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 Afsu sai na vantagem contra o
Foz na semifinal do Paranaense

Ornelas nega pré-
candidatura a prefeita 
e pode trocar de 
partido até abril

Jair Bolsonaro deixou 
o PSL e pode criar a 
legenda “Aliança pelo 
Brasil”

O time de Futsal comandado por Nei Victor saiu na frente contra o Foz Cataratas no jogo 
de ida da semifinal do Campeonato Paranaense de Futsal. Em casa, com o ‘Vieirão’ 
lotado, a torcida foi decisiva no resultado de 4 a 3. Mesmo com um gol de diferença, 
Nei disse que não quer jogar pelo empate e pretende decidir o jogo ainda no início. A 

partida de volta será em Foz do Iguaçu na sexta-feira (22). l Pág. 16

Fiscalização na rodovia 
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança à zero hora desta quinta-
feira (14) a Operação Proclamação da República 2019 em todo 

o país. A ação segue até domingo (17) e terá como prioridades o 
combate à embriaguez ao volante, a fiscalização de ultrapassagens 

proibidas e a correta utilização das cadeirinhas e do cinto de 
segurança, além do uso dos celulares.
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CPI da JMK
Sob a presidência do deputado estadual Soldado Fruet 
(PROS), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
JMK da Assembleia Legislativa do Paraná realizou sua 23ª 
reunião ontem (terça-feira, 12), às 9 horas. Na ocasião, 
foram ouvidos o ex-secretário estadual da Fazenda, José 
Luiz Bovo, e a ex-diretora geral da Secretaria Estadual da 
Administração e Previdência (SEAP), Samira Célia Neme 
Tomita. “Estamos na reta final das oitivas e o objetivo é 
sanar algumas dúvidas e divergências que surgiram em 
depoimentos anteriores”, explica o presidente da CPI.

R$ 18 milhões
O ex-secretário da 
Fazenda, José Luiz Bovo 
foi convocado para prestar 
esclarecimentos quanto 
às datas e ao processo 
de solicitação da dotação 
orçamentária para o 
reajuste financeiro de R$ 
18 milhões, concedido à 
JMK no final de dezembro 
de 2018. Por sua vez, 
Samira foi diretora-geral 
da SEAP, em novembro 
de 2014, como secretária 
em exercício, solicitou ao, 
então, governador Beto 
Richa a autorização do 
procedimento licitatório 
para contratar a empresa 
gerenciadora da frota oficial.

Irregularidades
Após o despacho 
governamental favorável, 
ela assinou a autorização 
para o pregão presencial. 
A CPI chamou Samira para 
depor porque ela teve 
o nome incluído no rol 
de administradores com 
contas julgadas irregulares 
pelo TCE em relação ao 
pregão presencial 44/2014 
e à execução do contrato 
256/2015. As irregularidades 
na licitação e no contrato 
com a JMK, que vigorou 
de janeiro de 2015 a 
maio de 2019, são o foco 
das investigações da CPI, 
instalada por proposição do 
Soldado Fruet.

Omissão do governo
Segundo os 
levantamentos 
feitos até agora 
pela Comissão 
Parlamentar 
de Inquérito 
(CPI), houve 
omissão na 
gestão e falha 
na fiscalização. 
“Já está muito 
claro que o 
Estado foi omisso na gestão deste contrato e falhou muito 
na fiscalização, o que contribuiu para que o povo paranaense 
fosse prejudicado com a falta de manutenção de viaturas 
policiais, ambulâncias e ônibus escolares”, aponta o 
presidente da CPI.

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Maria Ornelas pode deixar o 
Podemos até abril de 2020
A vereadora Maria Ornelas 

(Podemos) afirmou à reportagem 
do Jornal Tribuna Hoje News que 
até abril do ano que vem é tempo 
suficiente para que ela tome a 
decisão de como vai se lançar a 
reeleição na busca por uma das 
10 cadeiras na Câmara Municipal.

A professora vereadora afirmou 
que poderá mudar de partido. “O 
diretório do Podemos é presidido 
por Clovis Palozi, mas parece que 
já está com Fernando Scanavaca 
e não sei como será a organiza-
ção. Dependendo do andamento 
da equipe que organizará o partido, 
poderei trocar de sigla, principal-
mente por não haver coligação. Pre-
ciso de um partido que me dê con-
dições e me garanta uma vaga no 
Poder Legislativo em Umuarama”, 
ressalta, lembrando que não tem 

Regulamentação na instalação do eliminador de ar da água

nenhum interesse em se lançar 
como pré-candidata à prefeitura. 
“Não sou oposição à atual adminis-
tração, apesar de ter apresentado 
voto contrário a algumas proposi-
ções enviadas pelo Poder Execu-
tivo à Câmara. Já adianto que não 
farei oposição político-partidária. 
Mas reforço, em alguns momentos, 
quando precisei votar contra o pre-
feito, votei, se em alguns projetos 
encaminhados à Câmara encontrei 
pontos que não achei incoerentes 
com o que a comunidade neces-
sita, procurei as secretarias envol-
vidas, propus mudanças e conheci 
a fundo a ideia do Executivo, fiz o 
meu papel como vereadora”.

Os parlamentares municipais 
analisaram na última segunda-feira, 
(11) a Lei Municipal n° 2.604, de 
18 de dezembro de 2003, que “dis-
põe sobre a instalação de equipa-
mento eliminador de ar nas tubula-
ções do sistema de abastecimento 
de água da Companhia de Sanea-
mento do Paraná – Sanepar”.

Uma alteração em um dos artigos 
da lei determina que as despesas 
decorrentes da aquisição e da insta-
lação do equipamento de que trata o 
texto, correrão por conta da empresa 
concessionária do sistema de abas-
tecimento de água.

A lei, que passou a vigorar em 
21 de dezembro de 2003, obriga 
a Sanepar a fazer a instalação do 
equipamento, se houver solicitação 
do consumidor.

ALTERAÇÃO legislativa 
determina que despesas 
de aquisição e instalação 
do equipamento serão da 
Sanepar

DIVULGAÇÃO

VEREADORA afirma que só 
pretende fazer campanha para a 

reeleição como vereadora

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Reforma 
promulgada

Quase nove meses 
depois de ser oficialmente 
proposta pelo governo, 
ontem (12), deputados 
e senadores, em sessão 
conjunta do Congresso 
Nacional, promulgaram a 
reforma da Previdência. 
O texto altera regras de 
aposentadorias e pensões 
para mais de 72 milhões 
de pessoas, entre traba-
lhadores do setor privado 
que estão na ativa e ser-
vidores públicos federais.

