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UMUARAMA

Corpo de Bombeiros 
comemora 107 anos no 
PR com homenagem 
aos militares
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Umuarama ganhará central de 
flagrante de videoconferência

Lâmpadas queimadas
A Secretaria de Obras notificou a empresa responsável 
pela reforma da Praça Santos Dumont para a realização 
de reparos nos postes ornamentais, cujas lâmpadas têm 

queimado com frequência. O serviço está dentro da 
garantia de obra – que é de cinco anos – e não terá custos 

para o Município. 

Projeto que obriga a 
divulgação da lista de 
pacientes da saúde não 
sai do papel 

Rugby de Umuarama 
em preparação para 
as disputas os Jogos 
Abertos em Toledo

A Polícia Civil do Paraná implantou centrais de flagrantes por videoconferência no interior do 
Estado. Até o momento, 98 municípios já contam com o serviço, que deve ser expandido. O novo 

sistema emprega tecnologia e inovação, trazendo mais eficiência ao trabalho policial, além de 
otimizar recursos humanos. Os resultados impactam tanto na PCPR, com a liberação de policiais 
civis para se dedicarem às atividades de investigação, quanto às demais forças de segurança, 

pois o tempo de permanência dos agentes nas delegacias para conclusão dos procedimentos de 
flagrantes é reduzido consideravelmente. l Pág. 6

l Pág. 10
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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
Quarta

Minguante
21/10 - 10h41

Nova
28/10 - 01h40


29 17 


30 16

Quarta




25 15 


27 10

QuintaQuinta

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.

01 05 13 24 26 27 29
concurso: 0211

05 18 20 26 31 35

concurso: 1996

concurso: 1392

14 24 32 38 46 53
concurso: 2195

concurso: 5092

15 24 49 65 66

concurso: 5429

96.257
20.310
84.448
72.250
62.097

MAIO

AMÉRICA/RN

concurso: 1874

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

concurso: 2011

04 17 20 21 28 29 36 
38 46 47 49 55 57 59 

62 73 79 80 83 91

02 12 25 29 38 48

03 13 33 34 45 47 63

‘‘

‘‘

Juciléia Lima é doutora e mestre em Direito Tributário e 
Financeiro, professora de Direito Tributário na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie Campinas

Brinquedos de crianças têm 
carga tributária de gente grande

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

‘‘

‘‘  Kristalina 
Georgieva, a 

nova diretora-
gerente do FMI 
(Fundo Monetário 
Internacional), em 
seu primeiro dis-
curso no cargo.  

Comemorado no dia 12 de outubro, o Dia das Crianças é uma 
das datas mais importantes quando o assunto é diversão para os 
pequenos que aguardam ansiosamente ganhar presentes dos pais, 
dos avós, dos tios e dos padrinhos.

As sugestões de presentes são várias e variam de acordo com 
o preço e a idade dos pequenos, como os presentes tradicionais 
(aqueles que nunca saem de moda, tais como: carrinhos, bonecas, 
bola de futebol); os educativos (que apresentam formas, letras e 
números comumente destinados às crianças menores) e ainda, os 
presentes tecnológicos (smartphones, ipads, notebooks, jogos - os 
preferidos dos mais crescidinhos).

Entretanto, ser criança pode custar muito caro, dado que em 
torno de 40% do valor dos brinquedos é representado por tribu-
tos. Quando o consumidor compra um brinquedo tradicional como 
bonecas, carrinhos ou um jogo educativo, 39,7% do preço fi nal é 
representado por tributos.

Sobre a compra de uma simples bola de futebol incide 48,49% 
de tributos, e, de outros produtos que também vendem bastante 
na época, a carga tributária ultrapassa 50% do preço fi nal como 
no caso dos jogos - 72,18%; tênis importados - 58,59%; patins, 
patinetes e skates - 52,78%. Já sobre os artigos de vestuário e 
sapatos, incide 34,67%, enquanto que os livros 15,52%, teatro e 
cinema 20,85%, estes detêm a menor carga tributária.

