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UMUARAMA

Projeto divulga filas de 
espera de consultas e 
cirurgias na saúde de 
Umuarama
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Polícia Civil elucida dois
homicídios em Alto Piquiri
Apesar de os autores terem sido colocados em liberdade, eles confessaram os crimes e pres-

taram depoimento ao delegado Adailton Ribeiro. Um casal foi indiciado pelo assassinato a 
facadas de um homem em Brasilândia do Sul, onde houve a participação de três adolescentes. 
Em outro caso, no Distrito de Paulistânia, o dono de uma lanchonete alegou legítima defesa por 

ter atirado e matado um homem de 35 anos na madrugada do último sábado. 

Eleitas cinco mulheres 
como conselheiras 
tutelares e outras cinco 
são suplentes

Segue até 25 de 
outubro no Paraná a 
campanha de vacinação 
contra o sarampo

Fanfarra campeã
Depois de brilhar no desfile de Sete de Setembro em Umuarama, a Fanfarra Municipal disputou sua primeira 

competição regional. Em Mariluz, se destacou entre as 17 agremiações do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Numa 
parceria, a prefeitura apoia a Guarda Mirim, que atua há 45 anos com adolescentes dos 14 aos 18 anos com o 

Programa Adolescente Aprendiz e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

l Pág. 8

l Pág. 6
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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
21/10 - 10h41

Nova
28/10 - 01h40


27 14 


30 15

Terça




21 13 


24 12

QuartaQuarta

Cheia
13/10 - 18h10

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.

07 10 18 19 20 23 27
concurso: 0210

03 09 18 32 34 50

concurso: 1995

concurso: 1391

14 24 32 38 46 53
concurso: 2195

concurso: 5091

08 25 59 60 78

concurso: 5429

96.257
20.310
84.448
72.250
62.097

DEZEMBRO

JUVENTUS/SP

concurso: 1874

01 05 06 08 09 10 13 14 
17 19 20 21 22 24 25

concurso: 2010

05 08 10 20 22 27 33 
39 43 48 53 62 68 

69 74 79 84 83 89 00

08 14 24 27 40 45

09 11 39 51 61 72 76

‘‘

‘‘

Valmor Bolan é doutor em Sociologia. professor da Unisa

Nublado  

A declaração de Janot

SolParcialmente nublado Parcialmente nublado

Não se sabe o motivo pelo qual o ex-procurador-geral da 
República Rodrigo Janot fez a declaração bombástica de que 
quase teria matado o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar 
Mendes, e, em seguida, se suicidado, contando em detalhes que 
teria ido ao gabinete do ministro, armado, e que só não efetivara 
o ato porque falhou na hora de apertar o gatilho. 

A chocante declaração ocorreu às vésperas do lançamento do 
seu livro de memórias, “Nada menos que tudo”. 

Para alguns, poderia ter sido uma jogada de marketing para 
vender o livro. Para outros, foi um suicídio de sua reputação. 

O fato é que realmente foi chocante sua declaração, eviden-
ciando a degradação moral em que vivemos. Uma pessoa que 
ocupou um cargo tão importante na República deveria entender 
que suas palavras impactam as outras pessoas e muita gente pode, 
com isso, achar que é normal fazer o que Janot contou ter tido 
vontade de fazer. Isso é muito grave, com consequências danosas 
que agravam ainda mais a violência no País.

Se realmente aconteceu o que Janot contou, jamais poderia 
ter feito uma declaração dessas em público, contando como se 
fosse algo corriqueiro. 

Na base da sociedade, no dia a dia, pessoas comuns podem se 
achar estimuladas a resolver divergências na bala. Aí está a gravidade 
moral de sua declaração, tornando ainda maior o relativismo cultural 
da atualidade, em que os valores morais, em todos os aspectos, torna-
ram-se relativos. Passa então a prevalecer uma espécie de vale-tudo e, 
com isso, o que fi ca comprometida é a dignidade da pessoa humana, 
porque, nessa lógica, o mais forte se impõe ao mais fraco, ampliando 
cada vez mais a cultura do darwinismo social, totalmente contrário aos 
princípios e aos valores cristãos.

Uma declaração como essa, além de imoral, foi irresponsável, 
por não avaliar as consequências no comportamento das pessoas. 
Se Janot fez isso apenas como jogada de marketing para vender 
seu livro, mais imoral ainda, o que demonstra o nível de pessoas 
que têm ocupado os altos cargos da República. 

A moral é a base de uma sociedade que quer o bem de todos. 
Daí o repúdio a essa infeliz declaração de Janot.  

Papa Francisco, no discurso de 
abertura dos trabalhos do Sínodo 

dos Bispos Sobre a Amazônia. 

DIVULGAÇÃO

‘‘

‘‘

 “[As ideologias] 
são redutivas e nos 
levam ao exagero 

em nossa pretensão 
de entender intelectualmente, 
mas sem aceitar, entender sem 
admirar, receber a realidade em 
categorias, em ‘ismos’. Quando 
precisamos nos aproximar da 
realidade de algumas pessoas 
nativas, falamos sobre indige-

nismos e, quando queremos dar 
a eles uma pista para uma vida 
melhor, não pergun-
tamos, falamos sobre 
desenvolvimentismo”.



Anticrime
No encontro, o Consej emitiu a Carta de Curitiba, que 
inclui a moção de apoio ao pacote anticrime proposto 
pelo governo federal, por meio Ministério da Justiça 
e Segurança Pública, e que tramita no Congresso 
Nacional. “Esse colegiado apoia as medidas que foram 
encaminhadas ao Congresso”, disse o presidente do 
Consej, Pedro Eurico de Barros e Silva. Ratinho Jr reforçou 
o apoio e informou que levará a questão à reunião de 
governadores, que acontece hoje (8) em Brasília.
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Sistema
penitenciário

O governador Ratinho 
Jr abriu na semana pas-
sada, reunião do Conselho 
Nacional dos Secretários 
de Estado da Justiça, da 
Cidadania, Direitos Huma-
nos e Administração Peni-
tenciária (Consej), reali-
zada no Palácio Iguaçu, em 
Curitiba. No encontro, com 
a participação do ministro 
da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, o 
governador enfatizou a 
impor tância das ações 
para melhorar o sistema 
penitenciário e o desen-
volvimento de nova política 
pública nesta área.

“O País avança no com-
bate à criminalidade, e o 
Paraná também. O grande 
desafio é a questão car-
cerária, modernizar o sis-
tema”, disse Ratinho Jr. 
Ele lembrou que no Paraná, 
dinheiro do governo federal 
destinado à construção e 
reformas de unidades pri-
sionais, estava parado há 
cerca de três anos, por 
falta de projetos executivos. 
“Agora estamos fazendo 
projetos e encaminhando 
as licitações”, explicou.

