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Justiça Federal 
condena seis pessoas 
investigadas na 
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o abate de algumas 
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Piracema no Paraná

PM de Umuarama 
descobre depósito de 
cigarros em São Jorge 
do Patrocínio 

Mulheres são maioria entre 
o eleitorado umuaramense
Dados estatísticos do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apontam que as mulheres são 
maioria entre os eleitores de Umuarama. De acordo com o levantamento apresentado 

pelo Tribunal, no Município há 78.446 pessoas aptas a ir às urnas em 15 de novembro 
deste ano. E, enquanto o número de homens é de 36.189, representando 46,1% do 

eleitorado, as mulheres somam 53,89% dos eleitores. l Pág. 3

Nocaute
A ex-campeã peso palha Jéssica Andrade, a Bate-Estaca, salvou 
a pátria brasileira em grande estilo no penúltimo confronto do 
UFC Ilha da Luta 6, no sábado, em Abu Dhabi. A umuaramense 

surpreendeu Katlyn Chookagian e estreou entre as moscas 
com um nocaute devastador no primeiro round. Além de fazer 
história, tornando-se a primeira mulher do Ultimate a se testar 

em três categorias de peso diferentes, a atleta se assumiu a 
primeira colocação. Ainda no octógono, a brasileira desafiou a 

atual campeã, Valentina Shevchenko. l Pág. 16  
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Piso na inflação
Vincular o reajuste do piso salarial dos professores da educação 
básica à inflação. Essa é a proposta do governo Bolsonaro 
para eliminar o ganho real garantido pela lei atual. O objetivo 
é alterar a Lei do Piso na regulamentação do Fundeb. A lei, 
aprovada em 2008, vincula o reajuste anual à variação do valor 
por aluno do Fundeb, o que reflete em aumentos acima da 
inflação, mas pressiona as contas de estados e municípios. O 
governo quer que a atualização seja só pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC). O mais recente aumento legal foi 
de 12,84%, com piso de R$ 2.886,24.

Propaganda interrompida
A coligação Curitiba Cidadã (PL-PROS) obteve na sexta (16) na 
Justiça Eleitoral liminar que interrompe propaganda irregular 
do candidato da coligação Gente em Primeiro Lugar, exposta 
em um restaurante por quilo localizado nas Mercês. Decisão 
da juíza Melissa Azevedo Olivas determina que os representados 
(Fernando Francischini, Letícia Chun Pei Pan e Fábio Aguayo) 
“abstenham-se de disponibilizar/distribuir panfletos/impressos 
de cunho eleitoral no restaurante Sabor di Casa” e estabeleceu 
multa de R$ 5 mil em caso de descumprimento. A Lei das 
Eleições, proíbe propaganda eleitoral em restaurantes, cinemas, 
clubes, lojas e estádios esportivos. A apreensão do material 
também foi determinada pela Juíza.

“Pegue o seu banquinho...”
O presidente do Conselho de Ética do Senado, Jayme Campos 
(DEM-MT), afirmou ontem (19) que o senador Chico Rodrigues 
(DEM-RR) deveria se licenciar do mandato por 121 dias para 
não deixar “nenhuma dúvida” de que quer “esclarecer a 
verdade” sobre o dinheiro encontrado na cueca do parlamentar. 
A declaração foi em Brasília após reunião com o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), na residência oficial do 
Senado. Semana passada, Chico Rodrigues foi flagrado com R$ 
33 mil na cueca, durante cumprimento de ordem de judicial 
na casa do parlamentar. Rodrigues nega as acusações e afirma 
ainda que o dinheiro serviria para pagar funcionários.

Sabatina
Escolhido pelo presidente 
Jair Bolsonaro para a vaga 
aberta com a aposentadoria 
do ministro Celso de Mello, 
no STF, o desembargador 
Kassio Nunes Marques, 
do TRF-1, será sabatinado 
amanhã (21) pela Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ) do Senado 
Federal. A previsão é de que 
o magistrado encontre um 
clima cordial na comissão, 
mesmo com a pressão que 
tem sofrido pelos políticos 
devido a inconsistências no 
seu currículo acadêmico.

Incongruências
A sabatina vai servir para que 
Kassio Marques explique as 
incongruências, como a de que 
teria feito plágio em sua tese 
de mestrado na Universidade 
Autónoma de Lisboa e a de 
que classificou a conclusão 
de um curso na Universidade 
de La Coruña, na Espanha, 
como pós-graduação. Os 
senadores acreditam que a 
sabatina não será marcada 
por ataques ao indicado por 
Bolsonaro, até porque, eles 
mesmos querem aproveitar 
o momento para conhecer 
melhor o candidato ao STF.
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Mulheres são maioria entre 
o eleitorado umuaramense
Dados estatísticos do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) apontam 
que as mulheres são maioria entre 
as pessoas aptas a votar nas elei-
ções deste ano em Umuarama. 
De acordo com o levantamento 
apresentado pelo Tribunal, no 
município que, segundo dados 
do IBGE, possui mais de 110 
mil habitantes, 78.446 pessoas 
estão aptas a ir às urnas em 15 
de novembro deste ano.

Enquanto o número de eleitores 
homens é de 36.189, represen-
tando 46,110 por cento do eleito-
rado, as mulheres fazem parte do 

restante, ou seja, 53,890 por cento 
e o eleitorado é do sexo feminino.

Na apresentação dos dados 
estatísticos, a cidade tem ape-
nas 28 jovens com idades de 16 
a 18 anos registrados para votar 
nas eleições deste ano e eleito-
res com idade entre 45 e 59 anos 
são a maioria, 21.335 no total, o 
que equivale a pouco mais de 27 
por cento do eleitorado.

Logo atrás estão os eleitores 
com idade entre 25 e 34 anos 
(15.511), sendo apresentados 
como 19,77 por cento do bolo. Elei-
tores acima dos 79 anos aparecem 

com 2,49 por cento do total, sendo 
948 homens e 1.004 mulheres.

