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Incêndio que destruiu 
casa e barracão em 
propriedade rural pode 
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A Agência do 
Trabalhador realiza 
“Dia D” de inclusão da 
Pessoa Com Deficiência

Prefeito de Umuarama 
sanciona lei que 
fortalece o atendimento 
a psicopatologias 

Servidores de Umuarama no
Seminário de Socioeducação
Equipes do Cense (Centro de Socioeducação) e da Casa de Semiliberdade de Umuarama, 

participam desde a última terça-feira (24) do seminário que acontece em Curitiba. O 
evento que termina nesta quinta-feira, 26 apresentou aos profissionais, novidades que 

serão aplicadas nas unidades do interior do Estado. O Seminário Anual Estadual de Inter-
nação Provisória serve para capacitar servidores que atendem a medida cautelar de inter-

nação provisória nos Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade. l Pág. 4

Arte Flamenca
Apresentações culturais durante o VII SETEC (Seminário 
de Estudos Técnicos e Tecnológicos e Feira de Ciências) 
chamaram a atenção dos participantes. O grupo Arte 

Flamenca apresentou coreografias e movimentos flamencos 
no Instituto Federal do Paraná (IFPR), durante o evento. As 

Deusas do Ventre também fizeram uma coreografia especial. 
l Pág. 8

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



02  RADAR TRIBUNA HOJE NEWS, 26 DE SETEMBRO DE 2019

Sol

                                                    

02  RADAR TRIBUNA HOJE NEWS, 26 DE SETEMBRO DE 2019

(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
Quinta

Minguante
21/09 - 23h43

Nova
28/09 - 15h27


26 13 


28 14

Quinta




23 12 


21 11

SextaSexta

Cheia
13/10 - 18h10

Satisfação e felicidade

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.
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concurso: 1869
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concurso: 2007
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19 21 27 34 35 37
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Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

Nublado  

 
Ministra Tereza 

Cristina, em 
reunião com os 

ministros da 
Agricultura do Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, 
China e a África do 

Sul) estão reunidos em 
Bonito (MS). 

Nós temos o conceito de felicidade ou compreendemos que a 
felicidade é uma realidade? Se estou feliz, posso dizer que estou satis-
feito? A satisfação seria a realidade que importa mesmo, também na 
construção da felicidade? 

Empregamos o conceito satisfação de diversas maneiras. Dizemos 
que uma pessoa está satisfeita quando está em paz consigo mesma e 
essa condição se parece com a felicidade, porque felicidade também é 
estar em paz comigo mesmo. Estou de acordo comigo, em paz comigo 
e com tudo que há dentro de mim. Esse tipo de satisfação está em 
estreita união com o agradecimento. Sou agradecido pelo que tenho e 
pelo que sou. Estou em sintonia com aquele que me criou assim como 
sou e sou grato a Ele pelo que me atribuiu e concedeu em minha vida.

Mas satisfação também pode ser uma atitude em que a gente 
se dá por satisfeito muito depressa. Temos então a sensação de 
estar saciados. A pessoa que está autossatisfeita não deixa que 
nada lhe atinja. Chega-se assim à saturação total da pessoa. Essas 
pessoas autossatisfeitas se fecham contra qualquer crítica, por 
exemplo. Deixa impressão que ela sabe tudo, além dos demais. 
Não consegue mais se entusiasmar por nada e não se deixa também 
questionar por coisa alguma. 

E, fi nalmente, também existem pessoas que se dão por satisfeitas 
com o que conseguiram porque já não possuem ânimo para ir adiante. 
A pessoa que diz: eu já fi z tudo aquilo que eu devia ter feito estaria 
sendo resignada, atitude que não traz felicidade, mas, ao contrário, 
puxa para baixo, como se estivesse satisfeita com sua infelicidade. 
Pessoas que vivem nesse estado, sem desejo e sem vontade de mudar 
se fecham na pequena realidade em que elas conhecem, desaprendem 
o admirar-se e a ter esperança. E, sem admiração e esperança, de 
certa forma, já se está morto. 

Quando falamos em satisfação, podemos compreender que é a 
satisfação com aquilo que tenho, com aquilo que sou e como sou 
agradecido por tudo. Mas não devo me considerar saturado ou como 
se já tivesse feito tudo e nada mais tenho para fazer. 

É preciso manter os olhos abertos, admirar a vida, confi ar em mim 
mesmo, confi ar nas pessoas. Confi ar em Deus. E isso vai mantendo o 
sentido da vida sempre presente, me tornando mais satisfeito e mais 
feliz, na medida em que vou evoluindo.   

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

“O protecio-
nismo em 

países desen-
volvidos tem 
ameaçado a 

viabilidade de uma revo-
lução verde em países 

em desenvolvimento, por 
expô-los à competição 

injusta de bens subsidia-
dos e por negar acesso a 
mercados consumidores 

importantes”.

‘‘

‘‘

Nublado  Nublado  



Veto do presidente
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), votou 
na terça-feira (24), para que todos os vetos do presidente 
Jair Bolsonaro ao projeto de lei de abuso de autoridade 
sejam derrubados. A votação foi realizada em sessão do 
Congresso Nacional, que reuniu a Câmara e o Senado. Foram 
pautados mais de 15 vetos presidenciais à lei que pune o 
abuso de juízes, procuradores e policiais.
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Audiência
no interior

A Comissão de Segu-
rança da Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(Alep) promoverá audiên-
cia pública em Cascavel 
no dia 3 de outubro para 
debater as ações do MST 
(Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem-Terra) e 
reintegrações de posse 
de áreas irregularmente 
ocupadas.

A decisão foi aprovada 
em reunião da Comissão 
realizada nesta quar ta-
-feira (25). A audiência 
começa às 9h no audi-
tório da Associação 
Comercial e Industrial 
de Cascavel (Acic).

A Comissão também 
aprovou o projeto de lei 
627/2019, de autoria do 
deputado Cobra Repór-
ter (PSD), que concede o 
título de Utilidade Pública 
ao Conselho Comunitário 
de Segurança do muni-
cípio de Manoel Ribas. 
O parecer favorável à 
proposta foi assinado 
pelo deputado Delegado 
Recalcati (PSD).

