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Deputados da CPI 
vão ouvir hoje os 
donos identificados 
da empresa JMK
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Professor é investigado por 
aliciar aluno em Umuarama
A ouvidoria do Núcleo Regional de Educação de Umuarama irá ouvir um professor que 
trocava mensagens de cunho sexual com um aluno adolescente. O professor, que por 

enquanto não teve identidade revelada, foi denunciado pelos pais do garoto de 16 anos. 
O aparelho telefônico do professor será submetido a uma analise que será feita durante 

investigação da Polícia Civil.
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Programa destina  
R$ 10 milhões para  
as entidades de 
combate ao câncer

Pescador encontra 
corpo de garota que 
estava desaparecida  
no Rio Paraná

Afsu na semifinal
Garantido na semifinal da Série Ouro do Paranaense de 
Futsal após eliminar nos pênaltis o Marechal Rondon, o 

Afsu intensifica os treinos para se preparar para o próximo 
desafio, neste sábado, contra o atual campeão, Foz 

Cataratas. O Umuarama, agora sob o comando do técnico 
Nei Victor, volta a essa fase após quatro anos.
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Grandes negócios
O deputado lembra ainda que está acompanhando 
o andamento do processo, a fim de colaborar com a 
agilização da certificação, pois acredita que o início dos 
voos comerciais entre Umuarama e Curitiba, vai gerar 
renda, economia, além de facilitar na chegada de novos 
grandes negócios e de empresários interessados em 
investir no noroeste do Paraná.

Sem sessão
Em comemoração ao Dia do Servidor Público, ontem (28 
de outubro), além dos serviços públicos, não essenciais, 
terem permanecido parados, a sessão ordinária na Câmara 
Municipal de Umuarama, que aconteceria, também nesta 
segunda-feira, não foi realizada.
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Certificação operacional
O deputado estadual Delegado Fernando E. Martins 
publicou em suas redes sociais uma descoberta de sua 
assessoria, a respeito de um pedido feito pela prefeitura 
de Umuarama á Anac (Agência Nacional de Aviação 
Civil) da certificação operacional do aeroporto para 
voos comerciais. O certificado não foi expedido pela 
agência, que considerou o aeródromo em sobrestado, ao 
encontrar pendências que a impediam a certificação.

Esclarecimento
Em nota, a assessoria de 
imprensa do Poder Executivo 
ressalta que o processo de 
certificação operacional de 
um aeroporto segue inúmeras 
regulamentações, tanto da 
Anac, do Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo 
(Decea), do Comando da 
Aeronáutica (Comaer), bem 
como de outros diversos 
órgãos reguladores federais. 
Como se pode observar 
no site da Anac, esta 
administração aeroportuária 
vem tratando os assuntos 
pertinentes de maneira a 
garantir não apenas o início 
das operações da aviação 
comercial em Umuarama, 
mas também obtê-lo com 
a segurança requerida 
por normas nacionais e 
internacionais.

Rebate
Mesmo explicando em qual 
situação está o aeroporto 
(aos olhos da Anac), o 
deputado apresentou na 
rede, o ofício expedido pela 
Agência em 18 de outubro, 
apontando que o aeródromo 
está em processo de 
certificação operacional para 
voos comerciais e passou 
por avaliação da Agência, 
que constatou pendências 
impeditivas ao andamento 
do processo de certificação. 
Uma nova versão do Mops 
(Manual de Operações do 
Aeródromo), acompanhado 
de declaração de 
conformidade, deverá 
ser encaminhada à Anac 
para avaliação num 
período de 10 dias, a 
contar do recebimento 
do ofício.
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CPI vai interrogar hoje
os proprietários da JMK

A Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) da JMK da Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep) convocou Aldo 
Marchini Junior e Jairo Cezar Vernalha 
Guimarães para as oitivas de hoje (ter-
ça-feira, 29), a partir das 9h.

Segundo as investigações da CPI e 
da Divisão de Combate à Corrupção da 
Polícia Civil, os dois são os verdadeiros 
donos da empresa que venceu a lici-
tação para gerenciamento da frota do 
Governo do Paraná e prestou serviços 
entre janeiro de 2015 e maio de 2019.

Apesar de a Polícia Civil e vários 
depoentes da CPI confirmarem que 
eles efetivamente atuavam como pro-
prietários da empresa, só passaram 
a constar formalmente da sociedade 
após serem presos na Operação Peça 
Chave, em maio deste ano.

O Estado rescindiu o contrato após 
a operação, que desarticulou um pos-
sível esquema fraudulento que teria 
causado prejuízo aos cofres públicos 
estimado em R$ 125 milhões. Aldo, 
Jairo e mais 12 pessoas ligadas à 
JMK foram indiciadas por suspeitas 
de crimes como lavagem de dinheiro, 
fraude em licitação, falsidade ideoló-
gica, falsificação de documentos e 
organização criminosa.

“Depois de ouvirmos servidores 

O secretário municipal de 
Administração, Vicente Afonso 
Gasparini, e o secretário de 
Gabinete e Gestão Integrada, 
Luiz Genésio Picoloto, parabeni-
zaram os funcionários públicos no 
pátio de máquinas da Prefeitura, 
na tarde da sexta-feira, 25, pela 
Dia do Servidor Público (28 de 

outubro). Gasparini destacou a importância do trabalho do servidor público para o bem-estar da 
população. “Nós prestamos um serviço muito importante, ligado diretamente à qualidade de vida 
da população, ao desenvolvimento econômico e social da cidade e ao seu crescimento. Por isso 
é necessário a dedicação e o empenho de todos, independe da função que cada um exerce na 
máquina administrativa. Todos são importantes”.
Após os agradecimentos, os servidores municipais receberam homenagens e um cofee break.

públicos, representantes da JMK e 
donos de oficinas envolvidos com o 
contrato, que confirmaram diversas 
irregularidades, temos vários questio-
namentos a fazer aos reais proprietá-
rios da empresa”, afirma o presidente 
da CPI da JMK, deputado estadual Sol-
dado Fruet (PROS). “Já reunimos mais 
de 20 mil páginas de informações 
requeridas nas reuniões da comissão, 
que agora está na reta final das oiti-
vas. Tudo isso está sendo minuciosa-
mente analisado para a elaboração do 
relatório final”, informa.

Bioinseticida contra 
a dengue

PRESIDENTE da CPI, soldado Fruet (Pros) convoca 
donos da JMK para oitivas hoje, às 9h  no auditório 
legislativo da Alep

DALIE FELBERG/ALEP

Professores da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL) apre-
sentam amanhã (quar ta-feira, 
30) em Brasília, o bioinseticida 
desenvolvido por pesquisadores 
da instituição, com financia-
mento por órgãos federais. A reu-
nião será com representantes do 
Ministério da Saúde, do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e 
da Coordenação de Aper feiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes).