De acordo com o chefe do Car-
tório Eleitoral de Umuarama, Car-
los Sergio Furlan, antes da pande-
mia, calculava-se um percentual 
de 85 do total de eleitores, como 
votos válidos, em relação aos 
levantamentos feitos analisando 
dados estatísticos de anteriores 
eleições. “Esta média de 15% faz 
par te das abstenções, ou seja, 
eleitores que não estão em sua 
zona eleitoral no dia da votação, 
outros que simplesmente deixa-
ram de votar, justificativas, inva-
lidez, dificuldade de locomoção, 
doença, enfim, são inúmeras as 
causas que levam a este percen-
tual”, considera.

Saúde da mulher 
é tema de live

Hoje (20) será transmitida a 
live: Saúde da Mulher – A pre-
venção como aliada no envelhe-
cimento saudável, com a médica 
geriatra Marília Moraes de Quei-
roz Souza, em alusão ao Outubro 
Rosa, mês de prevenção ao cân-
cer de mama e de colo de útero.  

A live é uma promoção con-
junta entre a Associação Médica 
de Umuarama (AMU), Conselho 
da Mulher Advogada (CMA), 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e Caixa Econômica Fede-
ral. A transmissão será feita 
pelo Instagram do Conselho da 
Mulher Advogada: @cmaumua-
rama e Associação Médica de 
Umuarama: @associacaomedi-
caumu, às 19 horas.

Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal esteve em Umuarama 
numa reunião com o candidato a prefeito Sandro Gregório e o vice Marcão do Kaskata. 
Também acompanhado de candidatos a vereador e apoiadores, reafirmou total apoio ao 
Sandro e ao Marcão, saindo às ruas do município, em visitas às empresas.

ASSESSORIA
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Operação
Carne Fraca

Em sentença proferida 
pelo juiz federal Ricardo 
Rachid de Oliveira, titular 
da 14ª Vara Federal de 
Curitiba, a Justiça Federal 
do Paraná condenou seis 
acusados, absolveu um e 
declarou extinta a punibili-
dade de outro, dentre os 
denunciados na penúltima 
Ação Penal da chamada 
“Operação Carne Fraca”, 
que apura esquema de 
corrupção e cobrança 
de propina de empresas 
frigoríficas no Ministério 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), 
desde o ano de 2017.

“A gravidade das con-
dutas impõe a recompo-
sição do dano experimen-
tado pela Administração 
Pública e pela sociedade 
em geral, decorrente da 
violação expressa da 

Show de prêmios Uopeccan
Segundo a coordena-

dora, Neusa Farias, por 
conta da pandemia de 
covid-19 houve queda de 
50% nas arrecadações. 
“Esse novo formato veio 
para suprir a demanda 
financeira da instituição. 
Devido ao cenário que 
estamos vivendo nos últi-
mos meses, vários even-
tos, bingos, jantares e 
shows foram cancelados 
e precisamos nos rein-
ventar”, explica.

Serão quatorze prê-
mios em dinheiro. Na faixa 
principal, de R$ 12 mil, R$ 

moralidade administrativa 
e da exposição a riscos 
da segurança alimentar e 
da saúde pública“, funda-
mentou Rachid.

Além das penas de 
prisão, os seis conde-
nados receberam ainda 
penas de multa, a título 
de reparação de danos, 
em igual montante ao 
fixado para a multa 
penal, além de juros e 
correção monetária.

Durante a Operação 
Carne Fraca detectou-se 
a presença de uma rela-
ção espúria entre empre-
sários do ramo frigorífico 
e fiscais federais agro-
pecuários do MAPA/PR.  
Essa é a sétima sentença 
proferida na 14ª Vara 
Federal de Curitiba em 
Ações Penais originadas 
dessa operação. 

8 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, 
além de dez giros da sorte 
(R$ 500 cada). O sorteio 
será transmitido ao vivo 
pela página do hospital 
no Facebook no dia 15 de 
dezembro, às 19h30. A 
cartela custa R$ 10.

Os  in te ressados 
podem adquirir na Aciu 
(térreo do edifício Centro 
Comercial), no próprio 
hospital (avenida Paraná) 
ou pelos telefones (45) 
2101-7025/99109-2445 
(Cascavel) e (44) 2031-
0783 – (44) 99167-1959 
– WhatsApp (Umuarama).

Agepar
Os deputados que integram a 
Comissão de Obras, Transportes 
e Comunicação da Alep se 
reúnem, de forma virtual, nesta 
quarta-feira (21), para a sabatina 
do ex-secretário de Estado 
Reinhold Stephanes, indicado 
do governo do Estado para 
assumir a função de diretor-
presidente da Agepar (Agência 
Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados do Paraná).

Economia 
A Klabin anunciou um 
movimento que pode dar fim 
aos royalties milionários que a 
companhia paranaense para 
usar a própria marca. A empresa 
Sogemar ofertou a cessão da 
marca e, com investimentos do 
BNDES (BNDESPar), a Klabin tem 
uma grande chance de comprar 
sua própria marca. A Klabin 
gastará neste ano R$ 67 milhões 
em royalties. 

Sabatina
O Senado retoma as atividades 
legislativas com a semana de 
esforço concentrado para a 
sabatina de autoridades, após 
duas semanas do chamado 
recesso branco, a interrupção 
extraoficial dos trabalhos 
legislativos em função 
do período de campanha 
eleitoral. Entre as análises, está 
a indicação do desembargador 
Kassio Nunes Marques para o 
Supremo Tribunal Federal.

Desistência
Em meio à pandemia do 
coronavírus, instituições 
privadas de ensino superior 
viram, além do aumento 
no número de alunos com 
mensalidades em atraso, o 
crescimento na quantidade 
de estudantes que desistiram 
do curso, seja de maneira 
temporária ou definitiva. Em 
números absolutos, 608 mil 
alunos desistiram ou trancaram 
matrícula no primeiro semestre 
de 2020, 83 mil a mais que no 
mesmo período de 2019.