Durante a reunião, o 
deputado Delegado Jaco-
vós (PL) propôs que a 

Comissão se manifeste 
publicamente sobre o 
projeto de lei comple-
mentar 9/2019, de 
iniciativa do Poder Exe-
cutivo Estadual, que dis-
põe sobre as licenças 
especiais do funciona-
lismo público estadual.

Jacovós afirmou que 
a proposta do Governo 
“prejudica o setor de 
segurança pública” e o 
funcionalismo de forma 
geral e sugeriu que a 
Comissão aprove um 
documento – a ser enca-
minhado ao Executivo – 
propondo mudanças no 
texto. O presidente da 
Comissão de Segurança, 
deputado Coronel Lee 
(PSL), propôs que a ques-
tão seja examinada pelos 
deputados nos próximos 
dias para uma definição 
na segunda-feira.

A reunião foi presidida 
pelo deputado Coronel 
Lee e também contou 
com a participação dos 
deputados Delegado 
Recalcati, Delegado Fer-
nando Mar tins (PSL), 
Delegado Jacovós e Sol-
dado Adriano (PV).

COMISSÃO de segurança reunida na Assembleia Legislativa do Paraná

DALIE FELBERG/ALEP

Pré-candidato
O presidente do diretório municipal do PTB (Partido Trabalhista 
Brasileiro) de Umuarama, Gilberto Cunha, formalizou a intenção 
de lançar o empresário Heitor Guilherme Genowei Junior 
(Juninho) como pré-candidato a prefeito de Umuarama para as 
eleições municipais de 2020. A escolha do partido é pautada 
no histórico de gestão e empreendedorismo do empresário, 
além é claro, de o partido defender a necessidade de renovação 
política. Juninho, trabalhou na campanha do Governador 
Ratinho Junior, do qual é amigo pessoal; por também pensar 
que é necessário estimular uma Nova Democracia. “Acredito 
que é possível fazer uma política Ética”, disse Juninho.

Recursos à Uopeccan
O deputado federal Sargente Fahur (PSD) estará em Umuarama 
na próxima sexta-feira (27), onde fará uma visita ao hospital 
Uopeccan. Na ocasião o parlamentar irá entregar emenda de 
R$ 1 milhão. A cerimônia de entrega acontece a partir das 11h, 
no hospital e é aberta ao público. Atualmente o deputado é 
membro titular da comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado e suplente na comissão de Proteção Social 
dos Militares na Câmara Federal.

18 pontos
O Congresso Nacional 
derrubou os vetos 
presidenciais referentes a 
18 pontos da referida Lei na 
noite da terça. Deputados 
e senadores mantiveram 
15 vetos. O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou a lei 
com 33 vetos no início de 
setembro. Com a derrubada, 
passa a ser considerado 
crime de abuso de 
autoridade decretar medida 
de privação de liberdade 
em desconformidade com 
a lei, deixar de relaxar 
prisão manifestamente 
ilegal e deixar de deferir 
habeas corpus quando 
manifestamente cabível.

Constrangimento
Outros vetos 
derrubados criminalizam 
constrangimento do preso 
com fins de que ele produza 
prova contra si e a não, ou 
falsa identificação quando da 
captura do preso. Também 
é crime a insistência na 
inquirição de pessoa que 
já tenha decidido ficar em 
silêncio e a inquirição de 
pessoa que tenha decidido 
pela presença do seu 
advogado e esse não esteja 
presente. Negar o acesso 
aos autos do processo ao 
interessado, seu advogado 
ou defensor também 
se caracteriza abuso de 
autoridade.
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Seminário de
Socioeducação

Equipes do Cense 
(Centro de Socioedu-
cação) e da Casa de 
Semiliberdade de Umua-
rama, participam desde 
a última terça-feira (24) 
de um seminário que 
acontece em Curitiba. 
Entre os servidores que 
atuam em Umuarama, 
está Luciana Mar tins, 
diretora da Casa de 
Semiliberdade. O evento 
se encerra hoje (quinta-
-feira, 26) e as equipes 
que par ticiparam trarão 
novidades que passarão 
a ser aplicadas também 
nas às unidades do inte-
rior do Estado.

O Seminário Anual 
Estadual de Internação 
Provisória ser ve para 
capacitar servidores que 
atendem a medida cau-
telar de internação pro-
visória nos Centros de 
Socioeducação e Casas 
de Semiliberdade.

A capacitação está 
inserida num grande 
projeto de formação 
continuada da Secreta-
ria da Justiça, Família 
e Trabalho, financiado 
com apoio do Conselho 
Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente, com parceria da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-PR).

O  sec r e t á r i o  da 
J us t i ç a ,  F am í l i a  e 
Trabalho, Ney Lepre-
vost, par ticipou ontem 
(quar ta-feira, 25) do 

evento. “No início da 
gestão estabelecemos 
uma meta de tornar 
os centros de socioe-
ducação do Paraná 
os mais humanizados 
do Brasil, com atendi-
mentos e atividades 
para inclusão e a recu-
peração desse jovem 
que cumpre medida 
socioeducativa”.

E l e  a c r es cen t ou 
que a secretaria está 
criando também uma 
série de novos progra-
mas que for taleçam o 
trabalho de reinserção 
do jovem na sociedade. 
“É muito mais fácil cor-
rigir agora um jovem 
com opor tunidades do 
que mudar a conduta 
de um homem adulto”, 
destacou o secretário.

De acordo com o 
chefe do Depar tamento 
de Atendimento Socioe-
ducativo, David Antônio 
Pancotti, o seminário 
tem como foco abrir 
um espaço para o diá-
logo para que seja pos-
s ível ,  efet ivamente, 
real izar um trabalho 
socioeducativo com os 
adolescentes em inter-
nação provisória.

O evento é promovido 
pelo Depar tamento de 
Atendimento Socioeduca-
tivo e a Escola de Educa-
ção em Direitos Humanos 
da Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho do 
Governo do Paraná.