Ratinho Junior tam-
bém citou que, dentro do 
programa de Parcerias 
Público-Privadas (PPPs), 
apresentado pelo Governo 
do Estado recentemente, 

está prevista a construção 
e gestão da Penitenciária 
Industrial de Piraquara, 
incluindo uma cozinha 
industrial para produção 
de alimentos destinados 
aos presos. “É algo inova-
dor, que reduz custos para 
o Estado e ajuda na resso-
cialização”, disse.

CRIMINALIDADE
O encontro discutiu 

planos estratégicos para 
a gestão carcerária do 
Brasil. “Os estados têm 
problemas comuns e o 
desafio é grande”, disse 
o ministro Sérgio Moro. 
“O que observamos é que 
existe uma correlação 
muito clara entre o nível de 
controle do poder público 
dentro dos presídios e a 
queda no número de cri-
mes fora das penitenciá-
rias”, disse ele.

O ministro destacou indi-
cações de queda nos índi-
ces de criminalidade e disse 
que o desafio é prosseguir 
neste círculo vir tuoso. 
“Esse avanço se deve aos 
esforços dos estados e de 
municípios e à política do 
governo federal, incluindo 
mudança no curso de medi-
das para o setor. Temos de 
aprofundar a política de 
segurança, envolvendo a 
administração penitenciá-
ria”, afirmou. Organização

“A Polícia Civil já comprovou que uma organização criminosa 
atuou neste contrato, prejudicando o povo paranaense ao 
deixar 40% da frota estadual parada”, destaca o presidente da 
CPI da JMK, Soldado Fruet. Segundo ele, a Comissão está dando 
oportunidade para os envolvidos darem suas explicações sobre 
as irregularidades investigadas. “Estamos confrontando o teor 
dos depoimentos com as informações que requisitamos de 
vários órgãos para apurar responsabilidades e propor melhorias 
no modelo de gestão da frota. O intuito é evitar que esses 
problemas se repitam”, afirma o deputado do PROS.

Tarifa Zero
O deputado Romanelli 
(PSB) voltou a reafirmar 
que o Tarifa Zero é um 
projeto inovador ao país 
porque prevê a gratuidade 
no sistema de transporte 
público urbano nas 
cidades brasileiras. “É 
um projeto de iniciativa 
popular, proposto pelo 
Instituto Brasil Transportes, 
que propõe a criação de 
um fundo nacional de 
transporte urbano, a ser 
formado com recursos de 
rubricas legais já existentes, 
que vai garantir a tarifa 
gratuita do ônibus em nível 
nacional”, disse.

Cide pode contribuir
O sistema no Brasil custa 
hoje R$ 46 bilhões e só a 
Cide (contribuição sobre 
o combustível), arrecada 
R$ 72 bilhões, “A Cide 
pode integrar o fundo 
e consegue garantir o 
transporte gratuito e, 
13 cidades brasileiras já 
implantaram a gratuidade. 
No Paraná, Pitanga e 
Ivaiporã implantaram 
o sistema”, completa o 
deputado, lembrando que 
o Brasil tem 39 milhões 
de usuários e outros 37 
milhões estão fora do 
sistema devido ao alto valor 
das tarifas.

Outro sócio da JMK
Ontem (7), às 9h, os deputados que integram a CPI 
(Comissão Parlamentar de Inquérito) que apura possíveis 
irregularidades no contrato de manutenção da frota de 
veículos do Estado com a empresa JMK, se reuniram para 
a 20ª sessão do grupo.
Foram intimados para as oitivas Guilherme Votroba Borges, 
que assinou o contrato com o Estado como sócio da JMK e 
Andreia Peres da Silva, gerente financeira da JMK.

Dinamites na cadeia
Na cadeia pública de Umuarama, num período inferior a 

um, mês, foram retirados de dentro da cadeia pública, duas 
‘bananas de dinamite’, a última delas, pesando 1,4 quilos. O 

primeiro artefato localizado pesava 600 gramas e estava prepa-
rado para ativação, com espoleta e pavio já instalados.
A Polícia Civil investiga como é que tais artefatos foram 

colocados no interior da carceragem, sendo que revistas 
minuciosas são feitas por agentes de Depen nos visitantes e 

também nos pertences levados para os detentos.
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Transparência
na Saúde

Um dos projetos que 
entrou na pauta de vota-
ção da Câmara de Verea-
dores de Umuarama de 
ontem (segunda-feira, 7) 
previa a divulgação das 
filas de espera de consul-
tas, exames e cirurgias 
no site da Prefeitura. A 
iniciativa é de autoria do 
vereador Mateus Barreto. 
O projeto “dispõe sobre 
a obrigatoriedade da 
divulgação de listagens 
de pacientes que aguar-
dam por consultas com 
especialistas, exames e 
cirurgias na rede pública 
municipal de Umuarama”. 
O autor, vereador Mateus 
Barreto, explica que com 
tal medida, será aplicada 
a transparência, seguida 
da eficiência nos serviços 
de saúde do município.

Em seu primeiro 
ar tigo a proposição 
aponta que deverá ser 
divulgado, por meio ele-
trônico e com acesso 
irrestrito no site eletrô-
nico oficial do Município 
de Umuarama, as lista-
gens dos pacientes que 
aguardam por consultas 
com especialistas, exa-
mes e cirurgias na rede 
pública de saúde munici-
pal de Umuarama.

“A divulgação vai 
garantir o direito de pri-
vacidade dos pacientes, 
sendo divulgado ape-
nas o número do Car-
tão Nacional de Saúde 
(CNS) de cada paciente”, 
reforça o vereador.

Ele lembra também 
que todas as listagens 
serão disponibilizadas 
pela Secretaria Munici-
pal de Saúde, que deverá 
seguir rigorosamente a 
ordem de inscrição para 
a chamada dos pacien-
tes, salvo nos procedi-
mentos emergenciais, 
assim atestados por pro-
fissional competente.

As informações ainda 
deverão apresentar a 
data de solicitação da 
consulta, do exame ou 
da inter venção cirúr-
gica; o aviso do tempo 
médio previsto para 
atendimento aos inscri-
tos; relação dos inscri-
tos habilitados para o 
respectivo exame, con-
sulta ou procedimento 
cirúrgico e a relação dos 
pacientes já atendidos, 
através da divulgação do 
número do Cartão Nacio-
nal de Saúde (CNS).

As informações dis-
ponibilizadas deverão 
ser especificadas para 
o tipo de exame, con-
sulta ou cirurgia aguar-
dada e abranger todos 
os candidatos inscritos 
nas diversas unidades 
de saúde do município, 
entidades conveniadas 
ou qualquer outro pres-
tador de ser viço que 
receba recursos públi-
cos municipais. O pro-
jeto que foi à votação 
ontem, já havia passado 
em primeira discussão 
pelo plenário.