Vacina
Margareth Dalcolmo, 
pneumologista pesquisadora 

da Fiocruz, não acredita que o 
Brasil terá alguma vacina contra 
covid-19 neste ano. “O que 
está ocorrendo é uma situação 
nova, com muito empenho 
de grupos de qualidade. Mas 
nossa grande preocupação é 
que nenhum órgão regulatório 
autorize só por conta da 
pressão”, afirmou Margareth.

Vacina II
Técnicos do Ministério da 
Saúde estão preocupados 
com a politização em torno da 
vacina contra o coronavírus e 
a possibilidade de o governo 
federal discriminar a que está 
sendo produzida pelo Instituto 
Butantan em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinovac. 
O principal receio é o de 
que aspectos técnicos sejam 
deixados de lado por conta do 
antagonismo político.  

Sem biometria
Por causa da pandemia de 
covid-19, a Justiça Eleitoral 
excluiu a biometria como meio 
de identificação nas eleições 
deste ano. Mesmo assim, a 
coleta dos dados biométricos 
continuou a aumentar em 2020. 
Em dezembro do ano passado, 
pouco mais de 113,5 milhões 
de pessoas tinham feito o 
procedimento, o equivalente a 
76% do eleitorado. Em agosto 
deste ano, quando foi encerrado 
o registro para as eleições 
municipais, 117.594.975 pessoas 
estavam identificadas pela 
biometria, 79.5% do eleitorado.  

Anticrime
Depois de breve período de 
meditação e silêncio, o ex-ministro 
Sergio Moro saiu para o campo 
ofensivo. Moro defendeu que 
seja revisto o trecho do “pacote 
anticrime que levou à soltura do 
megatraficante” André do Rap. 
“Este é o momento de discutir a 
revisão dessa parte da lei, ou pelo 
Congresso ou pelos tribunais”, 
sugeriu o ex-ministro. “Daqui 
a pouco pode ter assassino 
sendo solto”. Com a sua fala, 
o ex-juiz reergue e dá novo 
fôlego às bandeiras anticrime 
e anticorrupção.
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Proibida pesca de algumas 
espécies antes da piracema

A Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo do Paraná, atra-
vés do secretário Marcio Nunes, 
divulgou a Resolução Sedest nº 
052/2020 que proíbe a posse e 
abate das espécies que especifica, 
na segunda quinzena de outubro, 
ou seja, está proibida a pesca de 
alguns peixes antes mesmo do 
período de defeso (piracema) na 
bacia hidrográfica do Paraná.

A resolução informa que para isso 
é considerada a Instrução Norma-
tiva (IN) Ibama nº 26/2009, proíbe 
a captura de espécies de peixes 
nativos durante o período de 01 de 
novembro a 28 de fevereiro na bacia 
hidrográfica do Paraná. Além disso, 
considera que, mesmo no período 
que antecede o defeso da piracema 
algumas espécies precisam ser pro-
tegidas em função da sua vulnerabi-
lidade face às condições ambientais 
atípicas, e que poderão ser aciden-
talmente capturadas.

A resolução proíbe ainda a posse 
e o abate de Paty ou barbado chata; 
Mandi amarelo; Pintado; Mandi 
prata; Piracanjuva e o Jaú.

Em seus ar tigos, o texto 
aponta que os efeitos da Reso-
lução se aplicam para a segunda 

quinzena de outubro de 2020, 
especif icamente e, que no 
período da piracema, que acon-
tece entre o dia 1 de novembro e 
segue até o dia 28 de fevereiro 
de 2021, as espécies listadas já 
se encontrarão protegidas.

RESOLUÇÃO restringe a pesca mesmo antes do período de defeso
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Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,24 0,64 1,34 3,14
IGP-M (FGV) 2,74 4,34 14,40 17,94
IGP-DI (FGV) 3,87 3,30 14,80 18,44

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
18/9 a 18/10 0,5000 0,1159 0,0000
19/9 a 19/10 0,5000 0,1159 0,0000
20/9 a 20/10 0,5000 0,1159 0,0000
21/9 a 21/10 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,98% 19,52 
Vale ON -0,47% 61,95 
ItauUnibanco PN +1,08% 23,36 
Cielo ON +6,74% 3,80 
BRMalls ON +5,43% 9,32 
Gol PN +4,51% 19,91 

IBOVESPA: +0,35% 98.657 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0927 1,1302 1,1794
IGP-DI (FGV) 1,1037 1,1523 1,1844
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,43
Libra est. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 77,59

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,7% 5,6030 5,6040 -0,2%
PTAX  (BC) -0,4% 5,6017 5,6023 -0,7%
PARALELO -0,3% 5,4400 5,8800 0,0%
TURISMO -0,3% 5,4400 5,8600 0,0%
EURO +0,3% 6,6022 6,6051 -0,1%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (SET) 1.646,68 1,21 3,33 3,94
Oeste (SET) 1.685,93 1,92 4,93 6,15

DÓLAR 19/10

Iene R$ 0,0532
Libra est. R$ 7,28
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1253,92guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/10

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 2,0%  | TJLP: 4,55%

Em 19/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 157,00 2,6% 18,9%
SOJA Paranaguá 158,00 2,6% 12,9%
MILHO Cascavel 62,00 3,3% 14,8%

SOJA 1.054,25 4,25 1,0%
FARELO 373,20 5,70 10,6%
MILHO 405,25 3,25 7,1%
TRIGO 627,00 1,75 9,0%

SOJA 144,24 0,5% 16,0%
MILHO 60,04 1,5% 19,2%
TRIGO 69,93 1,5% 10,2%
BOI GORDO 242,17 -0,1% 3,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 19/10 PR DIA 30d.

Em 19/10 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

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

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Atividades 
extracurriculares

As escolas já estão 
prontas para receber os 
alunos para atividade 
extracurriculares, mesmo 
sem a vacina contra o 
coronavírus. A Secretaria 
Estadual de Educação 
(Seed) estabeleceu um 
protocolo de segurança 
sanitária para evitar o 
contágio entre os estu-
dantes, mas em Umua-
rama, os equipamentos 
de proteção individual 
(EPIs) ainda são aguar-
dados nos municípios.