Por sua vez, sobre a compra de um ipad importado 59,32% do 
preço é representado por tributos; smartphone importado - 68,76%; 
celular - 39,80% e de um notebook - 24,30%, todos os dados aqui 
refl etem o levantamento efetuado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário).

Sendo assim, embora o dia 12 de outubro seja destinado às 
crianças, é evidente que a carga tributária sobre os brinquedos no 
Brasil é coisa de gente grande.

“A ampla desace-
leração significa 

que o crescimento 
(global) neste ano atingirá 
o nível mais baixo desde o 

começo da década”.

DIVULGAÇÃO



Seis veículos
Deputados estaduais aprovaram a criação de crédito 
especial de R$ 345 mil ao orçamento da Secretaria de 
Comunicação Social e de Cultura do Poder Executivo. A 
intenção é adquirir, através de compra, meia dúzia de 
veículos. O texto passou em segundo turno de votação. 
Com a dispensa de votação da redação final aprovada 
em plenário, o texto agora segue para sanção, ou veto, 
do Governo do Estado.
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Destino do
lixo público

A proposta que trata 
da separação e desti-
nação de lixo reciclável 
produzido pelos órgãos 
da administração pública 
estadual foi aprovada em 
redação final na sessão 
na segunda-feira (07), 
na Assembleia Legisla-
tiva do Paraná (Alep). 
Com isso, o texto segue 
para sanção, ou veto, do 
Poder Executivo. O pro-
jeto de lei do deputado 
Professor Lemos (PT), 
determina que as autar-
quias estaduais reali-
zem a separação destes 
materiais recicláveis pro-
duzidos através de suas 
atividades e destinem, 
preferencialmente, às 
cooperativas de traba-
lhadores catadores de 
lixo descartável.

De acordo com o 
autor, uma Lei Federal 
de 2010 institui a Polí-
tica Nacional de Resíduos 
Sólidos e determina que 
os Estados são obrigados 
a estruturar e implemen-
tar um sistema de logís-
tica reversa. Além disso, 
aponta que os resíduos 

sólidos são um bem eco-
nômico gerador de traba-
lho e renda. “A recicla-
gem é a mola propulsora 
deste processo, pois o 
conceito abrange diversos 
aspectos técnicos, econô-
micos e sociais da relação 
homem e meio ambiente”, 
justifica Lemos.

No texto, o mate-
rial reciclável produzido 
deverá ser acondicionado 
e armazenado de acordo 
com as normas estabe-
lecidas pelos órgãos res-
ponsáveis pela coleta de 
lixo. Caso não seja pos-
sível a doação às coope-
rativas, o material deverá 
ser doado para entidades 
assistenciais sem fins 
lucrativos para que estas 
repassem para empre-
sas de reciclagem. O 
projeto também diz que 
os órgãos públicos deve-
rão promover a orienta-
ção de seus servidores, 
disponibilizando todos 
os meios necessários 
para a separação, acon-
dicionamento, armaze-
namento e destinação 
do material reciclável.

Defensoria
Passou também em redação final o projeto de lei da 

Defensoria Pública, que institui o regime de compensação de 
horas dos servidores daquele órgão. O texto prevê a criação 

de um banco de horas para compensação das horas exceden-
tes na jornada de trabalho. Já as propostas que concedem 

o título de Utilidade Pública à Associação dos Produtores de 
Mariluz e à Associação Londrinense de Circo; e o projeto que 

concede o título de Cidadão Honorário do Estado do Paraná ao 
ex-presidente e atual vice-presidente da APAE Maringá, Nelson 

Barbosa, foram igualmente aprovados em redação final.

Produtores de Peixe
A Associação de 
Produtores de Peixe de 
Icaraíma e Região está 
prestes a receber o título 
de Entidade de Utilidade 
Pública. Uma proposição 
do deputado Alexandre 
Curi (PSB), passou em 
segunda votação na 
última segunda-feira (7). 
O texto segue agora para 
o Poder Executivo, que 
decide pela sanção ou 
pelo veto.