Brasil
Aumento da cota
O presidente Jair Bolsonaro 
já externou a vontade de 
ampliar a cota de compras, 
sem impostos, no exterior 
de US$ 500 (R$ 2.050) 
para US$ 1.000 (R$ 4,1 
mil). No Paraná, a fronteira 
de Foz do Iguaçu, Guaíra, 
Barracão e Santo Antônio 
do Sudoeste agradece se a 
medida for efetivada. 

Metrô
De olho na prefeitura, o 
deputado Gustavo Fruet 
(PDT-PR) quer R$ 15 
milhões para a construção 
do metrô de Curitiba, 
obra discutida há mais de 
20 anos. O custo total do 
projeto é de R$ 5,8 bilhões.

Qual partido?
“Se você me perguntar 
qual é o partido dos meus 
sonhos, eu digo: não tem 
nenhum”, da deputada 
Joice Hasselmann (PSL), 
pré-candidata a prefeita de 
São Paulo. Joice já avisou: 
se o PSL não garantir a 
candidatura, ela muda 
de partido.

Informalidade
Segundo o IBGE, o 
Brasil tem 38,8 milhões 
de trabalhadores na 
informalidade, além dos 13 
milhões de desempregados. 
Ou seja, 53 milhões de 
brasileiros estão sem 
proteção social. “Em breve 
ficarão velhos e doentes e 
pressionarão as políticas 
públicas”, diz o deputado 
Romanelli (PSB), que apoia 
o projeto de lei de iniciativa 
popular que garante a 
gratuidade do transporte 
urbano País. 

Eu ou eles
O presidente Jair Bolsonaro 
quer fazer mudanças 
na direção nacional do 
PSL. Se não conseguir, 
32 parlamentares do 
partido estão dispostos 
acompanhar Bolsonaro caso 
ele decida sair do partido.

MP da Carteirinha
O deputado Felipe 
Francischini (PR) foi 
indicado pelo PSL à 
comissão que vai analisar 
a MP das carteiras de 
estudantes. “Será um 
enorme desafio, mas 
estarei em mais essa 
batalha para aprovar uma 
matéria importante para o 
estudante brasileiro. Menos 
lobby, mais Brasil”, diz.

Cruz Vermelha
A deputada Christiane 
Yared (PL) entregou novos 
equipamentos, no valor de 
R$ 750 mil, para o Hospital 
da Cruz Vermelha, em 
Curitiba. As emendas são 
de autoria da deputada. 
“Acompanho o trabalho 
sério que é feito no hospital 
e por isso sempre fiz 
questão de estar perto. 
Saúde é um direito de 
todos e o nosso trabalho é 
garantir que seja entregue 
o melhor que se possa 
oferecer”.

MP do Agro
O governo editou a MP do 
Agro, que complementa as 
condições estabelecidas no 
Plano Safra 2019/20. A nova 
normatização “vai possibilitar 
a alocação de R$ 5 bilhões a 
mais de crédito rural”, diz o 
Ministério da Agricultura. O 
Plano Sara está estimado em 
R$ 255,6 bilhões.
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AV. DUQUE DE CAXIAS

R$ 1.250.000

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

Associação Regional de Assistência ao 
Menor (Aram) e pela Prefeitura, a Fan-
farra Municipal de Umuarama Guarda 
Mirim vem se destacando na cidade e 
região. Com o objetivo de resgatar as tra-
dições e os deveres cívicos, envolver os 
adolescentes em atividades importantes 
para o seu desenvolvimento, a fanfarra 
encontrou na Guarda Mirim o parceiro 
ideal para voltar às atividades.

Há 45 anos em Umuarama, a ins-
tituição trabalha com adolescentes de 
14 aos 18 anos de idade, com o Pro-
grama Adolescente Aprendiz e o Ser-
viço de Convivência e Fortalecimento 
de Vículos. Oferece ainda aulas de 
inglês, informática, reforço escolar 
em contraturno e oficina de culinária.

“A fanfarra é mais uma atividade que 
despertou grande interesse dos jovens. 
Temos 62 integrantes e até fila de espera, 
caso surjam novas vagas”, disse a coor-
denadora da Aram, Annie Cristiny Lopes 
Araújo de Lima. Fazem parte da equipe, 
ainda, o maestro Edilson Xavier, a baliza 
Geovanna Liro, o mor de comando Marcos 
de Abreu e a coreógrafa Raphaela Camilly 

Freitas. A agremiação tem também o 
apoio do Sesc/Umuarama e do Instituto 
Federal do Paraná (IFPR).

Depois de brilhar no desfile de Sete de 
Setembro em Umuarama, a Fanfarra Muni-
cipal disputou sua primeira competição em 

22 de setembro, em Mariluz, contra 17 
agremiações do Paraná e Mato Grosso 
do Sul, consagrando-se campeã através 
de júri popular. A fanfarra apresentou três 
músicas e também foi avaliada pelas evo-
luções do corpo coreográfico.

Escola do Jardim Birigui realiza feira literária
A direção da Escola Municipal Jar-

dim Birigui convida toda a comunidade 
para prestigiar a Feira Literária, que 
será realizada amanhã (9), entre 8h 
e 20h, na sede da escola. Durante a 
feira de livros será finalizado o projeto 
“Aprimorando Saberes”, que envolveu 
os alunos da instituição.

Às 19h os visitantes poderão prestigiar 
apresentações artísticas das turmas da 
Educação Infantil 4 A, 5 A e 5 C, e partici-
par da noite de autógrafos e de um bate-
-papo com as autoras do livro “Acredite! 
Nós podemos fazer a diferença”, Carolina 
Boucault e Márcia Tiago do Sá.

Já no dia 10, a Associação de Pais, 
Mestres e Funcionários (APMF) da 
Escola Jardim Birigui realiza um show 
de prêmios para arrecadar recursos 
destinados à implantação de melhorias 
no estabelecimento, com início pontual-
mente às 20h. Haverá bolos, salgados 
e refrigerantes à venda no local.

Os colaboradores concorrerão a 
um prêmio em dinheiro de R$ 500 

SÃO 56 integrantes vestidos à caráter com seus instrumentos que participaram da competição em Mariluz

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

e ainda uma mesa em madeira de 
demolição, aparelho de jantar, jogos 
de Tupperware e puff. As car telas 

podem ser adquiridas com a equipe 
da APMF e também no momento do 
evento, a R$ 10,00.