O projeto que desenvolveu o 
inseticida é feito em várias insti-
tuições do Estado e o coordenador 
local, pela UEL, é o professor João 
Zequi, do Departamento de Biologia 
Animal e Vegetal, do Centro de Ciên-
cias Biológicas (CCB). Trata-se do 
projeto “Inovação em produtos de 
controle e repelência do vetor e no 
monitoramento de arbovírus”.

O bioinseticida desenvolvido na 
UEL é apresentado em duas for-
mulações – comprimido e pó – e 
serve para controle do mosquito 
Aedes aegypti. “Pretendemos fazer 
o registro na Anvisa para que seja 
colocado à disposição da população 
a baixo custo”, afirma Zequi.

O produto é fabricado de 
forma ar tesanal e pode ser 
usado em reservatórios de água 
com difícil acesso, que impede 
a eliminação de lar vas do mos-
quito Aedes. “Mesmo que seja 
em caixa d’água para consumo 
humano. O bioinseticida usa 
materiais iner tes a par tir de pro-
dutos naturais, conforme reco-
mendações da OMS “Organiza-
ção Mundial de Saúde”, destaca.
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Acordo entre
Brasil e Catar

O Brasil e o Catar assi-
naram ontem (28) acordo 
para a isenção de visto de 
entrada nos países de turis-
tas, pessoas em trânsito ou 
em viagens de negócios. A 
medida é recíproca. Esse é 
um dos seis acordos firma-
dos durante a vista do presi-
dente Jair Bolsonaro ao país. 

Ele foi recepcionado em 
Doha pelo emir do Catar, 
Xeique Tamin Bin Hamad Al 
Thani, no Palácio Real, onde 
firmaram acordos de coopera-
ção em áreas como defesa, 
saúde e serviços aéreos.

Os dois países também 
pretendem concluir um 
acordo para exploração de 
serviços aéreos entre seus 
territórios. Além disso, com 
base na experiência brasi-
leira em sediar a Copa do 
Mundo de 2014, o Brasil vai 
cooperar com o Catar para 
a realização de grandes 
eventos esportivos. O país 
do Oriente Médio vai sediar 
a competição em 2022.

Ainda foi  assinado 
acordo de cooperação entre 
as academias diplomáticas 
dos dois países, inclusive 
para o intercâmbio de estu-
dantes diplomatas. 

No Brasil, a instituição 
responsável pela formação 
de diplomatas é o Instituto 
Rio Branco. No campo da 

saúde, Brasil e Catar inten-
sificarão a colaboração em 
áreas de interesse mútuo.

Já na área de defesa, 
os dois países assinaram 
acordo para pesquisa e 
desenvolvimento, apoio 
logístico, medicina militar e 
fornecimento de produtos 
e serviços de defesa, além 
de intensificar a troca de 
conhecimentos e experiên-
cias sobre organização e 
operações das Forças Arma-
das, incluindo operações de 
manutenção da paz. O Brasil 
já participou de mais de 50 
operações de paz e missões 
de paz das Nações Unidas.

O Catar é penúltimo país 
a ser visitado pelo presidente 
Bolsonaro, que já esteve no 
Japão, China e Emirados Ára-
bes Unidos para divulgar as 
reformas que o governo está 
empreendendo no campo eco-
nômico e as oportunidades de 
negócios no Brasil. Além de 
encontro com autoridades, o 
presidente participou de um 
seminário empresarial.

Ainda na segunda-feira 
(28), a comitiva presidencial 
segue para Riade, na Arábia 
Saudita, onde será recepcio-
nado pelo príncipe herdeiro do 
país, Mohammed bin Salman. 
No Oriente Médio, o objetivo 
de Bolsonaro e seus ministros 
é atrair investidores.

OS dois países pretendem concluir um acordo para exploração de serviços aéreos 
entre seus territórios

AGÊNCIA BRASIL

Sem PEC
O empresário Wilson Picler 
alertou que não é preciso 
recorrer a uma PEC para 
garantir a prisão em segunda 
instância como instrumento 
de lei: “Não há necessidade de 
emendar a Constituição para 
pacificar e clarear a questão. 
Ao aprovar o PLS-147/2018, 
o Legislativo oferecerá ao 
Judiciário uma definição 
de transitado em julgado 
atualizada que respeita a 
Constituição, a vontade popular 
e a necessidade do Estado no 
combate à criminalidade”.

Combate
Picler disse que já passa 
da hora de boa parte dos 
parlamentares “acabar com 
a guerra de fofocas nas redes 
sociais e se debruçar nas 
causas de maior interesse 
do País”. “O combate à 
corrupção endêmica precisa 
de instrumentos de lei que 
possam garantir sua eficácia e 
a prisão em segunda instância 
é fundamental”.

Suspensão da vacina
“Em novembro, que seria o 
mês de vacinação contra a 
febre aftosa, vai ser o marco 
do fim da vacinação. Não 
vamos precisar mais vacinar. 
A vacinação provocava certa 
rejeição do mercado às carnes 
do Paraná e, nós, um dos 
maiores produtores de carne 
do Brasil, sentíamos afastados 
do mercado competitivo. Essa 
é, com certeza, uma etapa 
rumo ao reconhecimento 
internacional” - do secretário 
Norberto Ortigara (Agricultura) 
sobre a suspensão da vacinação 
contra a febre aftosa no Paraná.  

Enquadrados
A deputada Aline Sleutjs e 
o deputado Filipe Barros - 
bolsonaristas de carteirinha - se 
reuniram com os deputados 
da bancada estadual do PSL do 
Paraná - Coronel Lee, Delegado 
Fernando Martins, Delegado 
Francischini, Do Carmo, 
Emerson Bacil, Luiz Fernando 

Guerra, Ricardo Arruda 
e Subtenente Everton - e 
cobraram de cada parlamentar 
a posição sobre a crise do 
partido: do lado do presidente 
Bolsonaro ou do presidente 
nacional da legenda, deputado 
Luciano Bivar (PE)? 