A Seed anunciou a 
postergação das aulas 
para quar ta-feira (21) 
em decorrência de um 
atraso na entrega dos 
equipamentos.

“É importante seguir 
os protocolos de saúde 
nesse momento. A Edu-
cação é impor tante, 
mas a vida é mais, 
então só vamos retornar 
com muita segurança”, 
afirmou o Secretário 
Renato Feder.

O setor de compras 
da Seed apontou que os 

Atacadão divulga novas vagas
A Prefeitura de Umua-

rama informou, por meio 
da assessoria de imprensa, 
que há mais vagas de 
emprego disponíveis para 
a unidade do Atacadão, em 
fase de construção. Para 
concorrer é necessário 
agendar atendimento na 
Agência do Trabalhador atra-
vés do site justica.pr.gov.br/
Trabalho.

As novas vagas disponí-
veis são para Almoxarifado; 

fornecedores atrasaram 
a entrega, prejudicando 
o trabalho dos Núcleos 
Regionais da Educação, 
que distribuem os mate-
riais para as escolas. 
Para dar mais segu-
rança e tempo de as 
escolas readequarem 
o cronograma, a reto-
mada será amanhã.

As sete escolas que 
retomaram aulas para ati-
vidades extracurriculares 
em Umuarama são Bento 
Mossurunga, Jardim 
Canadá, Dra. Zilda Arns, 
Durval Seifert, Prof. Hilda 
Trautwein Kamal, Mon-
teiro Lobato e José Balan. 
Todas estão abertas para 
receber a documentação 
assinada pelos pais que 
autoriza os filhos a fre-
quentarem as escolas. A 
participação é facultativa.

O formulário está 
disponível no site da 
Seed e pode ser repas-
sado diretamente para 
as escolas de forma 
presencial ou ainda por 
meio da internet.

Auxiliar de Cozinha; Auxiliar 
de Depósito; Auxiliar de 
Recebimento; Cartazista; 
Conferente Auto Serviço; 
Cozinheiro;

Fiscal de Prevenção de 
Perdas; Estoquista; Ope-
rador de Caixa e Reposi-
tor Loja/Frios/Hortifruti. 
Em todas as categorias, 
é exigida escolaridade 
de ensino fundamental, 
ou médio, completo com 
experiência em carteira.

Voto contra
O senador Alessandro Vieira 
apresentará voto em separado 
ao do relator, senador Eduardo 
Braga, pela rejeição do 
desembargador Kassio Nunes 
para a vaga de Celso de Mello 
no Supremo Tribunal Federal. 
No texto ao qual a Coluna 
teve acesso, o senador Vieira 
indica que, a seu ver, o juiz 
não está à altura do cargo, cita 
as incorreções no currículo 
e enumera uma série de 
circunstâncias que podem levar 
a questionamentos. Além de 
incluir as 25 representações 
contra o desembargador no 
Conselho Nacional de Justiça, 
o senador levanta suspeição 
sobre suposto “conflito de 
interesses” pelo fato de a irmã 
de Kassio Nunes ter atuado 
junto ao Grupo Petrópolis, de 
Walter Faria, preso na operação 
Lava Jato. Complementa ainda 
que Nunes tem ligações com o 
ex-governador do PT Wellington 
Dias, um de seus padrinhos na 
nomeação para o TRF1.

Interesses
“Registre-se, contudo, que a 
presente indicação é a mais 
perfeita materialização do 
sistema de cruzamento de 
interesses que impera no Brasil 
há décadas”, emenda Vieira. 

Dedo na tomada
No voto em separado, o 
senador lembra que Nunes teve 
contratos, alvos do TCU, com a 
Companhia Energética do Piauí, 
no escritório em que era sócio 
ainda como advogado. 

Na comissão
A sabatina do desembargador 
está confirmada para amanhã. 
A aposta é que Nunes será 
aprovado com ampla maioria. 
Ele recebeu media training nas 
últimas semanas. 

Fôlego 1
A frente suprapartidária e 
empresarial que tenta adiar a 
votação da liminar que segura 
a nova lei de redistribuição 
de royalties no STF tem uma 
proposta para levar ao ministro 
Luiz Fux. Vão argumentar que, 

no atual cenário, de crise 
na saúde, nas finanças e de 
período eleitoral, não há 
tempo para negociar, e o mais 
razoável é adiamento.

Fôlego 2
Os políticos ainda alertam 
ao presidente Jair Bolsonaro 
que uma eventual decisão 
no sentido de validação da 
lei vai custar mais caro ainda 
ao governo federal, que 
inevitavelmente terá de intervir 
na administração do Estado 
- onde o governador já foi 
afastado e sofre processo de 
impeachment. A União poderá 
ter de arcar com custos de 
salários, pagamentos e outras 
funções do governo.

MERCADO
Employers...
O ano de 2020 já registrou 
aumento de 19% no número 
de brasileiras empresárias 
nos Estados Unidos, 
comparando-se a 2019. No 
mesmo período, cresceu 16% 
a quantidade de mulheres 
imigrantes brasileiras que 
exercem cargos executivos 
(C-Level) em grandes 
empresas americanas.

...brazucas 
Os dados levantados para a 
Coluna pela AG Immigration, 
escritório de advocacia 
imigratória nos EUA, revelam 
ainda que 30% das empresas 
sediadas no país foram 
fundadas e/ou são comandadas 
por mulheres; tendência que 
deve se intensificar.

Zé Esplanador
Olha ele aí de novo, cujo lema é 
“Perguntar não ofende, Cobrar 
é de direito”. Zé leu que a Nasa 
e a Nokia vão instalar 4G na lua. 
Mas para que instalar internet 
para ET se aqui na Terra tem 1 
bilhão que ainda passam fome?
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Motivação de assassinato em 
Mariluz pode ter sido passional

A morte de um homem de 32 
anos de idade em Mariluz, levou 
a polícia a investigar um possível 
crime passional. Familiares rela-
taram que a vítima estaria man-
tendo um relacionamento com uma 
mulher casada.