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,11 - 2,54 3,43
IGP-M (FGV) -0,67 -0,01 4,09 3,37
IGP-DI (FGV) -0,51 - 3,86 4,32

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
8/9 a 8/10 0,5000 0,3434 0,0000
9/9 a 9/10 0,5000 0,3434 0,0000
10/9 a 10/10 0,5000 0,3434 0,0000
11/9 a 11/10 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,28% 26,17 
Vale ON -1,18% 46,04 
Brasil ON -3,95% 43,80 
ItauUnibanco PN -1,85% 32,83 
Bradesco PN -0,64% 32,36 
Eletrobras ON -7,90% 35,78

IBOVESPA: -1,93% 100.572 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0639 1,0495 1,0337
IGP-DI (FGV) 1,0556 1,0432 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,07
Libra est. 0,8116
Euro 0,9104
Peso arg. 57,91

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,2% 4,1030 4,1040 -1,2%
PTAX  (BC) +0,2% 4,0682 4,0688 -2,3%
PARALELO +1,2% 4,0200 4,3200 -1,1%
TURISMO +1,2% 4,0200 4,3000 -1,1%
EURO +0,3% 4,4681 4,4692 -1,6%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (set) 1.584,22 0,17 4,68 5,44
Oeste (set) 1.588,36 0,12 4,51 4,98

DÓLAR 07/10

Iene R$ 0,0380
Libra est. R$ 5,01
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1571,73 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/10

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

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

Em 07/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,50 0,6% 4,3%
SOJA Paranaguá 89,00 0,6% 2,3%
MILHO Cascavel 36,00 4,3% 12,5%

SOJA 915,25 -1,00 6,7%
FARELO 297,40 -1,40 2,8%
MILHO 387,00 2,25 8,9%
TRIGO 489,25 -1,25 5,5%

SOJA 75,16 -0,2% -1,8%
MILHO 30,75 -0,3% 8,9%
TRIGO 44,90 -0,2% -4,9%
BOI GORDO 152,14 0,1% 0,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 07/10 PR DIA 30d.

Em 07/10 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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Eleições no
Conselho Tutelar

Os novos membros do 
Conselho Tutelar de Umua-
rama foram eleitos no 
domingo, 6, em eleição que 
durou o dia todo no Colégio 
Estadual Professor Paulo 
Alberto Tomazinho. Dos 48 
candidatos inscritos, 46 
tiveram votos válidos e os 
cinco mais votados ocupa-
rão as vagas a partir de 10 
de janeiro de 2020 – data 
marcada para a posse.

A eleição foi aberta aos 
eleitores cadastrados e 
aptos de Umuarama. De um 
total de 77.379, segundo o 
Tribunal Regional Eleitoral, 
compareceram 4.636 eleito-
res da sede e distritos. Os 
conselheiros eleitos foram 
Daniele Pacheco Bertinotti 

de Alvarenga, com 355 
votos; Maria da Silva Sato, 
com 279; Gracielle Ernesto 
da Costa Lira, com 251 
votos; Lays Pereira Bastos 
Santos, com 247; e Kethy-
ner Renata Ramos Lesse, 
com 210 votos.

Os suplentes mais 
votados foram Ana Lucia 
Machado de Souza (203 
votos), Keyse Morgana da 
Silva (203), Sabrina Remor 
de Carvalho (197), Adriana 
Aparecida Rodrigues Silva 
(190), Adriana Jacira dos 
Prazeres e Rosimar José 
Francisco Perez (168 votos 
cada). Os demais que rece-
beram votos também são 
considerados suplentes 
(pela ordem de votação).

Aberta Semana 
da Cultura

Através da Fundação 
Cultural, foi aber ta no 
último domingo, a Semana 
da Cultura 2019, que acon-
tece entre os dias 6 a 12 de 
outubro, no Centro Cultural 
Vera Schubert. A população 
poderá prestigiar várias atra-
ções e todas com entrada 
gratuita. A primeira delas 
foi o XIV Encontro de Corais 
de Umuarama, realizado na 
noite do domingo, no teatro 
do Centro Cultural.

A programação é diver-
sificada. “Teremos atrações 
para todos os gostos, com 
muita alegria, criatividade e 
qualidade. E o bom é que 
a população não pagará 
nada para prestigiar todos 

os espetáculos. Tem coral, 
teatro, filmes e no Dia das 
Crianças um musical pre-
parado com muito cari-
nho, especialmente para 
elas”, convida a diretora 
da Fundação Cultural, 
Vera Lúcia Borges.

Ontem a atração foi o 
teatro “Aquarela”, da Com-
panhia de Teatro Eskéte, 
com apresentações às 9h 
e 14h, no Centro Cultural. 
Hoje e quarta haverão ses-
sões de cinema para crian-
ças das escolas municipais 
e estaduais, por conta do 8º 
IFPipoca. As sessões aconte-
cem às 9h, 10h, 14h e 15h, 
com produções voltadas para 
os públicos infantil e juvenil.

Desgastes & 
compromisso
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, tem enfrentado 
desgastes diários com colegas 
de Governo, mas anda irritado 
mesmo é com o Congresso 
Nacional, o assaltante de sempre. 
Com o orçamento no vermelho 
e sem previsão de melhora nas 
contas a curto prazo, ministros 
cobram da equipe econômica 
liberação de recursos para arcar 
com as despesas de programas 
e outros investimentos. Guedes 
entrou em rota de colisão com 
os articuladores do Governo 
após a desidratação da Reforma 
da Previdência na Câmara e a 
alteração do texto no Senado 
sobre a manutenção do 
abono salarial. O ministro deu 
sinais de que pode sair. Mas, 
compromissado com o presidente 
Jair Bolsonaro, trataria tudo 
bem discretamente e só após o 
texto consolidado da Reforma 
Tributária em 2020.

Por ora
Guedes não é louco de admitir 
que pode deixar o Governo. 
Ele é o principal pilar da gestão 
e da esperança do mercado. 
Mas o povo na praça exagera, 
e a Bolsa cai.

Bolsonaro 
O cenário hoje está longe da 
autonomia prometida. Quem 
manda na equipe econômica 
é o presidente Bolsonaro. 
Guedes é um coringa. 
Importante, mas tem chefe. 

Autonomia da PF
Deputados da CCJ da Câmara 
paralisaram, novamente, a 
tramitação da PEC 412/2009 
que prevê a autonomia 
orçamentária, funcional e 
administrativa da Polícia 
Federal. O parecer do relator, 
deputado João Campos 
(Republicanos-GO), pela 
admissibilidade da PEC, está 
pronto desde agosto 
para votação. 

Previdência na fila
Com a base fragilizada no Senado, 
o Governo não deve acelerar 
a votação do segundo turno 

da Reforma da Previdência. 
Para concluir as mudanças esta 
semana, teria que ser aprovado 
um requerimento de quebra de 
interstício, atalho regimental que 
permite “pular” o prazo de cinco 
sessões entre um turno e outro 
para a votação de uma PEC. 

