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da arquidiocese de 
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Marcos Vaz e Miss 
Sênior Anecy Oncken 
lançam hoje livro em 
Umuarama

CPI do Transporte ouve hoje 
o secretário de Administração
Vereadores que fazem parte da CPI do Transporte Público ouvem hoje o atual secretário de 
Administração do Município, Vicente Gasparini. A Comissão investiga supostas irregularida-
des no contrato firmado entre a prefeitura e a Viação Umuarama. Gasparini será questio-

nado sobre vários assuntos relacionados à contratação da empresa. 

Meia tonelada
 Quase meia tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Estadual em Palotina. Mais 

de 800 tabletes estava em um Vectra ocupado por dois homens, que conseguiram fugir da abordagem 
depois de perseguidos na rodovia. 
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CPI da JMK
Os deputados da CPI da JMK aprovaram requerimento para 
oficializar os órgãos competentes para a quebra do sigilo bancário, 
entre janeiro de 2015 e maio de 2019, de 20 oficinas mecânicas, 
cinco empresas e oito pessoas físicas, que teriam ligação com a 
empresa JMK, à época prestadora dos serviços ao Estado.
Segundo o presidente da CPI, deputado Soldado Fruet (PROS), 
a medida foi necessária, pois o pedido inicial feito pela 
Procuradoria da Assembleia e indeferido sob o argumento de 
que a CPI tem competências para fazer tal solicitação.

Rodovias abertas
A Alep aprovou na terça-feira 
(19) o projeto de lei que proíbe 
o bloqueio de rodovias de todo 
o estado durante a realização 
de obras de manutenção. 
A proposta, assinada pelo 
deputado Marcio Pacheco 
(PDT), foi aprovada em primeiro 
turno de votação. De acordo 
com o texto, o Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Estado do Paraná (DER-PR) e 
as concessionárias de pedágio 
que atuam no estado deverão 
providenciar a sinalização de 
acordo com a disponibilidade 
da pista ou acostamento para 
que seja possível manter, com 
segurança, o fluxo de veículos 
nos dois sentidos da via de 
forma ininterrupta.

Investimentos no Noroeste
O deputado estadual Delegado Fernando Martins se reuniu 
com o diretor administrativo da Agência Paraná do Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Wilson 
Bley, onde tratou de assuntos importantes relacionados ao 
desenvolvimento do Paraná. Em breve ele apresentará as 
novidades colidas com o diretor do banco e os investimentos 
importantes que serão feitos na região Noroeste.

Linhas de crédito
O parlamentar revelou que nas conversas que teve com Bley, 
procurou aprender como funciona o sistema de financiamento 
para produtores rurais e pequenos empresários. “Estamos 
procurando as formas de facilitar o direcionamento do empresário 
e do produtor rural, agilizando o acesso de cada um deles para 
que possam receber tais benefícios. A intenção é que cada micro e 
pequeno empresário, ou micro e pequeno produtor, possa dar um 
passo importante para fomentar seus negócios e gerar economia e 
desenvolvimento na região”, relata o deputado.

Procedimento
Administradores das rodovias 
deverão realizar a obra de 
forma que comprometa 
apenas um lado da via por vez, 
permitindo que uma das pistas 
esteja sempre disponível para 
o tráfego de veículos nos dois 
sentidos ininterruptamente; 
e providenciar sinalização 
adequada para garantir 
segurança aos motoristas. 
Caso a obra exija a interrupção 
completa da via, o DER e 
as concessionárias deverão 
sinalizar, com antecedência do 
ponto de bloqueio, utilizando 
dispositivos de segurança. 
Ainda de acordo com o texto, 
os administradores das rodovias 
deverão evitar a interrupção de 
longos trechos de pista.
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Diretor-geral da Alep é um dos 
presos em operação do Gaeco
O ex-diretor geral do Detran-

-PR (Departamento de Trânsito do 
Paraná) e atual diretor-geral da Alep 
(Assembleia Legislativa do Paraná), 
Marcello Alvarenga Panizzi, é um 
dos presos na operação do Gaeco 
(Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado) 
do MP-PR (Ministério Público do 
Paraná) ontem (quarta-feira, 20).

A ação investiga o direcionamento 
do edital do Detran-PR para o creden-
ciamento de empresas que prestam 
o serviço de registro de financia-
mento de veículos no estado.

Além de Panizzi, também foram 
expedidos mandados de prisão con-
tra três servidores comissionados 
na época do lançamento do edital 
e um ex-assessor da Governadoria 
do Estado do Paraná. Ao todo, são 
cumpridos cinco mandados de pri-
são temporária e sete mandados de 
busca e apreensão.

Panizzi foi nomeado diretor-geral 
do Detran-PR pela então governado 
Cida Borghetti (PP). Ele tomou posse 
em 26 de abril do ano passado e 
ficou até dezembro.

O advogado foi diretor-geral da 
antiga Secretaria de Estado do 
Trabalho, Emprego e Economia 
Solidária, diretor do Instituto das 
Águas do Paraná e atualmente é 

Redução das taxas
Após a auditoria do TCE, o Detran-
-PR admitiu as irregularidades e 
anunciou a redução de quase 60 
por cento das taxas. Cumprindo 
determinação do TCE, o Departa-
mento procurou as empresas cre-
denciadas para o serviço de registro 
de financiamento para fazer um 
aditivo aos contratos e estabelecer 
o novo patamar de cobranças.
A diminuição passaria a valer em 1º 
de setembro, no entanto, a Infosolo 
entrou novamente na Justiça e 
impediu o processo.

Nota da Alep
Em nota, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) informou ontem que o 

diretor-geral da Casa pediu exoneração do seu cargo, até a apuração dos fatos 
pretéritos, alheios a atual função que atualmente desempenhava no legislativo. 

Reitera-se que as investigações em curso pelo Gaeco não têm relação alguma 
com a Assembleia Legislativa.

diretor-geral da Assembleia Legis-
lativa do Paraná.

OPERAÇÃO
O Gaeco investiga o direciona-

mento do edital do Detran-PR para 
o credenciamento de empresas 
que prestam o ser viço de regis-
tro de financiamento de veículos 
no estado. O processo, feito em 
agosto de 2018, teria sido manipu-
lado para beneficiar uma das empre-
sas vencedoras. Com isso, a favore-
cida teria faturado, entre novembro 
de 2018 e junho de 2019, aproxima-
damente R$ 77 milhões.

