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UMUARAMA

Frente Parlamentar para 
o Desenvolvimento do 
Noroeste terá Fórum 
em Umuarama
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Projeto vai disponibilizar 
vagas em programas 
habitacionais para 
mulheres agredidas 

Polícia Civil investiga 
se pistoleiros foram 
contratados para 
execução em Umuarama

CPI do Transporte Público 
tem hoje a primeira reunião
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada na Câmara de Umuarama para apurar valo-
res cobrados nas tarifas do transporte público no município, fará sua primeira reunião na manhã 
desta terça-feira (24). Inicialmente serão solicitadas ao Poder Executivo e à Viação Umuarama, 

planilhas e documentos. A comissão verificará, entre outros detalhes, se o preço da passagem de 
ônibus corresponde pelo serviço prestado no município. l Pág. 3

Nas quartas
O Umuarama Futsal encerrou sua participação na Série Ouro do 

Paranaense no sábado (21). Apesar da derrotada por 4 a 2, para o São 
José dos Pinhais, na casa do adversário, a boa campanha ao longo do 

torneio garantiu vaga para as quartas de final. Agora, Afsu aguarda 
decisão da Federação Paranaense de Futsal sobre os confrontos e 

datas da 2ª fase. Outros sete times também se classificaram. 
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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
Terça

Minguante
21/09 - 23h43

Nova
28/09 - 15h27


26 12 


25 16

Terça




16 8 


18 11

QuartaQuarta

Cheia
13/10 - 18h10

Fundo eleitoral afrouxa a Lei de 
Ficha Limpa e fi nancia advogados 
de corruptos com dinheiro do povo

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 11 20 21 27 28 31
concurso: 0204

05 12 19 33 41 43

concurso: 1989

concurso: 1385

05 09 20 25 35 53
concurso: 2190

concurso: 5079

15 24 32 33 47

concurso: 5425

19.439
13.476
49.732
64.309
75.058

JUNHO

NACIONAL/AM

concurso: 1868

01 02 04 05 06 08 10 11 
13 14 16 17 19 21 24

concurso: 2006

05 06 08 14 15 16 24 
25 26 35 37 44 54 

63 64 69 72 74 90 97

03 10 13 15 26 45

14 22 25 41 51 63 78

‘‘

‘‘‘‘

‘‘

Antonio Tuccílio, presidente da Confederação Nacional 
dos Servidores Públicos (CNSP)

Nublado com 
pancadas de chuvaNublado  Nublado  

Enquanto escrevo este artigo, a hashtag #VetaBolsonaro é 
primeira colocada entre os assuntos mais comentados no Twitter, 
rede social que funciona como um bom termômetro dos temas em 
alta no Brasil e no mundo. O motivo: a aprovação pela Câmara 
dos Deputados do projeto de lei que altera regras sobre o fundo 
partidário e o fundo eleitoral.

A Câmara trouxe de volta pontos excluídos pelo Senado. Um 
deles permite que partidos façam uso do fundo eleitoral para pagar 
advogados de políticos. Isso quer dizer que as siglas poderão pagar 
a defesa de corruptos utilizando dinheiro do povo. Além disso, foi 
liberado o uso desse mesmo fundo para compra e aluguel de imó-
veis e pagamento de multas eleitorais. Para ser mais claro: ao 
serem condenados, os partidos farão uso do dinheiro do contri-
buinte para arcar com seus prejuízos.

O texto ainda afrouxa a Lei da Ficha Limpa ao proibir condena-
ção em segunda instância após o registro de candidatura. Um can-
didato poderá, portanto, tomar posse mesmo que seja condenado 
antes das eleições, pois o registro é feito no início da campanha.

O quadro só não é pior porque o Senado manteve o uso obri-
gatório do sistema do STF (Tribunal Superior Eleitoral) para registro 
dos ganhos e das despesas, o que garante mais transparência no 
processo. A ideia inicial dos deputados era permitir que as legen-
das apresentassem as contas para a Justiça Eleitoral em modelos 
próprios.

É por todos esses pontos que os usuários do Twitter estão 
pedindo veto do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e condenando a 
atuação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM/RJ). 

Ao resgatar trechos excluídos pelo Senado, mais uma vez os 
deputados federais demonstram trabalhar apenas para atender 
aos seus próprios interesses e não aos interesses daqueles que 
os elegeram. 

 “Quando vi o resul-
tado, já comecei a 
chorar de emoção” 

MAICON J. GOMES / GAZETA DO POVO

Perito criminal 
Hemerson Bertassoni 
Alves, um dos geren-

tes do Laboratório 
Forenses da Polícia 
Científica sobre a 

identificação do autor 
da morte de Rachel 

Genofre, 11 anos após o 
homicídio. “Parece que 

tirei um peso das costas. 
Depois de tanto tempo, 
com tantas tentativas, 

quase não acreditei 
quando vi que final-

mente havíamos encon-
trado o suspeito”.



Fórum do Desenvolvimento
Umuarama receberá no início de outubro, o 1º Fórum da Frente 
Parlamentar para o Desenvolvimento do Noroeste. A iniciativa é do 
deputado estadual Delegado Fernando Ernandes Martins. Ele está 
convidando empresários, industriais, comerciantes, cooperativistas, 
entidades e políticos, com a finalidade de discutir as novas 
metas e os novos caminhos para o noroeste do Paraná. O Fórum 
acontecerá no dia 3 de outubro (quinta-feira), às 9h, no Campus 
3 da Unipar, na avenida Tiradentes, em Umuarama. A presença 
deve ser confirmada pelo e-mail joana.delegadofernando@
assembleia.pr.leg.br, ou pelo telefone (44) 9-8424-7300. 
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Reunião da CPI
A Comissão Parla-

mentar de Inquérito (CPI) 
instaurada na Câmara 
Municipal de Umuarama 
para  apura r  va lo res 
cobrados nas tarifas do 
transpor te público no 
município, fará sua pri-
meira reunião hoje (ter-
ça-feira, 24) pela manhã.