Subsídio
Projeto de lei do deputado 
Evandro Araújo (PSC) 
regulamenta o subsídio ao 
transporte coletivo concedido 
pelo Estado aos municípios. A 
proposta amplia o benefício, 
nos moldes dado a Curitiba 
e região metropolitana, às 
cidades com mais de 300 
mil habitantes (Londrina, 
Maringá, Cascavel e Ponta 
Grossa) ou com forte 
conurbação. “Maringá, por 
exemplo, tem as mesmas 
dificuldades de Curitiba 
em relação a manter um 
preço justo na tarifa do 
transporte. Estamos dando 
isonomia e um tratamento 
justo na questão do subsídio, 
além de avançarmos com a 
garantia de mecanismos de 
transparência”, defendeu.

Ratinho aprovado
As ações sociais desenvolvidas 
pelo Estado, em especial 
nas áreas da saúde, com 
campanhas de vacinação 
do sarampo e controle da 
dengue, e do emprego, onde 
o próprio governador Ratinho 
Junior diz que “o melhor de 
todos os programas sociais é 
a geração de empregos”, tem 
lhe rendido bons resultados. 
Pesquisas mostram que 
Ratinho Junior tem 76% de 
aprovação e está entre os 
governadores com melhor 
desempenho no País.

Emendas impositivas
Deputados e senadores do 
Paraná decidiram destinar 
R$ 247 milhões em emendas 
impositivas ao orçamento 
da União e o Estado ficará 
com 48% das emendas para 
compra de ônibus escolares e 
equipamentos para agricultura.
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JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topografia. 
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-3 - 162m²
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-6 - 198m²
20% de entrada e saldo em até 48X

JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito bem localizado.
R$ 39.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m².

SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topografia, a 50m 
do portão da entrada da Zaeli, pronto para 
construir.
R$ 98.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m².

JD. CIMA
R$ 135.000 - LOTE 15-B, QUADRA 8 - 
Excelente localização. Próximo ao Colégio 
Geração Cima.

JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê,  
próximo à Fábrica de Sorvetes Guri.
R$ 39.900 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m².

JD. ITAPUÃ
R$ 890.000 - Localização excelente, 
próximo ao Colégio Geração Cima. Ótima 
oportunidade para ponto comercial.

Terrenos
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Programa destina R$ 10 milhões
a entidades de combate ao câncer

Os créditos e sorteios do programa 
Nota Paraná ajudam a salvar vidas, 
colaborando com a manutenção de 
instituições de combate e prevenção 
ao câncer no Estado. Desde março 
de 2016 até setembro deste ano, 
R$ 10 milhões foram repassados 
a 16 instituições que dão apoio a 
pacientes e atuam no combate e 
prevenção à doença no Paraná. A 
Associação Vita Vitória Uopeccan 
está entre as beneficiadas.

O programa, do Governo do Estado, 
foi criado em 2015 com o objetivo de 
combater a sonegação de impostos e 
ampliar a arrecadação do Estado. No 
ano seguinte, o Nota Paraná passou a 
beneficiar entidades sociais, que rece-
bem doações de notas fiscais de pes-
soas físicas e jurídicas e têm acesso 
aos créditos e sorteios do programa.

Desde então, já foram repassa-
dos R$ 151,8 milhões para 1.348 
instituições cadastradas, uma média 
de R$ 112,6 mil por mês. São entida-
des das áreas de assistência social, 
saúde, cultura, espor te e defesa e 
proteção animal.

“O Governo do Paraná cumpre um 
papel social importante ao permitir 
que as entidades sem fins lucrativos 
recebam os créditos dos consumido-
res que não desejam informar o CPF 
na nota”, afirma a coordenadora do 
Nota Paraná, da Secretaria de Estado 
da Fazenda, Marta Gambini. “Além de 
pacientes com câncer, esses valores 
têm contribuído para a qualidade de 
vidas de pessoas com deficiência, em 
situação de vulnerabilidade, animais 
abandonados e participantes de pro-
jetos de esporte e cultura”, destaca.

MARINGÁ
Uma das entidades apoiadas é a 

Rede Feminina de Combate ao Cân-
cer de Maringá, que participa do pro-
grama desde o início. Em média, R$ 
40 mil são repassados mensalmente 
pela Secretaria de Estado da Fazenda 
através do programa. O valor cobre 
40% do custo mensal da organização. 
A instituição espalhou 500 urnas em 

empresas e estabelecimentos comer-
ciais para arrecadar as notas fiscais. 
A Rede Feminina atende a 283 pes-
soas por mês, todos moradores de 

Maringá e Sarandi. Entre as vagas 
disponíveis, 206 são para mulheres 
e homens adultos e 45 para crian-
ças e adolescentes.

Entidades apoiadas
ACPAC de Guarapuava, AMEDV-RCC de Dois Vizinhos, Associação do 

Núcleo de Apoio ao Portador de Câncer de Irati, Grupo de Apoio a Mama de 
Pato Branco, Honpar em Arapongas, Instituto de Câncer de Londrina, Liga 

Paranaense de Combate ao Câncer de Curitiba, Mão Amiga – Grupo Beltro-
nense de Prevenção ao Câncer de Francisco Beltrão, Rede de Combate ao 

Câncer de Astorga, Rede Feminina de Combate ao Câncer de Ponta Grossa, 
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maringá, Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Palmas, Rede Feminina de Combate ao Câncer de União 

da Vitória, Uopeccan de Umuarama, Uopeccan de Cascavel e Associação das 
Amigas da Mama de Curitiba.

Amigas da Mama
A Associação Amigas da Mama, de Curitiba, conta com mais de 200 

voluntárias, já recebeu mais de R$ 1,4 milhão em créditos do Nota Paraná 
e gasta em média R$ 6 mil por mês oferecendo empréstimos de perucas, 

doação de lenços, porta-dreno, prótese mamária externa, apoio psico-
lógico, artesanato, orientação jurídica, drenagem linfática dos membros 

com linfedema, meditação e auriculoterapia.
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Pavimentação
na Ivo Sooma

A pavimentação da 
Avenida Ivo Sooma, que a 
Prefeitura de Umuarama 
está implantando na parte 
municipalizada da rodovia 
PR-489 (saída para Xam-
brê), está recebendo mais 
um trecho de asfalto e pode 
ter uma parte liberada ao 
tráfego já nesta semana. 
Com as galerias pluviais 
praticamente concluídas, 
a obra vai entrando na reta 
final – com exceção da trin-
cheira, que será implan-
tada posteriormente à 
pavimentação.

O ritmo das obras tem 
agradado a moradores das 
proximidades, comercian-
tes e pessoas que tran-
sitam diariamente pelo 
local. Nesta semana ficou 
definido que um trecho da 
avenida terá a passagem 
será liberada para os veí-
culos, para minimizar os 
transtornos. “Estamos 
fazendo os últimos ajustes 
para liberar o tráfego entre 
a Praça Odete Mossurunga 
e fábrica de sorvetes da 
Guri, no sentido Xambrê, 
e da Aceu até a Avenida 
Ângelo Moreira da Fonseca, 
no sentido centro”, disse o 
secretário de Obras, Plane-
jamento Urbano e Projetos 
Técnicos, Isamu Oshima.