Considerada um marco 
dos 300 dias do governo 
Bolsonaro, a solenidade 
presidida pelo senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP) 
também foi acompanhada 
pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
Alcolumbre minimizou a 
ausência do presidente da 
República, Jair Bolsonaro e 
do ministro da Economia, 
Paulo Guedes na sessão. 
“Eu acho que não é sinal de 
nada. A gente ás vezes faz 

um cavalo de batalha por 
uma fotografia. As emen-
das constitucionais sempre 
foram promulgadas em ses-
sões solenes especiais do 
Parlamento brasileiro. Nes-
sas sessões muitas delas 
o presidente da República e 
ministros não vieram. Não 
será a presença do presi-
dente da República ou do 
ministro que vai chancelar 
esse encontro, essa promul-
gação”, avaliou Alcolumbre 
ao chegar ao Senado.

MAIOR MUDANÇA 
EM 30 ANOS

O presidente do Senado 
destacou ainda a impor-
tância do trabalho do Con-
gresso na aprovação da 
reforma da Previdência. 
“Promulgaremos as mudan-
ças no sistema previden-
ciário brasileiro, o maior 
dos últimos 30 anos. Isso 
foi um esforço coletivo, de 
todos os parlamentares, da 
Câmara dos Deputados, dos 
senadores”, disse.

Um ato público em apoio 
ao governo de Jair Bolsonaro 
está marcado para domingo 
(17) em Umuarama, com 
uma manifestação a partir 
das 15h na Praça Miguel Ros-
safa. O evento anticorrupção 
e cívico é aberto à população.

Com faixas, cartazes e 
camisetas verde e amarelo, 
os par ticipantes querem 
pedir rapidez na votação da 
PEC 410 (que possibilita 
a prisão após a condena-
ção em segunda instân-
cia) e também ao pacote 

Manifestação em apoio ao 
governo Bolsonaro

anticrime apresentado pelo 
ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sérgio Moro. 
Os manifestantes também 
defenderão o governo de 
Jair Bolsonaro. Também 
haverá apoio ao pedido de 
liberação das candidaturas 
avulsas, sem necessidade 
de filiação partidária, que 
depende de decisão do 
STF. A manifestação tam-
bém será pelo fim do foro 
privilegiado para políticos 
e outras autoridades e dos 
fundos partidário e eleitoral.

Cena nacional
Fez sucesso a participação 
do governador Ratinho 
Junior em encontro de 
conselheiros da Associação 
Comercial de São Paulo. Entre 
eles, os ex-senadores Jorge 
Bornhausen e Heráclito Fortes, 
o ex-deputado José Carlos 
Aleluia e o ex-governador 
gaúcho Germano Rigotto. 
Elogiado pelas ideias, pela 
postura, pela desenvoltura e 
pelo entusiasmo com o Paraná, 
Ratinho Junior foi estimulado 
a participar mais do debate 
nacional. “É uma figura muito 
rara no quadro político nacional. 
É impossível pensar que sua 
ação política fique restrita ao 
Paraná”, disse o cientista político 
Rubens Figueiredo, membro 
dos conselhos da associação 
empresarial paulista.

Candidato
O deputado Marcio Pacheco 
(PDT) adiantou à coluna que vai 
disputar a Prefeitura de Cascavel 
em 2020. Pacheco articula o 
centro-esquerda e vai enfrentar 
o prefeito Paranhos (PSC), 
candidato à reeleição.

BRT-Curitiba
O pioneiro sistema de ônibus 
expressos de Curitiba que deu 
origem ao BRT (Bus Rapid Transit 
- Transporte Rápido por Ônibus), 
criado pelo ex-prefeito Jaime Lerner, 
está entre os 50 projetos mais 
influentes do mundo nos últimos 50 
anos, segundo ranking elaborado 
pelo Project Management Institute 
PMI - Instituto de Gerenciamento 
de Projetos.

Há vagas
A ampliação da fábrica de 
papeis e embalagens da Klabin, 
em Ortigueira, vai contratar 1,5 
mil trabalhadores, a maioria 
de construção civil, somente 
no decorrer de novembro e 
dezembro. Até o meio de 2020, 
estima a empresa, até 10 mil 
pessoas estarão empregadas 
pelo projeto.  Anunciada em 
abril, a expansão da Puma II é 
o maior investimento privado 
da história do estado. Para 
colocar em funcionamento, 
a gigante dos papeis e 
celuloses se comprometeu a 

desembolsar R$ 9 bilhões.

Fake news
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei que pune com 
dois a oito anos de prisão 
quem divulgar notícias falsas 
com finalidade eleitoral. Com a 
sanção segunda-feira, também 
passa a ser considerado crime 
divulgar denúncias caluniosas 
contra candidatos em eleições.

Pastoral da Criança
Florestópolis recebeu o título 
de Berço da Pastoral da Criança, 
homenagem proposta em 
projeto de lei do senador Flávio 
Arns (Rede-PR). A pastoral foi 
fundada na cidade do norte do 
Paraná em 1983 pela médica 
Zilda Arns com objetivo de 
combater a mortalidade infantil.

Consulado
O senador Alvaro Dias (Pode-PR) 
encaminhou ao ministro Ernesto 
Araújo (Relações Exteriores) 
abaixo-assinado com 500 
assinaturas de brasileiros 
que pedem a abertura de um 
consulado do Brasil em Orlando, 
Flórida, nos EUA. No ofício, o 
senador relata as dificuldades 
vividas pelos brasileiros 
que residem na cidade, que 
precisam viajar 400 quilômetros 
até Miami, a fim de obter 
atendimento consular.

Proibido
A Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado aprovou 
o projeto de lei que proíbe o 
BNDES de financiar projetos em 
outros países. Proposta segue 
para a Comissão de Constituição 
e Justiça para votação final.

Pedágio mais barato
O governador Ratinho Junior 
(PSD) adiantou que finalizou as 
tratativas com o Ministério da 
Infraestrutura e incluiu a PR-280 
dentro das novas concessões. A 
partir de 2021, o Paraná passará 
de 2,5 mil quilômetros para 4,1 
mil quilômetros de rodovias 
pedagiadas. “Serão pedágios 
com tarifas pelo menos 50% mais 
baratos que os atuais, com todo o 
processo de concessão ocorrendo 
com transparência, dentro da Bolsa 
de Valores de São Paulo”, ressaltou.
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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/churras-
queira, terraço descoberto com pergolado 
e deck em madeira. Localização privile-
giada, no Centro da cidade. Grande opor-
tunidade para adquirir sua moradia com 
conforto e sofisticação. Para mais informa-
ções, ligue e agende uma visita.

Rua Felício Conceição Gonçalves, 
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. Alto 
São Francisco. Terreno com 240,00m². 
Casa nova, em alvenaria com 130m², 
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de 
estar/jantar, cozinha, espaço gourmet 
c/ churrasqueira, área de serviço co-
berta e garagem. Residência recém-re-
formada, pronta para morar.