Segundo o presidente 
da comissão,  verea -
dor Deybson Bitencour t 
(PDT), a reunião está mar-
cada para às 9h, quando 
os demais membros farão 
oficialmente os pedidos 
ao Poder Executivo e à 
empresa Viação Umua-
rama, dos documentos 
e planilhas que sofre-
rão as análises.

Deybson lembrou que 
inicialmente, somente os 
documentos serão sub-
metidos às averiguações, 
depois, numa segunda 
etapa, se necessário, 
serão intimadas pessoas 
para serem ouvidas.

A comissão foi formada 
por quatro vereadores. 
Além do presidente, Ana 
Novais (PPL), é a relatora, 
Jones Vivi (PTC) é membro 
titular e Mateus Barreto 
(PPS) membro suplente.

“Nesta primeira reu-
nião, nós faremos a soli-
citação oficial de docu-
mentação, à empresa e 
também ao Poder Execu-
tivo”, lembra Deybson, 
ressaltando que o anda-
mento das investigações 
feitas pela CPI deverá ser 
acompanhado e orientado 
pela equipe da Procura-
doria jurídica do Podre 
Legislativo Municipal. 
“Estamos aguardando 
a elaboração dos ofí-
cios por par te do corpo 

técnico da Procuradoria”.
DOCUMENTOS

Conforme o presidente, 
serão solicitadas não 
somente copias de plani-
lhas de custo e avaliação 
de valores, mas o proce-
dimento de licitação e 
contratação da empresa, 
que atua no município há 
duas décadas, também 
passará por averiguação.

“Vamos pedir também 
a cópia do documento de 
contratação, o contrato 
social da empresa pres-
tadora de serviço, além 
dos aditivos apresenta-
dos ao Poder Executivo e 
os decretos de reajuste, 
entre outros documen-
tos”. “Se constatarmos 
algum tipo de cobrança 
abusiva, por que não abrir 
uma nova licitação. Salvo 
o engano, o contrato da 
empresa segue até 2023, 
passando a limpo estas 
dúv idas ,  pode remos 
pensar na aber tura de 
uma nova  l i c i tação , 
abrindo concorrência”, 
reforça Bitencour t.

O vereador comenta 
que o trabalho a ser feito 
agora deverá ser extrema-
mente técnico. “Vamos 
fazer uma avaliação dos 
documentos, valores e 
procurar por irregularida-
des. É uma análise téc-
nica e não política, deve 
ser feita com imparciali-
dade. Pretendemos veri-
ficar se os valores das 
tarifas correspondem ao 
serviço que é prestado no 
município, se a empresa 
está adequada à densi-
dade populacional e se 
o custo de operação gera 
realmente o valor cobrado 
na tarifa”, encerra.

Teto rompido
Na última sexta-feira, 13, o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) – órgão que controla o Poder Judiciário – decidiu 
aprovar um auxílio que pode chegar a 10% do salário – um 
juiz no Brasil ficará muito próximo de ganhar o teto, que é de 
R$ 39,3 mil mensais. É mais do que o salário do presidente 
da República, de R$ 30.900,00. O CNJ afirma ter consultado 
tribunais estaduais, federais e associações de juízes, ouvindo 
deles que o novo gasto tem suas justificativas. Uma delas veio 
da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) que, através 
de pesquisa, descobriu que mais de 90% dos magistrados se 
dizem mais estressados do que no passado.

Na ativa e aposentados
A assistência à saúde do Poder Judiciário será custeada 
pelo orçamento próprio de cada órgão. A Resolução deixa 
a cargo do próprio tribunal a escolha sobre a forma de 
efetivar a assistência à saúde de magistrados e servidores. 
Magistrados e servidores da ativa e aposentados, assim 
como seus dependentes, terão direito.

Defesa do Noroeste
As Frentes Parlamentares são 
associações suprapartidárias 
de integrantes do Poder 
Legislativo do Estado que 
visam discutir um tema 
específico para procurar 
soluções ou aprimorar a 
legislação especializada 
no assunto. A criação da 
Frente Parlamentar em Prol 
de Políticas Públicas para o 
Desenvolvimento da Região 
Noroeste do Paraná também 
foi proposta pelo deputado 
estadual Delegado Fernando 
e constituída por Ato da 
Presidência da Alep, 
publicado em 24 de junho 
de 2019.

Aliados
O deputado estadual 
Delegado Francischini, 
presidente da Comissão de 
Constituição de Justiça (CCJ) 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná, está ao lado 
do delegado Fernando 
Ernandes na Frente pelo 
Desenvolvimento do Noroeste 
e pode ser considerado um 
dos principais aliados em prol 
da elaboração de políticas 
que realmente tragam 
desenvolvimento à região. 
A Frente é composta por 21 
deputados que representam 
ao menos 1/5 dos partidos 
políticos ou blocos 
parlamentares.
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Prêmio do Crea

Primeiro lugar. Este foi o 
resultado conquistado pelos 
cursos de engenharia da 
Unipar no Prêmio Inovação 
e Boas Práticas das Institui-
ções de Ensino, do CREA-PR. 
A Unipar concorreu com o 
‘Desafio das Engenharias’, 
uma das atividades que fez 
parte da 5ª JETI (Jornada das 
Engenharias e Tecnologia da 
Informação), da Unidade-
-Sede, em Umuarama. E 
conseguiu 40% dos votos. 
Os coordenadores de Enge-
nharia Civil, professor Ever-
lei Câmara, e de Engenha-
ria Mecânica, Patrik Lopes, 
participaram da cerimônia 
de entrega do prêmio.