Agosto Lilás
O deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL), pretende 
inserir no calendário 
oficial de eventos do 
Estado do Paraná o mês 
do Agosto Lilás. Durante 
os meses de agosto, à 
partir de 2020, programas 
deverão ser inseridos 
nos municípios com a 
intenção de conscientizar 
sobre o enfrentamento à 
violência contra 
a mulher.

E-Pet
Os deputados que integram a Comissão de Ecologia, 
Meio Ambiente e Proteção aos Animais se reuniram 
ontem (8), na Alep para análise da proibição da venda 
de animais através do comércio eletrônico e também 
por pet shops em todo o Paraná. O projeto de lei de 
autoria do deputado Luiz Fernando Guerra (PSL) já 
foi tema de audiência pública no Legislativo e, na 
Comissão, será relatado pelo deputado Delegado 
Recalcatti (PSD). Segundo o autor, a medida visa 
combater os maus-tratos e regulamentar a venda de 
animais domésticos no Paraná.

CPI nas ruas
Membros da CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) do Transporte Público de Umuarama 
estiveram ontem (8) pela manhã no Terminal Urbano 
do Município. Os vereadores acordaram cedo, 
antes das 8h eles acompanhavam o embarque dos 
trabalhadores e verificavam as condições dos ônibus 
de transporte coletivo oferecidos à população pela 
empresa Viação Umuarama.
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CPI da JMK
Na manhã de ontem 

(08) deputados que com-
põem a CPI que inves-
tiga possíveis irregula-
ridades no contrato de 
manutenção da frota do 
Poder Executivo ouviram 
o ex-sócio da empresa 
JMK, Guilherme Votroba 
Borges. Foi ele quem 
assinou o contrato com 
o Estado para a gestão 
da frota de veículos.

Segundo Guilherme, 
ele era um sócio inves-
tidor da JMK, que foi 
adquirida através de uma 
outra empresa do qual era 
sócio, a Bibal. Guilherme 
relatou que não partici-
pava da gestão, figurou 
na condição de sócio entre 
fevereiro de 2014 e outu-
bro de 2015 e que neste 
período, todos os aportes 
feitos, na ordem de R$ 1 
milhão, foram lançados 
contabilmente e também 
no Imposto de Renda.

A administração da 
JMK, como relatado por 
Guilherme, era realizada 
pelo Aldo Marchini Junior. 
“O Aldo desde o início era 
meu contratado e adminis-
trava a empresa”, afirmou.

Em outubro de 2015, 
deixou de fazer parte da 
sociedade da JMK, sendo 
que a parte foi vendida, 
por intermédio do Aldo 
e do Jairo Guimarães, 
para uma outra empresa. 
Segundo Guilherme, nessa 
transação da venda da 
parte dele na JMK foi nego-
ciado um sobrado, que 
somente recentemente 

teve acesso. Já os valo-
res correspondentes aos 
apor tes financeiros na 
empresa, Guilherme disse 
que seriam “empréstimos” 
e que do total investido 
recebeu de volta “uns R$ 
400 mil, sendo que mais 
ou menos R$ 700 mil 
com juros e correções 
ficaram pendentes” e 
disse que “foi lesado 
pela JMK e pelo Jairo”.

A outra pessoa a ser 
ouvida, seria a gerente 
f inancei ra da JMK, 
Andreia Peres da Silva, 
que conseguiu habeas 
corpus para que permane-
cer em silêncio e, mesmo 
com os questionamentos 
a respeito da situação 
financeira da empresa e 
também de reuniões com 
representantes do Execu-
tivo feitos pelo presidente 
da Comissão, deputado 
Soldado Fruet (PROS), 
nada respondeu.

Para o deputado, o 
depoimento do sócio 
investidor comprova que 
a “JMK não perdoou nem 
os amigos. O senhor Gui-
lherme entrou como sócio 
investidor acreditando no 
trabalho da JMK e foi um 
dos vários lesados”.

Par ticiparam da reu-
nião, além do deputado 
Soldado Fruet, os depu-
tados Luiz Fernando 
Guerra (PSL), Delegado 
Recalcatti (PSD), Dele-
gado Fernando Martins 
(PSL), Paulo Litro (PSDB) 
e  A lexandre Amaro 
(Republicanos).