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. Resi-
dência com 63m², com 01 suíte e 01 quar-
to, e demais dependências. Terreno com 
175,00m². Novíssima, sem uso, em ótima 
localização.

Apto 003 - Bloco A5, com 02 quartos, sala, 
cozinha, BWC e uma vaga de garagem. 

Parcialmente reformado.

ÓTIMAS CONDIÇÕES.

IMÓVEL DA SEMANA

R$ 92.500

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 priva-
tivos. Excelente ambiente familiar e baixo 
custo de condomínio. Agende uma visita!

Apto 303, 1º andar, bloco 03, localizado 
no Residencial Bela Vida, próximo ao Sor-
vetes Guri. Com 52m² de área total e 46m² 
de área privativa, contendo 02 quartos, 
BWC social, sala, cozinha e 01 vaga de 
garagem descoberta. Agende uma visita 
para conhecer!

ED. PALLADIUM - COBERTURA

OURO VERDE I RES. JD. ATLÂNTICO

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)EDIFÍCIO BELA VIDAED. SERRANO

R$ 950.000  •  PREÇO ESPECIAL!

R$ 89.900
R$ 260.000  •  OPORTUNIDADE!

R$ 265.000

R$ 119.000 à vista



06  LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 13 DE NOVEMBRO DE 2019

Câmara aprova listagem
de pacientes da Saúde

O Projeto de Lei 080/2019, discutido 
por vereadores na segunda-feira, 11, em 
sessão ordinária sofreu pedido de vis-
tas por 15 dias, o que impossibilitou 
a sua apreciação em plenário. Entre 
as propostas, estava a de autoria do 
vereador Mateus Barreto (PPS), que 
obriga o Poder Público a divulgar lista-
gem de pacientes que aguardam por 
consulta na área de Saúde.

Além desta, a proposição do Poder 
Executivo, que solicita a autorização 
para alocar recursos em conta corrente, 
a título de garantia de financiamentos 
concedidos por instituições financeiras, 
em convênio com a Noroeste Garantias 
– Sociedade de Crédito do Noroeste 
do Paraná, também foi apreciada, mas 
sofreu pedido de vistas por 15 dias.

FOMENTO ÀS MEIS
A garantia do financiamento ficará con-

signada na Lei Orçamentária Anual, para 
se investir em MEIs (microempreendedo-
res individuais). Os valores ficariam limita-
dos em até o máximo de R$ 35 mil para 
cada microempreendedor individual das 
áreas de indústria, de comércio e de pres-
tação de serviços e para cada produtor da 
agricultura familiar que esteja incluído nos 
Programas de Aquisição de Alimentos em 
âmbito federal e municipal poderá financiar 
até R$ 100 mil.

Os vereadores também discutiram 

outras nove proposições, todas aprova-
das por unanimidade.

Entre elas, estava o Projeto de Lei 
085/2019 que prevê a desafetação de 
imóvel a ser destinado à construção de 
um centro de capacitação profissional no 
Jardim Santiago, voltado à formação de 
mão de obra qualificada.

Em primeira apreciação, dois tex-
tos foram analisados. O Projeto de 
Lei 098/2019 – instituindo o Pro-
grama Municipal de Conservação do 
Solo e Proteção das Águas e o Projeto 
de Lei 099/2019, tratando do Plano 
de Asfaltamento Comunitário de Vias 
Públicas Urbanas.

TRANSPARÊNCIA
Tendo como autores os vereadores 

Mateus Barreto, Deybson Bitencourt e 
Jones Vivi estava em pauta a proposta 
que visa tornar mais transparente às 
informações referentes a imóveis loca-
dos pelo município, tornando obrigatória 
a afixação de placa indicativa com infor-
mações referentes ao contrato de loca-
ção, como: data da locação; valor men-
sal e total da locação; nome ou razão 
social do locador; tempo de duração e 
objeto do contrato de locação. 

Também entrou em pauta o Projeto 
de Decreto Legislativo que outorga o 
Título de Cidadão Honorário de Umua-
rama ao Senhor Perci Fontoura – de 
autoria do vereador Deybson Bitencourt 
e Projetos de Decretos Legislativos que 
denominam vias públicas.

Listagem obrigatória
Projeto de lei que visa beneficiar usuários da rede pública de saúde com o intuito de 

tornar obrigatória a divulgação da lista de pacientes que aguardam por consultas, exames 
e cirurgias, foi aprovado. O texto de autoria de Mateus Barreto, tramitava na Câmara desde 
2017. A intenção é dar publicidade às listagens e possibilitar transparência no serviço ofer-
tado. A lista será divulgada no site eletrônico da Prefeitura e, para garantir privacidade ais 

pacientes, apenas o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) será apresentado. Barreto 
justifica a proposição, que deve possibilitar aos pacientes o acompanhamento da lista 

para poder ter noção de quando será o atendimento. “É sabido que a fila para consultas, 
exames e cirurgias, dependendo da especialidade, passa de 01 ano, chegando até 03 anos. 
Agonia que aumenta em razão de o paciente não saber quando será atendido pelo sistema 

público de saúde”, aponta o vereador. O projeto foi aprovado em segunda discussão e 
aguarda sanção do Chefe do Executivo.

Índice em % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,04 0,10 2,60 2,54
IGP-M (FGV) -0,01 0,68 4,79 3,15
IGP-DI (FGV) 0,50 0,55 4,96 3,29

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 8ª parcela
vence em 29/11, com juros Selic de 4,02%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

9/10 a 9/11 0,5000 0,3153 0,0000
10/10 a 10/11 0,5000 0,3153 0,0000
11/10 a 11/11 0,5000 0,3153 0,0000
12/10 a 12/11 0,5000 0,3153 0,0000
13/10 a 13/11 0,5000 0,3153 0,0000

ASSALARIADOS

Salários até 1.751,81 8%
1.751,82 até 2.919,72 9%
2.919,73 até 5.839,45 11%

SOJA nov/19 905,75 0,75 -3,2%
FARELO out/19 302,30 1,70 -2,7%
MILHO dez/19 377,75 4,50 -5,0%
TRIGO dez/19 517,00 11,25 1,8%

Ações % R$
Petrobras PN -0,86% 30,02 
Vale ON -0,48% 47,90 
ItauUnibanco PN -1,70% 35,81 
Viavarejo ON -3,01% 7,09 
CVC ON -6,64% 40,80 
Cosan ON -4,93% 57,60

IBOVESPA: -1,49% 106.751 pontos

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,0495 1,0337 1,0315
IGP-DI (FGV) 1,0432 1,0300 1,0329
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 77,43 0,0% 0,8% 77,00
MILHO 33,47 1,3% 7,6% 33,50
TRIGO 46,02 0,0% 2,5% 46,00
BOI GORDO 167,73 0,5% 9,5% 170,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