Segundo o Crea, o obje-
tivo é reconhecer as institui-
ções que desenvolvem tra-
balhos diferenciados junto 
aos acadêmicos, empresas, 
profissionais ou outros 
órgãos/entidades, estimu-
lando o desenvolvimento e 
a valorização profissional. 
O ‘Desafios das Engenha-
rias’ é uma série de ativida-
des que, como o nome diz, 
desafiam os conhecimentos 
dos acadêmicos em oficinas 
e gincana da JETI [evento 
anual dos cursos].

Entre as que mais cau-
sam interesse e empolga-
ção estão construção da 
ponte de macarrão e do 
guindaste de palitos; lança-
mento de foguetes; desafio 

de taludes; provas do carri-
nho elétrico, do robô sumô; 
e simulador de erosão. E 
mais: as equipes também 
se confrontaram nos desa-
f ios Bolsa de valores, 
Hor ta sustentável, Per fil 
do solo, Concreto colo-
rido, Concrebol, Usina-
gem, Hackaton, Invasão 
da rede Wi-Fi, cabeamento 
de rede e concursos de 
fantasia e cultural.

ACADÊMICOS
As equipes têm que ser 

formadas por acadêmicos 
de todos os cursos envol-
vidos. No mínimo, um de 
cada. A JETI aconteceu no 
mês passado, com cerca de 
300 participantes. Durante 
a semana, acadêmicos das 
Engenharias Agronômica, 
Civil, Mecânica, Ambiental, 
da Computação, de Soft-
ware, Elétrica, Mecatrônica 
e Química e de Sistemas de 
Informação, das modalida-
des presencial e semipre-
sencial, se uniram nessas 
atividades extraclasses. O 
trabalho premiado disputou 
na categoria Ensino, Pes-
quisa e Extensão. Em 2º 
lugar, com 25,7% dos votos, 
ficou o trabalho Cimento Ter-
moacústico à base de bor-
racha de pneus inservíveis, 
da Feitep, de Maringá; e em 
3º, com 22,9% dos votos, o 
Projeto Hortas, da UniFate-
cie, de Paranavaí.

PRESIDENTE do Crea, Ricardo Rocha, com os professores da Unipar, Patrik e 
Everlei, na cerimônia da entrega do prêmio

ASSESSORIA

Mulher Paranaense
O governador Ratinho Junior 
apresenta hoje o Programa 
Banco da Mulher Paranaense. 
Gerenciado pela Fomento 
Paraná, o programa vai apoiar 
negócios que tenham mulheres 
como proprietárias ou sócias 
por meio de financiamentos 
com taxas de juros mais baixas. 
Permite, também, a participação 
no risco do negócio, por meio 
de um fundo específico.

A caminho do DEM
Depois de Alexandre Frota 
(PSDB-SP), a deputada 
Joice Hasselmann (SP) pode 
abandonar o PSL, ir para o 
DEM e disputar a prefeitura da 
capital paulista. Os democratas 
estão de braços abertos.

Golpe do Whats
A Justiça do Maranhão começou 
a julgar os responsáveis 
por golpes financeiros pela 
clonagem de contas do 
WhatsApp Brasil afora. No 
Paraná, entre as vítimas estão a 
ex-governadora Cida Borghetti 
(PP) e o deputado Romanelli 
(PSB). Os criminosos conseguiam 
acesso às contas do aplicativo 
e pediam dinheiro a amigos e 
conhecidos dos políticos. Também 
foram vítimas deputados federais 
e ministros. O caso contou com 
investigação da Polícia Federal e 
da Polícia Civil.

Sala de Comunicação
Depois que o projeto Escola 
Sem Partido foi rejeitado por 27 
votos a 21, o líder do Governo 
e presidente da comissão de 
educação, deputado Hussein 
Bakri (PSD), informou que vai 
abrir um canal de comunicação 
com os pais dos alunos das 
escolas estaduais e a intenção 
é receber denúncias de abusos 
cometidos em sala de aula. 
“Existem muitas denúncias de 
aliciamento de crianças em 
alguns colégios. Eu tenho farto 
material dessas denúncias. 
Evidentemente que a maioria 

do professores faz as coisas 
direito”, disse Bakri

Em sala, aula
“Dentro da sala de aula tem que 
dar aula. Pode até discutir, o que 
não pode é personalizar, criticar 
pessoas. Esse é o combate que 
faço, a Comissão de Educação 
vai atuar muito duro na 
fiscalização desse problema que 
existe e que muitos insistem 
em colocar em sala de aula”, 
completa Hussein.

Inadimplentes em alta
O número de inadimplentes 
no Brasil cresce, mostra o 
levantamento do SPC. Quase a 
metade dos devedores (47%) 
tem dívidas acima de R$ 1.000. 
Em média, o brasileiro com 
nome sujo deve R$ 3.277.