Piana homenageado
Nos 107 anos do Corpo de 
Bombeiro, o vice-governador 
Darci Piana foi agraciado com 
a comenda Presidente Carlos 
Cavalcanti de Albuquerque - 
maior honraria da corporação 
conferida anualmente 
àqueles que prestaram 
relevantes serviços em favor 
da segurança pública. “O 
Corpo de Bombeiros protege 
a sociedade paranaense, 
representa uma história de 
abnegação, de muito cuidado 
com a população, prestando 
o melhor serviço possível”.

Encontro em Campo Mourão
Na quinta-feira (10), o PSDB 
realiza em Campo Mourão 
um encontro sobre políticas 
públicas para mulheres. Os 
tucanos querem incentivar 
a participação feminina na 
política. “A participação 
e pluralidade de ideias 
é fundamental para o 
fortalecimento da democracia. 
Esses encontros abrem 
espaço para que as mulheres 
tenham voz e contribuam 
para a construção de políticas 
públicas”, disse o presidente do 
PSDB-PR, deputado Paulo Litro.

Endividados
Pesquisa da CNC aponta que 
o número de endividados 
aumentou em setembro: 
65,1% das famílias relataram 
ter dívidas, contra 64,8% em 
agosto e 60,7% em setembro 
do ano passado. Foi o maior 
resultado dede julho de 2013 
e o terceiro maior patamar 
da série histórica.

Bobato no MDB
O MDB filia hoje o vice-
prefeito de Foz do Iguaçu, 
Nilton Bobato. Ele deve 
manter a chapa com o 
prefeito Chico Brasileiro (PSD) 
e disputar a reeleição ano 
que vem.

Voe Paraná
A Twoflex vai iniciar o 
programa Voe Paraná no 

próximo dia 22 com rotas 
a partir de Campo Mourão, 
Guaíra e Paranaguá, todos 
com destino a Curitiba, e 
da capital para Guaíra e 
Paranaguá. No dia 23, os voos 
de Curitiba têm como destino 
Arapongas, Paranavaí, 
Campo Mourão, Paranaguá, 
Telêmaco Borba e Cianorte. 
No interior para a capital, 
na mesma data, haverá voos 
de Arapongas, Paranavaí, 
Paranaguá, Cornélio Procópio 
e Telêmaco Borba, este com 
duas frequências. Nos dias 
seguintes, outras rotas serão 
incorporadas à malha aérea.

Assaltado
O prefeito de Sapopema, 
Paulinho Branco (PPS), foi 
assaltado quando chegava à 
casa dos pais. A PM informou 
que o assaltante levou uma 
caminhonete com R$ 72 mil 
em cheques. Também foram 
levados um talão de cheques e 
uma carteira com documentos 
pessoais. Apesar do assalto, o 
prefeito passa bem.

Muito carro
A frota brasileira de veículos 
passou de 32 milhões em 
2001 para mais de 93 milhões 
em 2016 segundo dados da 
Confederação Nacional do 
Transporte. 

Ranking
As universidades estaduais do 
Paraná estão entre as mais 
inovadoras do Brasil, segundo 
o ranking universitário da 
Folha de São Paulo. UEL, 
UEM, UEPG, Unioste e 
Unicentro estão entre as 60 
instituições que possuem 
mais patentes solicitadas e 
artigos em colaboração com 
o setor produtivo.

Discos voadores
Nos próximos 2 e 3 de 
novembro, o pesquisador 
Marco Antonio Petit fará 
conferência em Curitiba 
sobre os fenômenos dos 
discos voadores, na Uninter. 
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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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Umuarama ganhará central de 
flagrante de videoconferência

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) implan-
tou centrais de flagrantes por videocon-
ferência no Interior do Estado. Até o 
momento, 98 municípios já contam com 
o serviço que deve ser expandido. O novo 
sistema emprega tecnologia e inovação, 
trazendo mais eficiência ao trabalho poli-
cial, além de otimizar recursos humanos.