A execução foi registrada pela 
polícia militar de Mariluz (cidade 
situada a 38 quilômetros de Umua-
rama) na tarde de domingo (18). 
O crime foi na rua Raimundo dos 
Santos centro. Luciano Barbosa de 
Lima estava em um bar quando foi 
atingido pelos disparos.

A Polícia Militar recebeu uma 
ligação do posto de saúde dando 
conta que havia um homem em 
óbito dentro de uma casa ao 

lado de um estabelecimento 
comercial. Quando os policiais 
chegaram ao local, descobriram 
que a Luciano havia sido vítima 
de disparos de arma de fogo. 
Foi constatado ainda que ele foi 
atingido fora da casa e, mesmo 
ferido teria corrido para o interior 
do imóvel a fim de se defender, 
mas não resistiu e morreu.

Testemunhas relataram que 
dois homens desconhecidos, 
ocupantes de uma motocicleta, 
chegaram no bar onde a vítima 
estava. O garupa desembar-
cou, se aproximou de Luciano, 
sacou de uma arma e atirou à 
queima roupa.

Foram três disparos, sendo que 

dois deles atingiram o tórax e o ter-
ceiro foi na cabeça.

De acordo com a família, 
Luciano estaria mantendo um 
relacionamento às escondidas 
com uma mulher casada, e que 
o marido dela já estaria ciente do 
caso extraconjugal.

Seguindo essa pista, a polícia 
saiu em busca do marido traído, 
que passou a ser considerado 
como o principal suspeito. Depois 
de identificado, ele foi encontrado, 
mas apresentou m álibi e nem 
mesmo foi conduzido à delegacia 
para ser interrogado.

O caso passa a ser investigado 
pela Polícia Civil de Cruzeiro do 
Oeste.

Uma briga entre a família gerou 
um atentado na madrugada de 
domingo em Umuarama. um 
desentendimento entre cunha-
dos terminou com um deles 
desferindo golpes no adversário 
usando uma tesoura.
Quando a PM chegou ao local, 
se deparou com a vítima dos gol-
pes, caída na cozinha do imóvel 
onde aconteceu o fato.
A esposa disse que ele e o 
irmão dela estavam em um bar 
e, assim que chegaram à casa, 
iniciaram uma discussão, quando 
ela acordou, se deparou com o 
marido já ferido.
Após praticar o crime, o 
autor, que já foi identificado 
pela polícia, fugiu do local. o 
homem ferido foi levado para 
um hospital da cidade, onde 
recebeu atendimento médico. 
A tesoura foi encontrada pela 
PM e apreendida.

ALEX MIRANDA
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Depósito de cigarros descoberto 
em São Jorge do Patrocínio

Uma equipe da Polícia Militar, do 
Serviço Reservado (P2) de Umua-
rama, descobriu a existência de um 
depósito de cigarros contrabandea-
dos do Paraguai. O fato ocorreu no 
final da tarde do último sábado (17), 
por volta das 18h30, após levanta-
mentos realizados pelos policiais, 
que agem à paisana.

Em nota, o departamento de 
comunicação do 25º Batalhão da 
PM relata que a equipe de inteli-
gência se deslocou ao município 
de São Jorge do Patrocínio, mais 
especificamente na zona rural, 
onde localizou em uma propriedade 
uma quantia de aproximadamente 
700 caixas de cigarros contraban-
deados do Paraguai.

Um homem foi encontrado e foi 
feito contato com delegado de plan-
tão da Polícia Federal de Guaíra. A 
localização do depósito foi repas-
sada aos agentes da PF que se des-
locaram até a propriedade. O caso 
passou a ser investigado pela agên-
cia federal de segurança pública.

A PM de Mariluz recuperou um 
trator que havia sido roubado na 
cidade de Perobal na última terça-
-feira (13). A recuperação aconte-
ceu no final da tarde da sexta-feira 
(16), numa estrada que liga Mariluz 
a Cruzeiro do Oeste. A PM de 
Moreira Sales recebeu informação de 
que dois tratores roubados estariam 
em uma plantação de eucaliptos 
próxima a Mariluz. Com os dados, 
a equipe se deslocou até o endereço 
da denúncia.
Após buscas nas imediações foi 
localizado um trator de cor vermelha, 
marca Massey Ferguson 610. Era 
um dos tratores roubados.

DIVULGAÇÃO
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Conhecimento para 
escolher a formação certa

Quem atua e trabalha no meio rural paranaense, 
certamente conhece o SENAR-PR, instituição que há décadas 
vem levando conhecimento técnico de qualidade por meio de 
suas formações, a todos os municípios do Estado.

São centenas de títulos de cursos, cada um para 
suprir uma necessidade diferente da família do campo 
paranaense. Além das formações profissionais, que 
ajudam a tornar a propriedade rural mais rentável e 
produtiva, seja qual for a atividade desempenhada, 
existem os cursos na área de promoção social, que 
ajudam os integrantes da família rural paranaense a 
encontrarem seu lugar no mundo.

Agora todos estes cursos estão reunidos de forma 
clara e fácil de encontrar, em um site construído 
especialmente para facilitar a vida dos produtores rurais. 
Além da descrição de cada formação, os interessados 
também podem assistir a um vídeo explicativo, no qual 
o próprio técnico do SENAR-PR responsável por aquela 
formação explica ao produtor o que ele irá encontrar em 
sala de aula. Este tipo de informação é fundamental para 
escolher o curso correto para a sua empreitada.

