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UMUARAMA

Oficializada, CPI do 
Transporte Público terá 
prazo de 90 dias para 
conclusão
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Campeão da Chave Ouro do 
Citadino será conhecido hoje
O maior campeonato de futsal do Noroeste do Paraná conhecerá o campeão de 2019 
amanhã (sexta-feira, 20), com a rodada final no Ginásio de Esportes Professor Amário 
Vieira da Costa. A partir das 20h a Clínica Veterinária Santa Clara enfrenta com uma 

boa vantagem a Aceru/ Flavyo Tur/ Vidro Mais no segundo e decisivo jogo da fase final: 
a equipe conseguiu em placar elástico na primeira final – 6 a 1 sobre o time da Aceru 
– e joga pelo empate. Já o adversário precisa vencer (por qualquer placar) para levar a 

decisão para cobranças da marca do pênalti. l Pág. 13

Setembro Vermelho 
tem ação especial com 
pacientes da UBS Jardim 
Lisboa

Governo anunciou 
construção de cadeia e 
da Casa de Custódia em 
Umuarama

Dinamite
Artefato explosivo é retirado de dentro da cadeia por agentes do Depen e PMs de Umuarama. Material foi 

colocado em área isolada. Esquadrão antibombas do Bope foi acionado para analisar a emulsão de dinamite.
l Pág. 5
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
05/10 - 13h48

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Sexta

Minguante
21/09 - 23h43

Nova
28/09 - 15h27


27 19 


25 15

Sexta




18 15 


15 13

SábadoSábado

Cheia
14/09 - 01h35

50 Anos de Internet e o mundo 
se comunica cada vez menos

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 03 07 10 15 17 20
concurso: 0203

02 08 10 30 32 50

concurso: 1988

concurso: 1384

04 11 16 22 29 33
concurso: 2189

concurso: 5076

02 16 33 38 56

concurso: 5424

12.463
80.035
83.029
05.844
75.591

DEZEMBRO

AMÉRICA/RN

concurso: 1866

01 02 03 04 05 10 11 12 
13 14 16 20 21 23 25

concurso: 2005

01 09 11 26 30 35 40 
42 55 60 63 64 69 71 

72 76 83 91 92 96

03 20 30 33 38 43

04 16 17 27 31 54 56

‘‘

‘‘‘‘‘‘

Leonardo Torres é professor e palestrante, doutorando em 
Comunicação e pós-graduando em Psicologia Junguiana

Nublado com 
pancadas de chuva

Nublado com 
pancadas de chuva

Nublado com 
pancadas de chuva Nublado  

 “Já decretei feriado 
em Curitiba e em todo 

o Estado do 
Paraná”.  

Neste ano de 2019, a internet faz 50 anos. Nascida no berço da 
guerra, essa ferramenta de comunicação prometia revolucionar o 
mundo. Muitos cientistas se entusiasmaram com tal ideia e come-
çaram a propagar as maravilhas da internet. Mas não somente parte 
da ciência fez isso, o mundo inteiro comprou a ideia da internet.

Quando popularizada, surgiram as redes sociais. Uma nova 
forma de se comunicar com tudo e todos. Muitos até afi rmaram 
que a comunicação de massas (televisão, rádio etc) iria acabar. Ou 
seja, a democracia e a diversidade iriam superar as barreiras que 
a comunicação de massa tinha imposto. Contudo, o poder da TV e 
do rádio não acabou e hoje as ferramentas se mesclaram, isto é, os 
sites de notícias mais visitados são dos grandes grupos televisivos. 

As redes sociais começaram a centralizar um poder de distri-
buição de dados com os algoritmos. Hoje, um indivíduo não possui 
livre acesso à informação em sua página da rede social. Ele possui 
um algoritmo que fi ltra as informações que supostamente vai gostar 
mais. No fi m, nada mudou: os usuários das redes sociais só estão 
em uma jaula eletrônica mais elaborada que a de antes. Desta 
vez, admirando as notícias, fotos, vídeos que lhes convém. Todos 
fascinados pelo refl exo de Narciso. 

O discurso da democracia mudou para “se não está na internet, 
não existe”, promovendo uma desigualdade sem precedentes. E, 
juntando isso ao narcisismo, vai a refl exão: como eu posso me 
comunicar se só o que aceito é o que é igual a mim? 

Sem comunicação, a vida se tornou solitária. Não é à toa que 
doenças psíquicas como ansiedade, pânico e depressão aumen-
taram. Elas estão relacionadas à falta de construção de vínculos 
sociais. O suicídio, segundo a OMS, cresceu cerca de 70% desde 
que a internet se popularizou. Não creio que seja coincidência. 
Estamos cada vez mais conectados, mas cada vez menos em 
comunicação e comunhão. 

Quem realmente ganha com a internet é o mercado, que con-
seguiu impor uma aceleração turbo em nosso sistema capitalista. 
Essa é a vida que queremos?  

 

ALBARI ROSA/GAZETA DO POVO

Tiago Nunes, técnico do Athlético Paranaense, feliz da vida sobre 
a conquista da Copa do Brasil 2019. “Conseguimos algo muito 
grande. É um momento histórico. Transformamos o Beira-Rio 

numa lembrança extraordinária”, completou, referindo-se à vitória 
por 2 a 1 sobre o Inter, quarta-feira à noite, na grande final.   



Levantar poeira
O ex-governador Beto Richa afirmou que está 
se preparando para levantar a poeira e dar a 
volta por cima. Pretende, em breve, retornar à 
política, segundo publicação do site Contraponto. 
O ex governador não disse como, nem revelou 
exatamente seus planos – mas deixou subentendido 
que o primeiro passo será retomar algum 
protagonismo dentro do PSDB estadual.
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Fanpage da
Câmara

A Fanpage da Câmara 
Municipal de Umuarama 
no Facebook entrou o mês 
de setembro com mais de 
15 mil alcances de suas 
publicações. Além da publi-
cação de matérias e outros 
conteúdos relativos ao 
Legislativo Municipal, na 
fanpage são transmitidas 
todas as sessões ordinárias 
e extraordinárias, sessões 
solenes, reuniões de comis-
sões, pregões presenciais 
e demais eventos públicos 
realizados no plenário Ger-
mano Norberto Rudner.

A maioria dos acessos 
se dá por meio de inter-
nautas que acompanham 
a transmissão ao vivo das 
sessões nas quais se dis-
cutem e votam projetos. 
Mesmo aparentemente 
positivos, os números ainda 
são considerados pequenos 
pelos vereadores, uma vez 
que os eventos e principal-
mente as sessões transmi-
tidas ao vivo são de grande 
interesse do cidadão, que, 
ao acompanhar melhor 
o trabalho parlamentar, 

consegue entender como 
funcionam os Poderes e 
têm melhores condições de 
cobrar seus direitos.

Neste sentido, a presi-
dência da Casa, bem como 
os integrantes da Mesa Dire-
tora determinou que novas 
ações que garantam ainda 
maior participação popular 
no acompanhamento por 
parte do cidadão aos atos 
do Poder Legislativo, com 
campanhas e demais tra-
tativas que evidenciem as 
ferramentas que garan-
tem o acesso de informa-
ção ao cidadão.

Aparte à transmissão ao 
vivo pelo facebook, o inter-
nauta também pode acom-
panhar as sessões direto 
no site da Câmara, e, bre-
vemente por canal no You-
tube, além de, certamente, 
o acompanhamento direto 
no plenário, já que as todas 
as sessões são abertas ao 
público. Para garantir mais 
segurança e visibilidade nas 
votações, está em processo 
de estudo a implantação de 
painéis eletrônicos.

ASSESSORIA

Limpeza ética
Ameaçado, Beto se animou 
com o fracasso da cúpula 
nacional do PSDB na 
promoção da “limpeza 
ética” na agremiação que 
começaria pela expulsão de 
Aécio Neves, encrencado 
na Lava Jato. Richa, réu em 
sete processos, acredita 
que escapou da degola. 
As revelações foram feitas 
em seu apartamento no 
Mossunguê onde reuniu 
prefeitos e vereadores do 
interior na terça (17).

Encontro online
Segundo relato de um 
dos convidados (mais de 
20 estariam presentes), 
Beto se manteve alegre 
e descontraído, ouviu e 
retribuiu – por várias vezes 
– palavras de gratidão. 
Um dos mais animados 
convivas era o prefeito de 
Laranjeiras do Sul, Berto 
Silva. Ele gravou vídeo 
do encontro e postou em 
sua página no Facebook. 
Demais presentes não 
aparecem na cena.

Rouanet da segurança
Com o objetivo de aumentar os recursos para o combate 
ao crime, o Ministério da Justiça está com uma proposta 
chamada “Lei Rouanet” da Segurança Pública. A ideia 
é similar à Lei de Incentivo à Cultura, que possibilita 
pessoas jurídicas e físicas a destinarem parte do Imposto 
de Renda devido para ações culturais. No caso da “Lei 
Rouanet” da Segurança, o dinheiro seria utilizado para 
a compra de equipamentos, armas para a polícia civil e 
militar, melhoria das Guardas Municipais e criação de 
contingentes nas cidades.

R$ 1,7 bilhão
A questão do fundo eleitoral, principal fonte de recursos 
para o financiamento de campanhas, havia sido mantida 
pelos senadores, mas o valor dividiu a cúpula do 
Congresso. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), defendeu destinar um valor maior do que o 
R$ 1,7 bilhão utilizado na campanha do ano passado. Ao 
tratar do assunto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), discordou de Alcolumbre e defendeu destinar 
valor do fundo de 2018 para as eleições de 2020.
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CPI instituída

O Ato da Presidência 
5/2019, assinado ao 
final da manhã da quinta-
-feira (5) pelo Presidente 
da Câmara, vereador Noel 
do Pão (PSC) tornou ofi-
cial a Instituição da 
Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) nº 01 
de 2019, que terá como 
atribuição averiguar o 
contrato de concessão 
de serviço de transporte 
colet ivo  à  empresa 
concessionária em ati-
v idade no município 
– Viação Umuarama 
Ltda. A chamada CPI 
do Transpor te Público.

O ato também oficiali-
zou os nomes dos verea-
dores membros da CPI, 
composta por Deybson 
Bitencour t (PDT) como 
presidente, Ana Novais 
(PPL) como relatora e 

Valores
Também serão estudados o contrato e suas delibera-

ções, inclusive quanto à possível quebra de algumas de suas 
cláusulas. O valor das tarifas e estudo dos lucros, fatura-

mento anual bruto e demais atribuições administrativas da 
empresa também passarão pelo crivo da CPI.