Missão cumprida
O empresário Marcelo 
Almeida deixou a presidência 
do Podemos no Paraná. 
“Outras atividades vêm 
exigindo minha presença e 
não posso conciliá-las com 
as viagens constantes que a 
presidência de um partido 
demanda”, afirmou. Almeida 
instalou o Podemos em mais 
de 150 cidades. “Viajei por 
todas as regiões do Paraná e 
conheci muita gente boa, o 
que é um grande prazer que 
a vida pública me dá”.

Encontro de prefeitos
O governador Ratinho Junior 
reúne dias 30 de outubro 
e 1º de novembro, em Foz 
do Iguaçu, os prefeitos das 
399 cidades do Paraná. 
Além de liberar os recursos 
do Programa Paraná Mais 
Cidades, no encontro são 
esperadas as presenças dos 
ministros Paulo Guedes 
(Economia), Tarcísio de 
Freitas (Infraestrutura) 
e Sergio Moro (Justiça e 
Segurança). O historiador 
e professor Leandro Karnal 
também palestrará no 
evento.

Carnes nobres
O professor Paulo Rossi 
Junior afirma que a conquista 
do status de área livre de 
febre aftosa sem vacinação 
vai colocar o Paraná em 
condição privilegiada 
na abertura de novos 
mercados internacionais e 
que o desafio será chegar 
a compradores mais 
sofisticados que remuneram 
melhor. O rebanho 
paranaense de bovinos, 
segundo Rossi Júnior, 
mantém-se estável em 9,4 
milhões de cabeças. “O nosso 
potencial não vai ser em 
volume, mas em qualidade. 
Exportar para a China é bom, 
mas temos que buscar o 
mercado de carne nobre, que 
paga mais”, disse.

Homenagem
A secretária de Educação 
de Ponta Grossa, professora 
Esméria de Lourdes 
Saveli, e o deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
serão homenageados pela 
Comissão de Educação da 
Câmara de Deputados. 
Esméria Saveli e Romanelli 
foram contra a Escola sem 
Partido, projeto rejeitado 
pelos deputados no Paraná. A 
proposição da homenagem é do 
deputado Aliel Machado (PSB).

Presidente
O deputado Ney Leprevost, 
secretário estadual do 
Trabalho, Justiça e Família, 
assumiu a presidência do PSD 
em Curitiba, o que garante 
sua candidatura a prefeito 
de Curitiba. Leprevost já 
intensificou sua agenda 
nos bairros da capital 
paranaense.

Sem chance
O deputado Soldado Fruet 
(Pros) repudiou a construção 
de nova cadeia pública em 
Foz do Iguaçu e de uma casa 
de custódia em São Miguel 
do Iguaçu. “Não entendo que 
construir cadeias públicas 
numa cidade turística seja 
investimento”.

Derrubada do veto
Dezesseis dos 30 deputados 
paranaenses votaram pela 
derrubada dos vetos do 
presidente Jair Bolsonaro à 
Lei do Abuso de Autoridade: 
Aliel Machado (PSB), Aroldo 
Martins (Republicanos), Enio 
Verri (PT), Evandro Roman 
(PSD), Giacobo (PL), Gleisi 
Hoffmann (PT), Gustavo Fruet 
(PDT), Hermes Parcianello 
(MDB), Luciano Ducci (PSB), 
Luizão Goulart (Republicanos), 
Stephanes Junior (PSD), 
Ricardo Barros (PP), Sergio 
Souza (MDB), Toninho 
Wandscheer (Pros), Vermelho 
(PSD) e Zeca Dirceu (PT).
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Acadêmicos da Unipar doam
café da manhã à Uopeccan
Exercitando seus dotes solidá-

rios, estudantes de Administração 
da Universidade Paranaense – 
Unipar aderiram a uma campanha 
diferente das até então realizadas 
pelo curso: doar alimentos para 
o café da manhã do hospital do 
câncer da Uopeccan, que é ser-
vido todos os dias aos pacientes 
e seus familiares.

Muitos deles vêm de cidades 
da região em busca de atendi-
mento, são de baixa renda e che-
gam de madrugada, em jejum. 
Isso sensibilizou os acadêmicos, 
que se esforçaram para arrecadar 
quantidade expressiva de leite, 

café, chá e biscoitos.
“Temos como missão formar 

profissionais responsáveis nas 
suas áreas de atuação, contri-
buindo para o desenvolvimento da 
sociedade, por isso incentivamos 
atividades como esta”, diz o coor-
denador da graduação, professor 
João Codato.

Ele elogia os alunos: “É sem-
pre gratificante ver que todos ade-
rem à causa com muita respon-
sabilidade; isso é essencial, pois 
sabemos o quanto importante é 
esse gesto e o quanto a entidade 
necessita de ajuda”.

Há muitos anos esse café da 

manhã é preparado por equipes 
de voluntários, ligados a diver-
sas entidades de Umuarama. A 
coordenação é da Legião Femi-
nina de Combate ao Câncer de 
Umuarama.

Bazar da AMA 
A Associação de Pais e Amigos dos 
Autistas de Umuarama e região, 
‘AMA Umuarama’, vai realizar 
um bazar beneficente de roupas 
e sapatos seminovos. O bazar 
acontecerá no sábado, 5 de outubro, 
e começa às 9h. As vendas seguirão 
até às 17h na Praça Arthur Thomas, 
centro de Umuarama.
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Incêndio criminoso
Dois imóveis localizados em uma 

propriedade rural de Umuarama foram 
consumidos por um incêndio na tarde da 
quarta-feira (25). Uma casa e um barra-
cão na Chácara Nossa Senhora do Rocio, 
‘Chácara do Carlinhos’, na Estrada Dias, 
foram totalmente consumidos pelo fogo. 
Os dois imóveis são de madeira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado 
pouco depois das 15h30, quando vizi-
nhos perceberam que a casa estava 
em chamas. Na residência não havia 
moradores há algum tempo. O casal 
de idosos que residia ali mudou-se 
para a área urbana.