QUEDA DE BRAÇO
O credenciamento de empre-

sas para o ser viço de registros 
de contratos de financiamento é 

pivô de uma queda de braço. Em 
janeiro, o governador Ratinho Jr 
anunciou que a taxa que custa R$ 
350 seria reduzida para o valor 
máximo de R$ 143,63. A medida 
diminuiria em mais da metade 
o custo da taxa para o financia-
mento veicular ao consumidor.

Após isso, A Infosolo entrou 
com uma liminar, acatada pela 
Justiça, que suspendeu o novo 
edital de credenciamento de 
outras empresas aptas a fazerem 
o serviço de gravame dos financia-
mentos. O gravame é registrado no 
documento do veículo e impede que 
o proprietário faça qualquer transfe-
rência sem que o banco que finan-
ciou tenha conhecimento.

ALÉM de Panizzi, também foram expedidos mandados de prisão contra três servidores comissionados e um 
ex-assessor da Governadoria do Estado

DIVULGAÇÃO
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Dom Mamede
em Maringá

O a r ceb i spo  de 
Maringá, Dom Anuar Bat-
tisti, renunciou ao cargo 
e o bispo de Umuarama, 
Dom João Mamede foi 
designado para ser o 
novo administrador apos-
tólico da arquidiocese. O 
pedido de renúncia de 
Battisti foi aceito pelo 
Papa Francisco.

Na manhã de ontem 
(quar ta-feira, 20), o 
arcebispo se pronun-
ciou sobre o assunto 
em entrevista coletiva. 
A renúncia foi solicitada 
por motivos de saúde. 
A g o r a  D o m  A n u a r 
passa a ser arcebispo 
emérito de Maringá.

No próximo domingo 
(24), Dom Anuar com-
pletaria 15 anos como 
arcebispo da cidade. 
Aos 65 anos de idade, 
ele está com a saúde 

fragilizada. Em 2002, 
sofreu um derrame cere-
bral e passou a conviver 
com sequelas quase 
imperceptíveis, mas 
nas últimas semanas 
começou a ter apagões 
em que chega a perder 
a consciência, inclusive 
nas celebrações.

Dom Anuar diz que 
não foi fácil tomar a deci-
são, mas que é o melhor 
para ele e para a Igreja. 
O bispo da diocese de 
Umuarama será o admi-
nistrador apostólico de 
Maringá até que seja 
escolhido o próximo arce-
bispo da cidade.

Dom Frei João Mamede 
Filho, que é franciscano, 
já terá compromisso em 
Maringá hoje (quinta-feira, 
21). Ele continua sendo 
bispo em Umuarama e vai 
acumular as duas funções.

DOM João Mamede continua sendo bispo em Umuarama e vai acumular as duas funções

ASSESSORIA

Agência Senado
Segunda instância
O senador Oriovisto 
Guimarães (Pode-PR) 
adiantou que os senadores 
da CCJ e os presidentes 
Davi Alcolumbre (Senado) 
e Rodrigo Maia (Câmara 
dos Deputados) darão 
andamento através de 
texto substitutivo ao 
projeto de lei, de autoria 
do senador Lasier Martins 
(Pode-RS), que disciplina 
a prisão em segunda 
instância no Código de 
Processo Penal. Esse 
projeto será apreciado 
antes que a PEC de autoria 
do próprio Oriovisto que 
regulamenta o tema na 
Constituição Federal.

Apoio
“A PEC 05/2019 não será 
arquivada. Ela já tem o 
apoio de 49 senadores, 
tem o parecer favorável 
da senadora Juíza Selma e 
vai permanecer na CCJ do 
Senado. Se o acordo não 
for cumprido ou se o STF 
entender que o que vamos 
aprovar é inconstitucional, 
imediatamente votaremos 
a PEC da prisão em 
segunda instância, de 
minha autoria”, defendeu 
Oriovisto.  

Aeroporto do sudoeste
Uma comitiva da Amsop, 
liderada pelo vice-prefeito 
de Francisco Beltrão, 
Antonio Pedron (PSD), 
busca apoio para a 
construção de um grande 
aeroporto que vai atender 
o sudoeste. “A Amsop 
está buscando o apoio do 
presidente da Assembleia, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), e do governo do 

Estado para a implantação 
do aeroporto regional do 
sudoeste”, disse Pedron.

Black friday
Projeção da Confederação 
Nacional do Comércio, 
a Black Friday deste ano 
deverá movimentar R$ 
3,67 bilhões e alcançar 
o maior faturamento em 
uma década. Os descontos 
do varejo ocorrem sempre 
na última sexta-feira de 
novembro e o evento 
já é a quinta data mais 
importante para o setor, 
atrás de Natal, Dia das 
Mães, Dia das Crianças 
e Dia dos Pais. A black 
friday de Cidade do 
Leste, na última semana, 
movimentou US$ 300 
milhões (R$ 1,2 bilhão).

Crescimento
Os bares e restaurantes 
devem fechar o ano 
alcançando a meta de 10% 
de crescimento, o que 
representa a criação de 
450 mil novos empregos, 
segundo dados da Abrasel 
e da Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes. 

Munchenfest
A Prefeitura de Ponta 
Grossa anunciou a data 
de realização da 30ª 
edição da Munchenfest 
de 28 de novembro a 1º 
de dezembro no Parque 
Ambiental. “Neste ano 
a MunchenFest terá 
um sabor a mais. Será 
ainda mais popular e 
democrática e esperamos 
a família ponta-grossense 
para muito divertimento 
no ritmo e gastronomia 
alemã”, ressalta a vice-
prefeita Elizabeth Schmidt.
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CCJ discute a reforma
da Previdência Estadual

A reforma da Previdência 
estadual proposta pelo Governo 
do Paraná começou a ser exami-
nada pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), da Alep, 
na reunião realizada no início 
da tarde da terça-feira (19). O 
assunto é tratado por uma Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC) e através de dois projetos 
de lei, ambos de 2019.

O relator das três proposições, 
deputado Hussein Brakri (PSD), 
líder do Governo, apresentou rela-
tórios favoráveis, opinando pela 
aprovação da admissibilidade da 
PEC e pela constitucionalidade 
e legalidade dos projetos. Lem-
brou que o objetivo do Governo 
paranaense é ajustar a legislação 
estadual à nova redação sobre 
previdência inserida na Consti-
tuição Federal. A Emenda Cons-
titucional 103, de 2019, promul-
gada no início do mês, alterou o 
sistema de Previdência Social e 
estabelece regras de transição e 
disposições transitórias.