Vale lembrar que os cursos presenciais do SENAR-PR 
ficaram suspensos até o último dia 13 de outubro. Após 
esta data 150 capacitações voltaram a ser oferecidas 
em municípios em que não há restrição. Os cursos 
na modalidade Ensino a Distância (EaD) continuam a 
todo vapor. Entre no site e veja qual é a formação mais 
indicada para você!

sistemafaep.org.br

Nova iluminação dará mais 
segurança em Alto Piquiri

A substituição de sis-
temas convencionais de 
iluminação por luminárias 
de LED é uma das melho-
rias urbanas que estará 
à disposição da popula-
ção do município de Alto 
Piquiri (42 quilômetros de 
Umuarama), a partir de 
dezembro deste ano. O 
projeto, em execução, vai 
revitalizar vias urbanas 
e levar mais segurança 
aos moradores. O inves-
timento de R$ 262 mil, 
recursos do Tesouro do 
Estado, foi liberado pela 
Secretaria do Desenvolvi-
mento Urbano e de Obras 
Públicas, com operação 
do Serviço Social Autô-
nomo Paranacidade, vin-
culado à pasta.

De acordo com o projeto, 
serão instaladas 241 novas 
luminárias. “O resultado vai 
além da troca de uma tec-
nologia por outra. Quando 
uma prefeitura decide por 

luminárias de LED oferece 
aos seus cidadãos maior 
segurança em vias melhor 
iluminadas. Há também 
a economia de recursos 
públicos, uma vez que o 
novo sistema consome 
menos energia. O que é 
economizado na conta da 
energia elétrica pode ser 
destinado a outras ações 
em benefícios da própria 
população”, enfatizou o 
secretário do Desenvolvi-
mento Urbano, João Car-
los Ortega.

O município de Alto 
Piquiri tem outras ações já 
concluídas, aprovadas pela 
secretaria estadual, desde 
janeiro de 2019: para a 
construção de uma praça, 
obras de recapeamento 
asfáltico e a implantação 
de uma unidade Meu Cam-
pinho. Os investimentos 
foram de R$ 534,7 mil, 
R$ 245,6 mil e R$ 398,3 
mil, respectivamente.

DE acordo com o projeto, serão instaladas 241 novas luminárias

A
E
N
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Mercúrio e Júpiter retrógrados e tensos podem causar certa 
instabilidade na sua vida financeira. Romance com colega ou 
com uma pessoa conhecida recebe bons estímulos, mas o 
distanciamento social pode exigir que deixe isso para depois.

Touro 21/04 a 20/05
Talvez tenha que repensar alguns planos para o futuro ou você 
pode descobrir que eles não passam de castelos de areia, sem 
chance de dar certo. Mas não desanime, pois outros projetos 
virão. A vida amorosa está sujeita a conflitos e discussões, 
especialmente se agir com teimosia.

Gêmeos 21/05 a 20/06
O céu recomenda muito cuidado com fofocas, intrigas e mal-en-
tendidos no trabalho. As paqueras estão meio paradas nesta 
época, mas que já encontrou a sua alma gêmea poderá curtir 
bons momentos com quem ama. 

Câncer 21/06 a 21/07
Seu foco estará no trabalho. A Lua em trígono com Marte dará 
garra e determinação extras para você cumprir suas tarefas e bata-
lhar pelas suas metas mais ambiciosas. Romance com alguém da 
turma pode enfrentar alguns obstáculos ou exigir ajustes.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Evite confiar demais nas pessoas: mantenha um pé atrás. Se 
tiver que desabafar, prefira se abrir com alguém da família. 
Namoro com migx pode enfrentar alguns desencontros ou 
desentendimentos: melhore o diálogo e controle a sua teimosia. 

Aquário 21/01 a 19/02
Carreira e família vão dividir a sua atenção nesta terça-feira. 
Talvez você tenha que fazer algum acordo no trabalho para. 
Para quem já vive uma relação estável, o céu pede para con-
trolar o ciúme e reforçar o companheirismo.

Peixes 20/02 a 20/03
A Lua incentivará você a correr atrás dos seus objetivos, bata-
lhar por uma vida financeira mais estável e investir em um futuro 
melhor. Quem trabalha em sociedade também deve ter mais 
jogo de cintura para evitar conflitos. Na conquista, converse 
mais para avaliar se vocês realmente combinam.

Tente não ficar remoendo demais as suas preocupações, 
pois isso pode até prejudicar a sua saúde. No trabalho fará 
até as tarefas mais complicadas parecerem fáceis. Pode 
descobrir que um novo romance não é exatamente o que 
você esperava: avalie.

O convívio com a família pode ficar bem tenso ao longo do dia. 
O diálogo será o melhor caminho para acalmar os ânimos e 
driblar as divergências. Vale fazer uma fezinha, desde que não 
aposte alto demais. Na conquista, seu charme está com tudo.

Você pode ter dificuldade para seguir com os estudos ou para 
aprender algo novo no trabalho. O convívio com a família tam-
bém será maior. Já nas paqueras, a coisa tá mais fracassada 
e a fase tende a ser meio paradona. 

Procure organizar melhor as suas despesas e tente guardar 
uma graninha de reserva, pois Mercúrio e Urano retrógrados 
podem desorganizar a sua vida financeira. Com o mozão, será 
mais fácil dialogar e esclarecer uma pendência.

Se você quer mesmo ganhar dinheiro e organizar as suas con-
tas, a dica é arregaçar as mangas. Você pode, por exemplo, 
fazer umas horas extras no trabalho para engordar o salário. 
No campo sentimental, você vai querer segurança e dificilmente 
embarcará numa aventura. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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EG
DISTANCIA

FUMAÇAROC
PDRASAS

OLEODECOCO
PODEROSOS

IESP
INTEMPERIE

IARAEON
ALGUEMC
GEPOVO

MAGNETITAS
RCAANT

MAFIARUSSA

Instru-
mento do
painel de

aviões

Por casua-
lidade; e- 
ventual-

mente (pl.)

Aviso
comum no

"Diário
Oficial"

As águas
do Báltico,
pela pro-
fundidade

Qualquer
pedaço de
madeira

As chances
de alguém
ganhar na 
Mega-Sena

Declive de
montanha

"Um Certo
(?)", hit
de Lulu
Santos

Veículo de
lotações

(pl.)