O trecho já conta com 
pavimentação e gramado 
nas faixas laterais – o 
canteiro central será utili-
zado para implantação de 
ciclovia. Uma das margi-
nais também já recebeu 
o recapeamento asfáltico. 
“Aos poucos a obra cami-
nha para a conclusão, com 
todos os cuidados técnicos 

e a preocupação com a 
qualidade. Esta obra trará 
muitos benefícios para a 
comunidade que vive e 
trabalha naquela região 
da cidade e também para 
entrada e saída de visitan-
tes da região e do Mato 
Grosso do Sul que procu-
ram o comércio e o setor 
de ser viços em Umua-
rama”, acrescentou o pre-
feito Celso Pozzobom.

A ligação vai melhorar 
o acesso ao centro para 
quem chega de outros 
municípios, além de dar 
mais segurança aos mora-
dores de vários bairros. 
O bom tempo vem favore-
cendo o trabalho da emprei-
teira contratada para o 
serviço. Mais da metade 
da extensão do trajeto já 
recebeu asfalto, enquanto 
outra frente de trabalho 
prepara o terreno para o 
trecho final de pavimen-
tação e a implantação da 
trincheira. As encostas 
também estão recebendo 
grama para evitar a erosão.

A Avenida Ivo Sooma 
conta com o investimento 
de R$ 7,3 milhões em par-
ceria entre o Estado e o 
município. A via tem dois 
quilômetros de extensão, 
da Praça Odete Mossu-
runga até o Jardim Impé-
rio do Sol II, e terá 2,5 
km de ciclovia no canteiro 
central, além de intersec-
ções com outras vias, fran-
queando acesso seguro 
aos jardins Universitário 
e São Fernando, à Aceu e 
ao Parque Tarumã, Parque 
Irani e o Conjunto Sonho 
Meu, entre outros bairros.

Tunga elétrica
A tentativa da Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) de 
reduzir subsídios para quem tem 
sistemas de energia solar pode 
se virar contra a agência, que 
conota trabalhar para beneficiar 
as distribuidoras de energia. 
As fabricantes de painéis 
solares, de olho no mercado, 
já aperfeiçoam o sistema de 
baterias estacionárias para 
alimentação dos equipamentos, 
o que deixará o consumidor 
cada vez menos dependente da 
energia elétrica em parceria com 
as empresas distribuidoras. Hoje 
cresce no mercado o modelo 
de “alimentação” dos painéis 
com baterias, o chamado 
off-grid, que não se conecta 
à rede elétrica, e que não 
onera o cidadão na entrega 
de energia excedente.

Custo programado
O maior desafio do off-grid 
é que elas duram de dois a 
quatro anos. O que obriga 
a custos programados. 
Mas as fabricantes estão as 
aperfeiçoando para maior vida 
útil. 

Dedo na tomada
As empresas distribuidoras de 
energia estão em desespero 
justamente por esse modelo. 
Sem vínculo com a empresa, 
elas vão perder muito mercado 
futuro. 

Plano secreto
O fim dos subsídios para 
a compra de painéis é o 
primeiro passo para, num 
segundo momento, aniquilar 
o uso de baterias, e amarrar o 
consumidor à distribuidora. 

Vento$
Que não se assuste o cidadão. 
O próximo plano dessa turma 
é encarecer a energia eólica 
nos estados do Nordeste, que 
abastecem muitas empresas, 
contam as fontes do setor.

Esquerda hermana
O presidente Jair Bolsonaro 
emitiu sinais diplomáticos de 
que não vai à posse de Alberto 
Fernández como presidente 

da Argentina. O candidato 
da esquerda, que tem a 
ex-presidente Cristina Kirchner 
como vice, venceu Maurício 
Macri e enterrou, por ora, a 
direita hermana. O Itamaraty 
vai confirmar o representante 
da embaixada local.

Visita pesou
Fernández, aliás, é amigo do 
ex-presidente condenado Lula 
da Silva, e chegou a visitá-lo 
na sala-cela da Polícia Federal 
em Curitiba após a detenção. 
O que contribuiu para a 
ojeriza de Bolsonaro. 

Turma do asfalto
O superintendente de 
Fiscalização da ANTT (Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres), Nauber Nunes do 
Nascimento, soube pelo Diário 
Oficial da sua exoneração, 
na Portaria 386 publicada no 
último dia 15. Há uma batalha 
por apadrinhados na agência.

Colisão
O que se diz na turma do 
acostamento é que Nauber, 
servidor de carreira, colidiu na 
pista interna com o diretor-
geral Mário Rodrigues, que já 
foi alvo da Operação Lava Jato.

Ficou
O diretor-geral da PF, 
delegado Maurício Valeixo, 
fica no cargo por ora. Vitória 
do convencimento do 
ministro Sergio Moro com o 
presidente Bolsonaro.

Esplanada no iG
A Coluna Esplanada estreou 
no iG, que passa a ser nosso 
media partner nacional. 
O portal está entre os top 
3 no Brasil de produção 
de conteúdo próprio, com 
média de 58 milhões de 
visitantes individuais por 
mês. Diariamente nossas 
notas entrarão na editoria 
Último Segundo.   
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Professor é investigado por
aliciar aluno em Umuarama
A ouvidoria do Núcleo Regional 

de Educação (NRE) de Umuarama 
irá ouvir um professor que trocava 
mensagens de cunho sexual com 
um aluno adolescente. O professor, 
que por enquanto não teve sua iden-
tidade revelada, foi denunciado pelos 
pais do garoto de 16 anos. O apare-
lho telefônico do professor será sub-
metido a uma análise que será feita 
durante investigação da Polícia Civil. 

Policiais militares integrantes do 
(BPEC) Patrulha Escolar do 25º Bata-
lhão foram solicitados a comparecer 
no Colégio José Balan na sexta-feira 
(25), por volta das 21h30. A solicita-
ção foi feita pela diretora do Colégio 
estadual, pois naquele momento, 
estava no estabelecimento uma 
família solicitando a presença dos 
policiais para registrar um boletim 
de ocorrência contra o professor. 

Na escola, um dos familiares 
do adolescente de 16 anos, rela-
tou que o professor que havia dado 

Polícia Judiciária
De acordo com o delegado Gabriel Meneses, o boletim de ocorrências unifi-

cado, que foi lavrado pela Polícia Militar deverá ser recebido pelos plantonistas 
no decorrer desta semana e, a partir do momento em que estiver gerado no 

sistema da Polícia Civil, o fato passará a ser passível de investigação.