Como os deputados da CCJ 
solicitaram mais prazo para 
analisar as três propostas, pro-
tocoladas pelo Poder Executivo 
na Assembleia na última segun-
da-feira (18), a votação dos 

Oposição questiona
Já o deputado Tadeu Veneri (PT), líder da Oposição, questionou durante 

os debates na Comissão a importância da apresentação de estudos autuarias 
e do impacto financeiro relacionados às mudanças previstas. Ele também 

sugeriu que seja realizado um seminário para um grande debate com os ser-
vidores estaduais sobre o tema.

A ideia recebeu o apoio de lideranças sindicais que acompanhavam a reu-
nião. O professor Hermes Leão, presidente da APP-Sindicato reclamou da falta de 
diálogo com o Governo e disse que há um indicativo de greve do funcionalismo, 

o que será definido em assembleia nos próximos dias.

Pedágio
Também foi aprovado pelos deputados 
que integram a Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), o parecer 
do deputado Homero Marchese 
(PROS), apresentado na forma de um 
substitutivo geral, ao PL 345/2019, 
assinado pelo deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL). Essa proposição dispõe 
sobre a proibição do aumento de tarifas 
de pedágio em contratos de concessão 
ou permissão quando houver atraso 
no cronograma de execução de obras 
ou melhoramentos. O substitutivo 
estabelecendo que as medidas sejam 
adotadas para os próximos contratos.

pareceres foi adiada. Assim, a 
CCJ volta a se reunir, extraordi-
nariamente, nesta quar ta-feira 
(20), a par tir das 13h30, dando 
continuidade aos debates sobre 
a PEC e os dois projetos.

COMISSÃO ESPECIAL
Em relação a PEC, o depu-

tado Hussein Bakri fez questão 
de frisar que neste momento 
está sendo analisada somente 
a admissibilidade da matéria. Na 
sequência, a Proposta de Emenda 
Constitucional, que prevê a alte-
ração dos ar tigos 35 e 129 da 

Constituição do Estado e esta-
belece novas regras de funciona-
mento para a previdência social, 
será analisada por uma Comissão 
Especial. “Essa comissão tem um 
rito legislativo próprio que será 
respeitado”, observou.

OS deputados pediram mais prazo para analisar as três propostas, protocoladas pelo Poder Executivo na Alep

ORLANDO KISSNER/ALEP
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE BIODIESEL DO 
ESTADO DO PARANA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são conferidas, vem através deste 
convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os associados para participarem de uma 
assembléia geral ordinária  que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 27/11/2019 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à à Rua Augusto Giacomini nº10 
nesta cidade  de Colorado Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia:
-        Leitura e aprovação da ata anterior

- Discussão e aprovação da Previsão Orçamentária para o  exercício de 2020.     
-Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita a segunda convocação 
01 hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.   

Colorado, 21 de Novembro de 2019.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente
 

SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO

ROGÉRIO APARECIDO TOMITÃO - ME CNPJ. 

00.816.443/0001-55, Torna público que recebeu do IAP, a 
Licença de Operação de Regularização para Usina de Tratamento 
de Madeira e Madeira Serrada, a ser instalada no lote Rural  
Estrada Bonfim, Lote Rural n.º 4-E-1/B-1, da Gleba n.º 14-
Figueira, da Colônia Núcleo Cruzeiro – Umuarama/PR. 

Cartunista e Miss Brasil Sênior 
lançam livro em Umuarama

O car tunista umuara-
mense Marcos Vaz e a 
Miss Brasil Sênior Anecy 
Oncken,  lançam ho je 
(quinta-feira, 21) um livro 
voltado à educação e à prá-
tica esportiva, direcionado 
às crianças e aos jovens.

O livro “Umuaraminha 
Umuaramando os Esportes” 
será lançado no Senac, as 
19h. a obra literária é fruto 
da parceria entre o cartu-
nista e a Miss Brasil Sênior.

De acordo com Vaz, o livro 
fala sobre saúde e prática 
esportiva e servirá também 
como incentivo às crianças.

Além do lançamento 
do livro, o evento é uma 

homenagem à memória do 
pioneiro Mário Oncken, pai 
de Anecy, e ao extinto clube 
de futebol Tigrão.

Para participar do evento 
de lançamento, basta adqui-
rir os convites no valor de R$ 
30, na Livraria Paraná (Ave-
nida Paraná, 4505 – telefone 
– 36224838) ou na portaria 
do Senac no dia do evento. 
Cada convite dá direito a um 
exemplar do livro e ao coque-
tel, com acompanhante. 
Também haverá sor teios 
de brindes e, 10% do valor 
arrecadado com a venda dos 
convites será revertido para a 
Associação de Pais e Amigos 
dos Autistas (AMA).

Expresso Sicoob retorna à Umuarama
O Expresso Sicoob vol-

tará à Umuarama na pró-
xima segunda-feira (25) 
oferecendo cursos online 
em várias áreas do conhe-
cimento para a população, 
todos gratuitos. As ins-
crições podem ser feitas 

ANECY e Marcos Vaz no Destaques do Ano. Ela premiada como Escritora, Modelo 
e Miss Beleza Brasil Sênior

DIVULGAÇÃO

em qualquer agência do 
Sicoob em Umuarama até 
a sexta-feira (22).

Podem se inscrever 
pessoas com idade acima 
de 14 anos, que tenham 
conhecimento prévio em 
informática. O ônibus 

f icará estacionado na 
praça Miguel Rossafa até o 
dia 29. A ação é desenvol-
vida pelo Instituto Sicoob e 
faz parte das atividades de 
impacto social realizadas 
ao longo do ano no Paraná. 
É a oportunidade de quem 
busca reinserção no mer-
cado e qualificação. 

Os cursos disponíveis 
são: A ar te de falar em 
público; Administração de 

conflitos nas empresas; 
Aprenda a administrar seu 
tempo; Assistente de admi-
nistrativo; Atendimento nota 
10; Atitude Empreendedora; 
Como combater o estresse 
e a ansiedade; Como con-
quistar seu emprego; Como 
elaborar o TCC; Como fideli-
zar clientes e Comunicação 
empresarial; entre outros. 
As inscrições podem ser 
feitas nas agências Sicoob.

