao 
ano letivo de 2018, a 
direção homenageou 
os professores Murilo 
Zampieri, do curso 
de Arquitetura e 
Urbanismo; Jaime 
Willian, de Sistemas de 
Informação; Fernanda 
Maria Poltronieri, 
de Direito; Gislaine 
Fiaes, de Farmácia; 
Jaqueline Mantovani, 
de Engenharia Civil; 
Michele Barboza, de 
Administração; e Raquel 
Machado, do curso de 
Estética e Cosmética. 
A homenagem foi 
prestada pelos colegas 
de profissão. 

NOTÍCIAS DA

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

Aconteceu no último domingo 
(20) a Meia Maratona Rotary Club 
de Toledo, com a participação de 
aproximadamente mil atletas de 
várias regiões e estados do Brasil, e 
contou também com atletas inter-
nacionais do Paraguai, Argentina e 
Quenia. Os umuaramenses Ander-
son Cristhian, Gabriel Cristhian, 
Kaio Cristian, Reginaldo Ferreira e 
Marcio Calgára competiram levando 
o nome de nossa cidade.

Resultados
Anderson de 44 anos participou da 
meia maratona de 40 a 44 de 21 km 
e levou o primeiro lugar no tempo 
de 1 hora e 18 minutos. Gabriel de 
20 anos correu na categoria rústica 
de 6 km e foi primeiro lugar de 16 a 
24 anos seu irmão Kaio de 11 anos 
correu na maratona 400 m a 3 km e 
garantiu o 2° lugar de 11 a 12 anos.
Já o maratonista Reginaldo Fer-
reira de 56 anos participou da 
meia maratona da categoria de 
55 a 59 anos ficando em 2° lugar, 
Marcio Calgara de 37 anos com-
petiu na meia maratona de 22 
km na categoria geral, chegando 
entre os 10 melhores classifica-
dos na 9° posição.

Próximas 
competições

Anderson vai competir domingo 
(27) na 5° Corrida da Reforma em 
Marechal Cândido Rondon, onde 
vai participar da prova de 15 km. 
Seu filho Kaio também vai competir, 
mas em Umuarama, na 2° corrida 
kids de 800 metros e Marcio vai 
correr na 5° prova da Corrida Rus-
tica de 5 km em Loanda.

ATLETAS umuaramense participaram da 
18° Meia Maratona em Toledo

LARISSA DINIZ
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Afsu é tri nos Jogos 
Abertos do Paraná
Após uma semana de compe-

tições em Toledo pela 62° edição 
dos Jogos Abertos do Paraná (Japs) 
o Afsu conquistou o tricampeonato 
no domingo (20) após a vitória de 7 
a 3 contra o time do São José dos 
Pinhais. Foram três anos seguidos 
de vitória 2017 Apucarana, 2018 
Londrina e agora em 2019.

O Umuarama Futsal teve um exce-
lente desempenho na uma semana 
intensa de jogos e treinos e totali-
zou seis jogos muitos disputados 
com alto nível técnico. Apesar das 
vitórias, o time trabalha com pen-
samento voltado ao Campeonato 
Paranaense de Futsal. “Foram bons 
jogos, mas acabaram desgastaram a 
equipe devido à quantidade de dispu-
tas no curto período de 7 dias. Agora 

Paranaense
Após a vitória contra o Copagrill Futsal 
com o placar de 3 a 1, o time umua-
remense volta às quadras na próxima 
sexta-feira (25) para o jogo de volta. 
Desta vez será na casa do adversário, 
no Ginásio de Esporte Ney Bragar e 
o time da Capital da Amizade precisa 
apenas manter o resultado, se acaso a 
equipe do Marechal vencer, as dispu-
tas vão para os pênaltis. O vencedor 
segue pelo Paranaense Série Ouro de 
Futsal, já a equipe que for derrotada, 
fica fora da competição.

é seguir fazendo um trabalho de recu-
peração física dos atletas. Preten-
demos fazer treinos melhores e se 

preparar ainda mais para a par tida 
contra o Rondon pelo Paranaense”, 
disse o técnico Nei Victor.

A equipe umuaramense que conquistou seu tricampeonato no Japs 2019

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A Associação de Futebol Amador de Umuarama (Afau) venceu o Mariluz por 3 a 2 no jogo que aconte-
ceu fora de casa no domingo (20). Com a vitória, assumiu a liderança do grupo com 13 pontos na Copa 
Amerios de Futebol Amador. Após as rodadas do fim de semana, ficaram definidas as semifinais da competi-
ção. A Afau enfrentará o Iporã no próximo domingo (27) no Ginásio de Esportes Lucio Pepino.
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