A conta, por favor
Além da oposição, senadores 
que votaram a favor da 
Previdência no primeiro turno já 
avisaram que não vão apoiar o 
interstício e aguardam definição 
do Governo sobre a divisão 
entre Estados e municípios de 
parte dos R$ 106 bilhões que 
virão da cessão onerosa do 
petróleo do pré-sal.

Tributária da oposição
Os partidos da oposição - 
PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB 
e Rede - apresentaram 
sua proposta de Reforma 
Tributária. Tem de taxação de 
fortunas (demanda antiga) 
a de bens de luxo e sobre 
herança. Além de novas 
faixas de imposto de renda.

FGT$
A Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional e a Caixa 
protestaram mais de 7 mil 
títulos de dívidas do FGTS em 
setembro. Em menos de seis 
meses, cerca de 7% das dívidas 
submetidas ao protesto foram 
liquidadas ou parceladas, 
resultando na recuperação de 
mais de R$ 700 mil para o FGTS. 

Aos leitores
A Coluna chegou a 51 jornais 
e portais de 25 estados (as 
capitais e cidades polo do 
interior). Uma honra publicar nos 
novos parceiros: Aqui Notícias 
(Cachoeiro de Itapemirim-ES), 
Parintins 24 Horas (AM), Gazeta 
Diário (Foz do Iguaçu), Timon 
Agora (MA), Jornal Impacto 
(Vitória da Conquista-BA), Diário 
de Taubaté (SP), Portal Visor 
Notícias (Itapema-SC).
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Polícia Civil elucida dois 
homicídios em Alto Piquiri

A Polícia Civil de Alto Piquiri 
elucidou ontem (segunda-feira, 7), 
dois assassinatos que acontece-
ram no último final de semana. 
Um deles foi no município de Bra-
silândia do Sul, onde um homem 
foi executado à golpes de faca na 
madrugada de domingo (6). Na 
madrugada do sábado (5), em 
Alto Piquiri, após uma discussão, 
um homem foi morto à tiros den-
tro de uma lanchonete.

Os autores foram interrogados 
na tarde de ontem pelo delegado 
Adailton Ribeiro Junior e confes-
saram os crimes.

Conforme levantamentos feitos 
pela polícia de Alto Piquiri, não existe 
ligação entre os assassinatos, pois 
cada um deles aconteceu dentro dos 
limites de municípios diferentes.

Na madrugada do sábado, 
Vitor Netto, 35 anos, foi mor to 

IAP monitora macacos na área urbana de Umuarama
O IAP está monitorando maca-

cos-prego que circulam pela área 
urbana de Umuarama. Alguns 
internautas registraram imagens 
dos animais no Alto da Boa Vista 
e até no Camelódromo. Segundo o 
Instituto, ao menos quatro animais 
estão na cidade e provavelmente 
são originários da mata nos fundos 
do Conjunto 1º de Maio e, devido à 
falta de alimentos, saem a procura 
de outros locais para viver.

O registro do aparecimento de um 
animal foi feito na praça Tamoio e 
outro no bosque Uirapuru. Embora 
estejam na cidade, os animais não 
oferecem riscos à saúde ou segu-
rança das pessoas. “Eles não vão 
atacar as pessoas. O que acontece 

Esfaqueado
Outro assassinato registrado, e também solucionado na tarde de ontem (7), 

aconteceu no município de Brasilândia do Sul (62 quilômetros de Umuarama), no 
início da madrugada do domingo (6), na rua Miguel Ferraz.

Mayke de Freitas Limas, 26 anos, conhecido como ‘Mutante’, foi morto por 
vários golpes de faca por volta da 1h50. A polícia apurou o envolvimento de cinco 
pessoas (três adolescentes e um casal maior de idade). A morte aconteceu após 

uma discussão durante uma festa, onde todos os envolvidos estavam alcoolizados.
“Em determinado momento da discussão começou a briga e o homem maior 

de idade que portava a faca, desferiu os golpes na vítima”, conta o delegado. Todos 
foram indiciados e liberados após interrogatório.

com um disparo de arma de fogo 
em Alto Piquiri. O homicídio acon-
teceu na praça Gilber to Merlim, 
no distrito de Paulistânia.

As informações coletadas inicial-
mente pela polícia, apontaram que 
o suspeito do crime seria o proprie-
tário de uma lanchonete no referido 
distrito. A vítima teria discutido com 
ele pouco antes de morrer.

Durante a discussão, o autor 
do crime teria efetuado um disparo 

de arma de fogo, que atingiu Vitor. 
Os socorristas do Samu chegaram 
a ser acionados para socorrer a 
vítima, mas não houve tempo. O 
suspeito pelo crime fugiu do local, 
mas se apresentou à polícia na 
segunda-feira acompanhado do 
advogado e alegou legitima defesa.

Segundo o acusado, a vítima teria 
tentado lhe agredir e ele sacou a 
arma, efetuou dois disparos e fugiu”, 
conta o delegado Adailton.

é que enquanto houver comida eles 
ficarão pela cidade. Caso eles apare-
çam em residências aí sim”, explica 
Vilson dos Santos, do IAP. Junto 
com a prefeitura, o IAP já encontrou 

uma área adequada, perto de Ivaté 
para remanejar os animais que 
estão pela cidade e os que vivem 
na mata do 1º de Maio. Ainda não 
há data para o remanejamento.

FOTOS de macacos circulando pela área urbana de Umuarama chamaram a atenção do IAP

DIVULGAÇÃO
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Começa no PR campanha de 
vacinação contra o sarampo

A Campanha Nacional de Vacina-
ção contra o Sarampo começou ontem 
(07) e segue até 25 de outubro. Nesta 
etapa o foco é imunizar crianças de 6 
meses a menores de cinco anos de 
idade – quatro anos, 11 meses e 29 
dias. A vacina está disponível nas uni-
dades de saúde de todo o Estado.

O secretário estadual da Saúde, 
Beto Preto, reforça que o Paraná está 
em alerta contra o sarampo e que a 
vacina é a única forma de prevenir a 
doença, que é viral e de alto potencial 
de transmissão. “A vacina é um direito 
da criança, é um ato de proteção e de 
amor à vida. Por isso, recomendados a 
todos os pais que chequem a carteira 
de vacinação dos filhos. Se a carteiri-
nha estiver incompleta ou se os pais 
tiverem alguma dúvida, levem os filhos 
até a unidade de saúde mais próxima 
para a imunização”, orienta.