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

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
18/10 a 18/11 0,5000 0,3153 0,0000
19/10 a 19/11 0,5000 0,3153 0,0000
20/10 a 20/11 0,5000 0,3153 0,0000
21/10 a 21/11 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,03% 28,78 
Vale ON +1,18% 48,17 
ItauUnibanco PN -1,10% 35,13 
Viavarejo ON -1,46% 7,45 
Magazine Luiza ON -1,02% 44,52 
* Ontem (20/11) foi feriado em São Paulo

IBOVESPA: -0,38% 105.864 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 pelo índice

Iene 108,65
Libra est. 0,7744
Euro 0,9036
Peso arg. 59,72

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 4,2030 4,2040 +4,9%
PTAX  (BC) -0,1% 4,2027 4,2037 +5,0%
PARALELO +0,2% 4,1400 4,4400 +5,0%
TURISMO +0,2% 4,1400 4,4200 +5,0%
EURO -0,2% 4,6503 4,6522 +4,1%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (OUT) 1.587,37 0,20 4,89 5,34
Oeste (OUT) 1.591,55 0,20 4,72 4,97

DÓLAR 20/10

Iene R$ 0,0387
Libra est. R$ 5,43
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1539,65 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA *19/11

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 5,0%  | TJLP: 5,57%

Em 20/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,00 -0,6% 0,0%
SOJA Paranaguá 90,50 -0,5% -0,5%
MILHO Cascavel 38,50 0,0% 6,9%

SOJA 905,00 -6,50 -4,5%
FARELO 299,80 -2,20 -4,9%
MILHO 366,75 -3,25 -6,2%
TRIGO 515,50 3,50 -3,1%

SOJA 78,55 0,2% 0,8%
MILHO 33,98 0,0% 6,0%
TRIGO 46,44 0,9% 2,4%
BOI GORDO 189,43 2,1% 21,8%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 20/11 PR DIA 30d.

Em 20/11 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

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

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

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

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Ivo Sooma
na reta final

A pavimentação da Ave-
nida Ivo Sooma, em implanta-
ção no trecho municipalizado 
da rodovia PR-489 (saída 
para Xambrê), está entrando 
na reta final. Após visita ao 
canteiro de obras nesta quar-
ta-feira, 20, o secretário muni-
cipal de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação, Isamu Oshima, 
informou que restava um 
pequeno trecho para receber 
capa asfáltica. “Agora é uma 
questão de dias, talvez duas 
semanas. O asfalto já está 
bem próximo de encontrar o 
leito da rodovia, na frente do 
Parque Irani”, afirmou.

Apesar da grande dimen-
são da obra, e do inves-
timento de mais de R$ 7 
milhões em parceria com o 
governo do Estado, a obra 
segue dentro do cronograma. 
“A maior parte já recebeu 

asfalto, além de galerias plu-
viais, bocas de lobo e grama 
nas faixas laterais. Enquanto 
uma frente de trabalho fina-
liza a junção com a rodovia, 
na outra ponta outras equi-
pes já iniciaram as adequa-
ções para o entroncamento 
com a Avenida Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca”, expli-
cou o secretário.

Uma parte da Ivo Sooma 
inclusive já está liberada ao 
tráfego. “Assim que a constru-
tora entregar a parte restante, 
a avenida será totalmente libe-
rada para os veículos e então 
faremos o recapeamento de 
trechos das marginais e a 
pavimentação daquela parte 
ao lado do Centro Diocesano, 
conectando todos os pontos. 
Apenas a trincheira ficará para 
implantação posterior, mas 
também já está em fase de 
licitação”, acrescentou Isamu.

2 km e R$ 7,3 milhões
A Avenida Ivo Shizuo Sooma conta com o investimento de R$ 

7,3 milhões por meio de parceria entre o Estado e o município. Tem 
2 km de extensão (da Praça Odete Mossurunga até o Jardim Impé-
rio do Sol II), e terá 2,5 km de ciclovia no canteiro central, além de 

intersecções com outras vias, franqueando acesso seguro aos jardins 
Universitário e São Fernando, à Aceu e ao Parque Tarumã, Parque Irani 

e o Conjunto Sonho Meu, entre outros bairros.

PSS para estagiários
A Prefeitura de Umuarama 

realizará processo seletivo 
para estagiários de nível esco-
lar Médio, Técnico e Superior, 
conforme informações do 
edital 02/2019, disponível 
na Diretoria de Recursos 
Humanos do município. O edi-
tal estabelece as instruções 
para o processo, destinado 
à seleção e contratação de 
estagiários para áreas especí-
ficas sob contrato de natureza 
administrativa, não gerando ao 

candidato selecionado os direi-
tos de servidor público.

O processo é para o 
preenchimento de vagas e 
formação de cadastro de 
reserva, sendo que 10% 
delas serão asseguradas aos 
estudantes com deficiência. 
O estágio de estudantes de 
níveis médio, técnico e supe-
rior. Os detalhes estão na 
página do Ciumen na internet 
através do endereço eletrô-
nico ciumen.org.br.

Cerco aos togados
A insatisfação de cidadãos 
contra decisões de ministros do 
Supremo Tribunal Federal se 
reflete no número de pedidos 
de impeachment protocolados 
no Senado Federal. Já são 17 
somente este ano, e contra 
diferentes nomes, como 
Gilmar Mendes e outros. O 
mais recente, apresentado por 
dois dirigentes do movimento 
Mobilização Brasil, pede a 
suspensão “do exercício das 
funções da ministra Rosa 
Weber”. Segue parado na 
Secretaria Legislativa do 
Senado. Os demais também 
não andaram. Estão “pendentes 
de despacho” pela Assessoria 
Técnica. O presidente Dias Toffoli 
é um dos alvos. 

Pela liberdade
Alvo inédito da fúria popular, 
a ministra Rosa Weber mudou 
seu voto e entendimento sobre 
prisão para condenados em 
segunda instância em relação à 
análise anterior.

Ao povo
Um telão será instalado hoje no 
gramado de hotel em Brasília 
para a militância bolsonarista com 
transmissão ao vivo do congresso 
nacional da Aliança Pelo Brasil. 

Nasce o APB
O presidente Jair Bolsonaro 
escreveu ontem seu discurso 
sobre o APB. Os três filhos 
mandatários - Flávio, Carlos e 
Eduardo - estarão presentes, 
além da primeira-dama. 

Bandeiras
Bolsonaro vai finalizar, entre 
outras expressões, com os 
chavões “nossa bandeira nunca 
mais será vermelha”, e o que 
o consagrou: “Brasil acima de 
tudo, Deus acima de todos”.