Jones Vivi (PTC) como 
membro. A suplência 
ficou com o vereador 
Mateus Barreto (PPS). 
A primeira reunião está 
marcada para às 9h do 
próximo dia 24, no plená-
rio da Casa Legislativa.

O prazo para con-
clusão dos trabalhos é 
de 90 dias. Entre suas 
atribuições, a Comis-
são deverá analisar se 
as condições atuais da 
empresa são as mesas 
apresentadas à Prefeitura 
Municipal no momento 
da assinatura do con-
trato. Outra averiguação 
deverá ser a respeito do 
procedimento licitatório, 
incluindo a composição 
da tarifa inicial usada 
como base para a con-
cessão do ser viço à 
empresa.

COM a CPI instaurada, vereadores terão prazo de 90 dias para concluir investigação

DIVULGAÇÃO

Balanço
O secretário Renê Garcia 
(Fazenda) faz a prestação 
do último quadrimestre das 
contas do Governo do Estado 
no dia 30 de setembro na 
Assembleia Legislativa.

Renê convida
Renê Garcia já está convidando 
prefeitos de todo o Estado 
ao seminário gestão pública: 
desafios e oportunidades da 
administração, promovido 
em parceria com o Ministério 
Público, no dia 27 de 
setembro, a partir das 8h, no 
MPE em Curitiba.    

Na torcida
Os deputados Ademar 
Traiano (PSDB), Alexandre 
Curi (PSB), Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) e Tiago 
Amaral (PSB) mais o 
secretário Guto Silva 
(Casa Civil) assistiram no 
estádio Beira Rio, em Porto 
Alegre, à vitória por 2 a 
1 Athlético Paranaense 
sobre o Internacional. O 
time paranaense sagrou-se 
campeão da Copa Brasil 
e garantiu vaga nas 
Libertadores de 2020.

Mais vagas
Com Athlético campeão, o 
Paraná terá seis vagas na Copa 
Brasil em 2020: Athlético 
(atual campeão), Coritiba, 
Londrina, Operário e Paraná. 
A CBF define o ranking dos 
times no final do campeonato 
brasileiro em 8 de dezembro 
e o Paraná deverá passar 
Santa Catarina no número de 
equipes  na competição.

Fim do Foro
O deputado Aliel Machado 
(PSB) apelou ao presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), que coloque em 
votação, com urgência, o 

projeto lei que prevê o fim 
do foro privilegiado. “Muitas 
autoridades utilizam do 
cargo para cometer ilícitos e 
continuam sendo protegidos 
pelo Foro”, disse.

Feira de serviços
Começa em Curitiba nesta 
sexta-feira (20) o programa 
Governo nos Bairros - feira 
de serviços públicos e 
atendimentos gratuitos que 
será realizada em bairros 
com grande demanda nas 
cidades paranaenses com 
mais de 200 mil habitantes. A 
próxima cidade atendida será 
Londrina. A coordenação é 
da Secretaria Estadual da 
Justiça, Família e Trabalho.

Nova rodoviária
O prefeito Moacyr Fadel 
(Patriota) assinou a ordem 
de serviço para a construção 
da nova rodoviária em 
Castro. O terminal vai 
custar R$ 4,8 milhões, terá 
2.979 metros quadrados 
de área construída e 
prazo de execução de 
dez meses. “Vamos 
investir em um terminal 
moderno, com estrutura 
eficiente para atender os 
usuários e das empresas 
que fazem o transporte 
estadual, interestadual e 
metropolitano”.

Fundo de campanha
O fundo de campanha para 
eleições municipais ficou em 
aberto na votação da Câmara 
dos Deputados. No próximo 
ano, caberá à lei orçamentária 
definir o valor, segundo 
percentual do total de emendas 
de bancada cuja execução 
é obrigatória. O orçamento, 
enviado pelo governo ao 
Congresso, destina R$ 2,5 
bilhões, aumento de 48% em 
relação às eleições de 2018.
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Dinamite na cadeia
Um artefato explosivo foi encon-

trado ontem (19) pela manhã, no inte-
rior da cadeia pública de Umuarama. 
Agentes do Depen (departamento 
Penitenciário) ficaram sabendo da 
entrada do material em uma das alas 
do conhecido ‘Cadeião da 7ª SDP’ e, 
tão logo passaram a negociar com os 
detentos a retirada do material.

Depois de um tempo de nego-
ciação, foi possível recolher o 
ar tefato, que pesava cerca de 
600 gramas e foi identificado como 
emulsão de dinamite.

O explosivo foi deixado no meio 
do campo de futebol dentro do 
espaço físico da 7ª Subdivisão 
Policial e a área foi isolada pela 
Polícia Militar, que também par-
ticipou da negociação através do 
grupo Rotam (Rondas Ostensivas).

Segundo levantamentos feitos 
por agentes de cadeia, os pre-
sos utilizariam os explosivos com 
para detonar uma das paredes e 
empreender uma fuga em massa. 
Diversas medidas de segurança 
tiveram que ser adotadas pelo 
Depen, que à partir daí agiu em 

Contrabando 
apreendido 
na PR-323

Agentes da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e da Polícia Fede-
ral apreenderam cerca de 30 mil 
carteiras de cigarro na manhã de 
ontem (19) em Cafezal do Sul (30 
quilômetros de Umuarama).

As cargas contrabandeadas do 
Paraguai eram transportadas em 
dois automóveis. Por volta de 6h, 
uma equipe da PRF suspeitou de 
um comboio que trafegava em alta 
velocidade, quando decidiu fazer a 
abordagem. Um Astra e um Vectra 
entraram em um posto de combus-
tíveis, às margens de uma rodovia.

O motorista do Astra fugiu a pé 
ao avistar a viatura e o condutor 
do Vectra acelerou bruscamente, 
abandonando o veículo alguns 
metros à frente. Buscas foram fei-
tas, mas os condutores não foram 
localizados. A PRF encaminhou a 
ocorrência para a Receita Federal 
em Guaíra. A apreensão fez parte 
da Operação Hórus, coordenada 
pelo Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública.

conjunto com as polícias Civil e 
Militar de Umuarama.

Além da apreensão do artefato, 
uma investigação foi feita a fim de 
identificar os presos que pretendiam 
utilizar o produto para a fuga. Numa 
rápida ação de remoção, os detentos 
envolvidos foram recolhidos e trans-
feridos para outra unidade prisional 
que não foi revelada pelos agentes.

O artefato apreendido foi colo-
cado à disposição do Departamento 
Antibombas do Bope (Batalhão de 
Operações Especiais) de Curitiba 
que foi acionado. Uma equipe che-
gou à Umuarama à noite.

Uma operação bate grade foi 
realizada assim que o artefato foi 
retirado de dentro do cadeião.

EMULSÃO de dinamite apreendida foi colocada à disposição 
do Bope

DIVULGAÇÃO

Policiais militares de Umuarama 
perseguiram na tarde de ontem um 
veículo VW Parati. O motorista 
empreendeu fuga assim que notou 
a aproximação de uma viatura. A 
busca seguiu pelo bairro Tarumã, até 
que o motorista abandonou o carro, 
deixando dois homens em seu inte-
rior. O condutor teria fugido, pois 
contra ele havia mandado de prisão, 
além de estar embriagado, foi o que 
relatou um dos ocupantes.
Antes de fugir, o motorista invadiu 
uma propriedade rural, colidiu contra 
um barranco e bateu em uma árvore. 
O veículo foi recolhido e os ocupan-
tes foram encaminhados à delegacia 
para averiguação.

LARISSA DINIZ
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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

Sim, somos diferentes e 
comprovamos na trilha da nossa 
história. São quase 50 anos de 
experiência em ensino superior, 
evoluindo ano a ano. Chegamos 
aos 47 com mais de cem cursos de 
graduação, mestrado, doutorado 
e com Medicina, concretizando 
muito dos sonhos da Unipar, 
que continua forte, vibrante, 
investindo em melhorias. O lema 
‘Somos diferentes’ da campanha, 
que já está rodando na mídia, 
enaltece esse princípio da Unipar: 
de ser diferente no exato sentido 
do termo – “adjetivo e atributo do 
que é raro, especial, excepcional”... 
Diz a peça publicitária: “Nas 
diferenças encontramos a 
pluralidade e a diversidade; 
na Unipar nós acreditamos no 
poder das diferentes ideias, 
compartilhadas e conectadas. 
Juntos somos a universidade que 
faz a diferença agora mesmo, 
porque entre eu e você existimos 
nós”. Nós, é bom frisar, define 
um time coeso, formado por 
alunos, professores, profissionais e 
dirigentes implacáveis que, mesmo 
diante da atual desfavorável 
conjuntura econômica, promover 
tantas realizações passa a ser 
tarefa árdua, que requer coragem 
para inovar e se reinventar, 
porque... somos diferentes! Mas 
tem muito mais pra você saber 
sobre nós, acessando unipar.br. 

Venha para a Unipar, 
porque aqui... 
SOMOS DIFERENTES!

Com a tradição de quase 
cinco décadas atuando no 
ensino superior, a Universidade 
Paranaense prepara mais uma 
edição do seu processo seletivo. 
Com prazo de inscrição que 
vai de 2 de setembro a 18 de 
outubro, a edição vestibular 
2020 promete ser bastante 
concorrida.

Isso porque a Unipar tem 
aumentado seu leque de 
cursos, com a modalidade 
semipresencial [em parceria 
com o Google for Education] 
– somando aos da presencial, 
serão 128 opções, nas sete 

Unidades. E também por 
que não para de investir em 
inovações pedagógicas e 
estruturais, acompanhando 
sempre a evolução da ciência.

Candidatos a cursos do presencial 
e do semipresencial fazem prova 
no final do mês que vem

VESTIBULAR 2020

VESTIBULAR UNIPAR [prova 27/10] – 
INSCRIÇÕES ABERTAS – saiba mais em unipar.br

NOVIDADES – Quatro 
cursos novos na 
Unipar Câmpus 
Umuarama, na 

modalidade presencial: 
Gestão de RH, 

Marketing, Processos 
Gerenciais e Terapia 

Ocupacional. 