Os resultados impactam tanto na 
PCPR, com a liberação de policiais civis 
para se dedicarem às atividades de 
investigação, quanto às demais forças 
de segurança, pois o tempo de perma-
nência dos agentes nas delegacias para 
conclusão dos procedimentos de flagran-
tes é reduzido consideravelmente.

As cidades beneficiadas fazem parte 
de sete subdivisões regionais da PCPR: 
Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, 
Laranjeiras do Sul, Paranaguá, Pato 
Branco e Ponta Grossa. O plantão remoto 
começou a ser implementado no segundo 
semestre do ano passado nas divisões de 
Pato Branco e Francisco Beltrão.

Em maio desse ano o projeto foi 
estendido para as divisões de Casca-
vel, Guarapuava, Laranjeiras do Sul 
e Ponta Grossa. A mais recente foi a 
divisão de Paranaguá em 1º de setem-
bro. A Polícia Civil planeja centrais de 
flagrantes em outras cinco subdivi-
sões regionais: Jacarezinho, Cornélio 
Procópio, Paranavaí, Umuarama e Foz 
do Iguaçu. A meta é que até dezem-
bro essas divisões passem a operar 

com este fluxo. As próximas regiões 
a serem avaliadas para receber o 
projeto serão Arapongas, Apucarana, 
Telêmaco Borba, Toledo e Maringá.

PLANTONISTAS
Os procedimentos das prisões em 

flagrante das delegacias locais passam 
a ser feitos através de videoconferência, 
por uma equipe plantonista lotada na 

sede de cada subdivisão. Um delegado 
e um escrivão são escalados para fazer 
o plantão diário para cada uma das 
regiões. Na outra ponta, as equipes 
trabalham por videoconferência com os 
investigadores plantonistas, que estão 
nas delegacias. Todo procedimento é 
gravado, garantindo rito normal ao auto 
de prisão em flagrante.

Ampliação
O delegado-chefe da divisão da Polícia 
Civil para o Interior, Lanevilton Moreira, 
afirma que o projeto traz vários benefí-
cios, pois oferece mais transparência ao 
serviço de polícia judiciária, dá mais cre-
dibilidade aos resultados apresentados, 
diminui o tempo de resposta e perma-
nência de equipes de policiais militares 
em unidades policiais e ainda melhora 
a qualidade de trabalho do policial. “É 
um programa amplo que já está sendo 
executado em várias regiões do Estado. 
Agora vamos implementar uma fase de 
avaliação dos resultados já alcançados, 
da metodologia de trabalho para que 
possamos fazer melhorias e fechar o 
atendimento em 100% dessa forma”.

O sistema emprega tecnologia e inovação, trazendo mais eficiência ao trabalho policial, além de otimizar 
recursos humanos

DIVULGAÇÃO

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 -0,57% 26,02 
Vale ON -1,56% 45,32 
Bradesco PN -0,09% 32,33 
Brasil ON -1,80% 43,01 
B3 ON +0,70% 43,30 
Sid. Nacional ON -4,31% 12,43

IBOVESPA: -0,59% 99.981 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 -0,3% 4,0910 4,0920 -1,5%
PTAX  (BC) +0,4% 4,0862 4,0868 -1,9%
PARALELO -0,2% 4,0200 4,3100 -1,4%
TURISMO -0,2% 4,0200 4,2900 -1,4%
EURO +0,1% 4,4732 4,4755 -1,5%

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 08/10

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 4,99
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1565,68 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/10

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 08/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 84,50 -1,7% 4,3%
SOJA Paranaguá 89,00 -1,7% 2,3%
MILHO Cascavel 36,00 0,0% 12,5%

SOJA 920,50 5,25 7,3%
FARELO 302,30 4,90 4,5%
MILHO 395,75 8,75 11,3%
TRIGO 500,25 11,00 7,9%

SOJA 75,57 0,5% -1,3%
MILHO 30,72 -0,1% 8,8%
TRIGO 45,01 0,2% -4,7%
BOI GORDO 152,67 0,3% 1,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 08/10 PR DIA 30d.