Candidatos
O PSB filiou os empresários 
Ricardo Miranda e Marcos 
Ivankio Bascuia já anunciados 
como pré-candidatos a prefeito 
nas cidades de Fazenda 
Rio Grande e Mandirituba, 
respectivamente. “O PSB vai 
ter candidato a prefeito na 
maioria das cidades do Paraná 
com uma atenção especial às 
cidades da região metropolitana 
de Curitiba. Na capital, o nosso 
candidato é o deputado Luciano 
Ducci”, destacou o deputado 
Luiz Claudio Romanelli.

Paraná na Abav
O Paraná participa da 47ª 
Abav entre quarta (25) e 
sexta-feira (27) em São Paulo. 
A Abav é uma das maiores e 
mais importantes feiras de 
negócios e turismo e terá 
expositores de destinos, 
meios de hospedagem, 
cruzeiros, empresas aéreas, 
parques temáticos, locadoras 
de veículos, startups e empresas 
de tecnologia. “Estaremos com 
o maior estande na história das 
participações nesse evento”, diz 
o presidente da Paraná Turismo, 
Jacob Mehl.
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R$ 110.000

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

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. Residência com 63m², com 02 quartos e 
demais dependências. Terreno com 175,00m². Novíssima, ótima localização.

EDIFÍCIO BELA VIDA - OPORTUNIDADE! RESIDÊNCIA NO JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

R$ 129.500
(POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO, CONSULTE-NOS)

SALÃO COMERCIAL - PQ. METROPOLITANO

R$ 890.000

Com 600m², contendo 132,00m² de escritório 
e 300,00m² de salão, contendo escritório com 
forro de gesso, piso em porcelanato, dois 
banheiros, copa/cozinha e depósito.

• Área com fl uxo diário de                         
10 mil veículos/dia;

• Investimento Certo;
• Rentabilidade Garantida;
• Oportunidade para novos negócios.

Localizado no Pq. 
Metropolitano - Lote 06, 
Quadra 01. Próximo ao 
Shopping, e a nova Estação 
Rodoviária de Umuarama.

ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA LEVAR
SEU NEGÓCIO PARA A REGIÃO QUE
MAIS CRESCE EM UMUARAMA.
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Vagas em programas habitacionais 
para mulheres vítimas de violência

O vereador Mateus Barreto (Cida-
dania) apresentou ontem (segunda-
-feira, 23) projeto de lei que prevê a 
reserva de 5% (cinco por cento) das 
vagas em programas habitacionais e 
de loteamentos sociais construídos 
com recursos próprios do Municí-
pio de Umuarama ou adquiridos via 
convênio poder público ou com 
iniciativa privada, às mulheres 
que foram vítimas de violência 
doméstica, conforme prevê a 
Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha), ou que sofre-
ram tentativa de feminicídio, 
decorrente de violência domés-
tica ou de relação amorosa.

De acordo com a proposta, para 
ser contemplada, a mulher deverá 
comprovar a violência sofrida por 
meio da apresentação do bole-
tim de ocorrência, do relatório 
elaborado por assistente social 
e da comprovação de tramitação 
do inquérito policial instaurado, 
ou cer tidão de tramitação de 
ação penal instaurada.

“Grande par te das mulheres 
vítimas de violência enfrenta 
dificuldade em se livrar desse 
ambiente opressor, em razão 
de não terem outro lugar para 
morar, nem como se sustentar. 
Essa sensação de dependên-
cia financeira do agressor faz 
com que essas mulheres acei-
tem a violência como par te da 
sua vida. Garantir moradia para 
essas mulheres será um grande 
estímulo para que elas busquem 
uma vida digna longe desse 
mal”, argumenta o vereador.

O projeto ainda depende de 
aprovação pelas comissões para, 
então, ser votado pelos parlamen-
tares na Câmara Municipal de 
Umuarama em duas sessões.

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
24/8 a 24/9 0,5000 0,3434 0,0000
25/8 a 25/9 0,5000 0,3434 0,0000
26/8 a 26/9 0,5000 0,3434 0,0000
27/8 a 27/9 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,78% 27,48 
Vale ON -0,66% 48,10 
ItauUnibanco PN -0,32% 34,64 
Bradesco PN +0,20% 34,25 
JBS ON -0,65% 30,70 
Suzano ON +3,42% 32,99

IBOVESPA: -0,17% 104.637 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 107,50
Libra est. 0,8048
Euro 0,9098
Peso arg. 56,95

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,4% 4,1700 4,1710 +0,7%
PTAX  (BC) +0,1% 4,1728 4,1734 +0,8%
PARALELO +0,9% 4,1000 4,4300 +1,6%
TURISMO +0,9% 4,1000 4,4100 +1,6%
EURO 0,0% 4,5859 4,5870 +0,9%

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 23/09

Iene R$ 0,0388
Libra est. R$ 5,19
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.529,75 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/09

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 23/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 81,50 2,5% -1,8%
SOJA Paranaguá 87,00 2,4% -1,7%
MILHO Cascavel 31,00 -3,1% -3,1%

SOJA 892,50 9,75 4,2%
FARELO 294,50 3,40 0,9%
MILHO 373,25 2,50 1,5%
TRIGO 483,00 -1,25 1,1%

SOJA 74,70 0,8% 0,3%
MILHO 29,15 2,7% 6,9%
TRIGO 44,68 -3,1% -3,9%
BOI GORDO 151,73 0,0% 0,4%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 23/09 PR DIA 30d.

Em 23/09 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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Orientação aos  
trabalhadores

A Agência do Trabalha-
dor e a Universidade Para-
naense (Unipar) iniciaram 
nesta segunda-feira, 23, 
a Semana de Responsa-
bilidade Social das Insti-
tuições do Ensino Supe-
rior, com o objetivo de 
oferecer aos usuários da 
agência serviços presta-
dos pelos diversos cursos 
superiores da instituição.