Unipar na comunidade: estrutura de vanguarda para o 
ensino, a pesquisa e a extensão universitária 
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AV. DUQUE DE CAXIAS

R$ 1.250.000

R$ 285.000

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

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

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

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

EDIFÍCIO SERRANO ED. PALLADIUM - DUPLEX

R$ 890.000 - PREÇO ESPECIAL!
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SPC na praça
No sábado, 15, a equipe do SPC 
Brasil e Serasa da Aciu foi para 
a praça Santos Dumont atender 
gratuitamente a população. Ali 
foram realizadas atualizações 
de dados cadastrais, as pessoas 
puderam visualizar as informações 
restritivas de SPC e Serasa e até 
mesmo realizar consulta para 
visualizar sua nota de SCORE.

Aciu apoia o setor público
O Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar esteve 
reunido no dia 16, para traçar 
estratégias que beneficiem a 
nutrição das crianças da Rede 
Pública Municipal de Educação. 
A Aciu foi representada pela 
tesoureira Regina Célia Lima e 
pela diretora setorial de Relações 
Públicas Valmira Costa Pugas. Elas 
marcaram presença, colaborando 
com o setor público!

Conselho Fiscal
A equipe do Conselho Fiscal se 
reuniu no dia 17 para aprovar 
as contas de Julho e Agosto. 
Marcaram presença Orlando Santos 
(Presidente da Aciu), Alcides Sitta 
(Presidente do Conselho Fiscal), 
João Batista de Oliveira, Antônio 
Carlos Bittencourt e Ronaldo Dal 
Secco Dias.

Bem-estar da Mulher

A Relações Públicas da Aciu, 

Walmira Pugas, e a Presidente do 
Conselho da Mulher, Carla Regina 
Frasquetti, se reuniram dia 18, 
no Hotel Roma’s, para traçar uma 
estratégia em prol da Campanha 
Outubro Rosa deste ano.

Juventude Empreendedora

A nova geração de empresários de 
Umuarama reuniu-se no dia 18. Sob 
a direção de Heitor Souza Vivian, 
o Conselho do Jovem Empresário 
(Conjove) está com novos membros 
e novos projetos. Um destaque é o 
“Conjove nas Escolas”, que orienta 
e motiva adolescentes e jovens ao 
empreendedorismo.

Já é Natal!

A Comissão da Campanha de Natal 
esteve reunida na Aciu, dia 18, para 
definir estratégias e a programação para 
este ano. Em breve, muitas novidades!

 Dia da árvore
O famoso “Abraço Ambiental” será 
dado ao Bosque Uirapuru, no dia 
20 de setembro. O projeto é uma 
parceria entre o Instituto Federal do 
Paraná, o Conselho de Meio Ambiente 
e a Prefeitura Municipal. Participe!

Próxima Reunião de 
Associados

No dia 25 de Setembro, após um 
saboroso café da manhã, a Aciu 
vai oferecer aos associados duas 
palestras: “Compras Públicas”, com 

o Secretário de Administração da 
Prefeitura Municipal de Umuarama, 
Vicente Gasparini e “Profissional 
do Futuro” com a Administradora 
e Coach, Michele Piffer. Confirme 
presença com Rafael, pelo telefone: 
(44) 3621 6700.

Dia das Crianças

A campanha “Imagine e Sonhe 
como uma Criança” já está pronta, 
oferecendo aos associados do 
comércio umuaramense diversas 
peças publicitárias para aquecer as 
vendas nesta data especial: Cartaz, 
spot para rádio, banner para site 
e jornal! A campanha começa dia 
1° de outubro, com muitas ofertas 
em todo o comércio da cidade!

Dia Nacional do Idoso
O Conselho Municipal dos Direitos 
dos Idosos (CMDI) convida 
empresários e comerciantes a 
doarem brindes para o evento 
“Café, Arte e Poesia”, que será 
realizado no dia 1° de outubro em 
homenagem aos umuaramenses da 
terceira idade. Para doar, entre em 
contato com o CDMI pelos telefones 
(44) 3906 1092 ou (44) 3906 1019.

Foco

Inovar, mudar, renovar… as 
palavras que indicam o futuro 
tornam-se vazias quando quem as 
pronuncia é incapaz de valorizar 
o passado. É no passado que 
estão as bases de qualquer 
empreendimento. Veja o exemplo 
da árvore: Só é capaz de frutificar, 
se suas raízes estiverem bem 
firmadas na terra, não é mesmo?!
Valorizar quem já foi, aprender 
com quem já fez, dar continuidade 
ao que está dando certo,… é assim 
que se faz o futuro!
Para agora e para o futuro, a Aciu 
está de portas abertas para você, 
empreendedor umuaramense!
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

A Agência do Trabalha-
dor de Umuarama realiza 
no próximo dia 26 o ‘Dia 
D’ das atividades relacio-
nadas com a inclusão da 
Pessoa Com Deficiência 
(PCD) com orientações 
profissionais e apoio 
para inserção no mer-
cado de trabalho.

O evento terá apre-
sentação de música em 
libras, composta por pro-
fissionais da Prefeitura, 
egressos do curso de 
Libras, e reunião com os 
gerentes e atendentes 
das Agências do Traba-
lhador da Regional de 
Umuarama a partir das 
8h30, através de par-
ceria entre a agência, o 
Sesi/Senai e o Instituto 
Federal do Paraná (IFPR), 
com Elaine Totoli e Thiago 

Vinícius de Azevedo.
À  no i te ,  19h30, 

haverá palestra em alu-
são ao Dia do Surdo 
com Kate Maria da Silva 
Schroeder e os profes-
sores surdos Fernandes 
Bolson, Nádia Valentin, 
Sheila Regina Cua e 
Eduardo Megda, Tânia 
Marques (Cadast ro 
Único), Gilclece Vieira 
(CRAS) e Emanuelle 
Cezário (intérprete), em 
parceria com a Asso-
ciação dos Surdos de 
Umuarama (Assumu).

Fechando a programa-
ção, dia 27 haverá pales-
tras na Apae às 8h30 e 
13h30 com o procurador 
do Ministério Público do 
Trabalho, André Vinicius 
Melatti, e a técnica do 
INSS Keity Ayumi Akimura

O evento terá apresentação de música em libras, composta por profissionais da 
Prefeitura, egressos do curso de Libras

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Inclusão de PCD Investigados integram 
Conselho de Ética 
do Senado 
Sete senadores que vão 
integrar o Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar são alvos 
de processos que se arrastam 
na Justiça. As investigações 
estão relacionadas a crimes 
de lavagem de dinheiro, 
ocultação de bens, formação de 
quadrilha, corrupção, caixa dois, 
improbidade administrativa, 
sonegação fiscal, entre outros. 
O colegiado, responsável por 
receber e analisar representações 
e denúncias contra senadores, 
é formado por 15 senadores 
titulares e mesmo número de 
suplentes que têm mandato de 
dois anos. 

Lava Jato 
Um dos integrantes do Conselho 
é o presidente nacional do PP, 
senador Ciro Nogueira (PI), alvo das 
investigações da Lava Jato. Recente, 
a pedido da PGR (Procuradoria-
Geral da República), o ministro 
Gilmar Mendes, do STF (Supremo 
Tribunal Federal), autorizou 
a abertura de inquérito para 
investigar o senador. 

JBS 
O processo tem origem na delação 
de executivos da JBS. Ciro Nogueira, 
apontam as investigações, teria 
recebido recursos para a campanha 
eleitoral de 2014 via caixa dois. 

Bancada 
Além de Ciro, integram a bancada 
de investigados do Conselho 
os senadores Eduardo Gomes 
(MDB-PI), Confúcio Moura 
(MDB-RO), Veneziano Vital do Rêgo 
(PSB-PB), Telmário Mota (Pros-RR), 
Jayme Campos (DEM-MT) e 
Nelsinho Trad (PSD-MS). 

Alô, Alcolumbre 
O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), recebeu 
telefonema por volta das 4h30 da 
madrugada de ontem. Do outro lado 
da linha, o ministro da Justiça, Sergio 
Moro, breve e lacônico, avisou que 
a Polícia Federal visitaria o Senado 
para fazer uma devassa no gabinete 
do líder do Governo Bolsonaro, 
Fernando Bezerra (MDB-PE).   

Substituto 
O primeiro nome que surgiu nas 
conversas entre articuladores do 
Governo para substituir Bezerra 
na liderança foi o do senador 
Alvaro Dias (Pode-PR). Mas 
recuaram. Pesou contra Dias sua 
posição contrária à indicação do 
deputado Eduardo Bolsonaro 
para embaixador do Brasil nos 
Estados Unidos. 

Urnas 
A despeito da proximidade das 
eleições municipais, daqui um 
ano, o TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) vai trocar 83 mil urnas 
eletrônicas dos modelos de 2006 
e 2008. A Positivo e a Smartmatic 
foram as duas únicas empresas 
que entregaram à comissão de 
licitação do TSE as suas propostas. 

Descarte 
À Coluna, o TSE informa que faz o 
descarte ambientalmente correto 
das urnas eletrônicas: “Esse 
processo é realizado por uma 
empresa contratada pelo Tribunal 
por meio de licitação”. 

CPI 
Deputados governistas já têm 
pronta a peça que levarão ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
se a CPI da Lava Jato for instalada 
pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). Alegam 
que a comissão não tem “fatos 
determinados”.
 
Sem pressa
O requerimento com as 175 
assinaturas - quatro a mais que 
necessárias - permanece à espera 
de decisão de Maia que tem 
repetido não ter “pressa”.  

Bolão 
Um motorista da liderança do PT 
apostou em cinco cotas e levou 
cerca de R$ 13 milhões do bolão da 
Mega-Sena. Ele e outros assessores 
do partido vão destinar parte do 
prêmio para quatro copeiras que não 
participaram da aposta milionária. 
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Mutirões da Saúde agilizam
atendimento para 1.350 pacientes

Através de mutirões, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde vem reduzindo a espera 
por atendimento em várias especialidades 
médicas. Esse é um esforço concentrado 
da administração para atender mais rapi-
damente aos pacientes que aguardam 
atenção médica há meses na fila. “Saúde 
é prioridade e tem recebido grandes inves-
timentos, mas em alguns casos a falta de 
profissionais que atendam pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) prolonga a espera. 
Mesmo assim temos avançado de forma 
significativa”, disse o prefeito Celso Poz-
zobom, ao avaliar o quadro.