Popularidade 
Para tentar reverter a baixa 
popularidade, o presidente 
Bolsonaro determinou a 
ministros próximos a revisão de 
programas sociais para anunciar, 
no início de dezembro, a 
ampliação dos que já existem e a 
criação de novos que terão foco 

principalmente na infância e na 
família. A estratégia de reforço 
da agenda social também 
prevê ampla divulgação 
do pagamento do 13º aos 
beneficiários do Bolsa Família. 

Dpvat
Com o apoio de partidos do 
Centrão, a oposição articula a 
rejeição da Medida Provisória 
904/19, que extingue, a partir 
de 1º de janeiro de 2020, o 
seguro Dpvat. PT, PDT e Novo 
já apresentaram emendas 
para alterar o texto da medida 
assinada recentemente pelo 
presidente Bolsonaro. 

Argumentos
O PDT pede a manutenção 
do Dpvat, pois, segundo 
diz na emenda, o seguro 
“desempenha importante 
função social, atendendo a mais 
de 300 mil pessoas acidentadas 
por ano”. O senador Paulo 
Paim (RS) sustenta que a MP 
implica “renúncia de receitas 
totalmente inoportuna”. A 
MP terá que ser aprovada no 
prazo de 120 dias. 

Efeito cascata 
A crise do PSL comprometeu 
planos de políticos que 
pretendiam repetir a onda 
bolsonarista e disputar 
prefeituras. De Norte a Sul 
do País, deputados estaduais 
seguem a divisão nacional da 
legenda. A maioria embarcará 
no novo partido do presidente 
Bolsonaro e outros, vinculados 
ao presidente Luciano Bivar 
(PE), seguirão na sigla.

Cada um por si
Assim como deputados 
federais, os estaduais buscam 
segurança jurídica para 
garantir o mandato após 
deixar o PSL e avaliam se o 
novo partido de Bolsonaro 
será criado a tempo de 
participar das eleições 
municipais do próximo ano.
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CPI do Transporte ouve hoje 
secretário de administração

Vereadores que fazem parte da 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que investiga supostas irregu-
laridades no contrato firmado entre 
a Prefeitura Municipal e a empresa 
Viação Umuarama, responsável 
pelo transporte público coletivo no 
centro urbano e distritos, intimaram 
o atual secretário de administração 
da gestão de Celso Pozzobom para 
ser ouvido na reunião que acontece 
nesta quinta-feira (21).

Vicente Gasparini, será ques-
tionado sobre vários assuntos 
relacionados à contratação da 
empresa mas, de acordo com 
o presidente da CPI, vereador 
Deybson Bitencour t (PDT), em 
síntese, adiantou apenas que as 
perguntas estão relacionadas à 
composição tarifária.

“Encontramos muitas divergên-
cias no decorrer do andamento 
das investigações feitas pela 
comissão. Estamos analisando 
todas as documentações enca-
minhadas pela Prefeitura Muni-
cipal e também repassadas pela 
empresa. Tais documentos foram 
solicitados durante as investiga-
ções e é através delas que encon-
tramos divergências que levam 
aos questionamentos”, explica 
o vereador, lembrando que já 
foram ouvidos também Armando 
Cordts, secretário de Administra-
ção durante a gestão do prefeito 
Moacir Silva, além de Marcelo 
Gomes do Vale, procurador jurí-
dico àquela época.

DIVERGÊNCIAS 
Bitencourt revela também que 

no decorrer das análises feitas 
sobre a documentação enviada 
pela empresa e pela Prefeitura, 

Atribuições
A CPI do Transporte Público instaurada pelo Poder Legislativo de Umuarama no 

iníco de outubro deste ano tem como a atribuição de averiguar o contrato de con-
cessão de serviço de transporte coletivo à empresa concessionária em atividade 

no município – Viação Umuarama Ltda.
Dentro de um prazo de 90 dias, estão sendo analisadas as condições atuais de 

serviço prestado pela empresa e se são os mesmos apresentados no momento da 
assinatura do contrato. O procedimento licitatório também está sendo verificado, 

incluindo a composição da tarifa inicial usada como base para a concessão.
O valor das tarifas e estudo dos lucros, faturamento anual bruto e demais 

atribuições administrativas da empresa também passam pelo crivo da CPI. O preço 
da tarifa para utilização do transporte público coletivo de Umuarama é de R$ 4,30 

(cartão magnético) e R$ 4,50 para pagamento em dinheiro.

foram encontrados pontos que 
chamaram a atenção dos membros 
da CPI. “Vimos algumas divergên-
cias entre a Viação Umuarama e a 
Prefeitura. Não nos convencemos 
de que o aumento das tarifas foi 
coerente com o poder econômico 
da comunidade, e pela qualidade 
do serviço prestado pela empresa.

“Vimos também que o muni-
cípio não fez um levantamento 
próprio, a fim de identificar se era 
coerente o reajuste apresentado 
pela empresa”, conta, ressaltando 
que serão vários questionamentos 

nesta linha a serem feitos e ainda 
pelo fato de o secretário de Admi-
nistração ter a função de fiscalizar 
o contrato, acompanhar o controle 
de qualidade na questão de usuá-
rios e verificar se a empresa está 
cumprindo todos os pontos firma-
dos no contrato”, encerra.

Para a reunião na quinta-feira 
(28), foi intimado o ex procurador 
jurídico do município da gestão de 
Celso Pozzobom, Heber Fregne e 
para o dia 5 de dezembro, o convo-
cado será Wandeley Mitsuo, diretor 
da Viação Umuarama.

COMISSÃO já ouviu dois ex secretários e agora segue oitivas com atuais secretários municipais

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS



09LOCALUMUARAMA, 21 DE NOVEMBRO DE 2019

PRE apreendeu quase
meia tonelada de maconha

Patrulheiros rodoviários estaduais 
que atuam no Posto de Fiscalização de 
Palotina (município localizado a 95 quilô-
metros de Umuarama) apreenderam na 
manhã de ontem, uma grande quanti-
dade de maconha. A droga estava sendo 
transportada em um veículo Vectra.

A abordagem aconteceu por volta 
das 10h, quando era realizado um 
patrulhamento de rotina pela rodovia 
PR-364. Os patrulheiros avistaram o 
carro suspeito e resolveram se apro-
xima, assim que tentaram a abor-
dagem, o condutor não obedeceu a 
ordem de parada e empreendeu fuga 
sentido a Palotina.