Iene 109,16
Libra est. 0,7789
Euro 0,9079
Peso arg. 59,72

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,6% 4,1660 4,1670 +3,9%

PTAX  (BC) +0,5% 4,1750 4,1756 +4,3%

PARALELO +0,7% 4,0500 4,3800 +3,5%

TURISMO +0,7% 4,0500 4,3600 +3,6%

EURO +0,3% 4,5967 4,5990 +3,0%

R$/m2 SET OUT %m %ano %12m
Paraná 1.584,22 1.587,37 0,20 4,89 5,34
Oeste 1.588,36 1.591,55 0,20 4,72 4,97

DÓLAR 12/11

Iene R$ 0,0383
Libra est. R$ 5,36
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.546,55 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/11

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 12/11 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/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%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 12/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 12/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 84,50 1,8% -2,3%
SOJA Paranaguá 90,00 2,3% -1,1%
MILHO Cascavel 39,50 1,3% 6,8%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Bolsonaro
deixa o PSL

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro anun-
ciou ontem (12), que já 
não faz mais parte do PSL. 
A decisão do chefe do Exe-
cutivo foi confirmada em 
reunião com a bancada 
do partido, no Palácio do 
Planalto. O senador Flavio 
Bolsonaro também se des-
filiou da legenda.

A troca por uma sigla 
já existente seria uma 
opção para o capitão da 
reserva, uma vez que pre-
sidentes, além de senado-
res, não são enquadrados 
nas regras de fidelidade 
partidária. Contudo, parla-
mentares confirmaram que 
ele pretende levar adiante 
a criação da legenda 
“Aliança pelo Brasil”.

A opção definida pelo 
clã Bolsonaro dá a eles 
a oportunidade de atrair 

Reinauguração do anfiteatro
O prefeito Celso Pozzo-

bom recebe hoje (13), o 
ex-prefeito de Umuarama, 
Tuguio Setogute, para a 
reinauguração do Anfitea-
tro Haruyo Setogutte, que 
passou por uma ampla 
reforma e modernização. 
No ato, marcado para as 
10h, Pozzobom home-
nageará o ex-prefeito e 
estenderá a honraria aos 
demais ex-administrado-
res, que tiveram par ti-
cipação no desenvolvi-
mento do município, cada 
qual ao seu tempo.

A homenagem aconte-
cerá na reinauguração do 
anfiteatro e na entrega da 

Galeria dos Prefeitos, que 
recebeu um novo design, 
valorizando os quadros 
que trazem as fotos, 
nomes e períodos em 
que cada prefeito admi-
nistrou a cidade.

Foram investidos R$ 
307 mil na troca do piso 
(vinílico), novo palco, pin-
tura, forro em fibra mine-
ral, iluminação em pla-
fon LED, climatização e 
implantação de divisórias 
em gesso acartonado com 
isolamento acústico.

O espaço ganhou mobi-
liário planejado, equipa-
mentos de som e projeção 
e novas cortinas.

não apenas a ala do PSL 
que já está alinhada a ele, 
mas também políticos de 
outros par tidos, como 
Novo, DEM e PL, que vota-
ram com o governo nas 
pautas econômicas.

CHEFE do Executivo anuncia saída da 
sigla e parlamentares confirmaram que 
ele pretende levar adiante a criação da 
“Aliança pelo Brasil”

DIVULGAÇÃO

A vingança do governo
Nos últimos anos, o lobby das 
seguradoras barrou projetos 
no Congresso que previam a 
extinção do Dpvat, o Seguro 
Obrigatório de Acidentes de 
Trânsito. Até uma CPI, criada 
em 2016, foi enterrada sem 
parecer e relatório final. Uma 
das propostas (PL 8338/17), do 
deputado Lucas Vergilio (SD-
GO), previa a criação de nova 
taxa. Já a CPI, criada à época 
para apurar fraudes do seguro 
obrigatório, foi questionada no 
Supremo Tribunal Federal por 
seguradoras. A comissão foi 
encerrada após o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, indeferir 
pedido de prorrogação dos 
trabalhos. Os deputados da CPI 
assinaram um manifesto no qual 
resumiram: “Os trabalhos da 
comissão têm sido dificultados 
por forças ocultas e poderosas”. 

Na conta
A Medida Provisória extingue 
o Dpvat a partir do dia 1º de 
janeiro de 2020. O governo 
vai economizar R$ 9 bilhões 
e garante que o SUS vai 
continuar a prestar assistência. 

É pior
A Marinha do Brasil escalou 
sua tropa para percorrer a 
pé as principais praias do 
Nordeste. Eles têm encontrado 
novos e pequenos fragmentos 
do piche na maioria delas.

É pior 2
A força-tarefa que investiga as 
causas do vazamento do óleo não 
descarta - e seria o pior cenário - 
que possa ser fissura no fundo do 
mar deixado por uma plataforma.

Quem foi?
As Forças Armadas da Bolívia 
estão curiosas: quem voou no 
avião presidencial, um jato 
Gulfstream G650, de Santa 
Cruz para São Paulo? Não era 
Evo Morales. Eles flagraram 
uma rota anteontem no site 
flight radar 24h.

Pega fogo
Militantes ligados a Evo 
Morales invadiram e 
incendiaram um hotel de 
propriedade do senador 
oposicionista Arturo Murillo, 
em Cochabamba, contam 
fontes da Coluna. Ele diz que 

tentaram assassinar sua irmã e 
duas filhas, que se refugiaram 
em uma vila. 

Comeu?
O secretário de Aquicultura 
e Pesca, Jorge Seif Junior, 
ainda não deu explicações 
ao Ministério Público sobre 
afirmações de que a população 
pode consumir peixes de 
regiões atingidas pelo óleo no 
litoral nordestino. Seif garantiu 
que o pescado está “100% 
avaliado pelo Ministério da 
Agricultura, pelo Serviço de 
Inspeção Federal”.

Comeu nada...
A cobrança do MP se baseia 
em estudos da Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz), 
do IAM (Instituto Ageu 
Magalhães) e do Lasat 
(Laboratório de Saúde 
Ambiente e Trabalho), que 
alertam para o estado de 
emergência em saúde pública 
no Nordeste. Nas últimas 
semanas, vários pescadores 
jogaram no lixo toneladas de 
peixes diariamente.

MERCADO
Turma do píer
A Câmara de Comércio 
Exterior aprovou a redução 
da alíquota do Imposto 
de Importação incidente 
sobre embarcações para o 
transporte de mercadorias de 
14% para 0%. Com a medida, 
as empresas que importarem 
navios terão redução de 
cerca de 40% na carga 
tributária para a aquisição de 
embarcações estrangeiras.