A programação come-
çou ontem com a equipe 
do curso de Enfermagem 
aferindo a pressão dos tra-
balhadores e, através das 
medidas corporais, orientou-
-os sobre o risco cardíaco.

“Diariamente teremos 
serviços para os usuários 
ao longo desta semana, 
das 8h às 9h, e tudo 
gratuito. Aqui na agên-
cia, equipes dos cursos 
de Farmácia, Educação 
Física, Agronomia e Odon-
tologia, além de Enferma-
gem levam orientações e 
serviços aos trabalhado-
res que estão em busca 
de colocação no mercado 
de trabalho ou dos demais 

serviços oferecidos”, des-
tacou a gerente da Agên-
cia, Camila Orlandini.

Hoje (24), é a vez da 
equipe de Farmácia da 
Unipar realizar teste de 
glicemia capilar (diabe-
tes) e orientar os usuá-
rios sobre o uso racional 
dos medicamentos. Para 
o teste é recomendado 
estar em jejum. Amanhã, 
a equipe de Educação 
Física vai aferir o IMC 
(Índice de Massa Corpo-
ral) dos interessados e 
falar sobre a importância 
de uma boa alimentação 
e da prática de exercícios 
para manter a saúde.

Os alunos de Agro-
nomia farão uma breve 
palestra sobre plantas 
e distr ibuirão mudas 
aos trabalhadores na 
quinta, 26, e fechando 
a semana o pessoal de 
Odontologia fará avalia-
ção bucal na sexta-feira, 
27, aler tando os usuá-
rios da agência sobre o 
risco de câncer de boca 
e como evitar a doença.

NA Agência do Trabalhador, equipes de Farmácia, Educação Física, Agronomia, 
Odontologia e Enfermagem levam orientações e serviços aos trabalhadores

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Sabatina 
Embora não tenha declarado 
resistência à indicação de 
Augusto Aras para o comando 
da Procuradoria-Geral da 
República, a bancada petista 
do Senado não vai poupá-lo 
amanhã na sabatina na 
Comissão de Constituição 
e Justiça. Senadores vão 
questionar o subprocurador 
sobre o conteúdo das conversas 
atribuídas aos integrantes da 
força-tarefa da Lava Jato, em 
especial trechos relacionados à 
procuradora Thaméa Danelon. 
Ela é cotada para integrar a força-
tarefa da operação na gestão 
de Aras. O partido já ingressou 
com notícia-crime no MP contra 
a procuradora por “conduta 
indevida” ao, supostamente, 
ter atuado como assistente do 
advogado Modesto Carvalhosa 
para minutar o pedido de 
impeachment do ministro Gilmar 
Mendes, do STF.

A conta, doutor!
Na sabatina de Aras, senadores 
da oposição vão provocá-lo 
sobre sua afeição por 
questionar pagamentos de seus 
impostos municipais na Bahia. 

Hein!?
O APP do Banco do Brasil 
tem solicitado a alguns 
correntistas acesso à lista de 
contatos de telefones. Não 
estranhe se receber um SMS... 

Festa santa
Salvador espera mais de 100 
mil pessoas - dentro e fora - 
na Arena Fonte Nova dia 20 
de outubro para a missa de 
canonização de Irmã Dulce. 
Tem o kit abençoado a R$ 50.

Bomba no tanque!
Enquanto o Governo de Jair 
Bolsonaro se esforça para conter os 
preços abusivos dos combustíveis, 
a presidente do Sindcomb - 
sindicato que reúne os postos 
revendedores do município do Rio 
de Janeiro -, Cida Siuffo Schneider, 
dá de ombros. Ela vende a gasolina 
mais cara do Estado em um dos 
seus postos, na Urca. O preço do 

litro passa dos R$ 5.

Baixa militar
O governo federal bate cabeça. 
Enquanto o MEC lança campanha 
na TV incentivando a ampliação 
das escolas com o perfil militar, 
o comando da Aeronáutica 
vai encerrar sua operação na 
tradicional escola Brigadeiro 
Newton Braga, há mais de 50 
anos na Ilha do Governador, no 
Rio. Deve passar para as mãos 
do governo estadual.

Linha editorial?
O novo dono do Diário 
de Pernambuco (jornal e 
rádios), Carlos Albuquerque, 
é amigo próximo de Luciano 
Bivar, presidente do PSL, 
partido de Bolsonaro. 

É o rock!
Som na caixa e mãos ao 
alto. As companhias aéreas 
aproveitam o Rock in Rio e 
cobram caro as passagens para 
a capital do rock. Um trecho 
Brasília-Rio-Brasília mais barato 
no fim de semana saiu a R$ 
2.400. Em outras datas o valor 
não passa de R$ 800.

A conta, doutora!
A deputada Christiane Yared 
(PL-PR) é alvo de processo 
movido por agência de 
comunicação de Brasília numa 
suposta dívida de R$ 300 mil, 
da sua campanha eleitoral de 
2018. A ação é movida pela 
banca Alcoforado Advogados 
Associados. Haverá tentativa 
de acordo em audiência 
semana que vem.   

Joelho no milho
A assessoria da deputada, 
conhecida pelo tom evangélico, 
informa estar ciente do 
processo e que analisa a ação. 
Mas jura que ela “não possui 
dívidas eleitorais”.
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PC investiga pistoleiros
contratados para executar

Investigações da Polícia Civil 
levaram à constatação de que 
pistoleiros, provavelmente contra-
tados, agiram em Umuarama em 
pelo menos um, de três assassi-
natos, registrados durante cerca de 
um mês no município.