Mineral das
primeiras
bússolas

(pl.)

Letra indi-
cativa do
remédio
genérico

Antigui-
dade

(abrev.)

Estado de "embria-
guez" que o nitro-

gênio pode causar a
mergulhadores

Rocha, em
francês

A + os

Dobrado

Situação interna imposta pelo
Governo dos EUA após o 11 de
Setembro e renovada anual-

mente desde então

Indivíduos muito influ-
entes Rio (?),

fronteira natural 
entre EUA e Canadá

Mau
tempo

Mito hídri-
co (bras.)

A eter-
nidade

"Sobre", em
"epicarpo"

Sua arma
é o voto
Máquina

têxtil

A (?), tipo
de curso
Indício de
fogo (dito)

Produto
usado no
fabrico de 

cosméticos

Organização
criminosa
da pátria
de Putin

Neste
lugar

"Força",
em FEB

3/éon — roc. 5/rasas. 7/niágara. 10/máfia russa — magnetitas — óleo de coco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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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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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Cereja 
no Bolo

Hoje é dia de cum-
primentos para os 
leitores da coluna 
que fazem aniver-
sário -, DJ Robson 
Morimoto, Liana 

Faller Ferrari, 
Orlando Boras-
ca, Paulo Sérgio 
Romão da Cunha, 
Sérgio Toshihiko 
Eko e  Eduardo 

Zukovski. Da colu-
na: felicidades.

“Sentimento de culpa é substitu-
to da ação. Quem sente culpa não 

faz nada. Permanece passivo” 
(Berth Hellinger)

O plus que você precisa!
Imagine você ter  todas esta opções 
para desfrutar no seu dia-a-dia:  área 
de lazer, salão de festas, espaço kids, 
espaço gourmet, academia, piscina 
adulto com borda infinita (a única 

de Umuarama), piscina infantil, café 
e conveniência, coworking, lavande-
ria compartilhada, bicicletário, tool 

sharing, car wash e pet care. Este é o 
novo estilo de vida que a Imobiliária 
Morena dispõe pra você em studios 
práticos, compactos e funcionais. O 
Top Life se antecipa ao futuro e te 

coloca ao lado do conforto e da prati-
cidade. E o final do ano te convidada 
para esta aquisição. Venha conhecer e 

se apaixonar. 

Divinamente 
LUCI LEMES dá o tom de alegria desta terça-feira (20) dia do seu aniversário. E por 

conta disso ganha ZOOM e close absoluto na coluna. Muita alegria, amor e felicidade. 

NAWANY MIRANDA
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Brinde à VIDA!

Ivanildo Coutinho e Francielly  Amaral só pra relembrar a Confraria 
Parceiros do Vinho, em  2019. 

Prosperidade!
Você é um ser espiritual que está 

vivendo uma experiência material e isso 
significa que você é dotado de bondade 
e fraternidade e tem padrões nobres de 
comportamento que podem elevar a tua 
vibração. Existem muitas possibilidades 
de viver uma vida feliz e próspera na 

dimensão espiritual, você só precisa se 
autoconhecer e descobrir qual caminho 
correto para VOCÊ, aquele que te levará 
a uma vida próspera, saudável e abun-
dante.  Conecte o seu corpo-mente na 

vibração da prosperidade e viva
 todas as possibilidades!

Prosperidade!

THIAGO CASONI

TIRAMISU, para 
adoçar a Vida! 

INGREDIENTES
l500 g de queijo mascarpone
l2 gemas
l½ xícara (chá) de açúcar
l60 ml de rum
l½ xícara (chá) de café forte sem 
açúcar
l12 unidades de biscoito champanhe
l4 claras de ovos
lChocolate em pó para polvilhar

lNum prato de sopa, misture o café e 
o rum. Escolha uma travessa retangular 
para montar o Tiramisu. Molhe apenas 
um dos lados do biscoito na mistura 
de café com rum por 2 segundos. Em 

MODO DE PREPARO seguida, transfira para a travessa com 
o lado molhado virado para cima. Cubra 
todo o fundo da travessa e, caso sobre um 
pouquinho de café, regue os biscoitos. 
lReserve.    
lNa batedeira, coloque as gemas e o 

açúcar e bata até formar um creme 
bem claro. Adicione o mascarpone e 
bata apenas para misturar. Reserve.  
lLimpe e seque muito bem a tigela e 
as pás da batedeira. Bata as claras até 
o ponto neve. Misture cuidadosamente 
as claras ao creme de mascarpone e 
gemas reservado.  Espalhe o creme 
sobre os biscoitos, cobrindo completa-
mente a travessa. Leve à geladeira por 
24 horas. Na hora de servir, polvilhe o 
chocolate em pó com uma peneira fina.
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CLASSIC 1.0 LT ............................... 14/15 ......... BRANCO ...........COMPLETO ............................ R$ 27.900,00

COBALT 1.8 ELITE ........................... 18/19 ......... PRATA...............COMPLETO, AUT, COURO ...... R$ 63.900,00

CRUZE 1.8 LT .................................. 15/16 ......... PRATA...............COMPLETO, AUT, COURO ...... R$ 58.900,00

GOL 1.0 SPECIAL ............................ 15/16 ......... PRETO ..............COMPLETO ............................ R$ 32.900,00

HARLEY DAVIDSON CVO LIMITED .. 15/15 ......... PRATA...............COMPLETO, 3.700 KM........... R$ 79.900,00

HB20 1.0 COMFORT ........................ 17/18 ......... BRANCO ...........COMPLETO ............................ R$ 42.900,00

POLO HIGHLINE 1.0 TSI  ................. 18/19 ......... CINZA ...............COMPLETO, AUT, COURO ...... R$ 69.900,00

PRISMA 1.4 LTZ .............................. 18/18 ......... VERMELHO .......COMPLETO, AUT ................... R$ 54.900,00
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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

Proporcionar conhecimento 
e motivação foi o objetivo do 
Webinar Integrado dos cursos de 
Engenharia Civil e Mecânica. O 
evento, on-line, integrou também o 
Fórum Pedagógico e de Egressos e a 
Jornada Acadêmica.