Leilão online
O crescente mercado de leilões 
online no Brasil chamou a 
atenção de multinacionais. A 
Copart, norte-americana com 
ações na Nasdaq e presente 
no Brasil há sete anos, investe 
pesado. Adotou plataformas 
eletrônicas e ampliando o acesso 
de vendedores e compradores 
aos certames. Seu foco é leilão de 
veículos sinistrados. 
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PRF lança Operação
Proclamação da República

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança 
à zero hora desta quinta-feira (14) a Opera-
ção Proclamação da República 2019 em 
todo o país. A ação segue até domingo 
(17) e terá como prioridades o combate 
à embriaguez ao volante, a fiscalização 
de ultrapassagens proibidas e a correta 
utilização das cadeirinhas e do cinto de 
segurança, além do uso dos celulares.

No mesmo feriado de 2018, 
quando a operação teve cinco dias de 

FISCALIZAÇÃO nas rodovias federais seguirá até o próximo domingo

DIVULGAÇÃO

Pó online
Uma mulher de 24 anos foi presa pela 
Polícia Militar de Umuarama ao final 
da tarde da segunda-feira (11) no 
Parque Bonfim, acusada de tráfico de 
drogas. Os PMs descobriram que ela 
vendia cocaína através de aplicativos 
de conversação pelo celular. A 
mulher detida foi conduzida 7ª 
Subdivisão Policial (7ª SDP) com os 
papelotes de cocaína apreendidos, 
dinheiro e cheques, celulares e uma 
balança de precisão.

duração (um a mais do que a deste 
ano), quinze pessoas morreram em 
acidentes nas rodovias federais do 
Paraná. Outras 116 pessoas ficaram 
feridas. A PRF atendeu 115 acidentes.

Cinco das dez quinze mortes registra-
das no ano passado ocorreram em um 
único acidente, na BR-277, em Santa 
Tereza do Oeste. Todas as cinco pessoas 
que estavam em um automóvel Chevrolet 
Onix morreram em uma colisão frontal.

‘Instituição 
Socialmente 
Responsável’

Uma verdadeira força tarefa foi montada por bombeiros de Umuarama na manhã de 
ontem (12), a fim de capturar um gato que havia entrado em uma boca de lobo no 
Camelódromo Municipal. Os bombeiros chegaram a ouvir o miado do animal, que fugia 
pela tubulação sempre que um dos profissionais se aproximava. Depois de mais de uma 
hora de tentativa, o bichano foi deixado no local e um pedaço de madeira foi instalado 
dentro da boca de lobo para que o gato escalasse e saísse sozinho dali.

ALEX MIRANDA

Todos os anos, a ABMES (Asso-
ciação Brasileira de Mantenedoras 
de Ensino Superior) lança a cam-
panha ‘Responsabilidade Social 
do Ensino Superior Par ticular’. A 
Instituição que adere é avaliada 
pelo programa de ser viços que 
prestou à comunidade, durante 
uma semana. O da Unipar foi reco-
nhecido entre os bons e por isso 
recebeu o selo ‘Instituição Social-
mente Responsável’.

Há anos é contemplada. 
Neste, centenas de pessoas da 
comunidade foram atendidas. 
Os trabalhos foram coordenados 
pela DEGEU (Diretoria Executiva 
da Gestão da Extensão Univer-
sitária) e pela DEGCD (Diretoria 
Executiva de Gestão da Comuni-
cação e Divulgação), via Depar ta-
mento Comunicação Social. Para 
o diretor de Extensão Universitá-
ria da Unipar, professor Adriano 
Mar tins, a concessão do selo é 
a prova do trabalho sério que a 
Unipar desenvolve nos seus pro-
jetos ao longo do ano.
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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
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
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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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
LG

A
Ç

Ã
O

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

Malhação 
Filipe tenta acalmar Rita. Guga 

e Meg deixam a casa de Max, e 
Regina garante que jamais per-
doará o marido. Anjinha incentiva 
Marco a pedir Carla em casamento. 
Rita pede que Filipe fique atento 
com Leila. Lara orienta Leila a 
investigar o passado de Rui. Celso 
comenta com Neide sobre Carla. 
Leila ouve quando Lígia diz a Lara 
que a relação de Rita e Rui foi con-
turbada. César tenta se aproximar 
de Jaqueline. Rui procura Rita. 
Raíssa é selecionada para um 
bolsa de estudos no exterior. 

Bom Sucesso 
Ramon aceita namorar Fran-

cisca. Paloma e Ramon conver-
sam sobre seus novos relaciona-
mentos. Toshi e Léo simulam uma 
vida de casados para os pais da 
japonesa. Vera promete dar uma 
par te de seu primeiro salário a 
Vicente, pela ajuda do neto. Vera 
surpreende positivamente Nana 
e Marcos ao sugerir a criação de 
uma plataforma colaborativa para 
a Prado Monteiro. Nana elogia 
Vera para Alber to. Patrick conta 
a Gabriela que o namoro com 
Lorena é falso. Paloma recusa o 
pedido de namoro de Marcos.

A dona do pedaço
Na prisão, Jô conhece Capitã, 

que dá um novo nome à moça. 
Maria da Paz afirma a Amadeu que 
não consegue pensar em um novo 
relacionamento. Agno pede Lean-
dro em casamento. Capitã e Nalva 
ameaçam Jô. Kim convida Vivi para 
ser sua madrinha de casamento. 
Maria da Paz sofre por causa de Jô. 
Rock questiona Dorotéia e Eusébio, 
e descobre que Joana pode ser filha 
de Maria da Paz. Kim insiste para 
que Vivi se livre de Camilo. Régis 
aposta todo o seu dinheiro no cas-
sino. Maria da Paz declara a Rock e 
Joana que sua missão é resgatar Jô.

As aventuras de Poliana 
Gael e Benicio ficam desolados 

ao ver a placa de aluguel em sua 
casa. Verônica escuta o podcast e 
escuta a denúncia para sua filha. 
Roger vai até a casa de Glória, 
encontra Antônio conversando com 
Nancy e ameaça contar para sua 
mãe que ele está recebendo visitas 
sem o consentimento da dona da 
casa. Gael, Benicio e Yasmin deci-
dem fazer de tudo para dificultar o 
aluguel da casa que moram. 

Cúmplices de um resgate 
No vilarejo, Isabela almoça com 

Otávio, Rebeca, Helena e Nina. Ela 

desliga a TV para ninguém ver o 
programa. Celso Portiolli chama a 
banda C1R, porém Manuela não 
vai para o palco, devido a roupa 
não ficar pronta a tempo.

Topíssima 
Os estudantes descobrem que 

Sem Noção pediu comida e fingiu ter 
cozinhado. Sophia chega até a dele-
gacia e Mão de Vaca esbraveja contra 
ela. Pedro tenta conter o filho. Paulo 
Roberto e Taylor lamentam o ocorrido 
na cerimônia. Pedro impede que o 
filho fale com os jornalistas. André 
chega ao hospital para ver a filha. 
Beatriz exige que Angélica conte tudo 
o que aconteceu na noite em que ela 
foi com Lima na suíte de Sophia.