A coordenadora de Vigilância Epide-
miológica da secretaria, Acácia Nasr, 
explica que crianças na faixa de seis 
meses até menores de um ano rece-
bem a chamada dose zero. “A primeira 
dose da vacina, que vale para a carteira 
nacional de imunização, deve ser rece-
bida aos 12 meses e, a segunda dose, 
aos 15 meses. Esta é a recomendação 
para as crianças, que são o foco nesta 
fase da campanha nacional de vacina-
ção contra o sarampo”, explica

O Dia D desta etapa da campanha 
de vacinação será 19, um sábado em 

que as unidades de saúde estarão 
abertas para aplicar as doses.

SEGUNDA ETAPA
Uma segunda etapa da campanha 

nacional está marcada para o próximo 
mês, de 18 a 30 de novembro. Esta 
fase será direcionada para adultos 
jovens na faixa etária de 20 a 29 
anos que não estão com a caderneta 
de vacinação em dia.

O objetivo da campanha é interrom-
per a circulação do vírus do sarampo 
e proteger os grupos mais acometidos 

pela doença no país.
O sarampo é uma doença infec-

ciosa, transmitida por vírus e que pode 
ser contraída por pessoas de qualquer 
idade. As complicações decorrentes 
do sarampo são mais graves em crian-
ças menores de cinco anos e podem 
causar meningite, encefalite e pneu-
monia, entre outras. O vírus é trans-
mitido pela respiração, fala, tosse 
e espirro. As micropar tículas virais 
ficam suspensas no ar, por isso o 
alto poder de contágio da doença.

A vacina está disponível nas unidades de saúde de todo o Estado

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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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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filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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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pós termino do namoro 
Em Malhação, Max vibra com o resultado do exame e Beto se entris-
tece. Martinha pede desculpas a Rita. Rita não aceita as desculpas 
de Martinha. Osório briga com Meg e insulta Guga, que o enfrenta. 
Filipe tenta consolar Beto. Meg se preocupa com seu futuro. Max 
afirma que a paternidade mudará Guga. Serginho conversa com 
Rita, que conforta o amigo. Jaqueline convence Madureira a ir à 
sua casa. Rita conta para Filipe sobre sua conversa com Martinha. 
Marco termina o namoro com Neide. Milena sugere que ela e César 
se mudem para Caxias. Marco procura Carla e os dois se beijam. 
Filipe se despede de Martinha. Rui aborda Rita.

Éramos seis 
Júlio avisa a Lola que levará Isabel 

e Julinho pra visitar a filha de Assad. 
Olga reage com despeito quando Lola 
diz que Almeida está interessado em 
Clotilde. Um homem estranho segue 
Inês, sem que ela perceba. Afonso 
desabafa com Virgulino sobre a inva-
são ao armazém. Júlio exige que 
Almeida firme um compromisso com 
Clotilde. Afonso tem uma conversa 
séria com Alfredo. Almeida chega à 
casa de Júlio, e Clotilde se surpreende. 
Clotilde pede para pensar na proposta 
de Almeida. Lola não consegue falar 
com Júlio sobre Alfredo. O marido de 
Lola fica intrigado com os comentários 
de Assad. Soraia hostiliza Isabel e Juli-
nho. Inês mente para ir ao cinema com 
Carlos. O mesmo homem estranho 
segue Inês e Carlos.

Bom Sucesso 
Nana fica desarmada diante da 

justificativa do pai para a permanên-
cia de Mário na Editora. Nana deixa 
claro a Mário que não voltará a ser sua 
amiga. Ramon é advertido pelo juiz ao 
acusá-lo de estar a favor do time adver-
sário. Thaíssa e Evelyn não gostam 
de ser convocadas para trabalhar 
juntas no livro de moda de Natasha 
Olivier. Marcondes assume o lugar de 
Ramon, que é expulso da quadra pelo 
juiz durante o jogo. Paloma consola 
Ramon. Com os cabelos cor tados, 
Gabriela entra no lugar de Patrick e 
faz uma cesta.

A dona do pedaço
Jô ajuda Fabiana. Régis confessa a 

Maria da Paz que teme ser acusado de 
assassinato. Fabiana denuncia Maria 
da Paz ao credor. Vivi garante a Kim 
que pode enganar Camilo. Sabrina 
aparece com Otávio no restaurante 
onde Jô começou a trabalhar. Sabrina 
e Jô discutem e Jô perde o emprego. 
Téo arruma outro emprego para Jô. 
Amadeu ajuda Maria da Paz a nego-
ciar sua dívida. Marlene e Evelina têm 
uma ideia para ajudar Maria da Paz.

As aventuras de Poliana 
Waldisney pede a Roger uma oportu-

nidade para ser assistente na O11O. Na 
casa de Durval, a família briga entre si 
devido a problemas de convivência. Pres-
sionado por Ester, Pendleton conta um 
pouco da “história” da menina para que 
ela possa compartilhar com seus amigos 
quando questionada. Assustada com o 
problema no braço de Sophie, Ruth fica 
apreensiva quanto as pernas mecânicas 
de Bento. Luisa e Fernanda discutem. 
Yasmin ajuda Luigi a repaginar seu visual. 
Brenda pede que Jeff mantenha os proble-
mas de sua mãe em segredo.

Cúmplices de um resgate 
Rebeca chega no vilarejo e trata Otá-

vio de maneira diferente. O empresário 
consegue fazer com que Rebeca conte 
para ele o que aconteceu. Ela revela que 
as ex-namoradas dele contaram que ele 
iludido todas e que isso também ocor-
rerá com ela. Enquanto isso, Omar toca 
o sono da igreja. O padre Lutero vai até 

a porta da igreja e pede para o garoto 
parar. Outros moradores também até 
o local. Manuela sonha que volta para 
casa, mas que sua família não acre-
dita que ela seja ela. No sonho, eles 
a desprezam e dizem que Isabela é a 
verdadeira Manuela. A garota acorda 
e se pergunta se sua mãe poderá não 
querer mais saber dela no futuro.

Topíssima 
Carlos oferece apoio à Mariinha. 

Vitor se diz culpado e pede logo sua 
sentença. Fernando diz ter saudade de 
Jandira. Vitor é condenado a dois anos 
de prisão. Ele pede perdão à Madalena, 
mas ela não aceita. Graça e André per-
seguem o caminhão com material do 
tráfico. Bruno procura por Pedro na pei-
xaria. André e Graça se surpreendem ao 
verem o caminhão indo na direção da 
faculdade. Bruno chama Pedro de ban-
dido e entrega uma caixa igual as que 
foram entregues com as ameaças.