Dirce Neves da Silva, 69 anos, é 
uma das vizinhas do sítio. Ela disse 
que sua filha chegou em casa comen-
tando que havia fogo no local sitio 
ao lado e imediatamente pediu por 
socorro. Existe a probabilidade de 
que o incêndio tenha sido causado 
por ação de criminosos, pois um 
motociclista foi visto nas imediações.

A hipótese é levantada em virtude 

de os imóveis estarem distantes vários 
metros um do outro.

Carlos Fiel, filho dos donos, disse 
que a chácara é arrendada para um 
vizinho, que cuida do pasto. Ele consi-
derada que o caso não é normal e acre-
dita que o fogo foi colocado intencional-
mente, principalmente por não haver 
energia elétrica há na propriedade.

Na casa de 60 metros quadrados 

não havia mobília. O barracão tem 
450 metros quadrados. Nos imóveis 
estavam depositados alguns objetos, 
como mangueiras para irrigação, uma 
carroça e uma charrete, entre outros. 
Os bombeiros que foram deslocados 
para atender à ocorrência também 
não descartaram a possibilidade de 
o incêndio ser criminoso. O caso será 
analisado pela Polícia Civil.

RESIDÊNCIA em chamas em propriedade rural. Incêndio pode ter sido criminoso

OBEMDITO

Uma equipe de mergulhadores 
do Corpo de Bombeiros de Umua-
rama foi deslocada na tarde de 
ontem (quarta-feira, 25) até o Porto 
Novo, em Icaraíma, para realizar 
buscas a um homem que caiu no 
Rio Ivaí e desapareceu. A vítima é 
Elizeu Cabral De Araújo, 49 anos, 
morador de Icaraíma.

De acordo com o investigador 
Laércio Graciano da Polícia Civil 
de Icaraíma, Elizeu estava com um 
amigo pescando desde a noite de 
terça-feira (24). Os amigos dormi-
ram no local e na quarta-feira pela 
manhã retornaram à pescaria em 
um barco. O amigo contou aos poli-
ciais que em determinado momento 
Elizeu sofreu um mal súbito, se 
desequilibrou e caiu na água. O 
amigo também disse que tentou 
puxá-lo de volta ao barco, mas o 
corpo fugiu de seu alcance e desa-
pareceu na água em segundos.

Pescador desaparece 
no Rio Ivaí
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À procura de um líder 
Permanece incerto quem 
será o substituto do líder do 
Governo no Senado, Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), alvo 
de buscas da Polícia Federal 
na última semana. Ministros 
próximos do presidente Jair 
Bolsonaro têm ouvido líderes e 
vice-líderes para sondar nomes 
com potencial de manter o 
desempenho de Bezerra - 
visto no Planalto como bom 
articulador - e consolidar a base 
aliada na Casa. A palavra final 
será do presidente Bolsonaro. 
Alguns senadores chegaram 
a defender aos ministros a 
permanência de Bezerra - o que 
é pouco provável, na avaliação 
de interlocutores do Planalto, 
devido ao desgaste ao Governo 
causado pela ação da PF.

Oi, Papa
Mal foi aprovado ontem 
como PGR e Augusto Aras já 
está confirmado na comitiva 
oficial do Governo que vai 
ao Vaticano, dia 13, para a 
beatificação de Irmã Dulce.

Interface
É inevitável em tempos tão 
digitais. A turma da Lava Jato 
no MP e na PF continua a se 
comunicar por celular, mas 
agora com um aplicativo 
sigiloso e muito mais seguro.

Puxando o fio
Desde 2016 o então juiz Sergio 
Moro falava que a Lava Jato 
iria se encerrar. Passados 
três anos, com braços no Rio, 
em SP e no DF, vem mais aí, 
garantem investigadores.

Índios na ONU 
Dias antes de o presidente 
Jair Bolsonaro discursar na 
abertura da Assembleia-
Geral das Nações Unidas, em 
Nova York, líderes de povos 
indígenas, entre eles Guaranis, 
denunciaram “graves violações 
de Diretos Humanos que 
vêm sofrendo no Brasil”. Ao 
Conselho de Direitos Humanos 
da ONU, relataram casos 
de violência e disseram que 
seus territórios são visados 
por projetos de mineração e 
especulação imobiliária. 

Monitoramento
A relatora especial para 
Direitos dos Povos Indígenas 
da ONU, Victoria Tauli Corpuz, 
confidenciou aos indígenas 
brasileiros que, quando esteve 
em missão no Brasil, ela e 
outros representantes da ONU 
foram “vigiados por pistoleiros” 
e “o povo Guarani vive com o 
medo constante de ser retirado 
de suas terras tradicionais”. 

Outra dele
Continua o inferno cotidiano do 
deputado federal Luís Miranda 
(DEM-DF). Ele perdeu há dias 
ação contra o Google na Justiça, 
na qual pedia exclusão de vídeos 
de suas supostas vítimas de 
calote e estelionato. Terá também 
de pagar as custas do processo.

Tributária 
Os deputados ruralistas da 
Câmara querem manter a carga 
tributária do agronegócio no 
mesmo patamar atual e evitar 
taxação de exportações do setor. 
A bancada já apresentou duas 
emendas, assinadas por mais de 
200 parlamentares, à proposta 
de reforma tributária (PEC 45/19) 
em análise na Comissão Especial. 

Subindo
Contra a taxação, os 
parlamentares sustentam que 
grande parcela da produção 
agrícola hoje é destinada 
à exportação. “Em 2019, 
no acumulado até junho, a 
exportação do agro já representa 
43,4% do total das exportações 
brasileiras”, citam na emenda. 

Mulhere$ 
Veja como as mulheres estão 
dispostas a empreender mais. A 
Lendico, fintech de empréstimo 
pessoal online, constatou que 
33% dos pedidos de empréstimo 
para investir em negócios, este 
ano, foram feitos pelo público 
feminino. As regiões de destaque 
foram a Sul (média de 54% dos 
pedidos) e Sudeste (36%).