O rico e Lázaro 
Em conversa com Zac, Elga 

se sente culpada por ter se omi-
tido em relação ao tratamento de 
Chaim com os filhos. Samira e 
Talita ficam com medo de Chaim 
retornar do mundo dos mortos. 
Nicolau tem um pesadelo com o 
pai. Amitis se une à Sammu para 
destruir Daniel. O governador se 
recorda do milagre ocorrido com 
Lia. Arioque decide interrogar a 
família de Elga sobre a morte de 
Chaim. No calabouço, Asher se sur-
preende com a presença de Zac.

Lola se preocupa com o 
estado de saúde de Júlio
Em “Éramos seis”, Lola é impedida de acom-
panhar o marido ao chegar no hospital. Marion 
procura Almeida para ter notícias de Júlio. Lola 
se desespera ao saber que Júlio precisará 
ser operado. Olga sente as dores do parto 
e Zeca se desespera. Lola consola Alfredo. 
Termina a cirurgia de Júlio. Julinho reclama 
do comportamento de Lili. Lola se preocupa 
com o estado de Júlio. Zeca decide fazer o 
parto de Olga.
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Sua indecisão está fazendo você se sentir descon-
fortável. Você precisa tomar uma decisão definitiva 
para encontrar a sua paz interior. Você está sofrendo 
de falta de energia, mas isso é contrabalançado pela 
sua sagacidade. 

Seu bom senso o está guiando na direção certa. 
Alguns chamam isso de sorte, seja racional. Des-
carte certos hábitos que não estão ajudando você. 
Seria uma boa ideia rever seus hábitos alimentares.

Sua indecisão está fazendo você se sentir des-
confortável. Você precisa tomar uma decisão 
definitiva para encontrar a sua paz interior. Você 
está sofrendo de falta de energia, mas isso é con-
trabalançado pela sua sagacidade. 

Um problema será resolvido sem esforço. Essa 
facilidade lhe dará asas. Algumas emoções subi-
rão novamente à superfície e você consequente-
mente terá dificuldade para controlar seus nervos 
quando fala.

Sua atitude contraditória faz com que as pessoas ao seu 
redor sejam cautelosas. Seja menos contraditório e tome 
cuidado com o que diz. Aproveite o presente para perder 
hábitos baseados em circunstâncias passadas que não 
são mais relevantes e são prejudiciais para a sua energia.

Seja determinado se a tentação se tornar forte 
demais para você. Você está achando difícil man-
ter a calma hoje! Você está em melhor forma e se 
sente mais capaz de enfrentar o que precisa ser 
enfrentado. Não se afunde em discussões inúteis.

Sua atitude contraditória está criando desconfiança em 
torno de você. Você precisa ser mais simples e cuida-
doso com o que diz. Aproveite este dia para descartar 
hábitos que se relacionam com outros tempos e estão 
prejudicando a sua produção de energia.

A sinceridade de suas propostas fará com que você 
ganhe apoio das pessoas ao seu redor e você será 
capaz de defender sua causa com muita força. Você 
terá a necessária autoconfiança para cumprir suas obri-
gações, mas seria bom se desprender mentalmente.

Tenha cuidado para não ser impulsivo, você fala rápido 
demais. Os prazeres materiais vêm na hora certa. Você 
precisa recarregar suas baterias para manter o ritmo 
em torno de você. Passe algum tempo sozinho tam-
bém. Você vai se sentir melhor com isso.

Você controla muito melhor suas emoções agora e isso vai 
permitir que você seja mais perspicaz sobre as pessoas 
que o rodeiam. Você vai ter um bom desempenho mesmo 
depois de uma atividade intensa, você está em excelente 
forma! Você precisa gastar o seu excesso de energia.

Não confie em ninguém além de você mesmo. Você 
vai ser mais reagente, de forma construtiva. Sua natu-
reza realista será de grande ajuda para as pessoas ao 
seu redor, mas você não é bom em estabelecer seus 
próprios limites - não se esqueça de pensar em você.

É um bom momento para qualquer coisa relacionada 
com questões oficiais, jurídicas e administrativas. Este 
é o momento para agir. Mantenha seus pés no chão, 
especialmente se você for convidado para jantar. Você não 
conseguiria lidar com excessos, então ouça o seu corpo.
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ERJP
SEMATRASO
TIMPEDIR

PAULONEM
NASMABA
DONODOC

TRAJEDEGALA
TSOLOOS

VELAALIADO
DATPRO

VERDADEFC
OFLAOLA
UPCLTUI
REMOVEDOR

COTOANTRO

(?) Guedes, 
ministro da 
Economia 
em 2019

Situação
impre-
vista

(?)-in,
técnica de 
massagem

oriental

(?) do baú:
casamen-

to por
dinheiro

Ar, em
inglês

Pó branco
perfu-
mado

Capital
do Egito
(Geog.)

Fidel
Castro,

líder
cubano

"(?) – Altas
Aventu-

ras", filme
da Disney

O de
esmalte é
a acetona

Código 
trabalhis-
ta (sigla)

Consoan-
tes de
"data"

O cão que 
teve o rabo

cortado
(pop.)

Lugar de
vícios e

perdições

Em dia; 
pontual-
mente

Prêmio da-
do aos me-
lhores do
Carnaval
carioca

Colocar

F (Quím.)

Pedra de cor verde
Ticiane Pi-
nheiro, apre-
sentadora

Animal
que puxa

trenós

Barrar;
bloquear 
Som da

vaia
Também

não
Estômago
das aves

Título
nobre

espanhol

Informa-
ção do

convite de
festas

solenes

Doença
alérgica

Odair José,
cantor

Sílaba de
"batom"

Operação
bancária

Terra;
chão

A família
(fig.)

Oi

Tenente
(abrev.)

A favor de
Estrela-(?):
o planeta

Vênus

Flamengo
(red.)

Plástico 
de garrafas

Bife à (?): é passado
na farinha de rosca

Segunda
vogal

Galhadas
de planta

Forma do
martelo
Peça do
castiçal

Parceiro;
cúmplice

Concede 

Sinceri-
dade

2/up. 3/air — don. 4/cotó. 5/cairo — ramos.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Zélia Casoni Empatia
Em oficina, nesta quarta, 13, professores da Unipar debatem o tema 

‘Mapa de empatia’. O objetivo é ampliar o aprendizado que leva a 
pessoa a compreender o estado emocional do outro ao colocar-se no 
lugar dele. A realização é do Pró-Magíster (Programa Institucional da 
Valorização do Magistério Superior). Começa às 14h, no Câmpus-Sede.