Uma perseguição foi iniciada e o 
Vectra realizou diversas ultrapassa-
gens perigosas, colocando em risco 
a sua vida e dos usuários da rodovia, 
até que adentrou em uma plantação 
de soja. O motorista e o passageiro 
abandonaram o carro às margens da 

pista e fugiram à pé por um matagal.
O Vectra foi averiguado e consta-

tado que em cima dos bancos e no 
porta malas estavam 896 tabletes de 
maconha que pesaram 489 quilos.

A droga e o veículo foram encami-
nhados para a Delegacia de Polícia 
Civil de Palotina para os procedimen-
tos cabíveis. Os ocupantes do veículo 
não foram localizados.

Trio é detido por latrocínio em Brasilândia do Sul
Quatro pessoas foram detidas ontem 

(20) à tarde suspeitas de envolvimento 
no latrocínio que aconteceu pela manhã 
em Brasilândia do Sul (62 quilômetros de 
Umuarama). De acordo com a PM, os três 
homens e a mulher detidos, estavam em 
Alto Piquiri, mas foi verificado que nenhum 
teria sido o autor do disparo de arma de 
fogo que matou José Venancio, 60. 

Os policiais já têm suspeitas de quem 

QUASE meia tonelada de maconha foi apreendida pelos policiais rodoviários
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seja o criminoso, que segue foragido, 
depois de atingir a vítima, fugiu levando 
duas armas de Venancio, mas deixou cair 
dois celulares, que foram apreendidos e 
analisados pela polícia. José Venancio 
morreu no assalto em sua propriedade 
rural por volta das 7h30 de ontem, quando 

o autor chegou dizendo ser policial. Ele 
pediu que os sitiantes entregassem uma 
arma (legalizada). O morador entregou, 
mas, ao perceber que havia algo errado, 
entrou em luta corporal com o bandido. 
Venâncio foi atingido na cabeça e mor-
reu após receber socorro.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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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
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Luísa se preocupa cada vez mais com sua
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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
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

Leila vê Rui beijando 
Rita e conta para Lara
Em “Malhação” Jaqueline intercede por Rita e afirma 
que Anjinha precisa contar a verdade para Cléber. Nanda 
insinua que Camelo deve apoiar a viagem de Raíssa. 
Madureira conversa com Marco sobre Carla. Camelo 
finge que deseja terminar o namoro com Raíssa, e desa-
bafa com Nanda. Jaqueline aceita a ajuda de César para 
estudar. Rui pensa em pressionar Isaura para mudar seu 
depoimento, e Rita não gosta. Rui beija Rita, e Leila vê. 
Anjinha sofre sem conseguir contar para Cléber sobre 
o beijo de Tatoo. Regina cuida de Guga. Leila revela a 
Lara que viu Rui beijando Rita. Cléber decide se afastar 
de Anjinha. Filipe confronta Rita sobre seu beijo em Rui.

Éramos seis 
Júlio descobre a mentira de Lola 

e seus filhos, e Alfredo apoia a mãe. 
Carlos e Mabel se divertem. Lúcio 
beija Isabel e Julinho flagra os dois. 
Alfredo revela aos irmãos que Júlio 
já sabe sobre a falsa quitação da 
casa. Emília diz que decidiu aceitar 
a oferta de Zeca para abrigar Jus-
tina. Afonso conforta Lola. Lili conta 
a Virgulino que Julinho a pedirá em 
namoro. Isabel conversa com Clo-
tilde sobre Lúcio. Marcelo estimula 
Carlos a se encontrar com Mabel. 
Mabel convida Carlos para ser seu 
acompanhante nas aulas de dança. 
Com a ajuda de Karine, Soraia atra-
palha o compromisso de Julinho com 
Lili e beija o rapaz. Lola tenta impedir 
Júlio de se embriagar no momento 
em que Emília chega.

Bom Sucesso 
Peter conta a Alberto que Paloma 

e Marcos estão namorando. Léo 
fica nervoso por ter beijado Toshi. 
Francisca sente ciúmes de Ramon 
ao vê-lo dançando com Paloma no 
ensaio da escola de samba. Bezinha 
conta a Nana que Mário e Silvana 
estão noivos. Paloma e Marcos 
ficam constrangidos quando Alberto 
avisa que já sabe do namoro do 

casal. Gisele dá o cartão de visitas 
de Marcela Klein para Nana. Paloma 
observa a cumplicidade de Alberto e 
Vera lendo poesia.

A dona do pedaço
*Penúltimo capítulo não divul-

gado pela emissora. 

As aventuras de Poliana 
Luisa começa a estranhar o com-

portamento de Ester. Glória e Mar-
celo retornam de viagem. Débora 
conta para Marcelo que Luisa está 
morando com Pendleton, mostra as 
fotos que tirou escondida e mente ao 
dizer que os dois estão juntos. Bento 
se machuca durante a aula de Iure 
devido a uma falha em sua nova perna 
mecânica. Após falsificar a assinatura 
de Glória, Roger convoca uma reunião 
com os acionistas para informar sobre 
a destituição de Pendleton da O11O.

Cúmplices de um resgate
Priscila inventa um fã-clube falso 

insinuando que Joaquim namora 
com Priscila, o “Joscila”. Joaquim 
fica bravo ao saber disso. Enquanto 
isso, Manuela conta para Tuntum 
sobre o fã-clube “Joela”, que fizeram 
para ela e Joaquim.  Regina telefona 
para Priscila e conta que terá aula 
de dança na casa de Isabela. Dinho 

pede para os irmãos Vaz autogra-
farem o CD da banda. O porteiro 
decide presentear Helena com o CD 
que era de Meire, mas a síndica des-
cobre tudo e fica enfurecida.

Topíssima 
O cachorro Trombada é cuidado 

por um mendigo. Clementina se 
diz decepcionada com Bruno. Inês 
diz que Pedro armou contra ela. 
Sophia é levada para a cela. Taylor 
diz acreditar que Pedro matou Lara. 
Antonio vai até a casa de Bruno. 
Madalena recebe o apoio de Marii-
nha. Zeca perdoa Fernando. André 
segue para a casa de Bruno e diz 
já saber a verdade sobre o dossiê.

O rico e Lázaro 
Beroso fica nervoso ao saber que 

Absalom entregou as contas das 
encomendas de armas para o gover-
nador. Rebeca se irrita ao ouvir Zac 
culpando Shag-Shag. Abednego visita 
Lia e Naomi. Absalom encontra com 
Zac e avisa que Beroso quer vê-lo. 
Gadise procura Ebede e revela estar 
grávida de Matias. Beroso encon-
tra com Sammu-Ramat e revela seu 
esquema com Chaim. Ele avisa que 
Daniel precisa morrer. Zac pergunta se 
Asher já decidiu se quer ou não que 
Joana saiba que ele está vivo.
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Você terá oportunidade para tirar algumas conclu-
sões a partir de eventos passados. Seus níveis de 
energia estarão muito elevados, principalmente no 
aspecto muscular, o que lhe permitirá trabalhar seu 
nervosismo uma maneira construtiva.