Inclusão de PCD
A Agência do Traba-

lhador de Umuarama, 
Secretaria de Estado 
da Justiça, Família e 
Trabalho e demais par-
ceiros, prepararam pro-
gramação diversificada 
para atender Pessoas 
Com Deficiência (PCD), 
oferecendo orientações 
profissionais e apoio 
para inserção no mer-
cado de trabalho.

O  “D i a  D”  se rá 
hoje (quinta-feira, 26), 
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música em Libras, com-
posta por profissionais 
da Prefeitura egressos 
de cursos de Libras, e 
uma reunião com os 
gerentes e atendentes 
das Agências da Regio-
nal de Umuarama a par-
tir das 8h30. A parceria 
é com a agência, Sesi/
Senai, Instituto Federal 
do Paraná (IFPR), Elaine 
Totoli e Thiago Vinícius 
de Azevedo.

À  no i t e ,  19h30 , 
haverá palestra em 
a l u são  ao  D i a  do 
Surdo com Kate Maria 
da Silva Schroeder e 
os professores sur -
dos Fernandes Bolson, 
Nádia Valentin, Sheila 
Regina Cuffa e Eduardo 
Megda, Tânia Marques 
(Cadastro Único), Gil-
c lece Vie i ra (CRAS) 
e Emanuelle Cezário 
(intérprete), em parce-
ria com a Assumu.

Fechando a programa-
ção, na sexta-feira, 27, 
haverá palestras na Apae 
às 8h30 e 13h30 com o 

procurador do Ministé-
rio Público do Trabalho, 
André Vinicius Melatti, e 
a técnica do INSS Keity 
Ayumi Akimura.

O cronograma come-
çou com orientações 
sobre carreiras e empre-
gabilidade para reabilita-
dos da Previdência Social 
(INSS), no último dia 12. 
Em um bate-papo descon-
traído, pessoas reabilita-
das para o trabalho após 
períodos de afastamento 
por acidente ou doenças 
conversaram com o aca-
dêmico de Psicologia da 
Unipar, Thiago Gouvea 
da Silva, a gerente da 
Agência do Trabalha-
dor, Camila Orlandini 
da Matta, e o assessor 
jurídico do Ministério 
Público do Trabalho, Luiz 
Carlos Alves.

Os par t i c ipantes 
foram orientados sobre 
o atendimento da agên-
cia, receberam dicas 
para entrevista de tra-
balho e preparação do 
currículo, e discutiram a 
questão das cotas obri-
gatórias de vagas para 
PCD e reabilitados em 
empresas com mais de 
100 funcionários, além 
de esclarecerem dúvidas 
quanto à acessibilidade e 
adequações nas empre-
sas contratantes. No dia 
18 aconteceu uma oficina 
de preparação de pizza 
para alunos da Apae 
(Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcio-
nais), promovido pelo 
Senac e agência.
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Já é lei, Projeto que fortalece
atendimento a psicopatologias

Foi sancionado pelo prefeito 
Celso Pozzobom o Projeto de Lei nº 
049/2019, que tem como autor o 
vereador Junior Ceranto e objetiva 
instituir o Programa de Capacitação 
de Profissionais da Rede de Saúde 
Municipal. A agora Lei Municipal 
4.396, visa qualificar os profissio-
nais de saúde quanto à prevenção, 
diagnóstico e tratamento de psicopa-
tologias relacionadas à saúde mental 
no Município de Umuarama.

A propositura vem ao encontro de 
ações já desenvolvidas no município 
no tratamento de doenças psicopato-
lógicas, indo ao encontro também da 
prevenção do suicídio. “Temos visto 
muitos casos de suicídio em Umua-
rama e em toda a região. Precisamos 
que os profissionais da saúde que 
prestam atendimento a pessoas com 

algum transtorno emocional sejam fre-
quentemente capacitados, inclusive 
no combate e prevenção do suicídio”, 
completa o vereador.

A lei foi sancionada justamente no 
mês de setembro, conhecido também 
como Setembro Amarelo, o qual tam-
bém se volta ao combate ao suicídio. 
“Não podemos medir esforços no com-
bate ao suicídio, assim como também 
precisamos oportunizar qualificação aos 
profissionais que atendem pessoas que 
necessitam de amparo”, pontua.

A lei considera como psicopato-
logias relacionadas à saúde mental 
transtornos tais quais: ansiedade; 
depressão; esquizofrenia; transtornos 
alimentares; estresse pós-traumático; 
somatização; transtorno bipolar; trans-
torno obsessivo-compulsivo; distúrbios 
que levem ao suicídio e anorexia.

O grupo Arte Flamenca fez apresentações culturais nos intervalos de oficinas, 
palestras e mini-cursos no VII SETEC, campus Umuarama do Instituto Federal 
do Paraná (IFPR). No primeiro dia de evento, segunda-feira (16), pela 
manhã, o grupo Arte Flamenca Sênior apresentou a coreografia “Smell Like 
Teen Spirit en Flamenco”, com versão de Pitingo do original do Nirvana. A 
dança mostrou movimentos flamencos com xale. Essa coreografia fez parte do 
espetáculo Misturança, de 2017. Na terça-feira (17), à noite, o grupo 
trouxe as coreografias “Sevillanas de Triana”, do espetáculo Em Passos & 
Versos, de 2018, e “Farruca”, do espetáculo A Vida é uma Dança, que 
será apresentado em novembro, no Centro Cultural Vera Schubert. Nesta 
mesma noite, as Deusas do Ventre apresentaram coreografia do espetáculo de 
2018, Meleah Laf e Viagem de Sonhos.

 FOTOS: ASSESSORIA

VEREADOR Junior Ceranto elaborou a proposta 
que foi colocada em votação e aprovada na Câmara
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IBGE abre concurso com 
vaga para Umuarama

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) publi-
cou nesta quar ta-feira, 25, o 
edital de um concurso para preen-
chimento de 2.658 vagas tempo-
rárias para trabalho durante o 
Censo Demográfico 2020.