Neste caso, que aconteceu em 
pleno dia, no centro da cidade, a 
vítima trata-se Paulo Vitor Tiburtino, 
de 22 anos. O rapaz foi executado 
com tiros de pistola calibre 9 milí-
metros enquanto almoçava em 
um restaurante na rua Piúna, na 

quarta-feira, 18. Uma das suspei-
tas é de que ele estaria envolvido 
com contrabandistas.

Na ocasião, dois homens, ocu-
pando uma motocicleta de cor 
escura, se aproximaram ado 
local onde a vítima estava e um 
deles se aproximou, sacou a 
arma e atirou à queima roupa. 
Os autores fugiram em seguida 
e não foram identificados.

“Estamos analisando a hipótese 
de que pistoleiros foram contratados 
para executar a vítima, que estava 

no restaurante quando foi alvejada”, 
relata o delegado Gabriel Meneses.

MAIS RECENTE
A polícia também investiga o 

assassinato de Eduardo Gonçal-
ves Bombardi, 37, que aconteceu 
na noite de sexta (20), na Estrada 
Amarela. O homem, foi encontrado 
caído ao lado de sua moto com um 
tiro na cabeça. De acordo com o 
delegado, a polícia investiga algu-
mas hipóteses, sendo que uma 
delas está ligada à vida pessoal da 
vítima, mas não revelou detalhes.

Tiro no peito
Um homem de 28 anos foi preso depois de 
atirar em sua esposa de 21 anos, por volta das 
17h de domingo (22) na Estrada São Tomé, 
em Perobal. O detido alegou que o disparo 
da espingarda foi acidental. A mulher foi 
atingida no meio do peito. A mulher foi 
levada por ele ao hospital em Perobal e 
depois transferida para o Uopeccan em 
Umuarama. A arma foi apreendida.

Executado em casa
Cayki Menezes de Souza, 22, foi executado 
a tiros no início da madrugada de ontem 
(23) em sua casa, no Jardim Oriente, em 
São Jorge do Patrocínio. O autor do crime 
chamou a vítima pelo nome que, ao 
atende-lo, foi alvejada com vários tiros. 
Souza chegou a ser levado ao hospital, 
mas não resistiu aos disparos que 
acertaram suas costas e cabeça.

Por volta das 22h30 de domingo, (22), na BR 376, em Jandaia do Sul, agentes da 
PRF abordaram um GM/Cruse com placas de Arapongas que era conduzido por um 
homem de 22 anos. No veículo, eram transportados 155 quilos de maconha e 4 mil 
maços de cigarros contrabandeados. O condutor, que é procurado por homicídio em 
Iporã, disse que levaria o carro para Rolândia.

DIVULGAÇÃO
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Dia da Árvore no Pinhalzinho
No Dia da Árvore – 21 de setembro 

– a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente se uniu aos grupos de 
adolescentes Nova Geração (Gang) 
e Jovens Franciscanos Anunciadores 
de Cristo (Jofac), da Paróquia São 
Francisco de Assis, para o plantio de 
200 mudas de árvores nativas nas 
margens do córrego Pinhalzinho, no 
Jardim Porto Belo.

O plantio marcou o início da recu-
peração de mata ciliar que terá eta-
pas próximas envolvendo também os 
moradores daquela região. “Atendendo 
a uma recomendação do Ministério 
Público, estamos plantando espécies 
nativas nas margens do córrego para 
evitar o solapamento e a erosão da 
encosta, que avança na direção de 
algumas residências. A ação tem 
as finalidades de recuperar o meio 
ambiente e proteger as habitações”, 
explicou o diretor de Meio Ambiente, 
Matheus Michelan Batista.

Com o apoio dos 
jovens e adolescen-
tes, foram plantadas 
mudas de gurucaias, 
ingazeiros, pitanguei-
ras, jabuticabeiras e de 
maricá, entre outras. 
“Em breve plantaremos 
mais algumas centenas 
de mudas com o apoio 
dos moradores”, acres-
centou o diretor.

O prefeito Celso 
Pozzobom tem acom-
panhado de perto ações de plantio e 
defende a arborização urbana. “A reti-
rada de árvores exóticas doentes ou 
inadequadas para alguns ambientes 
causa cer to impacto na população, 
mas estamos plantando muito mais 
que retirando. A arborização urbana 
já recebeu milhares de mudas de 
ipê, árvore símbolo de Umuarama, e 
tantas outras espécies substituindo 

ár vores exóticas (que não fazem 
par te da flora regional), além das 
ações de combate a erosão e proteção 
de nascentes e mananciais, que ajuda 
na recuperação ambiental”, lembrou.

Ontem (23) Pozzobom acompa-
nhou o plantio no Colégio Bento Mos-
surunga, apoiando iniciativa do NRE, 
IAP e Emater, que visa o plantio de 
8 mil mudas nas escolas da cidade 
e áreas próximas.

A ação tem as finalidades de recuperar o meio ambiente e proteger as habitações

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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O IBGE confirma: de janeiro a julho deste ano, a produção 

industrial do Paraná foi a que mais cresceu no Brasil. Foram 7,2%*. 

O maior resultado nos últimos nove anos. O Paraná também é o 

estado preferido para investimentos estrangeiros no país. Isso é 

fruto do trabalho dos paranaenses e do Governo do Estado, que 

cortou privilégios, atraiu empresas e investiu com o firme objetivo 

de gerar desenvolvimento e melhorar a vida da nossa gente. Por 

isisso podemos comemorar a criação de 41 mil novos empregos**.