Em 08/10 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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Sessão 
Legislativa

Vereadores de Umua-
rama discutiram na segun-
da-feira (07) 11 projetos. 
Um deles, do Poder Execu-
tivo, que regulariza a incor-
poração para cálculos dos 
proventos de aposentado-
ria, das vantagens pecuniá-
rias percebidas em caráter 
eventual e ou transitórias 
por ser vidores públicos. 
Outro texto altera a idade 
média da frota operante 
dos ônibus do transporte 
público municipal, que será 
igual ou inferior a 06 anos.

VISTAS
O Projeto de Mateus Bar-

reto que obriga a divulgação 
de listagens de pacientes 

Honrarias
A proposição de Maria Ornelas, Noel do Pão e Junior 

Ceranto que outorga título de Cidadão Honorário ao empre-
sário Valdemir Zago foi aprovada, bem como a proposta de 
Maria Ornelas que concedendo o título ao tenente Namur 
Hamilton Zandoná, comandante do 2º Pelotão da 3ª Cia da 

Polícia Militar Ambiental de Umuarama.

que aguardam por consultas 
com especialistas, exames 
e cirurgias na rede pública 
municipal sofreu pedido de 
vistas. Mas o texto elabo-
rado por Ana Novais, que 
institui o Programa “Cami-
nhando Juntos”, que propõe 
parceria entre a Prefeitura, 
Poder Judiciário e o MP no 
trabalho em grupo de refle-
xão para autores de violên-
cia doméstica e familiar foi 
aprovado por unanimidade.

O projeto de Junior 
Ceranto e Noel do Pão que 
prevê a instalação de Eco-
pontos com recipientes de 
coletas de resíduos reciclá-
veis, também foi aprovado.

Norospar no Outubro Rosa
Hoje (09) o hospital 

Norospar inicia as ativida-
des do Outubro Rosa com 
ações para pacientes e 
público externo com o obje-
tivo de conscientizar sobre 
a importância da prevenção 
ao câncer de mama.

A primeira atividade será 
às 15h, no hospital, com 
palestras sobre o HPV. Na 
segunda (14) às 10h acon-
tece uma panfletagem com 
orientações nos supermer-
cados Planalto e na quarta 
(16) a coleta do preventivo 
e liberação da guia para 
mamografia entre as 8h30 

e 11h30 no hospital. Na 
quinta (17) entre 14h e 17h 
a coleta continua.

Homenagens
Conselho de Medicina 
homenageia dois médicos 
pioneiros de Umuarama em 
solenidade que ocorre no 
domingo (13), em Curitiba. 
O cardiologista Arno Prante 
e o pediatra e homeopata 
Humberto Santos recebem 
o Diploma de Mérito Ético 
por terem alcançado 50 anos 
de formados com histórico 
exemplar. A homenagem 
acontece durante as 
comemorações alusivas ao Dia 
do Médico.

Língua afiada
No mesmo dia em que - pela 
manhã - o presidente Jair 
Bolsonaro foi flagrado em vídeo 
dizendo que o presidente do PSL 
- seu partido - está “queimado”, 
Luciano Bivar reuniu de noite as 
bancadas para ouvir do ministro 
da Justiça, Sergio Moro, sua 
defesa da tramitação do pacote 
Anticrime que altera o Código 
Penal e endurece penas. O 
encontro estava agendado há dias 
no Restaurante Lakes, fechado 
para o grupo. A terça-feira foi de 
constrangimento e bombeiros 
em ação para apagar o incêndio 
causado por Bolsonaro. Moro está 
numa maratona com bancadas 
para convencer congressistas a 
aprovar o pacote ainda este ano. 
Mas ministros palacianos estão 
preocupados. O PSL tem três 
senadores e 53 deputados. Alguns 
insatisfeitos com o Governo. 

Making of
Bolsonaro topou fazer um vídeo 
self com apoiador do Recife, que 
citou PSL e Bivar “fortes com o 
presidente”. No que ouviu: “Oh, 
cara, não divulga isso, não. O 
cara (Bivar) está queimado para 
caramba lá. Vai queimar o meu 
filme também”.