No recolhimento 
eu me esvazio. es-
tar vazio significa 
estar direcionado 
para outra coisa. 
fico vazio quando 
aceito tudo como 
é, quando real-

mente aceito todo 
ser humano como 

ele é.” 
(Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversário 

hoje -, Francisco Cândido de Almeida, 
Rafael Braga de Mello Bruder, Maria José 

Coelho Esperança Vieira.  Da coluna: 
felicidades!

Mulheres nas Alturas
A  3ª Rodada de Negócios promovida pela 
Câmara da Mulher Empreendedora  & par-
ceiros já provoca frisson nas empresárias 
que esperam repetir a noite de entrete-
nimento e negócios do ano passado, no 
Studio Brum Arquitetura. O evento vem 
recheado de novidades, standes, expo de 
fotos e muito empreendedorismo. Vejam  
no destaque abaixo e marquem presença. 

PORTRAIT
ANECY ONCKEN  reina absoluta na coluna desta quarta-feira, na lente exclusiva de 

Luci lemes. 
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Palestras Imperdíveis 
Os palestrantes que participarão da 3ª Semana de Gestão Aciu  foram escolhidos  para propiciar o melhor 
conteúdo, tecendo um amplo painel de conhecimentos. São eles Rodrigo Rezende (Como ganhar com seu 

Instagram), Leonardo Revesso (Neurovendas), Lorena Torres (Construindo pontes para vender mais e melhor), 
Celso Ferrari (Qualidade e excelência no atendimento) e Pedro Fiorenza (Mindset para prosperidade - Pensa-

mento focado vende o dobro). De 25 a 29 de novembro, na Aciu, às 7h45.

Visita Oficial
 Governador Edio Martello no Rotary Clube de Umuarama CAPITAL DA AMIZADE 

-, no clique sendo recepcionado pelo presidente Nelson Pires.

ARQUIVO ROTARY CATEDRAL

Medicina com balé
A Semana Acadêmica do curso de Medicina ganhou um toque de arte. A apresentação de 
balé do grupo Dominas, da escola Ballerina, ilustrou a abertura solene. Quatro profes-
soras da Unipar estão entre as bailarinas que o compõem [quase todas com mais de 40 

anos]. Na foto elas posam com a coordenadora do curso de Medicina, professora doutora 
Maria Elena Diegues. Em tempo: ‘Dominas’ é palavra latina que significa senhoras. 

Dança & Dança
No próximo sábado (16) a Cia de Dança 
IFPR apresentará seu tradicional espetá-

culo de fim de ano no Centro Cultural Vera 
Schubert às 20h, com entrada franca. Esse 

ano o tema será “A vida é uma dança”.
O espetáculo mostrará coreografias inéditas 

de dança do ventre, forró e flamenco, além da 
participação especial da Cia Musical Schubert, 

de regência de Marco Aurélio Tavares. 
O show retratará o cotidiano de artistas, 
com seus erros e acertos, e como a arte 
influencia na vida das pessoas e vice-

-versa. “Também será um momento para 
refletirmos sobre a brevidade dos instan-
tes, sobre as mudanças que ocorrem a 

toda hora, sobre a flexibilidade frente às 
dificuldades e sobre a celebração que de-
vemos ter pela vida”, nos conta a diretora 

da Cia de Dança, Máriam Trier.
O espetáculo tem a assinatura dos cenários 

de Claudia Lobato, da direção teatral de 
Carla Donadoni, da direção musical de Marco 
Aurélio Tavares e da iluminação de Amador 
Rodrigues. O apoio cultural é da Agência 

Experimental Fundação Cultural de Umuara-
ma e Instituto Federal do Paraná.

ASSESSORIA UNIPAR   
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CRUZE SEDAN 1.8 LT...........................................................................13/14 ........................... PRATA ...............................................COMPLETO,AUT, COURO ....................................................R$ 52.900,00
CRUZE SPORT6 TURBO ......................................................................18/18 ........................... PRETO ..............................................COMPLETO, AUT, COURO ...................................................R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO .................................................................16/17 ........................... BRANCO ..........................................COMPLETO, AUT, COURO ...................................................R$ 76.900,00
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 .............................................................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 TL ......................................................................................................17/18 ........................... BRANCO ..........................................COMPLETO ...............................................................................R$ 37.900.00
ONIX 1.0 LS .............................................................................................14/14 ........................... BRANCO ..........................................DH,LIMP,DS ..............................................................................R$ 31.900.00
ONIX 1.0 LT .............................................................................................17/17 ........................... CINZA ...............................................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
PEUGEOT 2008 ALURE  ......................................................................17/17 ........................... BRANCO ..........................................COMPLETO ...............................................................................R$ 54.900.00
PRISMA 1.0 JOY .....................................................................................17/17 ........................... CINZA ...............................................COMPLETO ...............................................................................R$ 39.500.00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................................15/16 ........................... CINZA ...............................................COMPLETO ...............................................................................R$ 42.900,00
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, AUT ................................................................. R$ 111.900,00
S10 LT 4X2 ...............................................................................................14/15 ........................... PRETA ...............................................COMPLETO ...............................................................................R$ 89.900.00
S10 LTZ 2.8  4X2 AT ..............................................................................14/14 ........................... BRANCO ..........................................COMPLETO, AUT, COURO ...................................................R$ 92.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................13/13 ........................... PRATA ...............................................COMPLETO, AUT ....................................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................13/13 ........................... CINZA ...............................................COMPLETO, AUT ....................................................................R$ 36.900,00
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 ...............................................................18/18 ........................... PRETA ...............................................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
ABC DE UMUARAMA PROMOÇÕES 
DE VENDA LTDA ME, inscrita sob 
nº CNPJ 11.380.584/0001-94, 
estabelecida na Rua Paranapa-
nema, 2517, CEP 87.503-010, na 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 33.258. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
EDIVALDO VIEIRA DE SÁ, ins-
crita sob nº CPF 490.826.719-
72, estabelecida na Avenida 
Paraná, 5117, Zona III, CEP 
87.502-000, na cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 11.254. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ADILSON RIBEIRO DOS SAN-
TOS - ME, inscrita sob nº CNPJ 
13.960.907/0001-44, estabe-
lecida na Rua Cambé,4155, Zona 
II, CEP 87.502.160, na cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 31.176. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      
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Sipat   A Semana 
Interna de Prevenção 
de Acidentes de 
Trabalho da Unidade 
de Francisco Beltrão foi 
realizada com sucesso. 
A Sipat foi aberta pelo 
professor Leonardo 
Velasquez, que falou 
sobre a importância 
da imunização 
quanto o surgimento 
de doenças que já 
estavam erradicadas 
e novas epidemias. Já 
a professora Mirian 
Cozer falou sobre saúde 
alimentar em oficina 
sobre lanches funcionais. 
Também fizeram parte 
da programação a peça 
de teatro ‘O Auto da 
Barca do Fisco’ e uma 
tarde para cuidados 
com a pele, orientações 
e embelezamento com 
o curso de Estética e 
Cosmética.