A secretária municipal da Saúde, 
Cecília Cividini, destaca que os resul-
tados seriam ainda melhores se todos 
os pacientes com consultas agendadas 
comparecessem no dia e hora marca-
dos. “A nossa equipe se esforça para 
organizar o atendimento, entra em con-
tato com os pacientes, confirma a pre-
sença deles e no dia da consulta quase 
20% acabam faltando. Com isso, deixa-
mos de atender outros pacientes que 
continuam na fila”, disse.

Os primeiros mutirões foram na área 
de ortopedia, que contava com uma das 
maiores filas de espera. Em 14 de julho 
de 2018, sete médicos foram reunidos 
para atender 206 pacientes, porém 78 
faltaram às consultas e não avisaram 
a secretaria para que outros fossem 
convocados. Duas semanas depois, 
foram realizados 179 agendamentos e 

Triagem
Em 31 de agosto a Secretaria de 
Saúde realizou uma triagem e agen-
dou pequenas cirurgias, que serão 
realizadas em mutirão nos dias 21 e 
28 de setembro. Foram agendadas 
120 consultas em diversas especia-
lidades e 109 pacientes tiveram os 
procedimentos cirúrgicos marcados 
nos períodos da manhã e tarde.
Sete médicos e uma ampla equipe de 
auxiliares estarão empenhados em 
atender a todos. As cirurgias incluem 
cistose, remoção de nódulos e verru-
gas, lesões, lipomas, exerese, cistos, 
biópsias, cauterização e cantoplastia, 
entre outros procedimentos.

OS primeiros mutirões foram na área de ortopedia, que contava com uma das maiores filas de espera

TIAGO BOING/ASSESSORIA/PMU

49 pacientes faltaram.
Em agosto do ano passado mais 

dois mutirões de ortopedia também 
tiveram alto índice de faltantes – 50 
faltaram em 155 agendamentos em 
11/08 e outros 20 não apareceram 
para a consulta em 25/08, quando 52 
atendimentos foram agendados. Nesses 
quatro atendimentos especiais, foram 
marcadas 592 consultas com ortope-
distas e 197 pacientes não apareceram 
para serem atendidos (33% de faltas).

AÇÕES NO SONHO MEU
Para os moradores do Conjunto 

Sonho Meu, a Secretaria de Saúde 
promoveu quatro mutirões na área 

de odontologia. Em dezembro foram 
realizados 140 procedimentos em 
100 pacientes, com 15% de ausên-
cia. Neste ano, em fevereiro, março e 
agosto, foram organizados três muti-
rões que prestaram 1.059 atendimen-
tos para 504 pacientes, dos quais uma 
média de 13% deixou de comparecer.

“Em todas as áreas temos ausências, 
assim como nas consultas de rotina e 
também em clínica geral, nas unidades 
de saúde. Essa é uma cultura que precisa 
mudar, para que possam atender mais 
rápido quem realmente precisa”, lamen-
tou o coordenador da Atenção Primária em 
Saúde, Elizeu Ampessan.
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Setembro Vermelho tem ação com 
pacientes da UBS Jardim Lisboa

Dentro da campanha Setembro 
Vermelho, o mês de prevenção dos 
problemas do coração, a equipe de 
Estratégia Saúde da Família (ESF) 
da Unidade Básica de Saúde do 
Jardim Lisboa realizou uma manhã 
especial nesta quinta-feira, 19, 
com pacientes idosos, hiperten-
sos e diabéticos que participam do 
grupo Hiperdia, no salão da Capela 
Santa Inês (Paróquia São Francisco 
de Assis), no Alto São Francisco.

A enfermeira Maria Andréa dos 
Santos de Moraes e a médica 
Juliana Paula Belfiori orientaram o 
público sobre os cuidados preven-
tivos que a população deve adotar 
para evitar os males que afetam o 
coração, principalmente o infarto e 
o acidente vascular (derrame). “É 
importante agir antes do problema, 
dar importância para as atividades 
físicas, manter uma boa alimenta-
ção e tomar cuidados preventivos, 
medindo sempre os níveis de coles-
terol, glicose e a pressão arterial”, 
apontou a médica.

Os cuidados preventivos fazem 
a diferença na qualidade de vida 
e na longevidade da população. 
“Se a gente cuidar bem da saúde, 

teremos uma vida mais produtiva, 
alegre e disposição para fazer as 
coisas que gostamos”, acrescen-
tou Maria Andréa. Ela informou que 
todos os dias os pacientes que 
frequentam a UBS Jardim Lisboa 

recebem orientações sobre uma 
vida saudável (às 8h e às 13h30) e 
às quintas-feiras, a conversa é com 
o pessoal do Hiperdia no salão da 
capela Santa Inês, especialmente 
hipertensos e diabéticos.

Estagiários
A ação que aconteceu na quinta teve 
a participação dos agentes comuni-
tários de saúde e de uma equipe do 
curso de Técnico em Enfermagem 
do Colégio Estadual Professora Hilda 
Trautwein Kamal e foi encerra com 
um café da manhã oferecido 
aos pacientes, que estavam em 
jejum para a realização do teste 
de glicose. A equipe realizou a 
pesagem, mensurou a circun-
ferência abdominal, aferiu a 
pressão arterial e mediu a glicose, 
além de orientar a cada paciente 
individualmente.

SECRETARIA de saúde realizou ação com pacientes idosos, hipertensos e diabéticos que participam do 
grupo Hiperdia

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,19 0,11 2,54 3,43
IGP-M (FGV) 0,40 -0,67 4,09 4,95
IGP-DI (FGV) -0,01 -0,51 3,86 4,32

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
18/8 a 18/9 0,5000 0,3434 0,0000
19/8 a 19/9 0,5000 0,3434 0,0000
20/8 a 20/9 0,5000 0,3434 0,0000
21/8 a 21/9 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,26% 27,29 
Vale ON -0,17% 48,32 
ItauUnibanco PN -1,67% 34,66 
Marfrig ON +6,80% 10,53 
B2W Digital ON +5,75% 47,48 
Ambev S/A ON +0,47% 19,35

IBOVESPA: -0,18% 104.339 pontos

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0639 1,0495
IGP-DI (FGV) 1,0604 1,0556 1,0432
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,02
Libra est. 0,8012
Euro 0,9051
Peso arg. 56,65

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,5% 4,1630 4,1640 +0,5%
PTAX  (BC) +1,0% 4,1387 4,1393 0,0%
PARALELO +0,9% 4,0700 4,3900 +0,7%
TURISMO +0,9% 4,0700 4,3700 +0,7%
EURO +0,9% 4,5708 4,5731 +0,5%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (ago) 1.581,50 0,36 4,50 5,44
Oeste (ago) 1.586,45 0,36 4,39 5,07

DÓLAR 19/09

Iene R$ 0,0383
Libra est. R$ 5,17
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.539,88 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/09

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 5,5%  | TJLP: 5,95%

Em 19/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,50 3,8% 2,5%
SOJA Paranaguá 88,00 3,5% 2,3%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% 4,9%

SOJA 893,00 4,25 3,1%
FARELO 292,20 0,60 -0,6%
MILHO 372,75 1,50 -0,5%
TRIGO 488,00 -1,50 3,3%

SOJA 74,09 -0,2% 2,7%
MILHO 28,37 0,3% 4,7%
TRIGO 46,10 -2,4% -1,9%
BOI GORDO 151,68 0,2% 0,1%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 19/09 PR DIA 30d.

Em 19/09 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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A Praça Miguel Rossafa, um 
dos pontos mais frequentados 
pela população de Umuarama 
para atividades de lazer, exercí-
cios físicos e passeio com crian-
ças, está ganhando uma novida-
de – será o primeiro logradouro 
público da cidade um atrativo es-
pecial para crianças cadeirantes. 
“O parquinho infantil da praça foi 
ampliado recentemente e rece-
beu melhorias na infraestru-
tura. Agora estamos inovando 
com o primeiro brinquedo para 
cadeirantes”, anunciou o prefei-
to Celso Pozzobom.

Por sua topografia plana, calça-
das largas e amplo espaço grama-
do, além de bancos, banheiros e 
uma academia da terceira idade 
(ATI), a Miguel Rossafa é muito 
frequentada por pessoas com defi-
ciência e dificuldades de mobilida-
de, para passeios diários. Foi pen-
sando neste público que o prefeito 
Celso Pozzobom decidiu implantar 
o balanço para cadeirantes.

A Secretaria de Obras, Planeja-
mento Urbano e Projetos Técnicos 
ampliou o espaço do parquinho, 
que recebeu mureta, bancos em 
concreto e areia para o lazer e di-
versão das crianças. “Ali os pais 
podem acompanhar os filhos de 
perto. A areia deixa as crianças 
mais à vontade e reduz os riscos 
de ferimentos, em caso de aciden-

Praça Miguel Rossafa ganha 
brinquedo para cadeirantes

tes. Agora estamos colocando o 
brinquedo para pessoas com de-
ficiência e em breve instalaremos 
outro no parquinho do Bosque Ui-
rapuru”, acrescentou o prefeito.

O secretário municipal de 
Obras, Isamu Oshima, informou 
que a Prefeitura licitou recen-
temente três balanços espe-
ciais para PCD – ao custo de R$ 
4.200,00 – e dois já tiveram o lo-

cal de instalação definido. “O pró-
ximo ainda será definido pelo pre-
feito Celso Pozzobom. A intenção 
é garantir opções de lazer para 
todos os públicos”, emendou.

O município também licitou a 
aquisição de mais 10 parquinhos 
infantis em plástico reforçado, para 
instalação em logradouros públicos. 
Dois foram montados na Praça São 
Francisco e no Jardim São Cristóvão 
e mais três estão sendo implan-
tados no Lago Tucuruvi, Parque 
Bonfim e Parque Laranjeiras. O 
investimento da Prefeitura é de 
R$ 177 mil e os conjuntos são 
compostos por duas torres, ba-
lanços e três escorregadores, 
entre outros equipamentos.

Resistência e segurança
A Prefeitura já instalou nove parquinhos em diversos pontos da cidade e nos 

distritos de Lovat, Serra dos Dourados e Santa Eliza. São equipamentos resis-
tentes ao tempo e seguros, que vão durar muito tempo garantindo a alegria da 
criançada. Além dos distritos, já contam com parques infantis as praças Tamoio, 
Sete de Setembro, Padre Manuel da Nóbrega e Miguel Rossafa, o Bosque Uira-

puru e a Praça dos Xetá.