Você está atraindo novas amizades que serão um 
trunfo para o futuro. Esteja aberto a novas ideias. 
Você sente a necessidade de moderar suas ações 
e isso é bom. Ouça seus instintos mais profundos 
e recupere-se de vibrações negativas do passado.

Você deve manter a cabeça fria quando confrontar 
os obstáculos. Qualquer um pensaria que você 
gosta de uma briga. Você está em boa forma, 
mantenha o esforço que começou com sua dieta 
e tudo vai melhorar.

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

Em geral, é um bom momento para expressar suas 
opiniões livremente hoje. Você não vai mais tolerar 
certas restrições. Seu cérebro superaquecido está 
exigindo que você se afaste e descanse um pouco.

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

Aproveite o tempo para pensar cuidadosamente 
sobre todos os aspectos antes de tomar decisões 
definitivas hoje. Custa-lhe muito fazer esforços e 
você sente isso, a fadiga é real. Você chegou ao 
seu limite. Descanse.

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe decep-
cionar, apenas se faça as perguntas certas. Você poderia 
fazer algumas mudanças nos seus hábitos alimentares 
para ter equilíbrio. É o momento ideal para começar uma 
dieta e comer mais produtos frescos.

As pessoas vão tentar influenciá-lo, mas não aceite 
as palavras de ninguém hoje. Seus músculos vão 
estar cansados e você será atormentado com dores. 
Beba mais água e se mantenha em movimento para 
eliminar as toxinas que fazem você se sentir assim.

Você será o centro das atenções e não terá difi-
culdade em convencer os outros a trabalhar com 
você. Evite discussões acaloradas, que gastam sua 
energia. Você vai ganhar, não tenha medo.

Você vai conseguir evitar as dificuldades de hoje 
exibindo seus valores. Coloque aventuras do dia 
de lado para que você possa relaxar corretamente 
e desfrutar de ficar em casa.

Sua franqueza é cada vez mais óbvia e tem maior 
impacto. Você está mais próximo de pessoas mais 
maduras. Você está mostrando sinais de deficiência 
de cálcio nos ossos e dentes, tome providências 
antes que isso se torne um problema.
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Zélia Casoni “Um bom negócio só acontece quando os dois lados 
perdem: Perdem o medo, perdem as suas verdades 
absolutas e perdem a vontade de fazer o melhor 

negócio do mundo.” (Walter Longo)

Cereja no Bolo 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News 
que comemoram aniversário hoje -, Cibele Martinez 
Soares de Lima, José Tadeu Silva, Maria Gilda Paulis e 
Rita de Cássia Silva de Oliveira.  Da coluna: felicidades!

PORTRAIT
ISABELA BOING VOLTOLINI ganha zoom na coluna de hoje -, ela é filha 
de  Cleide Boing Voltolini  e  Eder Voltolini. O close leva assinatura do 

Studio Luci Lemes. 

PRINCESA
Débora Meretka conquistou o título de 2ª Prin-

cesa no concurso Miss Teen Brasil Terra realizado 
esta semana (19), em Curitiba.  A vencedora foi 
a teen Vitória Aguiar, do Ceará e o segundo lugar 

foi para Lorrany Monteiro, de Goiás. 

DESIGN
O workshop  “Desing Thing - Inovação: O que 
é?”, que aportará conceitos para revolucionar 
a maneira de encontrar soluções criativas e 
disciplina para atingir os objetivos de cada 
projetoque começa nesta (quinta-feira), das 
14h às 17h, no auditório da Aciu. Quem  mi-
nistra é o consultor André Turetta, do Sebrae.



GOVERNADORIA
Em dia de visita no Rotary Club Umuarama, o governador do Distrito 4630 Edio Martelo 
com o presidente Vilmar Custódio Pereira e Rosângela Vieira.   , o Governador Assistente 
Paulo José dos Santos e Andreia Santos que foi também empossada no Rotary Umuarama 

juntamente com novos rotarianos e  Rotakids. 
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Mulheres 2019
A Câmara da Mulher Empreendedora realiza hoje, no Studio Brum Arquitetura,  a III Rodada de 

Negócios reunindo cerca de 100 mulheres em torno de arte & cultura, bate-papo , expo de fotos 
e vários estandes de serviço. Vários  profissionais envolvidos, parceiros e apoiadores. O evento 
começa às 19h30 e marca também a confraternização de final de ano da diretoria da CMEG.  
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Relembrando
O projeto Happy Hour da 
Câmara da Mulher Empreende-
dora, em 2014, na loja Casa 
Doze, da empresária Cida com 
as integrantes da diretoria 
Cris Couto, Val Pugas, Jane 
Bittencourt e Renata Correa.
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CLASSIC LS ............................................................................16/16 .........................BRANCO................................ COMPLETO ...................................................................R$ 29.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ........................................................13/14 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO .......................................R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT .........................................................15/16 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO .......................................R$ 63.900,00
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
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 1.4 LT .......................................................................15/16 .........................CINZA .................................... COMPLETO ...................................................................R$ 42.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .............................................................18/19 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ...................R$ 64.900,00
RANGER XLS .........................................................................18/18 .........................PRETO .................................... COMPLETO, AUT ......................................................R$ 111.900,00
S10 LT 4X2 ..............................................................................14/15 .........................PRETA .................................... COMPLETO, AUT, COURO .......................................R$ 89.900.00
S10 LTZ 4X4 AT .....................................................................15/16 .........................PRETA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................R$ 115.900,00
SPIN LT 1.8 AT .......................................................................13/13 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT .........................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 .............................................................................14/14 .........................PRATA .................................... COMPLETO ...................................................................R$ 37.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ..............................................................15/16 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT .........................................................R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ...........................................................15/15 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, TS ..................................................R$ 64.900.00
TRACKER PREMIER TURBO ..............................................17/18 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .................................R$ 86.900,00
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
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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

Com a tradição de quase cinco décadas atuando 
no ensino superior, a Unipar está em campanha com 
o módulo II do seu processo seletivo. Com prazo de 
inscrição que vai até o próximo dia 29, esta é a segunda 
chance que a Universidade oferece aos estudantes que 
querem ingressar no ensino superior e que por algum 
motivo não pôde concorrer no módulo I. 