O rico e Lázaro 
Nebuzaradã trata Kassaia com 

frieza. Ravina fica indignado ao saber 
da atitude agressiva de Absalom. 
Larsa chama Asher para um compro-
misso. Na Casa da Lua, Rabe-Sáris 
apresenta Nebuzaradã a Zac. Shamir e 
Tamir apresentam suas novas esposas 
aos familiares. Sammu-Ramat encon-
tra Kassaia e diz que o único jeito de a 
princesa engravidar é se deitando com 
outro homem. Zabaia anuncia o início 
do torneio de lutas. Zac se surpreende 
ao ver Asher chegando para lutar.
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Você será o centro das atenções e não terá difi-
culdade em convencer os outros a trabalhar com 
você. Evite discussões acaloradas, que gastam sua 
energia. Você vai ganhar, não tenha medo.

Este é um bom dia para falar francamente. Você 
não será capaz de suportar mais restrições. Seu 
cérebro sobrecarregado merece e exige descanso 
e evasão. Coma vegetais.

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

Você precisa ser mais cuidadoso com o seu 
dinheiro, antecipando suas despesas. Seus impul-
sos não lhe deixarão seguir o seu ritmo natural e 
isso vai desgastá-lo. Agora pode ser a hora de tirar 
um dia de folga.

Há discussões frutíferas no horizonte. Não hesite em 
solicitar ajuda jurídica. Não deixe que as necessi-
dades de outras pessoas o oprimam. Elas estariam 
em detrimento de você mesmo e você não pode 
permitir isso.

Você vai ter que acelerar seus projetos hoje para se 
certificar de que serão finalizados. Seu entusiasmo 
habitual febril poderia fazê-lo exigir muito de você 
fisicamente.

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 ser menos paciente do que o que as outras 
pessoas querem, mude a sua tática e você pode 
chegar a um compromisso. Você também vai ser 
mais realista sobre as coisas do que antes. Aceite 
que você precisa de um descanso.

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

A necessidade de ação o empurrará a tomar deci-
sões precipitadas. Faça escolhas objetivamente. 
Você sentirá necessidade de ser mais ecológico por 
alguns dias, você está sofrendo de tensão nervosa. 
Organize seu tempo para sua própria vantagem.

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

Sua maneira de falar faz com que os outros vejam 
você como uma pessoa enigmática. Seja claro e 
aberto e tudo ficará bem. Você terá a sensação de 
que os outros estão se cansando de você, mas são 
as suas ações que estão confusas.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“Os mais corajosos 
são certamente 
aqueles que têm 
a visão mais clara 
do que está diante 

deles, tanto a 
glória quanto o 

perigo, e, mesmo 
assim, vão ao seu 

encontro” 
 (Tucídides)  

Happy Day
 

A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário hoje -, 
Elza Rodrigues,  José Mendes da Silva, Sonia 
de Souza Pereira, Carlos Augusto de Camargo 

Pasqual, Francisco Ademir de Andrade e Sérgio 
Issao Ono. Da coluna: felicidades!

 Novo Ritmo
O Musical Hairspray - Um novo ritmo ganha 

apresentação no sábado (26), às 20h, no Centro 
Cultural Vera Schubert sob a batura da Cia Schu-
bert Coro Cênico o  musical é uma releitura livre 
do filme “Hairspray”, que acontece no ano de 

1962, onde o sonho de todos os adolescentes da 
época, em Baltimore, era aparecer no “The Corny 
Collins Shosm”, um famoso programa de dança da 

televisão.  Um bom programa, com certeza.   

PORTRAIT
LUANA BESSEGATO é uma das candidatas ao concurso  Miss  Umuarama  que acontece 
dia 18 de outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, coordenação Cris 

Ranzani e foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA
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Realdir Furtado, Joaquim Costa Pereira, Roberto Zanatto, Ivanildo Coutinho 
e Homero Zaninotto

UVEL conquista o “Classe A” certificação 
que eleva mais uma vez a concessionária 

ao mais alto padrão Chevrolet GM

Há 18 nos consecutivos a Concessionária Uvel Umuarama, leia-se  Grupo Uvel, recebe 
a certificação Classe A. Desta vez, a  premiação foi entregue por uma caravana de 

diretores da GM que esteve aqui na Capital da Amizade  na noite de quinta-feira, 3. A 
Certificação Chevrolet Nível A, da General Motors significa que a concessionária está 

entre as quatro melhores do país, num universo de seiscentas concessionárias no Brasil  
e de apenas 150 premiadas.  Para ser ‘Classe A’ a empresa passa por uma  rigorosa 

aferição realizada pela GM, por meio de inspeções in loco, pesquisas de satisfação com 
clientes e vários itens de avaliação. De acordo com Joaquim José da Costa Pereira e 
Ivanildo Coutinho,  diretores do Grupo Uvel  Umuarama: “ A certificação traduz um 
esforço coletivo -, com foco, paixão e capacitação.   E por conta disso, há 18 anos 
consecutivos somos avaliados e premiados.  O prêmio nos alegra como diretores, dá 

orgulho  a equipe Uvel de colaboradores e aos clientes,   que ao serem aferidos da sua 
satisfação, indiretamente colocam  a UVEL no TOPO.

Gratidão é a nossa palavra de ordem e retribuímos
com a EXCELÊNCIA do nosso trabalho.

THIAGO CASONI

PRESTÍGIO
 A noite de premiação ganhou 
festa temática - Noite do Rock 
Uvel, e recepcionou a caravana 
da GM com os diretores Carlos 
Casagrande, Newton Silveira, 

George Razdobreev, Silvio Luiz 
de Almeida, Jonatas Damico, 
Ricardo Rincon e kayane Fer-

nandes. E contou com a presen-
ça o vereador Junior Ceranto, 
o prefeito Celso Pozzobom, 

diretores Uvel Brusque e Uvel 
Pelotas. Uma noite que fica 
para a história na trajetória 

de sucesso do Grupo Uvel. * A 
coluna mostra mais 

na semana.
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CRUZE SEDAN 1.8 LT .................................11/12 ................................VERDE .................................... COMPLETO, AUT .............................................................................. R$ 43.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT .................................14/14 ................................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................16/17 ................................VERMELHO .......................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................17/18 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................17/18 ................................PRETO .................................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................18/19 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 96.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ...................16/17 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 84.900,00
FOCUS 1.6 SE ................................................17/18 ................................BRANCO ............................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 64.900,00
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 1.0 LT ....................................................17/17 ................................CINZA .................................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 39.900,00
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
ONIX 1.4 LTZ AT. ...........................................19/19 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 3.800 ........................................ R$ 61.900,00
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 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
TRACKER PREMIER TURBO ......................17/18 ................................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................................................... R$ 86.900,00
TRACKER PREMIER TURBO ......................17/18 ................................VERMELHO .......................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................................................... R$ 85.900,00
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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
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Relações no trabalho   O 
coordenador do projeto 
de extensão ‘Núcleo 
de Práticas e Pesquisas 
Contábeis’, professor 
Wagner Luiz Marques, 
foi convidado para 
ministrar palestra na 
Sipat (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes 
do Trabalho) da Baterias 
Júpiter, em Cianorte. 
O evento contemplou 
os diretores e os cerca 
de 400 funcionários 
da empresa. Marques 
abordou assuntos ligados 
às relações do convívio 
humano no âmbito do 
trabalho, orientando 
sobre a melhor forma 
de se relacionar com a 
equipe, o líder do setor 
e os clientes. Segundo o 
palestrante, o objetivo foi 
levar conhecimento aos 
funcionários da empresa 
e, ao mesmo tempo, 
divulgar os diferenciais da 
Unipar.