A Prefeitura ampliou o espaço do parquinho, que recebeu mureta, bancos em concreto e areia para o lazer e 
diversão das crianças

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Campeão da Chave Ouro do 
Citadino será conhecido hoje

O maior campeonato de futsal 
do Noroeste do Paraná conhe-
cerá o campeão de 2019 nesta 
sexta-feira, 20, com a rodada 
final no Ginásio de Esportes 
Professor Amário Vieira da Cos-
ta. A partir das 20h a Clínica 
Veterinária Santa Clara enfrenta 
com uma boa vantagem a Aceru/ 
Flavyo Tur/ Vidro Mais no segun-
do e decisivo jogo da fase final: 
a equipe conseguiu em placar 
elástico na primeira final – 6 a 
1 sobre o time da Aceru – e joga 
pelo empate. Já o adversário pre-
cisa vencer (por qualquer placar) 
para levar a decisão para cobran-
ças da marca do pênalti.

A noite desta sexta vai ser 
quente para quem gosta de futsal 
de alto nível na Capital da Amiza-
de. Após 142 jogos disputados, 
chegou a hora de conhecer o 
campeão da Sportland Citadino 

A partir das 20h a Clínica Veterinária Santa Clara enfrenta com uma boa vantagem a Aceru/ Flavyo Tur/ Vidro Mais no segundo e decisivo jogo da fase final

Pelo empate
No jogo desta sexta, a Clínica Veterinária Santa Clara joga por um empate 

para ser campeã e a Aceru precisa vencer para levar a decisão para os pênaltis. 
“Fica aqui o nosso convite a toda comunidade de Umuarama para prestigiar 

as decisões do Sportland Citadino de Futsal – Chave Ouro 2019, que promete 
fortes emoções e casa cheia no Ginásio Amário Vieira da Costa”, convidou o 

coordenador técnico da competição, Ednei Custódio da Silva.

 

de Fusal – Chave Ouro. A come-
çou em 18 de março com as 16 
melhores equipes do ranking. O 
campeão vai levar um Fiat Mobi 
0 km oferecido pelo patrocinador 
master Sportland.

“Neste ano, com um carro o Km 
de prêmio ao campeão, estamos 
oferecendo a maior premiação de 
todo o Estado para uma competi-
ção de futsal amador. Isso moti-
vou as equipes a se reforçarem e 
nos proporcionaram ótimos espe-
táculos, além de revelar grandes 
nomes para as quadas de salão”, 
disse o diretor de Esporte e Lazer 
do município, Jeferson Ferreira. 
Ele lembra que neste ano a fase fi-
nal é disputada em play off (jogos 
de ida e volta). Apenas a disputa 
do 3º aconteceu em jogo único.

A penúltima rodada teve mui-
tos gols com o mesmo placar (6 a 
1) nos dois jogos disputados. Na 

decisão do 3º lugar a forte equipe 
Umucampo/ Silvestre Degan Fut-
sal venceu com facilidade a Coli-
bri/ Galles Delivery/ Fabício Gas-
par Produções Artísticas com gols 
de Fernando Henrique Biguetti, 
Rodrigo Calderon, Marquinhos Ca-
rioca, Thiago Diniz Bertoni e Felipe 
Coltro (2). Para a Colibri descon-
tou Igor Tomaz Bezerra. Além de 
troféu e medalhas, o terceiro lugar 
faturou R$ 1.000,00 em dinheiro 
e o quarto colocado levará troféu 
e medalhas personalizadas. A pre-
miação será entregue nesta sex-
ta, após a final.

No primeiro jogo da decisão, a 
Clínica Veterinária Santa Clara mos-
trou porque já é bicampeã e pode 
ser tri, levando pra casa em defini-
tivo o troféu transitório do Citadino.

INVICTO
A equipe não tomou conheci-

mento da Aceru/ Flávyo Tur/ Vidro 
Mais, que chegou pela primeira à 
decisão, e sem nenhuma derro-
ta. Os gols foram marcados por 
Guilherme Naves (3), Alexsandro 
Tiete de Azevedo, Gustavo Assa-
gra e Grasiano Guerini, enquanto 
Fernando Henrique Dias fez o gol 
de honra da Aceru.
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Sesc promove campeonato
de futsal para crianças

O Serviço Social do Comercio 
(SESC) de Umuarama está com as 
inscrições abertas para o primeiro 
Campeonato de Futsal Masculino 
sub-12 e sub-14. Nesta edição não 
haverá disputas femininas por falta 
de demanda de equipes.

Os times poderão se inscre-
ver até o dia 1° de outubro. Para 
par ticipar da competição os atle-
tas deverão ter idades de 11 a 
14 anos. O desafio acontecerá 
entre os dias 7 e 28 de outu-
bro, sendo duas semanas de 
disputas com jogos realizados 
de segunda à sábado.

Há vagas para 32 equipes e os 
horários dos jogos serão entre às 
19h e 21h. A equipe vencedora 
recebe troféus e medalhas. O 
preço para participar é de R$ 40 
para treinador ou responsável do 
time se for comerciário, e, R$ 60 
se não for. As inscrições serão fei-
tas diretamente na secretária do 
Sesc em Umuarama.

De acordo com a organização do 
evento o intuito principal é fomentar 

a iniciação esportiva. Vamos abrir 
espaço para as crianças dentro 
da faixa etária estabelecida, para 

que possam participar e competir”, 
conta o professor de Educação 
Física do Sesc, Michel da Silva.

Para se inscrever
Para efetuar a inscrição será necessário o responsável pela equipe ser maior de 

18 anos e ir até o Sesc e levar consigo o CPF, RG, holerite ou carteira de trabalho e 
um comprovante de residência mais a lista de nomes dos jogadores integrantes da 
equipe cada time deverá possuir até 11 participantes. Outros municípios também 
poderão se inscrever para participar das disputas, para mais informações entre em 

contato com a secretária responsável pelas inscrições.

DIVULGAÇÃO

SERÁ o primeiro campeonato de futsal para meninos de 11 a 14 anos

Após a derrota do Corinthians para 
o Independiente del Valle por 2 a 
0, em Itaquera, pelo jogo de ida da 
semifinal da Copa Sul-Americana, 
o técnico Fábio Carille disse que 
tinha um time repleto de ‘meninos’ 
em campo, e que essa inexperiência 
supostamente havia sido dos prin-
cipais motivos para justificar o duro 
revés sofrido na Arena. No entanto, 
o levantamento da média de idade 
do time titular não bate exatamente 
com a desculpa encontrada pelo 
treinador. O time titular tinha seis 
jogadores acima dos 30 anos.

DIVULGAÇÃO



15ESPORTEUMUARAMA, 20 DE SETEMBRO DE 2019

Ferrari ganha novo um “bico” 
após atualização aerodinâmica

Os engenheiros da Fórmula 
1 não descansam. Praticamente 
todas as equipes chegam à Singa-
pura com atualizações aerodinâmi-
cas. O maior destaque do dia ficou 
por conta da nova asa dianteira da 
Ferrari, que rompe completamente 
com o design utilizado até esse 
momento pela equipe neste ano.

No entanto, os rivais dos 

Má fase 
de Vettel

Após sucessão de erros 
nas últimas corridas, Sebas-
tian Vettel assumiu que vive 
um momento delicado, mas 
d isse que é impor tante 
não aumentar a proporção 
dos problemas, afirmando 
que fase não é tão ruim 
quanto parece. Enquanto 
isso, Fer rari garante que 
alemão segue como refe-
rência da equipe e reafirma 
confiança da capacidade do 
tetracampeão.

Vettel  v iu seu compa-
nheiro, Charles Leclerc, ven-
cer as últimas duas etapas 
da Fórmula 1, na Bélgica e 
na Itália. Em Monza, palco 
da primeira vitória da equipe 
de Maranello em nove anos, 
o tetracampeão jogou fora 
suas chances de pódio ao 
rodar sozinho e ainda cau-
sar um acidente no início 
da prova. Perguntado como 
avaliava o momento, Vettel 
admitiu os erros e fez uma 
autocrítica.

“As duas últimas corridas 
não foram muito positivas. 
O erro em Monza, que me 
fez perder a corrida é minha 
culpa. Sempre fui o primeiro 
a admitir minhas falhas no 
passado. Creio que sou muito 
crítico comigo mesmo quando 
acontecem coisas assim. Não 
vejo isso como um grande 
drama”, assegurou Vettel.

italianos não ficaram parados. 
O carro Mercedes surgiu com 
pequenas alterações na asa tra-
seira e nas laterais do carro. Apa-
rentemente os dois times estão 
tentando adaptar seus veículos 
às características das curvas de 
baixa da cidade-Estado asiática. A 
fórmula 1 retornará neste domingo 
(22) com o GP de Singapura.

O novo modelo de bico em formato de asa produzido pela equipe italiana de F1

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Fiba anuncia as seleções para 
a disputa do pré-olímpico de 
basquete. As equipes serão 
divididas em grupos de seis. Ape-
nas o campeão de cada um dos 
torneios vai aos Jogos no Japão. 
Os times se enfrentam em uma 
sede fixa entre os dias 23 e 28 
de junho. Ainda não existe data 
confirmada para o sorteio. Com 
o fim da Copa do Mundo de 
Basquete, oito equipes já estão 
confirmadas na Olimpíada: Esta-

dos Unidos, Argentina, Espanha, França, Nigéria, Irã, Austrália e Japão (convidado 
por ser o país sede). O Brasil subiu para 12º lugar no ranking da Fiba.



16  VARIEDADES TRIBUNA HOJE NEWS, 20 DE SETEMBRO DE 2019

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

DI
VU

LG
AÇ

ÃO Dalila planeja fugir com Soraia 
Em “Órfãos da terra”, Rania e Fairouz se emocionam ao 

ver Dalila com Soraia. Davi aparece no sonho de Eva e Cibele. 
Mamede pede que Ali e Sara levem seus filhos para conhecer 
sua casa no Oriente Médio. Rania se preocupa com um comen-
tário feito por Dalila. Rania confirma a gravidez de Santinha e 
a convence a falar com Fauze. Marie e Letícia ajudam Helena 
a se arrumar para seu casamento. Youssef mente para Mau-
rício a fim de conseguir informações sobre Dalila. Hussein e 
Helena se casam. Youssef avisa a Dalila sobre o plano de 
fuga. Dalila sente-se mal, e Fairouz se desespera. Começa o 
julgamento de Camila.