O instituto abrirá 1.343 postos 
de trabalho como Coordenador 
Censitário Subárea (CCS) e outros 
1.315 para Agente Censitário Ope-
racional (ACO), distribuídos pelas 
27 unidades da federação.

Para Umuarama há uma vaga 
de ampla concorrência para 
Agente Censitário Operacional 
(ACO), que deverá coordenar as 

operações também nos municí-
pios de Cruzeiro do Oeste, Maria 
Helena, Mariluz e Xambrê. A 
taxa inscrição custa R$ 42,50. 
Na região ainda há vagas para 
as cidades de Assis Chateau-
briand Campo Mourão, Cianorte, 
Goioerê, Guaíra, Icaraíma e Iporã.

As duas funções exigem que 
os candidatos tenham concluído 
o ensino médio. As vagas de 
coordenador exigem também 
que a pessoa tenha Car teira 
Nacional de Habilitação defi-
nitiva ou provisória, dentro do 
prazo de validade, no mínimo 
para a categoria B. 

O cargo de Coordenador Cen-
sitário Subárea terá remuneração 
mensal de R$ 3.100, enquanto a 
vaga de Agente Censitário Opera-
cional terá salário de R$ 1.700.

As inscrições para o concurso 
devem ser feitas pela internet, até 
o próximo dia 15 de outubro. As 
provas serão realizadas em 1.031 
municípios no dia 8 de dezembro. 

A jornada de trabalho de ambas 
as funções será de 40 horas sema-
nais, sendo 8 horas diárias. O 
período máximo da contratação é 
de 12 meses, podendo ser prorro-
gado, conforme as regras da legis-
lação em vigor.
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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.
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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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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.
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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.
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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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Téo deduz que Fabiana está 
chantageando Jô e alerta Amadeu
Em “A dona do pedaço”, ameaçada por Fabiana, Jô transfere todo o 
seu dinheiro à moça. Régis visita Jô. A diretora da clínica de repouso 
exige a Joana que pague a mensalidade de sua avó Matilde. A nova 
confeitaria de Maria da Paz é um sucesso. Fabiana retira plano de 
saúde dos funcionários e todos se revoltam. Kim aconselha Vivi. Jô 
tem alta do hospital e Téo e Amadeu estranham seu comportamento. 
Rock confirma a Agno que está gostando de Joana. Abel confessa a 
Márcio que ama Britney. Rock incentiva Leandro a se aproximar de 
Agno. Camilo busca Vivi no estúdio e Chiclete os observa. Téo deduz 
que Fabiana está chantageando Jô e alerta Amadeu. Otávio se irrita ao 
encontrar Zé Hélio em sua casa. Téo sugere que Rock reate o namoro 
com Fabiana para descobrirem o que ela tem contra Josiane.

Malhação
Max e Regina acreditam que 

Osório mentiu sobre Guga. Raíssa 
tenta se aproximar de Nanda, 
que hostiliza a concorrente. 
Guga conta a Beto sobre a rea-
ção de Max e Regina. Começa a 
final do concurso ‘Vai no Gás’, 
e todos se reúnem para torcer 
por Raíssa. Serginho aconse-
lha Guga a revelar seu segredo 
de uma vez para a família. Mar-
quinhos, Solange e Ramila vibram 
por Nanda. Ivete pressiona Nanda, 
e Carla a repreende. Karina insiste 
pela resposta de Milena sobre a via-
gem das duas. Nanda tenta preju-
dicar Raíssa, e se envergonha com 
a chamada de Carla. Raíssa canta 
uma música inédita de Camelo, que 
se emociona ao lado de Tato. Raíssa 
vence o concurso e descobre que se 
apresentará no Rock In Rio.

Bom Sucesso 
Gisele afirma a Diogo que não 

sabe onde Nana passou a noite. 
Paloma diz a Ramon que irá criar 
uma coleção e promover um des-
file com a vizinhança. Sofia desco-
bre por meio de Peter que Paloma 
não trabalha mais para Eric e dá 
a notícia a Alber to. Marcos e 
Mário constatam que a ideia de 

Alberto e Paloma atraiu o púbico 
para o estande da Prado Monteiro 
na Bienal. Paloma recebe um livro 
sem remetente, e deduz que foi 
presente de Alberto. Waguinho diz 
a Marcos e a Alice que Stefany 
pode convencer Sinistro a depor 
em favor de Paloma. Stefany 
aceita ajudar Marcos em troca de 
dinheiro. Diogo e Gisele estão jun-
tos na editora quando percebem 
que alguém se aproxima. Marcos 
chega à Prado Monteiro.

As aventuras de Poliana 
Filipa pede para seu pai leva-la 

para um tour na O11O com suas 
amigas. Raquel discute com Fer-
nanda. Afonso cobra de Débora 
as despesas do casamento. Pen-
dleton ajuda Ester a normalizar 
sua maneira de falar. Débora 
desvia dinheiro do CLP e Roger 
a ajuda a encobrir. Raquel briga 
com Jerry e pede que o menino 
não a procure mais. Falcão con-
segue fugir da delegacia e volta 
para a comunidade. Gabi ofe-
rece ajuda a Vini com a audição. 
Lorena conhece Ester.

Cúmplices de um resgate 
Sozinha, Isabela diz que não 

pode se envolver, pois Rebeca 
lhe abandonou e ama apenas 

Manuela. Otávio vai conversar com 
Manuela e diz que todos do vilarejo 
já foram embora, mas que a famí-
lia está preocupada com tudo que 
aconteceu com ela no passado. 
Isabela inventa que não pode 
dizer quem eram os bandidos, 
pois ficou vendada o tempo todo 
e que não quer falar sobre isso. 
Flávia e o Pastor Augusto querem 
que Manuela também participe da 
peça. Regina decide que não vai 
fazer nada com Isabela, pois pode 
ser bom essa mudança a princí-
pio é por acreditar que ela não vai 
querer por sua herança em perigo.