E isso é só o começo, porque todo paranaense sabe: 

O Paraná é terra de gente que trabalha.

*Fonte: Pesquisa Industrial Mensal – IBGE. Setembro/2019. 
**Fonte: Caged
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Valorização da Vida   
Em alusão à campanha 
Setembro Amarelo, 
que visa a prevenção 
ao suicídio, o curso de 
Enfermagem da Unipar 
estará promovendo 
na próxima sexta-
feira uma roda de 
conversa sobre o 
tema, coordenada pela 
psicóloga Eliane Cristina 
Andreis. Será das 8h 
às 11h, na Unidade 
Básica de Saúde/
Centro de Saúde Escola 
(UBSCSE) do Câmpus-
Sede, em Umuarama. 
Colaboradores da 
Unipar e a comunidade 
estão convidados a 
participar. 

Mostra de Profissões   
A Unidade de Cascavel 
realizou mais uma 
edição do Unipar 
Aberta, recebendo 
estudantes do ensino 
médio da rede pública 
e particular para 
promover conhecimento 
sobre profissões e 
facilitar a escolha da 
carreira. Coordenado 
pelo Prove (Programa 
de Valorização da 
Educação), o evento 
oportunizou aos 
alunos tirar dúvidas 
sobre ensino superior, 
mercado de trabalho 
e áreas de atuação 
profissional, além 
de metodologia de 

ensino e as estruturas 
físicas que a Unipar 
oferece. A Mostra 
reuniu os cursos da 
modalidade presencial e 
as turmas promoveram 
atividades diversas, 
como construção de 
cartazes, apresentando 
as tendências do 
mercado, montagem 
de protótipo de 
mobiliário sustentável 
e investigação de casos 
clínicos.

Doação de órgãos   
Cerca de 400 
acadêmicos da 
Unidade de Cianorte 
participaram de uma 
palestra sobre doação 
de órgãos, promovida 
pela Fundação 
Hospitalar de Saúde/
Santa Casa (Fundhospar) 
em parceria com 
a Universidade. O 
assunto foi discutido 
pela enfermeira Maria 
Alice Bego, do Hospital 
Santa Casa, o médico 
intensivista Inácio 
Cagliardi, a assistente 
social Melissa Ferreira 
e o presidente e 
administrador do 
Hospital Santa Casa, 
Gilmar Célio. Segundo 
Célio, a importância 
de abordar o tema é 
incentivar a prática da 
doação, pois este gesto 
pode salvar muitas 
vidas.

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

Malhação 
Filipe tenta convencer Rita a acatar a 

condição de Lígia. Nanda agradece Clé-
ber por ajudá-la a afastar João Estrela. 
Raíssa descobre que ela e Nanda terão 
que cantar novas músicas em suas apre-
sentações. Nanda implora para que Clé-
ber componha uma nova música para 
ela, contrariando Anjinha. 

Órfãos da terra 
Resumo dos últimos capítulos não 

divulgado pela emissora.

A dona do pedaço 
Fabiana chantageia Jô após briga. Téo 

desconfia ao ver Fabiana deixando o prédio 
de Jô. Chiclete desiste de sair da cidade 
e garante a Beatriz que descobrirá o que 
está acontecendo com Vivi. Jô planeja tirar 
a vida de Fabiana. Eusébio culpa Chico por 
Rock ter sido dopado. 

As aventuras de Poliana
Ao ler o recado enviado pelas crian-

ças do Clubinho, Ester consegue sair de 
casa e vai atrás de seus novos amigos. 
Luisa recebe a notícia de que sua casa 
será leiloada caso não quite sua dívida. 
Mirela sofre uma queda ao andar de 
cavalo e é levada ao hospital às pressas.

Cúmplices de um resgate 
A família de Manuela chama um 

médico que diz que a menina sofreu 
um trauma e precisa de repouso. Nina 
sugere fazer um culto de ação de gra-
ças. A notícia se espalha pelo vilarejo. 
Mateus avisa aos irmãos Vaz pelo celu-
lar. Otávio liga para a empresa e conta o 
que aconteceu para Lurdinha. 

Topíssima 
Andrea tenta arrastar Madalena e é 

encontrada por Fernando. Gabriela tenta 
achar uma forma de conseguir sair da 
laje. Bruno chega no local e descobre que 
Formiga está lá dentro. Paulo Roberto 
observa, disfarçado. Gabriela consegue 
improvisar uma tábua, mas Rafael não 
consegue passar. Paulo Roberto se deses-
pera ao saber que Rafael está no local e 
pede a ajuda de Pedro. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni BENDITO
Save the date para o dia 19 de outubro para ver esta  
banda maravilhosa com hits do rock anos 80/90,  lá 
no Bendito Chopp. Um show que vale a pena. Convi-
tes  15,00 mulheres e 20,00 homens. 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 hoje 
-, Carol Garcia (da Serafina), Fábio Martiolli, 
Jean Carlo Negrissoli, Miriam Rodrigues da 

Silva Pasquim, Renata Barth e  Vilmar Roberto 
Gomes. Da coluna: felicidades!