Conhecimento   O 
professor Wagner 
Luiz Marques, dos 
cursos de Processos 
Gerenciais e Ciências 
Contábeis da Unidade 
de Cianorte, esteve no 
Supermercado Paraná 
para ministrar palestra 
aos colaboradores da 
empresa. Ele abordou 
o tema: ‘O motivo de 
atender com qualidade 
seu cliente’. Marques 
ressaltou a importância 
da boa relação para 
conquistar os clientes, 
sendo o líder não 
somente o encarregado 

do setor, mas também 
o profissional que 
lidera o trabalho com 
entusiasmo para 
atender. Segundo ele, 
além de poder colaborar 
para o desenvolvimento 
profissional dos 
seus funcionários e 
crescimento da empresa, 
esse tipo de parceria 
oportuniza à Unipar 
a divulgação dos seus 
diferenciais. 

Visita   A Unipar recebeu 
nos últimos dias a visita 
de alunos do Colégio 
Elite de Cascavel, que 
participaram de aula 
no laboratório de 
Anatomia Humana. Aula 
prática foi ministrada 
pela professora 
Aluana Moraes e pelo 
responsável técnico 
da Unidade de Saúde 
do bairro Aclimação, 
enfermeiro Alisson 
Bonetti. O foco foram os 
sistemas reprodutores 
feminino e masculino, 
demonstrados por 
peças anatômicas. 
Acompanhando a turma 
do 2º ano do ensino 
médio, a professora 
Karine Fonseca, que 
ministra a disciplina 
de Biologia, frisa que a 
ideia, já que os alunos 
estão se encaminhando 
para o Vestibular e na 
prova cai anatomia, é 
possibilitar o contato 
com a prática, saber 
o que é o órgão e sua 
função. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S EDesfalque no Flu

Em meio à luta contra o rebai-
xamento, o Fluminense terá um 
problema: o desfalque de Muriel, 
que vinha sendo titular desde 
a chegada às Laranjeiras, em 
julho. Exames realizados ontem 
(12) detectaram uma fratura na 
mão esquerda, e o goleiro não 
joga mais na temporada. Como 
opções, a comissão técnica tem 
Agenor e Marcos Felipe. Muriel se 
lesionou no duelo com o Inter-
nacional, no último domingo, no 
Beira-Rio. Esta foi a primeira vez 
que o camisa 27, cria das catego-
rias de base do Colorado, voltava 
ao estádio desde a despedida 
do clube. O goleiro defendeu o 
Fluminense em 24 partidas.

 De volta ao UFC

Conor McGregor já veio a público 
antecipar que seu retorno ao 
Ultimate será em janeiro de 2020. 
Desde então, diversos nomes 
de rivais para o falastrão foram 
surgindo. No entanto, no domingo 
(10), um ex-campeão do UFC se 
ofereceu para ‘dar as boas-vindas’ 
ao irlandês. Através de suas redes 
sociais, Rafael Dos Anjos desafiou 
‘Notorious’ em mais de uma cate-
goria de peso. Vale ressaltar que 
os dois já possuem um histórico. 
No UFC 196, em março de 2016, 
Dos Anjos defenderia seu cinturão 
peso-leve (70 kg) da companhia 
contra McGregor, então detentor 
do título dos pesos-penas (66 
kg). No entanto, às vésperas do 
combate o brasileiro foi obrigado 
a deixar o card por conta de um 
pé quebrado.

DIVULGAÇÃO
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Vitória deixa Afsu em vantagem 
para jogo de volta contra o Foz
Na segunda-feira (11) no Ginásio de 

Esportes Amário Vieira da Costa, o Umua-
rama Futsal enfrentou a equipe do Foz do 
Iguaçu, no jogo de ida das semifinais do 
Campeonato Paranaense de Futsal Chave 
Ouro, vencendo em casa por 4 a 3.

O jogo de volta será na sexta-feira 
(22) no Ginásio Costa Cavalcanti, casa 
do Foz do Iguaçu. Na primeira partida, 
o Afsu conquistou um ponto de van-
tagem sobre o adversário, atual cam-
peão do Campeonato Paranaense. É 
importante lembrar que no segundo 
jogo, o Umuarama Futsal não vai con-
tar com o forte apoio dos vários torce-
dores que lotaram o “Vierão” no jogo 
de ida, que incentivaram o time.

Nei Victor, técnico do Afsu, disse 
que foi um jogo difícil, mas um gol 
contra definiu o placar com a vitória 
do Umuarama. “Foi um jogo equili-
brado desde o início, nosso adversá-
rio não é um time fácil. É uma equipe 
que possui diversas estratégias. Mas 
nós conseguimos quebrar a linha de 

jogo do Foz, detalhes que 
foram colocados nos trei-
nos preparatórios para 
esta partida. Para a pró-
xima partida esperamos 
novamente muitas dificul-
dades já que dessa vez 
o Foz jogará em casa, 
contando com o apoio da 
torcida. Mas vamos traba-
lhar duro novamente para 
utilizarmos bem nossa 
vantagem. Mas não é por 
causa disse que pensa-
mos no empate, estamos focados na 
vitória”, afirma Nei.

Pedreira
“Vale lembrar que o Foz é o atual 
campeão Estadual e um dos finalis-
tas da Liga Nacional, o Afsu chegou 
entre as principais equipes da 
Chave Ouro após superar uma série 
de obstáculos, incluindo a perda 
de peças importantes do elenco e 
algumas suspensões, que foram tra-
balhadas e superadas pela equipe”, 
lembrou o técnico Nei Victor.

TIME profissional de Futsal de Umuarama na partida 
de ida contra o Foz, conseguiu a vitória

DIEGO LANESKO

Handebol de Umuarama é 
destaque na liga regional
Os times de handebol feminino e 

masculino de Umuarama estiveram 
presentes na Copa Jussara de Han-
debol que aconteceu nos dias 08,09 
e 10 de novembro, nas categorias 
sub-14 no masculino e sub-17 no 
feminino e adulto livre feminino.

No sub-14 os atletas da Capi-
tal da Amizade conquistaram a 6° 
colocação. Já no sub-17 as atletas 

ficaram em 3° lugar geral, e na 
categoria Adulto l ivre feminino 
conquistaram o 2° lugar geral. 
“Agradeço a todos os atletas que 
tiveram muita garra e determina-
ção. Acho que este é apenas o 
início de um grande trabalho que 
está sendo realizado em nosso 
município”, disse Gabriela Dias, 
integrante da comissão técnica.
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