Topíssima 
Fernando procura Pedro e 

pede para fazer mais entregas 
do Veludo Azul agora que os pais 
estão sem emprego. O menino 
pede para trabalhar na peixa-
ria. Pedro fica furioso ao des-
cobrir que seu filho foi atrás de 
Edison. Mão de Vaca, André e 
Graça observam Edison na uni-
versidade. Ele se aproxima de 
Lara e pergunta se ela é a outra 
sócia do Veludo Azul. Ela nega e 
pergunta se o rapaz bebeu. Lara 
deixa o local. Logo em seguida 
uma moto se aproxima de Edison 
e manda ele subir. André e Graça 
tentam seguir a moto.
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Seu senso de humor o torna mais popular do que 
nunca e será muito bom para os relacionamentos. 
Respire fundo e isso vai ajudá-lo a encontrar a calma 
que você precisa para as reorganizações que está 
fazendo

Há tensão nas relações ao seu redor. Mantenha 
a objetividade e não se envolva. Você está cada 
vez mais em forma, mas ainda deve evitar passar 
dos limites. Faça um planejamento em relação às 
atividades diárias. Isso irá convencê-lo.

Atividades de grupo e trabalho em equipe vão ser 
bons para seu ego hoje. Você está esgotando as 
pessoas que o rodeiam! Poupe os seus nervos e 
os dos outros também!

Você vai ter o reconhecimento daqueles que o 
rodeiam e estabelecerá laços mais profundos e mais 
próximos. Você vai gastar muito dinheiro e isso o 
deixará fora de si. Tome fôlego, você precisa disso 
para ser efetivo.

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

Você vive a vida ao máximo sem restrições, não se 
preocupe com os detalhes! Inspire mais profunda-
mente, isso vai ajudá-lo a encontrar a calma que 
você precisa para as revisões que está organizando.

Você terá a sensação de que as coisas estão indo 
rápido demais, mas as relações com os outros lhe 
permitirão manter o ritmo. Você está totalmente feliz 
com você mesmo e está estabelecendo uma vida 
equilibrada. Praticar esporte seria uma boa ideia.

Não pense duas vezes em sair de um determinado 
projeto, as dúvidas que você tem são bem funda-
das. Não é o momento para se lançar em operações 
importantes. O sono traz conselhos e faz com que 
fique mais fácil de pensar.

Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo 
de ontem, as coisas positivas estão no horizonte. 
Sua distração está crescendo e você está encon-
trando dificuldades para achar uma medida de 
calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

Você está completamente voltado para dentro, mas 
terá a inspiração para avançar em seus projetos. Você 
está gastando muita energia e o cansaço poderia pre-
judicá-lo. Aproveite o tempo para recarregar as suas 
baterias em um ambiente calmo e solitário.

Você vai estar muito sensível para fazer qualquer 
julgamento real sobre os eventos que aparecerem. 
Não insista em ser forte sempre. Você será mais 
racional com mais facilidade do que o normal, é hora 
de começar uma dieta e de eliminar um mau hábito.

Você terá mais satisfação se não ficar isolado. Você 
terá energia básica para completar suas tarefas com 
sucesso. Ao mesmo tempo, você vai precisar desa-
celerar antes de levar as coisas longe demais. Vá 
com calma.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Teatro 
No domingo, 27 de outubro, às 19h, no Centro Cultural Vera 

Schubert, tem  a peça “O Vendedor de Sonhos”, escolhida uma 
das cinco melhores turnês de peças teatrais do Brasil. Baseada no 
best-seller homônimo de Augusto Cury, “O Vendedor de Sonhos”  

é promovida pelo  Rotary Club Umuarama Catedral. 

“Você vai poupar 
um monte de 

dores de coração 
e decepções se 
você aprender 
cedo na vida 
a lei imutável 
da natureza: 

Nada por nada. 
Nenhum ganho 
sem dor, nenhu-
ma habilidade 
sem exercí-

cio, nenhuma 
recompensa sem 

esforço.” 
( Frank Tibolt)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversário 
hoje -, Janaina Milan Cabral, Célia Paulino 
Lira, Emma Guazzelli, Liana André, Juliano 
Nabhan, Caetano Verrilo, Ruth Rodrigues 
Caldeira, Luiz Alvaro Carneiro e Antonieta 

Franzine Buosi. Da coluna: felicidades!

PORTRAIT 
MARIANA CAPARROZ é uma das candidatas ao concurso  Miss  Umuarama  que acon-
tece dia 18 de outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, coordenação 

Cris Ranzani e foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA

EXPO
.De 29 de Setembro a 13 de Outubro a ar-
tista plástica Cláudia Lobato mostra a sua 
arte intitulada (Pé de planta, Pede arte ) 

em pinturas & desenhos, no hall do Centro 
Cultural Schubert.
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1º Groove & Blues -, música poderosa! 

FOTOS: THIAGO CASONI

O sábado (14) ganhou acordes de  Abner Costa 
Trio & convidados. Nos teclados Guido Franchini, 
na gaita  Márcio Pedrangelo, e  Guilherme Lima 
na guitarra. A  vocalista brasiliense que reside 
em Maringá, Patrícia Borges, deu show em uma 
apresentação exclusiva e emocionante. A  banda Os 
Portas, encerrou a noite com um repertório digno 
de muitos aplausos. O evento na Choperia Kaskata 
tem parceria dos músicos e empreendedores Guido 
Franchini e Abner Costa.
Casa cheia,  animação e muitos elogios.. É emo-
cionante ver a resposta das pessoas e perceber 
que o caminho certo é a parceria. O evento ganha 
mais uma edição em Novembro pois o feedback do 
público foi positivo.  