Grandioso
A agenda da beleza umuaramense  começa no dia 
17 de outubro (quinta-feira)  com os concursos 
Miss Pré Teen ( pela primeira vez) e Miss Teen 
que tem como cenário o Centro Cultural Schu-
bert. Os eventos chamam a atenção nacional-
mente pelo capricho e profissionalismo da Pro 
Arte. Coloquem na agenda.  No dia 18 (sexta) 

tem o Miss e o Mister Umuarama. A coluna mos-
tra o candidatos (as)  e prestigia o evento. 

PORTRAIT 
ANA CLARA NICOLETE  é uma das candidatas ao concurso  Miss Pré Teen, dia 17 de 
outubro, no Centro Cultural Schubert. A coordenação é de Cristina Ranzani, ProArte e 

foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA
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Boteco no Lions
O sábado (19) ganha agenda temática com o tradicional evento Boteco no Lions, 
na Toca do Leão. Música com o DJ Felipe Ruiz. Tudo incluso: comida de boteco e 

coquetéis com horário marcado a partir das 20h. Convites à venda no Lions Club. Boa 
diversão e muito bate papo. 

O Lançamento mais esperado do ano!
 

Os diretores da Uvel, Joaquim Costa Pereira, Ivanildo Coutinho -, e a 
equipe da concessionária  Uvel Umuarama  recepcionaram a imprensa para 
o lançamento do Ônix PLUS, na última sexta-feira (20) . O compacto da 
Chevrolet se tornou o carro mais vendido por tornar acessíveis tecnolo-
gias antes restritas, entre elas sistemas avançados de conectividade e a 
transmissão automática de seis marchas. O Onix Plus chega ainda mais 

tecnológico e com o melhor conjunto do segmento - sem cobrar mais por 
isso. Maior e mais refinado tem motor turbo, assistente de estacionamen-

to semiautônomo, acionamento da ignição por botão, sensor de ponto 
cego e nova geração do multimídia MyLink são novidades disponíveis para 
o Onix Plus, como passa a ser chamado o sedã. E mais:  airbags frontais, 
laterais e de cortina, controle eletrônico de estabilidade, assistente de 

partida em rampa e limitador de velocidade. O Onix Plus já está disponí-
vel na Uvel -, vá conhecer e fazer um Chevrolet drive.

THIAGO CASONI
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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 1.0 LT ..................................................................13/14 .........................BRANCO ..................................COMPLETO ......................................................................... R$ 34.900,00
ONIX 1.0 LT ..................................................................14/14 .........................BRANCO ..................................COMPLETO ......................................................................... R$ 34.900,00
ONIX 1.4 LT ..................................................................14/14 .........................PRETO ......................................COMPLETO ......................................................................... R$ 35.900,00
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

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

A empresa QUADRA 1 CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ nº 19.499.092/0001-24, torna 
público que REQUEREU do IAP, Instituto Ambiental do Paraná 
a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA para construção de 
edifício residencial vertical denominado RESIDENCIAL VIA 
VENETO, no Lote B2 da quadra 1 do Parque Residencial Inter-
lagos II – Umuarama-Pr.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

JOÃO  V IE IRA  DA  S I LVA 
BAR, firma inscrita nº CNPJ 
09.348.576/0001-19, situada na 
Rua Sebastião, 4538, Parque San 
Marino, CEP: 87509-110, nesta 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 27.287. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal. 
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Clínica Santa Clara é tri no Citadino
A grande final da Chave Ouro do 

Citadino de Futsal na noite da última 
sexta-feira (20) consagrou a Clínica 
Veterinária Santa Clara campeã. 
A final foi no Ginásio de Esportes 
Amário Vieira da Costa. O duelo foi 
contra o ACERU Flávyo Tur, rendendo 
um belo espetáculo aos aproximada-
mente 2500 torcedores, que compa-
receram no ‘Vieirão’.

O Santa Clara já trazia a vanta-
gem do jogo anterior (sexta-feira, 
13) quando venceu o ACERU com 
um placar de 5 a 1.

O Santa Clara, mostrou garra, 
ao esquecer vantagem do empate 
e partir pra cima do adversário, 
fechando a grande final com uma 
nova goleada. Desta vez por 4 a 1.

Foi uma par tida acirrada. As 
duas equipes jogaram muito bem. 
O Santa Clara foi para cima do 
ACERU e logo abriu o placar com 
um gol de Gustavo Assagra, ainda 
no primeiro tempo. Já no segundo 
tempo após uma jogada de ata-
que, o goleiro do Santa Clara 
cometeu um pênalti, levando o 
ACERU ao empate aos 21’40. 
Mas logo em seguida o time favo-
rito não perdoou um descuido da 
defesa do ACERU e marcou o 
segundo gol da noite.

Na busca de reverter a situa-
ção, o ACERU tentou segurar o 
resultado, levando a partida para 

os pênaltis. Para tanto, colocou o 
goleiro linha, fator que acabou por 
criar mais chances de gol para o 
Santa Clara, que aproveitou, mar-
cando mais dois gols ainda no 

tempo preliminar.
Com a vitória, o Santa Clara 

se tornou tricampeão da chave 
Ouro do Campeonato Citadino de 
Futsal em 2019.

A umuaramense Jessica 
Bate-Estaca foi campeã 
absoluta na faixa marrom de 
jiu-jítsu No-gi. O campeo-
nato aconteceu no último 
fim de semana durante a 
realização do campeo-
nato brasileiro, no Rio de 
Janeiro. A lutadora de 
UFC garantiu a conquista 
também contra a atleta do 
Ultimate, Karol Rosa, ambas 
defenderam a academia 
Paraná Vale Tudo.

DIVULGAÇÃO

O time do Santa Clara tricampeão do Citadino 2019

ASSESSORIA
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