Encontrado corpo de garota desaparecida no rio Paraná

aula ao garoto no dia 23 de outu-
bro, o convidou para uma conversa 
via aplicativo Whatsapp.

Na ocasião, o professor começou 
a fazer propostas de cunho sexual, 
em troca do pagamento por uma via-
gem até a cidade de Maringá, na qual 
sua turma da escola fará em forma 
de excursão. O professor é um dos 
responsáveis pela viagem. 

Ainda no colégio, um dos patru-
lheiros que atendeu à ocorrência 
fez a mediação entre as par tes, 
escola e família, pois o professor 
pois não estava presente.

A família foi orientada quanto aos 
seus direitos e um boletim de ocor-
rências unificado foi confeccionando, 

incluindo os prints das mensagens 
trocadas pelo professor e o aluno. O 
documento foi encaminhado via sis-
tema para a Polícia Judiciária (Polícia 
Civil), órgão competente para conti-
nuar as investigações.

ADMINISTRATIVO
De acordo com a ouvidoria do NRE 

de Umuarama, os fatos ainda estão 
sendo apurados e o professor deverá 
ser ouvido posteriormente. Inicial-
mente a escola confecciona uma 
ata e o registro é enviado depois ao 
Núcleo Regional de Educação. Depen-
dendo do contrato do professor, ele 
pode ser afastamento ou ficar até 
durante um período de 5 anos sem 
lecionar no Estado.

A Polícia Civil de Altônia confirmou 
ontem (28), que o corpo encontrado 
no rio Paraná durante a manhã é da 
adolescente que desapareceu no dia 
11, no balneário Vila Yara, em Altônia. 
De acordo com o Delegado de Polícia 
Civil, Reginaldo Caetano, o corpo da 
menina foi encontrado boiando no rio.

Um pescador da região foi quem 
encontrou e acionou a Polícia Militar e 
os demais órgãos responsáveis pela 
busca. O corpo foi avistado entre Vila 
Yara e o ponto onde os rios Piquiri e 
Paraná se encontram – cerca de 4 
quilômetros distante do balneário. Os 
familiares reconheceram o corpo, que 
segundo o delegado, estava íntegro.

O Instituto Médico Legal (IML) de 
Umuarama foi acionado para recolher o 
cadáver e realizar os demais procedimen-
tos. A adolescente de 15 anos era mora-
dora de Cascavel. Ela caiu da garupa de 
um jet-ski no dia 11 de outubro, enquanto 

se divertia no rio, sem equipamentos de 
segurança. Com a queda, ela submergiu e 
não foi mais vista com vida. Desde então, 
buscas foram feitas para tentar localizar 
a adolescente, que permaneceu desa-
parecida por 17 dias. Bombeiros, mari-
nheiros e pescadores se mobilizaram 
para realizar buscas aquáticas e nos 

arredores do balneário.
O piloto da jet-ski, de 23 anos, foi 

indiciado pela Polícia Civil por homicí-
dio doloso, omissão de socorro e por 
fornecer bebida alcoólica à adoles-
cente. No momento em que a menina 
caiu, eles estavam se divertindo no 
rio, sem equipamentos de segurança.

BUSCAS foram encerradas depois que pescador encontrou o corpo a 4 km do local do acidente

DIVULGAÇÃO
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Caminhão roubado é
usado no contrabando

O Batalhão de Polícia Rodoviária 
Estadual de Cascavel apreendeu um 
caminhão com alerta de roubo, carre-
gado com cigarros contrabandeados. 
A ação aconteceu na madrugada de 
ontem (segunda-feira, 28), na rodovia 
PR-490, em São Jorge do Patrocínio 
(77 quilômetros de Umuarama), por 
volta das 2h50, quando era realizado 
um patrulhamento de rotina pela 
referida rodovia.

Os patrulheiros foram ao encontro 
de um caminhão baú que transitava 
por uma estrada rural e deram início 
aos procedimentos de abordagem, 
quando o motorista freou o caminhão 
bruscamente e o abandonou, fugindo 
por uma propriedade rural.

A PRE tentou localizar o moto-
rista, mas não conseguiu. Ao veri-
ficarem o baú do caminhão, os 
policiais constataram que estava 
carregado com aproximadamente 
110 caixas de cigarros do Paraguai, 
totalizando 5,5 mil pacotes.

A equipe policial também notou 
no sistema online que o veículo foi 
roubado no estado de São Paulo. 
Diante da constatação dos crimes, 

o caminhão e as caixas de cigarros 
foram encaminhados para a Receita 
Federal de Guaíra.

Capotamento

Um capotamento na manhã de 
ontem (28) deixou uma mulher de 
34 anos ferida na PR-323, perto 
do local conhecido como curva do 
Tubão, entre Umuarama e Cruzeiro 
do Oeste. Leiriane Soutier Duarte 
seguia para Cruzeiro do Oeste 
com seu VW Parati, quando um 
vento forte atingia aquele trecho 
da rodovia. O vendaval pode ter 
colaborado para que ela tenha 
perdido o controle da direção 
e saído da pista. Bombeiros 
prestaram socorro à mulher, 
que foi levada à Uopeccan com 
ferimentos graves.

Um vendaval no 
início da tarde 
de ontem (28), 
derrubou um galho 
de árvore sobre 
a estrutura da 
Guarda Mirim e 
dois carros também 
foram atingidos em 
pontos distintos 
de Umuarama. Um 
dos veículos estava 
estacionado pró-

ximo ao cruzamento das ruas Cambé e Sarandi. Na ocasião, uma árvore da espécie 
Sibipiruna caiu em cima do Fiat Uno. Não havia ninguém no carro. Um outro Fiat 
Uno também foi atingido por uma árvore na avenida Rondônia, perto da delegacia. 
Nesse caso, não houve danos e a Defesa Civil não precisou registrar a ocorrência.

CARROCERIA estava carregada com 
110 caixas de cigarros paraguaios

DIVULGAÇÃO

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

nuações em relação a Rita. 
Guga e Meg convidam Ser-
ginho para ser padrinho de 
Rafael. Neide e Marco des-
cobrem que alguém falsifi-
cou ingressos para o show 
do colégio. Leila conta para 
Filipe que é irmã de Cida. 