Os PortasGuilherme Lima e Faneco 

Patrícia BorgesMárcio Pedrangelo

Abner Costa Trio & convidados
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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
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

        EXTRAVIO DE ALVARÁ 

M E CASTEQUINI - ME, firma ins-
crita nº CNPJ 17.217.640/0001-
19, situada na Rua Amaro Tavares, 
3352 Jardim Cruzeiro, CEP87504-
688, nesta cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica o 
extravio do ALVARÁ DE LICENÇA 
Nº 31.334. Com esta publica-
ção o mesmo fica sem nenhum 
efeito legal. 
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Dia do Surdo
A Associação de Assistência aos 
Surdos de Umuarama (Assumu) 
promove hoje (quinta, 26), encon-
tro entre seus professores e os 
profissionais do Centro de Referên-
cia de Assistência Social (Cras) da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, em alusão ao Dia Nacio-
nal dos Surdos. O evento contará 
com depoimentos dos professores 
surdos e um teatro promovido por 
eles. O encontro também trará 
informações sobre o Cadastro 
Único, o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e o Passe Livre. O 
local do encontro será na Assumu, 
na Rua Voluntária da Pátria, tendo 
início as 19h30, a entrada será gra-
tuita para toda a comunidade.

Manhã da Saúde
Pacientes cardíacos terão manhã 
dedicada á saúde do coração hoje 
quinta (26). Ação acontece no 
Ambulatório de Cardiologia do Cisa-
-Amerios com testes de glicemia e 
aferição de pressão gratuitamente 
para todos. A ação, em alusão ao 
Setembro Vermelho – mês dedi-
cado à saúde do coração - tem 
início às 7h e se encerra às 11h30. 
O Cardiologista Dr. Tony Bartolli 
palestra às 8h30 sobre importân-
cia da prevenção e do tratamento 
correto das doenças cardíacas.

Público

“O público-alvo principal desta 
ação são pacientes atendidos no 
nosso ambulatório de cardiologia, 
a maioria com doenças cardíacas 
já diagnosticadas, e seus acompa-
nhantes. O objetivo é enfatizar a 
importância de seguir corretamente 
o tratamento e as orientações dos 
especialistas”, disse o coordenador 
geral do Cisa-Amerios, Nilson Man-
duca. Além de pacientes e acompa-
nhantes, a ação também contempla 
funcionários, prestadores de servi-
ços e estagiários da instituição.

Valorização da Vida   
Em alusão à campanha 
Setembro Amarelo, 
que visa a prevenção 
ao suicídio, o curso de 
Enfermagem da Unipar 
estará promovendo nesta 
sexta-feira, 27, 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. 

Psicologia Aplicada   
Projeto de extensão 
do curso da Unipar de 
Cascavel, o CPA é um 
espaço criado para a 
formação em Psicologia 
com compromisso ético 
e social, desenvolvendo 
práticas voltadas à 
promoção de saúde da 
população e atendendo 
milhares de pessoas 
ao ano. No Centro de 
Psicologia Aplicada 
acontecem todas as 
atividades práticas que 
envolvem o curso - 
estágios, as atividades 
de extensão, as aulas de 
avaliação psicológica, 
dentre outras tarefas. A 
proposta é atender tanto a 
comunidade externa como 
os próprios estudantes e 
trabalhadores da Unipar, 
seja no formato individual, 
familiar e em grupo. 

Ampliando as fronteiras 
da Universidade, o 
projeto atende também 
nas políticas públicas 
de saúde, assistência 
social e judiciário, além 
de empresas. O serviço 
é aberto para todas 
as pessoas, com lista 
de espera e triagem. 
Outra modalidade 
de atendimento é o 
plantão psicológico de 
segunda a quinta-feira, 
das 17h às 19h, em que 
estudantes de Psicologia 
ficam disponíveis para 
acolhimento emergencial. 
Mais informações no 
telefone (45) 3321-1300.

Atividade física   O 
coordenador do curso 
de Educação Física da 
Unidade de Toledo, 
professor Robson 
Recalcatti, esteve na 
Coamo Agroindustrial 
Cooperativa, unidade de 
Bragantina, onde ministrou 
palestra aos funcionários 
sobre a importância 
da atividade física 
para a saúde do corpo. 
Segundo o professor, 
o sedentarismo é um 
dos maiores problemas 
da atualidade e um dos 
deveres dos profissionais 
da saúde é mostrar os 
benefícios e estimular 
a prática esportiva. Ele 
compartilhou dicas e 
informações relevantes 
sobre os cuidados que 
devemos ter com a saúde 
do corpo.

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

DIVULGAÇÃO
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Master Futsal é 3° em Goioerê
O time feminino de Umuarama 

Master Futsal ficou em 3° lugar no 
torneio Outubro Rosa que foi reali-
zado no distrito de Goioerê realizado 
na última semana, reunindo 16 equi-
pes de outros municípios.

As umuaramenses ficaram com 
a terceira colocação do campeo-
nato feminino. O primeiro lugar foi 
conquistado pela equipe do Japurá 
Futsal e o segundo pela Indepen-
dente de Jesuítas. Mesmo com 
um desfalque na equipe o time 
do Umuarama conquistou um bom 
resultado e colocação, levando o 
nome da cidade ao pódio.

A premiação para o primeiro foi 
a quantia de R$1,5 mil, além do 
troféu. O 2° colocado levou R$1 mil 
para casa e o terceiro, R$ 500. “Nos 
doamos ao máximo. Principalmente 
respeitamos nossas adversárias em 

cada um dos jogos e alcançamos 
assim a terceira colocação no geral”, 

Cerca de 300 enxadristas participaram na última quinta (19) 
da quarta etapa do 14° Circuito Regional de Xadrez Escolar, 
em Ivaté. O objetivo do evento foi difundir a prática da 
modalidade entre as escolas e realizar uma maior integração 
entre os participantes.
A próxima etapa será realizada em Altônia, dia 17 de outubro e a 
expectativa é de um aumento no número de participantes.
Os municípios que participaram desta etapa foram: Alto Piquiri, 
Altônia, Cafezal do Sul, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Icaraíma, 
Ivaté, Maria Helena, Perobal, São Jorge do Patrocínio, São Tomé 
e Umuarama. O evento contou com o apoio do Núcleo Regional 
da Educação de Umuarama (NRE), juntamente da Secretaria de 
Educação de Esportes de Ivaté que ofereceu a premiação, estrutura 
e almoço para todos os presentes.

ressaltou a presidente do Master, 
Roberta Nieburh.

MESMO desfalcada, equipe feminina de futsal de Umuarama conquistou um dos três prêmios da competição

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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