Malhação 
Rita se emociona com a possibili-

dade de ficar perto de Nina e Filipe. 
A apresentação de Raíssa e Nanda 
é um sucesso. Raíssa tenta se rea-
proximar de Nanda, mas a menina 
é fria com a amiga. Lara se revolta 
com a decisão de Lígia de permitir a 
convivência entre Rita e Nina. Ivete 
incentiva Nanda a se insinuar para 
João Estrela. Joaquim comenta com 
Lígia que acredita que Rita tenha se 
aproximado de Guga para manipular 
Filipe. As torcidas de Nanda e Raíssa 
se enfrentam no colégio. Nanda pro-
voca Anjinha por causa de Cléber. 
Milena conversa com Sara sobre dei-
xar o Brasil com Karina. Lígia esti-
mula Regina a conversar com Guga. 
Osório vê Guga e Serginho juntos. 
Lígia procura Rita.

Bom Sucesso 
Alber to esconde de Marcos 

que demitiu Paloma por causa da 
ameaça de Diogo e Nana. Leila, 
Bezinha e Batista percebem a tris-
teza de Alberto com a ausência de 
Paloma. Marcos deixa claro para 
Paloma que não concorda com sua 
demissão. Jeniffer se mostra soli-
dária a Alice. Francisca incentiva 
Alice a escrever na internet usando 
um pseudônimo. Waguinho relata 
ao Padre Paulo sobre sua dificul-
dade de se manter sóbrio. Mauri 
se preocupa com o abatimento de 
Alberto. Eric procura Paloma.

A dona do pedaço 
Rock se recusa a se envolver 

com Fabiana novamente e Amadeu 
diz que tentará desvendar o mistério 
direto com Jô. Otávio e Linda acre-
ditam que Zé Hélio está com Bea-
triz por interesse. Jô se irrita com 
os questionamentos de Amadeu. 
Joana desabafa com Maria da Paz 
sobre seus problemas financeiros. 
Linda faz um acordo com Otávio para 
afastar Beatriz de Zé Hélio. Márcio 
desconfia de Kim com Paixão. Tonho 
surpreende Lyris. Camilo se revolta 
ao ver as fotos de Vivi e sabota 
as roupas da esposa. Britney fica 
doente e Abel se preocupa. Nina pro-
cura Camilo. Antero diz a Evelina que 
sente falta de dançar. Evelina pede 
que Marlene a ensine a dançar. Chi-
clete garante a Beatriz que descobrirá 
o que se passa com Vivi. Jô declara a 
Kim que deseja ganhar dinheiro com 
seu perfil nas redes sociais.

As aventuras de Poliana
Pendleton procura Glória e diz que 

precisam conversar sobre um acordo 
misterioso. Afonso fica depressivo 
após o término com Débora. Iure se 
incomoda com a força de Sophie. O 
videoclipe de Lindomar passa a ser cri-
ticado devido a participação de Falcão. 
Marcelo e Luisa contam sobre o noi-
vado para Glória. O pai de Mirela pro-
põe uma disputa entre Vini e Luca e o 
vencedor terá permissão para namorar 
sua filha. Durval conta a Afonso que 

Luisa ficou noiva de Marcelo.

Cúmplices de um resgate 
Ao ver Helena com as roupas que 

Rebeca trouxe, Pedro diz que prefere 
o estilo que ela usava antes. Meire 
pensa em contratar um porteiro em 
período integral para saber em que 
horário Flora entra e sai do condo-
mínio. A função fica por responsa-
bilidade de Dinho. Chega a noite e 
os irmãos Vaz ainda não encontram 
Isabela. Joaquim avisa aos meninos 
do vilarejo por celular. Ao voltar para 
cidade, Otávio escolhe um atalho e 
fica com o carro atolado. Para fugir 
de uma cobra, Isabela sobe em uma 
árvore, cai e se machuca.

Topíssima 
Lara recebe Dagoberto em sua 

casa. Ela revela que Andrea é sua 
filha. Madalena se recusa a liberar 
Fernando do castigo. Hélio procura 
Paulo Roberto e avisa que está tudo 
pronto para o serviço e incendiar o 
restaurante de Mariinha. O reitor 
pede para o capanga se certificar 
que Rafael não estará no estabele-
cimento. Bruno diz que irá adotar For-
miga. O menino se emociona. Vitor 
fica satisfeito. Hélio observa a movi-
mentação no restaurante e percebe 
que está acontecendo uma reunião 
de moradores no local. Antonio não 
recebe alta do hospital. Hélio chega 
no restaurante com seus comparsas 
e pede para participar da reunião.
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Sua visão o torna mais flexível com os outros e 
o bom humor está na sua agenda! Sua calma 
interior irá permitir-lhe ganhar autoconfiança e 
vitalidade. Em longo prazo, descansar vai ser 
bom para você.

Sua visão rígida está fazendo você testar 
aqueles que o rodeiam. A seleção natural está 
em funcionamento, controle o seu entusiasmo. 
Você sente uma necessidade absoluta de tirar 
o máximo de proveito da vida.  

Você terá que fazer compromissos entre 
sonhos e realidade, o que é, admita, um 
fato essencial da vida. Você está em forma 
novamente e será mais fácil dizer adeus a 
um mau hábito.

Seu humor mais generoso irá lhe permitir ver 
as coisas por um ângulo mais otimista. Não 
tente se empurrar demais ou exagerar. Man-
tenha um senso de equilíbrio, sem se esquecer 
de reservar um tempo para si mesmo.

A clareza das suas ideias vai fazer você 
ganhar alguns fãs e você defenderá a sua 
causa com energia. Você tem confiança 
interior para enfrentar suas obrigações, mas 
você ainda pode relaxar.

Você terá concentração e não deixará nada ao 
acaso. Você se sentirá lisonjeado com os resul-
tados! O excesso alimentar está lhe sobrecarre-
gando, não exagere. Você precisa se exercitar 
para eliminar toxinas e se sentir mais dinâmico.

Você vai ser diretamente afetado por um 
evento oficial. Suas esperanças aumentam e 
você estava certo ao esperar pacientemente. 
Sua moral está melhorando e você está domi-
nando as suas preocupações. Relaxe.

Você vai ser o centro das atenções e não tem 
nenhum problema em convencer as pessoas 
a trabalhar com você em seus projetos. Evite 
discussões acaloradas que gastam suas ener-
gias - você não vai se arrepender!

Você vai notar sinais de crescente tensão nas 
relações em torno de você - permaneça objetivo 
e não se meta onde não é chamado. Você está 
se sentindo em forma, mas, ainda assim, deve 
evitar fazer tudo - verifique sua agenda primeiro.

Alianças estão se tornando uma possibilidade, 
então olhe além das aparências. Você ficará 
surpreso. Sua saúde, embora excelente, 
pode ser perturbada por problemas no fígado 
e pequenas mudanças em sua dieta iria ajudar.

Suas dúvidas irão se esclarecer e você vai 
achar isso encorajador. Você vai se sentir muito 
mais confortável em sua própria pele e tudo vai 
ser devido a seus próprios esforços para tornar 
o seu estilo de vida mais saudável.

Você saberá compreender os problemas das pes-
soas ao seu redor. Você é mais capaz de controlar a 
sua sensibilidade e receberá um impulso de energia. 
Seu condicionamento físico está melhorando, já que 
você está gerenciando melhor suas reservas.
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Maria (?),
cantora

do CD "Re-
descobrir"

O líder 
que incen-
tiva os em-
pregados

Pigmento
do tomate
(Quím.)

Esfero-
gráfica,
tinteiro e
hidrocor

Tempero
mais

usado no
mundo 

(?) Her-
manos,
banda

brasileira

Formato
da parte
sinuosa
da pista

Escritor
de "Clara

dos
Anjos"

Minoria 
dominante

na so-
ciedade

Número de
cilindradas
de carros
populares
Graus de
avaliação 
no boletim

escolar

Rápido, 
em inglês

Material
que liga
peças

metálicas

O azul da
Bandeira
Nacional

Auxiliar,
em inglês

Local de
venda de
carnes e
frangos

Fêmea de
mamífero 
que hiberna
no inverno

"La Vie
(?) Rose",
sucesso
de Piaf

Elemento do hormônio
tireoidiano (Fisiol.)

Atrevidos;
provocadores

Othon Bas-
tos, ator
Prisio-
neiro

Otomanas
Zombaria
feita ao
telefone

Ligação
Ângulo
saliente

de móveis

Pássaro
canoro
Iguaria
mineira

Local de
prática do
"rafting"
Botequim

(?) Gore,
político

Marcação
na agenda

Recolha
um a um
Aparar,

em inglês

Morador de prédios
Possível causa de

hipertensão e
diabetes em adultos

Ações típicas dos
"black blocks" 

Pavilhão do Parque
do Ibirapuera 

Governa-
dor (?),

cidade de
Minas

Carta do
baralho

3/aid. 4/fast — trim. 6/cativo. 8/caroteno.
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Primavera
 Amanhã (21) tem desfile & coq na loja Usaflex by Re-

gina Santana -, com novidades coloridíssimas, confortá-
veis e saudando a chegada da primavera. Apareçam, das 
9h às 13h na Avenida Paraná, 4665. Vale prestigiar. . . 

Uma das trági-
cas coisas que 
eu percebo na 

natureza humana 
é que todos nós 
tendemos a adiar 
o viver. Estamos 
todos sonhando 
com um mágico 

jardim de rosas no 
horizonte, ao invés 

de desfrutar das 
rosas que estão 

florescendo do lado 
de fora de nossas 

janelas hoje.  
(Dale Carnegie)

 Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (20) os parabéns seguem para João 

Francisco Gonçalez Rossito Cavalcante e Mar-
celo Fernando de Lima. No sábado (21)  vivas 
para Carol Amanda Catalini, Reginaldo César 
Pinheiro, Paulo Henrique Veronez  e Elizeu 

Inacio Nunes.  No domingo (22) cumprimentos 
para Nina Castanha,  Helena Fugita,   Orlando 
Santos, Viviany Roder Luiz Adriano Zaguini e 

Thiago Gomes Lopes. Na segunda (23) parabéns 
para Cris Ranzani Marianne Ziliotto, Helio Take-
da, Lucia aa Rocha Cantarelli, Edneia Yoshiko 
Fujiwara, Ari Amaro Vieira de Souza  e Rosana 

Silva Túlio Dantas. Da coluna: felicidades!