Éramos Seis
Lola ganhará um presente 

dos filhos. Afonso diz para 
Inês morar com Shirley. Mar-
lene decide fazer um prato 
especial para Júlio. Assad e 
Júlio conversam, Júlio diz que 
não haverá sociedade. Alfredo 
joga pimenta na comida que 
Marlene fez para Júlio. 

A Dona do Pedaço 
Para comemorar sua vitó-

ria no concurso, Maria da Paz 

faz uma festa. A protagonista 
estranha a ausência de Téo. 
Jô vai embora e leva os per-
tences de Téo. Ber ta confor ta 
Vivi, pois ela sofre com as 
lembranças de sua infância. 
Téo é levado a um hospital. 
Maria da Paz faz sucesso 
com a confeitaria e Fabiana 
se irrita. Ela é convidada para 
par ticipar de um programa de 
televisão. Maria da Paz des-
cobre que é tia de Vivi. 

As Aventuras de Poliana
Filipa arma um plano para 

descobrir quem é a admira-
dora secreta de João. Poliana 
sugere ao grêmio um projeto 
para acabar com o bullying 
no colégio. Ruth e Helô con-
fabulam ideias para conter 
o bullying no colégio. Roger 
tenta convencer os investi-
dores de que OTTO deve sair 
da empresa. 

Cúmplices de um Resgate
Ofélio dorme no hospital para 

fazer companhia a Manuela. 
Geraldo vai até o hospital e 
encontra Ofélio. Mateus, Téo 
e Dórios pensam em algo para 
fazer com quem Manuela se 
afaste de Omar. A banda Cúm-
plices de um Resgate participa 
do primeiro programa de rádio 
da carreira. Regina chama a 
atenção de Ofélio e diz que ele 
é pago para ser apenas o moto-
rista da mansão. 

Topíssima 
Paulo Roberto diz que che-

gou a hora de Lima drogar 
Sophia. Angélica confessa que 
não gosta de Sophia e diz estar 
ao lado deles. Antonio relem-
bra as noites na floresta. Lara 
diz que sofreu pena de Andrea 
e Beatriz se surpreende. Pedro 
diz para Yasmin que Taylor está 
bem escondido.

Diogo pensa em 
fazer o teste 
de fertilidade
Em “Bom Sucesso” Mário con-
fronta Diogo. Waguinho fica emo-
cionado ao ler o blog de Alice. 
Gisele sugere que Diogo faça o 
teste de fer tilidade. Pablo desco-
bre que Silvana voltou a enxergar. 
Gisele implora para que William 
não conte a Nana sobre seu caso 
com Diogo. Marcos e Paloma 
quebram sem querer o prato que 
Alber to guardava como recorda-
ção de Cecília. 
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A semana começa com Lua em Escorpião, sinali-
zando quatro semanas ótimas para mergulhar nas 
emoções e atualizar os sentimentos. Já era hora 
de fazer esse reload, não é? Busque renovação.

Semeie boas relações com quem merece seu amor 
e apoio. Essa é a mensagem da Lua nova em Escor-
pião de hoje. Será um ciclo para calibrar melhor 
suas parcerias e investir naquelas que têm sentido.

A partir de hoje e por algumas semanas, conte 
com faro certeiro para tornar seu cotidiano mais 
eficiente. Sol e Lua se encontram em Escorpião, 
colocando trabalho e saúde em destaque.

A Lua nova de hoje é um brinde astral que intensifica 
seu sexto sentido e sua sobrevivência emocional. 
Escorpião traz renascimento amoroso. Pode brindar.

Revisitar suas origens e resgatar vínculos que 
te dizem muito serão os pontos altos da Lua em 
Escorpião, que acontece hoje. Família tem papel 
de destaque.

Com Sol e Lua juntos em Escorpião, signo das 
investigações e descobertas, conte com um ótimo 
momento para estudar, reciclar conhecimentos e 
descobrir algo novo. Estratégias em alta.

Começa hoje uma das melhores fases do ano para 
você investir em segurança material e emocional. 
Na área financeira, a Lua nova em Escorpião traz 
abundância. Na afetiva, profundidade.

Ocorre hoje em seu signo a Lua nova. É um dia para 
dar os passos iniciais naquilo que deseja melhorar 
e mudar. Movimento e instinto poderoso ajudam. 
Faça seu caminho.

A Lua de hoje pede silêncio e introspecção. É o 
ponto mais profundo do processo de revisão que 
antecede seu aniversário. Intimidade na dose certa 
te fará bem.

Amigos e relações em destaque. Com isso, planos 
e esperanças podem decolar. A Lua nova em Escor-
pião traz ânimo e foco para se relacionar com um 
mundo mais amplo.

Profissão, vida social, ambições e destaque social 
entram em primeiro plano com o astral de hoje. 
Serão quatro semanas para lutar com unhas e 
dentes por seu lugar ao Sol. Transforme-se.

Bons ventos com a Lua em Escorpião, além de intui-
ção, sonhos reveladores e muita clareza. Aguarde 
estudos, viagens e o contato com pessoas de fora 
do seu círculo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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O músculo
que pro-
tege os
pulmões

Planta que
serve de
pastagem

Local de
rodas de
samba

Período de
maior au-
diência na
TV aberta

Letra
enfatizada
na fala do

alemão

Código ne-
cessário

para ativar
o Windows

Diz-se da
pessoa

fofoqueira
(pop.)

Bicicleta
popular

nos anos
70 e 80

João VI, 
em relação
a Pedro II
(Hist. BR)

Cada
divisão de
um drama

(Lit.)
Nicólas

Almagro,
tenista

espanhol

Labora-
tório

(abrev.)

Órgão da
imprensa
brasileira

(sigla)

Esporte
praticado
nos Alpes

suíços

Atracadou-
ro de em-
barcações

Interjeição
utilizada
entre os
índios

Vesícula
(?), órgão
conectado
ao fígado

Alicia (?),
atriz de

"As Patri-
cinhas de
Beverly
Hills"
(Cin.)

Maior
(red.)

Concor-
rente

Postergado
(o prazo)

Repercutir
o som de

O molho de
sanduíches
Ralph (?),
estilista

Extensa
Objetos

de pouco
valor

Conjunto das engre-
nagens de um relógio

Coisa, para
o mineiro
O aço de
panelas

Que se
agita no 
ar conti-

nuamente 

Estilo de desenho
de tatuagens

Atração de festas
juninas e vaquejadas

Efeito do remédio
para febre

Eugene O'Neill, autor
teatral dos EUA

Alto (som)
23 de (?):
Dia de São

Jorge

"(?) de Eli-
te", filme

Sagui
(Zool.)