Patriota
A Coluna antecipou dia 24 de 
abril que Bolsonaro pretende 
sair do PSL, insatisfeito com a 
condução da legenda. Ele já 
conversa há meses com Adilson 
Barroso, do Patriota.

Opções
Há esforços de aliados. 
O Prona pode ressurgir 
das cinzas como opção. O 
bolsonarista Luciano Hang, 
da Havan, quer criar partido, 
revelamos dia 26 de agosto.

EXTRA 
Brasil na tumba
Uma boa notícia internacional 
para o País. A historiadora 
e restauradora de materiais 
arqueológicos Vanessa Dutra 
será a primeira brasileira 
a trabalhar como chefe de 
missão arqueológica no Egito. 
Após anos de trabalho lá e no 
Brasil, ela vai liderar equipe de 
arqueólogos em Luxor, a antiga 

Tebas, capital do Antigo Egito. 

Nobre do Faraó
Fato é que, em outras palavras, a 
historiadora brasileira ganhou uma 
tumba milenar dos egípcios para 
cuidar - algo oferecido oficialmente 
a quem se destaca no país. O 
projeto se chama Bemac e se 
desenvolverá na tumba TT93, 
no alto do Vale dos Nobres - 
próximo ao Vale dos Reis (faraós). 
A tumba pertence a Ken-amun, 
nobre que viveu 1.400 antes de 
Cristo. Era homem de confiança 
do faraó Amenófis II 

História
A TT93 foi descoberta nos 
anos 20 mas nunca escavada. 
A expectativa é que a missão 
liderada pela brasileira revele 
descobertas arqueológicas e 
inclua o Brasil na lista histórica 
dos países que contribuíram 
para a arqueologia mundial. 
O projeto começará em 
março de 2020. É parceria do 
Ministério de Antiguidades 
Egípcias com o Instituto Sul-
Americano de Arqueologia e 
Preservação do Egito e Sudão.

Dedão 
O STF volta a julgar caso do 
ex-ministro Geddel Lima, 
preso na Papuda (DF). Será 
difícil os ministros da Segunda 
Turma atenderem ao pedido 
da defesa: anular perícia de 
papiloscopista sobre digitais 
nas notas dos R$ 51 milhões.

Do hangar
A turma dos jatinhos é 
tamanha que os aeroportos de 
Campinas, Congonhas e Campo 
de Marte vão funcionar com 
equipe reforçada. 

Aliás...
... Será uma boa oportunidade 
para o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, insatisfeito com 
o Congresso Nacional, cravar 
que fica no Governo após 
março do ano que vem.
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Corpo de Bombeiros
comemora 107 anos
Um evento de comemoração aos 

107 anos do Corpo de Bombeiros 
do Paraná aconteceu ontem (08) de 
manhã no quartel 6º Subgrupamento 
Independente, em Umuarama. Além 
da comemoração ao aniversário, os 
bombeiros que estão com mais de 10 
anos de serviço foram contemplados 
com medalhas de bronze e prata.

Um deles foi o Cabo Fabiano 
Neves, com 24 anos de serviço e foi 
agraciado com medalhas de bronze 
e prata. Para ele, cumprir as tarefas 
de bombeiro é um sonho de criança. 
“Quando eu era pequeno via os cami-
nhões de bombeiros e queria com-
prar um. Depois decidi que queria 

seguir na carreira porque eu achava 
uma realização pessoal poder me 
doar para salvar vidas, proteger e cui-
dar da sociedade nos momentos em 
que ela mais precisa”, diz o Cabo, 
que é natural de Guaíra.