A semana de conferências foi 
aberta por um professor muito 
conhecido no Brasil, o entusiasta 
pela educação José Ivair Motta. 
Ele é engenheiro civil de formação, 
professor de carreira, pesquisador 
e diretor de educação da Moonshot 
Educação.

Motta abordou ‘A evolução 
do conhecimento através das 
diversas gerações e a tecnologia’. 
A programação contou também 
com palestra internacional. 
A convidada foi a engenheira 
portuguesa Paula Teles, que 
falou sobre ‘Mobilidade 
urbana’. 

Entre outros temas 
abordados constam: 
‘Energias Renováveis’, 
‘Estudos de caso 
de fundações sem 
complicações’, ‘Planejamento 
de obras usando BIM’, 

‘Cuidados com a beleza e 
aumentando a vida útil de sua 
obra, uma visão diferente sobre 
impermeabilização das edificações’, 
‘Manifestações patológicas no 
concreto’, ‘Introdução à engenharia 
de reservatórios de petróleo’, 
‘Contenções de subsolos’ e ‘A rotina 
do engenheiro mecânico no setor 
metal mecânico’. 

No Fórum de Egressos, os 
participantes puderam ampliar seus 
conhecimentos sobre: Mercado 
de avaliações de imóveis antes 
e pós pandemia, Documentação 
Técnica, O mercado de trabalho 
para engenharia e a confiança do 
egresso, Ferrovias e Aditivos para 
concreto.

Nomes de peso marcaram 
Webinar Integrado

ENGENHARIAS CIVIL E MECÂNICA 

Professor Motta (à direita) em palestra, que 
discutiu ‘A evolução do conhecimento’EXTRAVIO DE ALVARÁ 

T Z NUNES MÓVEIS - ME pessoa 
jurídica de direitos privados, inscrito 
no CNPJ: 11.283.419/0001-14 esta-
belecida na Rua Dr. Camargo, nº 4900 
– Zona III, CEP 87502-010, na cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, com 
cadastro municipal nº 26521 comu-
nica para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Municipal, 
com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

Falta d’água

A Sanepar informou ontem (19), 
que o rompimento da adutora de água 
bruta do Rio Piava pode afetar dire-
tamente no abastecimento de água 
potável em vários bairros do município. 
Segundo a assessoria de comunica-
ção, Por causa do problema, a produ-
ção de água teve que ser paralisada. 
Técnicos estavam trabalhando ontem e 
provavelmente seguem ainda hoje (ter-
ça-feira, 20) no local para consertar a 
tubulação de grande porte. A previsão 
de normalização do sistema é para o 
decorrer desta terça.

Só ficarão sem água durante este 
período os clientes que não têm cai-
xa-d’água no imóvel, conforme reco-
mendação da ABNT (Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas). A Sanepar 
sugere que cada imóvel tenha uma 
caixa-d’água de pelo menos 500 
litros. Assim, é possível ter água por 
24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. 
O Serviço de Atendimento ao Cliente 
Sanepar é feito pelo telefone 0800 
200 0115, que funciona 24 horas. Ao 
ligar, tenha em mãos a conta de água 
ou o número de sua matrícula.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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‘Bate-Estaca’ nocauteia no 
1º round e busca o cinturão

Ex-campeã peso palha (até 
52,1kg.), Jéssica Andrade, a ‘Bate-
-Estaca’, salvou a pátria brasileira em 
grande estilo. No penúltimo confronto 
do UFC Ilha da Luta 6, (sábado, 17), 
em Abu Dhabi, a paranaense surpreen-
deu Katlyn Chookagian e estreou entre 
as moscas (até 56,7kg.) com um 
nocaute devastador no primeiro round.

No evento, além de fazer história 
e se tornar a primeira mulher do Ulti-
mate a se testar em três categorias 
de peso diferentes, a atleta se colo-
cou em posição de destaque na nova 
divisão. Com o triunfo sobre Chooka-
gian, ‘Bate-Estaca’ deve assumir a 
primeira colocação, posto que era de 
posse da norte-americana.

Ainda no octógono, na entrevista 
após o duelo, a brasileira desafiou a 
atual campeã, Valentina Shevchenko. 
Uma das atletas mais dominantes 
no MMA feminino, a quirguistanesa 
tem luta marcada contra a brasileira 
Jennifer Maia para 21 de novembro.

A LUTA
O confronto começou com Jés-

sica tomando a iniciativa com uma 
sequência de jabs. Buscando encur-
tar a distância, a brasileira seguiu 
pressionando a rival e conseguiu 
derrubar a oponente. A brasileira 

ensaiou um bate-estaca, mas Katlyn 
se defendeu bem.

A paranaense permitiu que a opo-
nente se levantasse e o confronto 
voltou a ser disputado de pé. Na 
metade do assalto, Andrade conse-
guiu derrubar a rival com um chute 
baixo, mas Chookagian se levantou 
rápido. Mesmo com maior enver-
gadura, a vantagem no confronto 
seguia com a brasileira.

‘Ba te -Es taca ’  segu ia  se 

movimentando bem, mas a norte-a-
mericana começou a conectar jabs 
limpos no rosto da brasileira. No 
minuto final, a paranaense conse-
guiu uma nova queda, mas a nor-
te-americana conseguiu se levan-
tar. Quase no fim do confronto, a 
brasileira surpreendeu a oponente 
com um gancho na linha de cintura. 
Katlyn sentiu, e a brasileira foi para 
cima com tudo e sacramentou o con-
fronto com uma sequência de socos.

JÉSSICA Bate-Estaca acerta o golpe que fez Katlyn Chookagian gritar de dor no UFC

DIVULGAÇÃO


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