Apelido de
"Sueli"

"Deus", em
"teologia"

Foi
Porta (?)
Fundos, 

site cômico

Solicitar
Som para

imitar
fantasmas

Entrada
(abrev.)
Artigo

definido

Condição térmica dos ingredien-
tes usados no preparo do bolo

"Saúde",
em OMS

Amontoamento
confuso de pessoas

TST
TREMULANTE

JOIOATREM
UBPEDIRAP

HORARIONOBRE
OLTROPAR
MMORXERETA

SERIALLSU
CICLOMOTOR
AVONIERA
NAAGUDOAM

DILATADOLAB
CBOESQUI

TOARPZERE
BILIARENT

SILVERSTONE

3/erê. 4/joio — tear. 6/serial — suador. 10/ciclomotor. 11/silverstone.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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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
“Esqueça geração X, 
geração Y, geração 
milênio ou geração 
Z. Não é o ciclo em 
que um profissional 
nasceu que vai defi-
nir se ele será bem-
-sucedido ou não. 
O que é importante 
é estar conectado 

com o mundo atual, 
e constantemen-
te aprendendo. 

Isso vale para um 
senhor de 80 anos 
ou para um jovem 
de 18 anos, que 

recém-ingressou em 
uma universidade. 

(Arthur Igreja)

Bodega
 A Bodega Humberto Canalle vem especialmente da Argenti-
na  e  faz apresentação nesta quarta-feira (30) na Confraria 
Parceiros do Vinho -, um evento extra que vai movimentar o 
Rancho do Cavalo.  Alegria,  bons vinhos e amigos espetacu-

lares prestigiam a festa. 

PORTRAIT
LILI GIOVANINI é uma das convidadas da Câmara da Mulher Em-

preendedora e Gestora de Negócios de Umuarama para a  3ª edição 
do evento  “Rodada de Negócios”, dia 21 de Novembro, que tem 

por objetivo o compartilhamento de ideias, promover a Câmara da 
Mulher e dos parceiros envolvidos. A cada ano, o evento conta com 
a participação especial de  novos empreendedores como expositores 
a fim de divulgar sua marca ou serviço. Neste ano, juntamente com 

a Ótica Tulipa e a Mariah Acessórios, a consultora  foi convidada 
para participar para difundir sua Consultoria de Imagem. “Agrade-
ço o convite e sinto-me privilegiada por fazer parte da história de 
um movimento tão significativo para o desenvolvimento da Mulher 
Empreendedora. Aos organizadores meus parabéns pelo empenho do 
desenvolvimento da arte, da cultura, da educação e do empreende-
dorismo em nossa cidade.  O evento será no Studio Brum Arquitetu-
ra e com parceiros  Fecomércio, Sesc, Senac, Sindilojistas,  Sebrae, 

Aciu / Conselho da Mulher. 

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário hoje -, 
Cibeli Reghin Azevedo, Tayara Oliveira Pires, 

Carlos Eduardo de Oliveira Chaves, José Alfredo 
Silveira Bovo, Newton Colcetta, Julio Cezar 
do Couto, Alice Temchechen e Luiz Erasmo 

Nogueira. Da coluna: felicidades!

Coach
A reunião de associados Aciu na quarta (30), das 8h 
às 9h terá um super café da manhã (7h45). O tema 
‘Motivação e comprometimento no trabalho’ terá a 
palavra  do coach Francisco Carlos Ruiz. Na ocasião 
será lançado o convênio Unimed/Aciu. Confirmar 

presença articipação pelo telefone (44) 3621-6700 .  

ARQUIVO PESSOAL
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Boteco do Lions
Noite de boa música, bons amigos e clima de boteco na Toca do Leão. E com ares be-
neficente. A festa já é tradicional e encantou os que por lá estiveram, no sábado (19). 

Sob a presidência de Katia Pacheco e Carmelo Pacheco e com a presença da equipe 
Lions  a festa teve muitos brindes e o som de Felipe Ruiza. A coluna mostra. ..

Novembro
Nos dias 9 e 10 de novembro, 

Umuarama e região terão a oportu-
nidade de saborear o prato típico 

da Capital da Amizade. Nesta data 
o Rotary Clube Umuarama realiza, 

com o apoio da Prefeitura e dos 
demais clubes rotarianos, a 20ª 
Festa do Frango na Telha, com a 
expectativa de atender mais de 
3 mil visitantes no pavilhão de 

Indústria e Comércio do parque de 
exposições Dario Pimenta Nóbrega.

* * * 

Toda a renda da festa será rever-
tida para auxiliar 10 instituições 
que prestam assistência social e 

serviços na área de saúde, en-
tre as quais o abrigo Tia Lili e o 
hospital Uopeccan. A promoção 

envolve cerca de 400 voluntários 
e a previsão é de preparar para os 
visitantes mais de duas toneladas 

de frango. Sua presença vai ajudar 
muito as entidades

Na Carmem Steffens
Hoje tem lançamento da Carmem 

Steffens, Deusi Costa Fitness e  Karina 
Martinhago Acessórios (no happy 

hour) na loja da empresária Zuleika 
Fabiana  ( C.S.). Uma boa opção para 
ver e comprar peças lindíssimas. Fica 

a dica da coluna. Às 20h.

Ana Paula Becker e Luiz Fernando 
Alvarenga

Terezinha, Talita, Ide e Wellington 
Ziliotto

Carmelo, Priori e Mauro, no comando 

Milton Belezze e Isabel  Felipe Ruiz na MPB
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23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

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

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 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
F1000 XLT MWM ................................................................................ 93/94 ............................CINZA ............................................. COMPLETO .........................................................................................R$ 45.900,00
FOCUS 1.6 SE ...................................................................................... 17/18 ............................BRANCO ........................................ COMPLETO .........................................................................................R$ 64.900,00
GOL 1.0 TRENDLINE ......................................................................... 17/18 ............................BRANCO ........................................ COMPLETO .........................................................................................R$ 37.900,00
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 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
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 PREMIER TURBO ............................................................ 17/18 ............................PRATA ............................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS .......................................................R$ 86.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  ...................................................................... 16/17 ............................CINZA ............................................. COMPLETO, AUT, COURO, 7L .................................................... R$ 124.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ

JOYCE REGINA BORIOLLO, ins-
crita sob nº CPF 017.015.799-
79, estabelecida na Avenida Pre-
sidente Getúlio Vargas,5488, CEP 
87.502-020 na cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 28.823. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

VENDE – SE 

Lote de 217,5 m no Jar-
dim Colibri 7,25 m de 

largura e 30 m de cumpri-
mento. Localizado fun-

dos do Big Smart. VALOR 
R$ 77.000,00. Contato 
(44) 98406-5842 (44) 

3622-2197
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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

Integrando estudantes, professores e profissionais da 
área, o curso da Unidade de Umuarama realizou a 10ª 
Jotec (Jornada de Tecnologia em Estética e Cosmética). 
Apresentado as inovações tecnológicas e novas técnicas 
de tratamento, a Feira de Produtos e Equipamentos 
integrou a programação.