Feliz e realizada!
Mostrando a que veio, Nathalia Paganini, estudante de Medicina da Unipar, assumiu a 

presidência da Liga Acadêmica de Urgência e Emergência. No discurso de posse, revelou 
sua paixão pelo curso e suas boas expectativas em relação à profissão. Na Liga, diz que 
pretende trabalhar bastante para socializar conhecimento sobre prestação de socorro. 
Fazem parte da diretoria Yasmin Spricigo, vice-presidente; Victor Farjado, tesoureiro; 

Luiza Cazeloto, secretária; Glesiê Bertuluci, diretora de marketing e comunicação social; 
Marina Orben, diretora de patrimônio e o tutor, professor Reinaldo Higashi Yoshii.

Danielle  Barreto e Clarice Catelan, na 21ª Jornada de Psicologia da 
Universidade Paranaense. 

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO ASSESSORIA

Sobre o ONIX PLUS!
“Tecnologias inteligentes se incorporaram à vida das pessoas de tal maneira que já se transfor-
maram num hábito. O consumidor espera este mesmo nível de comodidade nos automóveis, in-
dependentemente de sua categoria. O  Onix Plus dá um passo além no sentido de facilitar a vida 
do usuário, pois foi projetado dentro do conceito de carro inteligente”, ressalta Rodrigo Fioco, 

diretor de Marketing de Produto da GM. Vá na Concessionária  Uvel conhecer a novidade. . .   

PRESTÍGIO
Além da legião de amigos, a solenidade de entrega do título de Cidadã Honorária `a Elvira 

dos Santos Moreira ( D. Santinha)   foi prestigiada pelo vice-prefeito Hermes Pimentel que na 
ocasião representou o prefeito Celso Pozzobom, o Magnífico Reitor da Universidade Parana-
ense – Dr. Carlos Eduardo Garcia, o Deputado Estadual Goura, que também é sobrinho neto e 

afilhado da homenageada e a Juíza de Direito da Vara de Família, Márcia Andrade Gomes.    

O Rotary Clube Umuarama fez a res-
tauração do obelisco, em comemora-
ção aos 100 anos do Rotary Interna-
cional que está imponente na Praça 
Miguel Rossafa -, e que foi inaugu-
rado há cerca de 15 anos -,  em 2 
de maio de 2004 fazendo do parte 
da programação da 46ª Conferência 
do Distrito 4630. A homenagem ao 
Centenário do Rotary Internacional 
foi feita na gestão do  Governador 

do Distrito 4630 José Dantas de Sou-
za e o presidente do Rotary Umua-
rama era Afrodisio Piffer, ambos em 
2003/2004. O projeto original foi 
executado pela Laino Arquitetura. 

Em recente evento -,  Sisleine e Jorginho Jardim
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maram num hábito. O consumidor espera este mesmo nível de comodidade nos automóveis, in-
dependentemente de sua categoria. O  Onix Plus dá um passo além no sentido de facilitar a vida 
do usuário, pois foi projetado dentro do conceito de carro inteligente”, ressalta Rodrigo Fioco, 

diretor de Marketing de Produto da GM. Vá na Concessionária  Uvel conhecer a novidade. . .   

PRESTÍGIO
Além da legião de amigos, a solenidade de entrega do título de Cidadã Honorária `a Elvira 

dos Santos Moreira ( D. Santinha)   foi prestigiada pelo vice-prefeito Hermes Pimentel que na 
ocasião representou o prefeito Celso Pozzobom, o Magnífico Reitor da Universidade Parana-
ense – Dr. Carlos Eduardo Garcia, o Deputado Estadual Goura, que também é sobrinho neto e 

afilhado da homenageada e a Juíza de Direito da Vara de Família, Márcia Andrade Gomes.    

O Rotary Clube Umuarama fez a res-
tauração do obelisco, em comemora-
ção aos 100 anos do Rotary Interna-
cional que está imponente na Praça 
Miguel Rossafa -, e que foi inaugu-
rado há cerca de 15 anos -,  em 2 
de maio de 2004 fazendo do parte 
da programação da 46ª Conferência 
do Distrito 4630. A homenagem ao 
Centenário do Rotary Internacional 
foi feita na gestão do  Governador 

do Distrito 4630 José Dantas de Sou-
za e o presidente do Rotary Umua-
rama era Afrodisio Piffer, ambos em 
2003/2004. O projeto original foi 
executado pela Laino Arquitetura. 

Em recente evento -,  Sisleine e Jorginho Jardim

PORTALCIDADE

MARCO ROTÁRIO
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Governo anunciou nova
cadeia e Casa de Custódia

Ao confirmar novas 3 mil vagas 
no sistema penitenciário do 
Paraná, o governador Ratinho Jr 
também anunciou a construção 
da Casa de Custódia em Umua-
rama, que terá capacidade para 
abrigar 752 detentos.

Serão quatro novas cadeias públi-
cas a serem construídas. A expan-
são do sistema terá um investimento 
que soma os R$ 81 milhões.

As cadeias públicas serão cons-
truídas em Foz do Iguaçu, Londrina, 
Ponta Grossa e Guaíra. Já as três 
delegacias serão entregues em 
cidades da Região Metropolitana 
de Curitiba: Araucária, Almirante 
Tamandaré e Colombo.

As obras das cadeias públi-
cas estão em andamento desde o 
começo deste mês e têm previsão 
de entrega para o segundo semestre 
de 2020. O investimento é de R$ 
69 milhões para o Departamento 
Penitenciário do Paraná (Depen) – a 
maior parte dos recursos de um con-
vênio com o Governo Federal, com 
contrapartida do Tesouro Estadual.

O governador destacou que 
assumiu o Estado com o maior 
número de presos em delegacias 
do País e salientou que isso pre-
cisa ser equacionado para promo-
ver tratamento penal adequado e 

liberar os policiais para atuarem 
no combate ao crime. “Ao longo do 
tempo o Paraná acabou não cons-
truindo cadeias públicas. Agora 
faremos esses grandes investimen-
tos para esvaziar as delegacias”, 
disse Ratinho Junior. “Queremos 
diminuir esse deficit e ampliar a 
construção de presídios, o que, 
inclusive, discuti com o ministro 
Sergio Moro, da Justiça e da Segu-
rança Pública, na sua recente vinda 
ao Paraná, na segunda-feira”.

EXECUÇÃO PENAL
O governador também desta-

cou que o Paraná planeja projetos 

a médio prazo para reforçar as 
políticas de execução penal, com 
intuito de preparar o retorno para 
a sociedade. “O objetivo é que 
os presos trabalhem mais, por-
que começam a aprender uma 
profissão e podem tocar a vida 
quando em liberdade. Além disso 
o trabalho acelera a progressão 
de pena. Os presos vão refor-
mar mais escolas, fazer pavers 
e calçamento para poder doar 
para os municípios. Tudo isso 
está sendo pensado para ajudar 
a execução penal”, complemen-
tou Ratinho Junior.

EQUILÍBRIO
Todas as quatro cadeias públi-

cas têm o mesmo padrão, com 
capacidades para 752 novas 
vagas. Essas unidades são parte 
de um programa de 15 obras, entre 
construções e ampliações, para o 
sistema prisional estadual. Quando 
concluídas, serão em torno de 7 
mil novas vagas. O Depen fará con-
curso público para contratação de 
agentes penitenciários para aten-
der essa demanda.

Projetos
Para os próximos anos já estão projetadas as ampliações da Penitenciária 

Estadual de Piraquara II (501 vagas), da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu I 
(501 vagas), Casa de Custódia de Piraquara (334 vagas), da Penitenciária Estadual 
de Piraquara I (501 vagas) e da Penitenciária Industrial de Cascavel (334 vagas), 
além das construções do Centro de Integração Social de Campo Mourão (216 

vagas), a Cadeia de Jovens Adultos de Piraquara (382 vagas), a Casa de Custódia 
de Umuarama (752 vagas) e a Cadeia Pública de Laranjeiras do Sul (752 vagas).

Essas obras, aliadas às quatro novas cadeias públicas, possibilitarão um 
incremento de cerca de 7 mil novas vagas no Paraná. Também serão construídas 

novas cadeias públicas em Umuarama e União da Vitória. As licitações devem 
ocorrer a partir do ano que vem.

PROJETO da casa de custódia chegou a ser apresentado às autoridades políticas e de Segurança Pública 
em Umuarama

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Viagem Cultural   As aulas 
das turmas de Arquitetura 
e Urbanismo da Unidade 
de Toledo estão ainda 
mais atraentes neste 
mês. Os professores 
estão utilizando a 
viagem cultural que os 
acadêmicos realizaram em 
julho, conhecendo o Rio 
Grande do Sul, Uruguai e 
Argentina, para enriquecer 
o conteúdo de sala. A 
viagem começou por São 
Miguel das Missões, Rio 
Grande do Sul, onde os 
estudantes conheceram 
o Espetáculo Som e Luz 
da cidade e seguiu para o 
Uruguai, visitando vários 
locais como o Centro 
Histórico e o Farol. Já em 
Montevidéu, conheceram 
a Plaza Independência 
e o Museu da Casa do 
Governo, entre outros.

Psicologia   Professores 
e estudantes do curso de 
Cascavel estiveram no 2º 
Congresso Internacional 
de Fenomenologia e 
Psicologia e 4º Congresso 
Brasileiro de Psicologia 
e Fenomenologia, em 
Curitiba. Em apresentação 
oral, as professoras Cleina 
Biagi e Sandra Pierozan 
fizeram um recorte do 
estudo ‘Um olhar para a 
relação construída entre 
pai e filho em Ensinando 
a Viver’. O trabalho 
refere-se à análise do 
filme Ensinando a Viver, 
apresentando uma 
das possibilidades de 
construção de relação 

entre pai e filho a partir 
do olhar fenomenológico-
existencial. Com outro 
trabalho, também 
apresentaram resultados 
de análise de filme as 
acadêmicas do 5º ano 
de Psicologia, Diani 
Franco e Vanessa 
Walterman, com o título 
‘O Quarto de Jack sob o 
olhar Fenomenológico 
Existencial’.

Necessidades especiais   
O curso de Engenharia 
Civil da Unidade de Guaíra 
promoveu uma dinâmica 
que inseriu os estudantes 
do 3º ano em um universo 
bem diferente. Eles foram 
desafiados a vivenciar 
as dificuldades que um 
portador de necessidades 
especiais passa no 
seu dia a dia. Usando 
cadeiras de rodas, vendas, 
muletas e bengalas, os 
alunos tiveram que se 
locomover com seus 
movimentos limitados, 
para que passassem as 
mesmas restrições que 
cadeirantes, deficientes 
visuais e pessoas 
dependentes de muletas 
passam diariamente em 
ambientes fechados ou 
abertos. A professora 
Dariane Virgens, que 
propôs o desafio, explica 
que o objetivo da 
atividade é que os futuros 
engenheiros entendessem 
como a angulação de 
uma rampa ou sinalização 
podotátil auxiliam na 
locomoção. 