No módulo II, o aluno faz somente a prova de redação 
[agendada para o dia 5/12, das 19h30 às 21h], em todas 
as Unidades Universitárias da Unipar, para concorrer às 
vagas remanescentes do módulo I. O candidato pode 
concorrer também com a nota do Enem, desde que esta 
seja igual ou superior a 450 pontos na média [neste caso, 
ele não precisa fazer a prova de redação da Unipar, mas 
terá que fazer a inscrição para concorrer].

O leque de cursos, nas opções presencial e 
semipresencial, continua bem diversificado: são mais de 
cem, nas sete Unidades. Vão das áreas tradicionais às 
tecnológicas. A campanha publicitária estimula o jovem a 
estudar, conforme pede o momento de crise econômica, 
que faz com que as pessoas priorizem os estudos para ter 
uma profissão e, assim, conseguir espaço no mercado de 
trabalho.

Além da forte tradição em ensino superior, a 
Unipar possui bons conceitos em avaliações do 
Ministério da Educação, gestores comprometidos 
com o desenvolvimento da Instituição, corpo docente 
qualificado, constituído, em sua maioria, por mestres e 
doutores, e estrutura física e laboratorial moderna, que 
permite eficácia nas aulas práticas e atividades de estágio.

Para se inscrever ou obter mais informações acesse o 
site www.unipar.br.

Prazo de inscrição vai até o próximo dia 29; 
prova de redação acontece em 5 de dezembro

Inscrições abertas para 
módulo II do Vestibular

SEGUNDA CHANCE

Final da 
Libertadores
Palco da final da Conmebol 
Libertadores, o Monumental 
de Lima está em ajustes finais 
para receber Flamengo x River 
Plate, neste sábado (23), a partir 
das 17h, horário de Brasília, 
com transmissão dos canais 
FOX Sports. E o gramado, maior 
preocupação das equipes, vem 
sendo trabalhado para estar na 
condição ideal para a decisão.

Vôlei Feminino
Um duelo de campeões esta-
duais movimentou a Superliga 
feminina 2019/2020 na última 
terça-feira (19), colocando 
frente a frente os dois mais 
prestigiados treinadores brasilei-
ros. O surpreendente São Paulo 
Barueri, de José Roberto Guima-
rães, recebeu o multicampeão 
Sesc RJ, de Bernardinho, em 
confronto válido pela terceira 
rodada da competição. Até então 
com 100% de aproveitamento no 
torneio, os times corresponderam 
às expectativas e fizeram um bom 
jogo no ginásio José Corrêa, a 
equipe visitante acabou levando a 
melhor, batendo as donas da casa 
em sets diretos, com parciais de 
24-26, 23-25 e 22-25. Foi o ter-
ceiro triunfo consecutivo do time 
carioca na competição.
 
G5
O lateral-direito Juanfran afirmou 
que o São Paulo não pode depen-
der de torcer para o Flamengo 
na final da Libertadores deste 
sábado, contra o River Plate, 
em Lima, para aumentar as suas 
chances de garantir classificação à 
fase de grupos da próxima edição 
do torneio continental. Com um 
eventual título do time carioca, o 
G4, grupo dos quatro primeiros 
que asseguram lugar neste está-
gio da competição sul-americana, 
se transformaria em G5, abrindo 
mais uma vaga direta para o 
quinto colocado.
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Lismara fica em 7º lugar entre 
210 atletas em Novo Mundo
A atleta umuaramense Lis-

mara Ambrósio, 22, participou no 
último domingo (17) da Mountain 
Bike (MTB) em Novo Mundo/MT. 
Foram 60 quilômetros pedalando 
em estrada de chão. A competição 
teve 210 participantes. A atleta fez 
parte da categoria Elite Feminina e, 
segundo ela, esta foi sua compe-
tição em pista rústica que é con-
siderada a que exige mais força e 
disciplina do atleta.

“Não foi nada fácil à compe-
tição, o clima quente do Mato 
Grosso não ajuda muito, sem falar 
da areia, foi uma prova pesada e 
sofrida, mas me diverti bastante e 
curti cada momento”, conta emo-
cionada com a colocação. Esta foi 
a terceira vez que a umuaramense 
participa em uma prova de MTB, 
em outras categorias. Lismara 
ficou em 7º lugar na geral. “Com-
petir nesta categoria foi novidade. 
Sempre estou em busca de novas 
experiências. É através delas que 
posso conhecer melhor meu corpo 
e minha mente, desafiar meus limi-
tes”, encerra.

Ordem no Timão
“Não entra e não sai ninguém sem 
o aval do treinador”. Essa é a ordem 
no Corinthians. O técnico Tiago 
Nunes, que visitou o clube paulista 
pela primeira vez ontem (19), chega 
com ‘carta branca’ para tomar 
decisões na reformulação do elenco 
alvinegro. A diretoria corintiana 
tem uma política de acatar e 
contemplar os pedidos de seu 
treinador. Até o termo “chefe do 
futebol” é utilizado internamente 
no Corinthians quando se pergunta 
até que ponto Tiago Nunes dará as 
cartas no clube paulista.

O maratonista Anderson Cristhian, 
neste próximo final de semana 
domingo (24), vai representar a 
cidade de Umuarama na 2ª Corrida 
Ambiental Porto a Porto, que acon-
tece na cidade de Porto Rico e vai 
até Porto Camargo, a largada acon-
tecerá na Barra do Porto Rico, com 
um percurso de 13 quilômetros, nas 
rodovias que ligam as duas cidades. 
A competição é organizada pelo 
atleta olímpico Vanderlei Cordeiro 
de Lima, e tem a estimativa de um 
grande número de inscrições.

DIVULGAÇÃO

Último desafio do ano
Lismara ainda tem mais uma competição agendada para o dia 01 de dezem-

bro. Trata-se do 1° GP Extreme Series, que acontece em Florianópolis/SC. A prova 
de Triathlon terá 1000 metros de natação, 100 quilômetros de ciclismo e 10 quilô-
metros de corrida. “É uma prova para os fortes e disciplinados, muito difícil e que 

vai exigir muito treinamento”, conta Lismara.
Agora a atleta segue em ritmo de afunilamento nos treinos, numa preparação 
especial para participar desta, que será sua última competição em 2019.

LISMARA encarou o areião e o forte calor do Estado do Mato Grosso na competição que aconteceu domingo

DIVULGAÇÃO
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