Empresa e tecnologia   Os 
cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e 
Sistemas de Informação 
da Unidade de Cascavel 
reuniram-se em uma 
Semana Acadêmica 
Integrada, tendo 
como foco empresas 
e tecnologia. A 
programação incluiu 
palestra, visitas técnicas 
a empresas de Cascavel e 
da região e apresentação 
de trabalhos científicos. 
A abertura foi com 

o egresso da Unipar, 
administrador Marcelo 
Jacobowski, que falou 
sobre ‘O atual cenário de 
mercado e as tendências 
e desafios para a 
indústria’. Durante a 
semana, os estudantes 
conheceram empresas 
que são referência no 
mercado, como a Seta 
Digital, FM Pneus e Sapati. 

Inteligência Artificial   
A Unipar de Toledo 
promoveu palestra 
sobre inteligência 
artificial, trazendo o 
tema para mais próximo 
dos acadêmicos e 
profissionais da área. 
Foi durante o talk ‘Cases 
de Inteligência Artificial 
com Ferramentas IBM’, 
promovido pelo Ciape 
(Centro Integrado 
de Apoio a Projetos 
Empresariais) da Unipar 
em parceria com a 
empresa Trade Tecnology, 
de Maringá. Com objetivo 
de ampliar o debate 
sobre as tendências no 
mundo da Tecnologia da 
Informática e negócios, 
o evento contou com a 
presença do profissional 
experiente na área, 
Wellinton Filipe da Silva, 
que abordou ciência 
de dados, ferramentas 
IBM, gestão de projetos 
ágeis em Inteligência 
Artificial e cases de uso 
pelas organizações foram 
os assuntos tratados no 
encontro.

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

Maratonistas

O maratonista Anderson Chris-
tiano de 44 anos foi bicampeão 
geral após percorrer um percurso 
de 8 quilômetros durante a 4ª Cor-
rida e Caminhada Noturna da Adosp 
(Associação de Doadores de Sangue 
de Palotina). A competição aconte-
ceu em Palotina (95 quilômetros de 
Umuarama).

O atleta umuaramense concluiu 
a prova com o tempo de 26:13. Ele 
não representou o município sozinho, 
seus filhos Gabriel Christiano de 20 
anos e Kaio Christiano, de 11, tam-
bém participaram da prova. Gabriel 
foi bicampeão em sua categoria, 
disputando com atletas com idades 
entre 20 e 29 anos, com um tempo 
de 37:10m. Seu irmão Kaio correu 
1.500 metros e ficou em segundo 
lugar na categoria composta por atle-
tas com idades entre 10 e 12 anos.

Aos 32 anos, Lionel Messi, 
recém-eleito pela 6ª vez o melhor 
jogador do mundo pela Fifa, não 
se cansa de quebrar recordes. E 
o próximo deles pode ter relação 
direta com Pelé, que para muitos é 
o maior atleta de futebol de todos 
os tempos. É que, até o momento, 
o argentino tem no currículo 604 
gols pelo Barcelona, menos do que 
os 643 tentos anotados pelo Rei do 
futebol pelo Santos. É preciso que 
Messi, portanto, marque mais 40 
gols com a camisa do clube catalão 
para ultrapassar o ex-atacante e ser 
considerado o jogador que mais fez 
gols por um único time.

Recorde de Pelé

DIVULGAÇÃO
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Afsu bate o Londrina
em casa na Taça FPPS
Após o último empate contra a 

equipe do Maringá Seleto Club a 
equipe umuaramense fez seu segundo 
jogo na disputa da Taça Paranaense e 
obteve vitória jogando contra a equipe 
do Londrina Futsal Club terminando 
com o placar de 3 a 0 para o Afsu.

O Umuarama Futsal fez uma excelente 
partida na quinta-feira (3) contra a forte 
equipe do Londrina, no segundo jogo pela 
Taça FPFS (Federação Paranaense de Fute-
bol de Salão). A partida que aconteceu 
em casa no Ginásio de Esporte Amário 
Viera da Costa, contou com a presença 

Paranaense Série Ouro
O Afsu volta às quadras para seguir na disputa pelo Paranaense Série Ouro 

nessa próxima quinta-feira (10) e jogará em casa no “Vierão” com a partida 
marcada para ás 20h. Desta vez o jogo será contra o Copagril Marechal, e agora 

é mata a mata quem perder estará automaticamente de fora da competição.
“A próxima partida terá alto nível de dificuldade, já que o Marechal é um 

dos maiores investimentos do Estado, mas estamos nos preparando e treinando 
duro”, ressaltou o técnico do Afsu Nei Victor sobre o próximo desafio.

dos torcedores de Umuarama.
“Foi um jogo tranquilo, sabíamos 

que era um time jovem, e que apenas 
deveríamos administrar bem a partida 

e utilizar nossas jogadas ensaiadas, 
mantendo o controle perante ao adver-
sário”, disse o técnico da equipe do 
Umuarama Nei Victor.

Tigres é campeão Paranaense
A equipe do Adefiu/Unipar/Tigres 

de Umuarama foi campeã no último 
domingo (6) do Campeonato Para-
naense de Basquete em Cadeira de 
Rodas 2019. A par tida aconteceu 
em Marilândia do Sul, onde o time 
de Umuarama jogou contra o APAC 
Cascavel, finalizando com o placar 
de 66 a 36 para os Tigres.

Este foi um título inédito para a 
equipe do município do noroeste que 
também, neste ano, venceu o Para-
japs. O time é composto por atletas 
entre 21 e 28 anos, e o grupo já 
é considerado um dos principais do 
estado na modalidade de basquete 

em cadeira de 
rodas. O time é 
fruto de parcerias 
entre a prefeitura, 
Sec r e ta r i a  de 
Espor tes e Lazer 
(SMEL), Unipar 
e Associação de 
Deficientes Físi-
cos de Umua-
rama (Adefiu).

DIVULGAÇÃO

OS Tigres com o tro-
féu do título de cam-
peão do Paranaense
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