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

VESTIBULAR PARA CURSOS DO 
PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

Confira a lista em unipar.br – Prazo de inscrição até 18/10

Desafios do 
Mundo Digital
O auditório do Senac sedia no pró-
ximo dia 16 de outubro a palestra 
‘Lentes invisíveis: como encarar os 
desafios do mundo digital nos negó-
cios’. O palestrante será o mestre 
em Ciências e doutor em Educação, 
Paulo Tomazinho, que também é 
consultor do Google Certified Inno-
vator e pesquisador de estratégicas 
didáticas assimétricas e neurociên-
cias da aprendizagem. A palestra é 
promovida pela Câmara da Mulher 
Empreendedora e Gestora de Negó-
cios de Umuarama, e será realizada às 
19h30, no auditório do Senac, que fica 
localizado na Avenida Duque de Caxias, 
5238. O convite custa R$ 20 e pode ser 
adquirido no Empório da Casa, Regina 
Calçados e no próprio Senac.

 Festival de Pipas
Adultos e crianças apaixonados por 
pipas terão um evento especial para 
mostrar toda habilidade. Mais uma 
edição do Festival de Pipas acontece 
neste domingo (22) no Lago Tucuruvi 
em Umuarama. A última edição con-
tou com a presença de 150 visitantes. 
Para este ano o organizador espera 
receber um público maior, já que 
a data não irá condizer com outros 
encontros na região. A participação 
é gratuita e para todas as idades, 
podendo participar das manobras 
ou apenas para assistir. O Festival de 
Pipas começa às 9h no Lago Tucuruvi, 
localizado no Parque Dom Pedro II e 
acontece até o final da tarde.

Curso de 
guarda-vidas
Estão abertas as inscrições para o 
curso de guarda-vidas civil, ofertado 
pelo 6º Subgrupamento de Bombei-
ros Militares (6º SGBI). O curso irá 
formar guarda-vidas para atuar na 
‘Operação Verão Costa Noroeste’ na 
atividade de prevenção e salvamento 
aquático. As inscrições seguem aber-
tas até o dia 05 de outubro. Para se 
inscrever é necessário ter idade entre 
18 e 30 anos, ensino fundamen-
tal completo, estar em dia com as 
obrigações eleitorais e militares, ter 
aptidão física para natação e corrida e 
não possui antecedentes criminais. O 
período de duração do curso é de 30 
de outubro a 06 de dezembro. 
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SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

A empresa abaixo torna público que requereu ao IAP - Instituto Ambiental do 
Paraná, a renovação da Licença de Operação, para o empreendimento a seguir 
especificado: 
EMPRESA: Revcollor Indústria e Comércio de Tintas Ltda - ME  
ATIVIDADE: Indústria e Comércio de Tintas e Derivados 
ENDEREÇO: Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, nº 1134, PQ. Indústrial - I 
MUNICÍPIO: Umuarama– PR  
  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ 

ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2019-PMI 
PROCESSO N°. 087/2019 

O Município de Iporã, Estado do Paraná, com autorização do excelentíssimo 
Prefeito Municipal Roberto da Silva, em conformidade com o disposto na Lei 
nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e demais 
legislação, torna público a realização da licitação no dia 07 de outubro de 2019 
ás 10:00 horas, na sala de reuniões em sua sede administrativa – Paço 
Municipal, sito à Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677, na cidade de Iporã-PR, na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, para execução, sob regime de empreitada 
por preço global, tipo MENOR PREÇO, a preços fixos e sem reajuste, da 
seguinte obra: 
OBJETO: Contratação de Empresa para Realização de Obra de Infraestrutura 
em conformidade com o respectivo Memorial Descritivo, Projeto, Planilha de 
Serviços e Cronograma físico-financeiro. 
A pasta contento projetos, memorial e cronograma, com inteiro teor do Edital e 
seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser adquirida no endereço 
acima indicado no horário ou obtida no site oficial do município 
www.ipora.pr.gov.br. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à Comissão de licitação no endereço acima mencionado – telefone 
0xx44-3652-8100 e Fax 0xx44-3652-8101 – “e-mail” licitacao@ipora.pr.gov.br. 

Iporã-Pr, 19 de setembro de 2019 
Michell Christian Uhdre 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
 
 
 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE UMUARAMA
2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI

Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:
87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br

Processo: 0003216-89.2015.8.16.0173
Classe Processual: Cumprimento de sentença

Assunto Principal: Prestação de Serviços
Valor da Causa: R$ 6.254,59

Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s):
 

Mantovi & Mantovi Ltda -ME

RICARDI BRIANEZI MANTOVI

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, através dos autos
nº  de  onde é exequente 0003216-89.2015.8.16.0173 Cumprimento de Sentença Associação Paranaense

 e executados  vem tornarde Ensino e Cultura Mantovi & Mantovi Ltda –ME e Ricardi Brianezi Mantovi,
público e de conhecimento geral de que por este ato procede a  dos executados INTIMAÇÃO Mantovi &

 inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 09.502.580/0001-90  inscrito(a)Mantovi Ltda – ME, e Ricardi Brianezi Mantovi,
no CPF/CNPJ nº 005.757.759-55, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 6.254,59, sob pena de ser acrescida ao montante da
condenação multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento).
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 20 de agosto de 2019.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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CRUZE SEDAN 1.8 LT ...................................11/12 .......................VERDE ........................................COMPLETO, AUT ............................................. R$ 43.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................16/17 .......................VERMELHO ..............................COMPLETO, AUT, COURO ........................... R$ 79.900,00
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
EQUINOX LT TURBO .....................................17/18 .......................PRETO ........................................COMPLETO, AUT, COURO .........................R$ 119.900,00
FOCUS 1.6 SE ..................................................17/18 .......................BRANCO ...................................COMPLETO ....................................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.0 LT ......................................................17/17 .......................CINZA ........................................COMPLETO ....................................................... R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ....................................................13/14 .......................BRANCO ...................................COMPLETO ....................................................... R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. .............................................17/18 .......................BRANCO ...................................COMPLETO, AUT ............................................. R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. .............................................18/19 .......................BRANCO ...................................COMPLETO, AUT, COURO, KM 7.900 ....... R$ 59.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .......................................18/19 .......................BRANCO ...................................COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ....... R$ 64.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 ..........................11/12 .......................PRATA ........................................COMPLETO ....................................................... R$ 62.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ...........................................16/17 .......................BRANCO ...................................COMPLETO, AUT ...........................................R$ 109.900,00
S10 LTZ 2.8  4X2 AT .......................................14/14 .......................BRANCO ...................................COMPLETO, AUT, COURO ........................... R$ 92.900,00
SPIN ACTIV AT ................................................14/15 .......................PRATA ........................................COMPLETO, AUT ............................................. R$ 48.900,00
SPIN LT 1.8 AT .................................................13/14 .......................PRETO ........................................COMPLETO, AUT ............................................. R$ 39.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ........................................15/16 .......................PRATA ........................................COMPLETO, AUT ............................................. R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT .....................................14/15 .......................BRANCO ...................................COMPLETO, AUT, COURO ........................R$ 62.900,00 

EXTRAVIO DE ALVARÁ

W A DE LIMA CONFEITARIA pes-
soa jurídica de direitos privados, ins-
crito no CNPJ: 00.767.752/0001-82 
estabelecida na Rua Afonso Pena, nº 
3810 – Zona V, na cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, com cadastro 
municipal nº 16876 comunica para 
os devidos fins o extravio de seu 
Alvará de Licença Municipal com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

 

 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (44) 3652-4277 
 

A presidente da ASSOCIAÇÃO DOS VENDEDORES DO 
CAMELÓDROMO DE UMUARAMA – AVECUM, inscrita no 
CNPJ nº 04.584.992/0001-00, estabelecido à Av. Paraná, nº 
3420 – Zona I, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 
todos os associados para tratar da seguinte pauta: Eleição para 
substituição do tesoureiro para o mandato que vence em 
01/09/2021 

A votação será na sede da associação, no dia 27/09/2019, das 
15:00 ás 17:00 horas, na Av. Paraná, nº 3420 – Zona I. 
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PR é um dos 17 estados na lista 
de transmissão ativa de sarampo

Nos últimos 90 dias, o Brasil 
registrou 3.909 casos confirma-
dos de sarampo em todo o ter-
ritório nacional, de acordo com 
o Ministério da Saúde. Segundo 
a pasta, houve aumento de 570 
casos (85%) em relação ao último 
boletim epidemiológico divulgado 
em 12 de setembro.

Conforme os registros, há 17 
estados na lista de transmissão 
ativa da doença. Tiveram casos 
confirmados os estados de São 
Paulo, do Maranhão, do Piauí, de 
Santa Catarina, do Rio Grande do 
Sul, do Rio de Janeiro, de Minas 
Gerais, do Mato Grosso do Sul, 
do Paraná, de Pernambuco, do 
Pará, do Rio Grande do Nor te, 
do Espírito Santo, de Goiás, da 
Bahia, de Sergipe e no Distrito 
Federal. A maioria dos casos 
(97,5%) foi registrada em 153 
municípios localizados na região 
metropolitana de São Paulo. 

Segundo o Ministério da Saúde, 
R$ 10,5 milhões foram liberados 
para os estados nesta semana 
para reforçar ações de imunização 
da população. 

ALERTA
O ministério também aler ta 

que a vacina é a principal forma 

de proteção contra o sarampo e 
informa que a tríplice viral está dis-
ponível em mais de 36 mil postos 
de vacinação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em todo o Brasil. 

Para interromper o ciclo de 
transmissão do sarampo, o 
ministério realizará a Campanha 

Nacional de Vacinação contra o 
Sarampo, que será feita em duas 
etapas. A primeira fase será de 7 
a 25 de outubro e terá crianças 
de 6 meses a menores de 5 anos 
como alvo. A segunda, de 18 a 30 
de novembro, será destinada à 
população de 20 a 29 anos.

MINISTÉRIO fará Campanha de Vacinação contra o Sarampo em duas etapas. A primeira será em outubro 
para crianças. Em novembro será a vez dos adultos

AGÊNCIA BRASIL
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