A Jornada foi aberta pela coordenadora do curso, 
professora Cláudia Mika, que ressaltou a importância 
do evento para a formação pessoal e profissional 
dos acadêmicos. Logo após, quem assumiu a palavra 
foi a especialista Luani Bonjorno, de Maringá/PR, 
que ministrou a palestra ‘Criofrequência: Padrão 
ouro para flacidez de pele’. Dando continuidade à 
Jotec, o profissional Jones Agne, de Porto Alegre/RS, 
compartilhou seus conhecimentos sobre ‘Harmonização 
Facial com Ênfase Ultrassom Microfocado’.

Juntando saúde e beleza, a nutricionista Viviane 
Scheifer, de Umuarama, abordou o tema ‘Nutrição 
Aplicada à Estética’, enfatizando como a alimentação 
adequada interfere diretamente na estética do nosso 
rosto e corpo. Outro assunto que entrou na pauta foi 
‘Totaly Despigment: Mecanismos para o Clareamento 
do Melasma’, com a especialista Adrianne Fernandes, de 
São Paulo/SP.

A Semana foi encerrada com a palestra ‘Uma Viagem 
para Dentro do Eu’, ministrada pela psicóloga Camila 
Midori, de Umuarama. Entre diversos tópicos, falou 
sobre autoconhecimento, beleza interior e autoestima. 

Além da Feira de Produtos e 
Equipamentos, Jotec discutiu temas que 
estão em evidência na área

Jornada traz inovações 
tecnológicas do mercado 

ESTÉTICA E COSMÉTICA

Corrida Rustica 
de Loanda
O maratonista Anderson Cristian, 
44, participou no último domingo 
(27) da 5ª edição da Corrida Rustica 
em Loanda, e levou o primeiro 1° 
lugar, percorrendo um percurso de 
10 quilômetros, dentro do tempo 
de 31m28s na categoria de 40 a 
44. Anderson ficou em 6° lugar no 
geral. Marcio Calgara, 37, também 
competiu no domingo e ficou em 3° 
colocado percorrendo 5 quilôme-
tros num tempo de 15m45s.
 

Próximo desafio

“Foi uma competição acirrada, 
pois havia premiação em dinheiro 
do 1° ao 5° lugar, tornando assim 
a corrida ainda mais competitiva”, 
ressaltou Anderson. O maratonista 
está se preparando para o próximo 
desafio, que está marcado para 
aconteceu dia 15 de Novembro, na 
cidade de Iporã.
  

Brasileirão
Willian e Marcos Rocha treinam e já 
reforçam o Verdão para o jogo con-
tra São Paulo que acontecerá nesta 
quarta-feira (30), no Allianz Parque, 
pela 29ª rodada do Brasileirão. Os 
dois jogadores treinaram normal-
mente com o grupo ontem (28) 
depois que cumpriram os testes na 
semana passada. Eles apresenta-
ram problemas musculares que não 
foram considerados graves. Com 
os retornos, Jean e Carlos Eduardo 
devem deixar o time titular.

LARISSA DINIZ
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Afsu garante vaga na
semifinal do Paranaense

Na última sexta-feira (25) aconte-
ceu a última partida pelas quartas 
de finais do Campeonato Paranaense 
Série Ouro de Futsal. O Afsu jogou con-
tra a equipe do Copagril em Marechal 
Cândido Rondon. O jogo terminou nos 
pênaltis e o Umuarama Futsal venceu 
por 4 a 1, avançando assim para a 
próxima fase do campeonato.

No tempo normal de partida, o time 
umuaramense perdeu para o Marechal 
que finalizou com um placar de 3 a 1. 
Mas como tratava-se do jogo de volta 
pelas quartas de finais, lembrando 
que na ida o Afsu conseguiu a vanta-
gem de pontos com a vitória por 3 a 1 
sobre o Copagril, a equipe da Capital 
da Amizade conseguiu virar, aprovei-
tando a vantagem do empate e nos 
pênaltis, ganhou a partida.

“ O jogo em Rondon, não foi um jogo 
na qual a equipe do Umuarama Futsal 
se saiu bem. Fomos derrotados no 
tempo normal, mas como possuíamos 

Copa Amerios
No domingo (27) aconteceram as 
primeiras partidas das semifinais da 
Copa Amerios de Futebol Amador. 
Umuarama venceu fora de casa, a 
equipe do Iporã por 2 a 1 e garantiu uma 
excelente vantagem para o jogo de volta, 
que acontecerá dia 10 de novembro 
(domingo) no Estadio Municipal Lucio 
Pepino. O vencedor se classifica para a 
grande final do campeonato.

a vantagem das penalidades, aprovei-
tamos bem a oportunidade e nos clas-
sificamos. Já para os jogos das semifi-
nais, precisamos melhorar muito ainda, 
vamos ter que trabalhar mais, ter tran-
quilidade e humildade nos jogos fora de 
casa, para não corrermos mais ricos”, 
disse Nei Victor técnico do Afsu.

SEMIFINAL
O próximo jogo será contra o Foz 

Cataratas Poker. A primeira partida de 
ida está marcada para 9 de novem-
bro (sábado) ás 20h no Vierão, em 
Umuarama. Já o jogo de volta será em 
Foz do Iguaçu no dia 23 de novem-
bro (sábado) ás 20h30. As outras 
duas equipes finalistas são Cerol/
Dois Vizinhos e o Marreco Futsal. A 
grande final do campeonato aconte-
cerá em 14 de dezembro.

Os tenistas Cauã Silva, 9 e Lucas Mello, 14, 
participaram no sábado e domingo (26 e 27) do 
Circuito Infanto Juvenil da Federação Paranaense 
de Tênis, na categoria média Fpt 500. Cauã foi 
campeão na categoria de 9 a 10 anos e Lucas 
também se sagrou campeão em sua categoria, 14 
a 15 anos. Este foi o primeiro circuito do ano dis-
putado pela dupla e, segundo o técnico Agnaldo 
Silva, serviu como aprendizado para os próximos.

DIVULGAÇÃO

MESMO tendo sido derrotado, Umuarama se aproveitou da vantagem nos pênaltis e virou o jogo contra o Copagril

ASSESSORIA
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