Outros quatro militares recebe-
ram medalhas de reconhecimento 
pelo tempo de serviço prestado como 
bombeiro. Os contemplados foram 
o Tenente Dieferson Silva (bronze), 
Cabo Fábio Brazo (bronze) Soldado 
Emerson Carvalho (Bronze) e o Cabo 
Nilson Adolphato (prata). Para o Cabo 
Adolphato, a medalha significa uma 

conquista. “Saber que meu serviço é 
considerado um exemplo é uma honra 
para mim depois de tudo o que enfren-
tei na prossão. Tento fazer o melhor no 
meu serviço e quando vejo que pes-
soas reconhecem o trabalho sei que 
estou cumprindo a missão de ajudar a 
salvar vidas”, ressalta Adolphato, que 
tem 24 anos de serviço. O Major Falk-
ner, comandante do CB Umuarama, 
afirma que tal solenidade relembra a 
história. “É importante para aproveitar 
e fazer o reconhecimento de todos os 
serviços prestados e das pessoas que 
colaboraram para a corporação”.

Recuperada
Após perseguição pela BR-277, perto 
de foz do Iguaçu, a Polícia Rodoviária 
Federal apreendeu uma caminhonete 
VW Amarok, que havia sido furtada em 
março em Umuarama e uma GM S10, 
roubada em junho, em Curitiba. Os 
veículos possuíam dispositivos emissores 
de fumaça e aparelhos ilegais de 
radiocomunicação. Um dos motoristas, 
que foi detido, é morador em Foz do 
Iguaçu e responderá por receptação, 
direção perigosa, desobediência, atividade 
clandestina de telecomunicações e 
porte de droga para consumo. A PRF 
encaminhou a ocorrência para a Delegacia 
da Polícia Civil em Guaraniaçu.

Um GM Prisma, com placas de 
Umuarama, foi apreendido por 
volta das 9h de ontem (08) 
na PR-218, entre Arapongas e 
Sabáudia, carregado com cigarros 
contrabandeados. O condutor, de 
43 anos, foi detido. No trecho 
acontecia uma operação conjunta 
entre a Receita Federal e Rotam 
Polícia Rodoviária Estadual de 
Londrina. A carga de cigarros e o 
veículo foram encaminhados para a 
Polícia Federal de Londrina e, poste-
riormente para a Receita Federal. O 
motorista foi levado para a PF.

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura notifica empresa para 
reparar postes da Santos Dumont

A Secretaria de Obras, da Prefei-
tura notificou a empresa responsá-
vel pela reforma da Praça Santos 
Dumont para a realização de reparos 
nos postes ornamentais, cujas lâm-
padas têm queimado com frequên-
cia. O serviço está dentro da garan-
tia de obra – que é de cinco anos – e 
não terá custos para o município.

Como a queima das lâmpadas de 
LED tem ocorrido repetidamente, a 
secretaria realizou avaliação técnica 
que apontou como motivo o aqueci-
mento – a lâmpada de LED confinada 

chega a aquecer a uma temperatura 
superior a 80 graus, causando a falha.

“Após estudar o caso, concluí-
mos que a colocação de uma vene-
ziana nos postes ornamentais vai 
possibilitar o resfriamento e evitar 
a queima sistemática das lâmpa-
das. A empresa tem prazo até o 
final deste mês para produzir os 
postes com o ajuste e providenciar 
a substituição das 281 unidades”, 
explicou o engenheiro responsável 
pela fiscalização da obra, André 
Luiz Biancardine de França.

A Praça a Santos Dumont é um 
logradouro de grande importância 
histórica e comercial na cidade, um 
espaço que por muito tempo esteve 
esquecido e que voltou a ser ocu-
pado pela população após a revitali-
zação, que trouxe novos equipamen-
tos e uma completa reestruturação 
visual e de acessibilidade. “O pro-
jeto foi discutido com a sociedade, 
executado com recursos próprios e 
tenho certeza que agradou a todos”, 
comentou na época das obras o pre-
feito Celso Pozzobom.

CMEI contra a dengue
O Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI) Maria Arlete Alves dos 
Santos realizou, entre os dias 1º e 2 
de outubro, projeto institucional com 
o tema “Família e CMEI em Ação: 
Xô, mosquito! Todos juntos no com-
bate, fazemos a diferença!”. Neste 
período foram promovidas ações de 
conscientização sobre os perigos 
do mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, zica vírus, febre 
amarela e chikungunya.

Com apoio da equipe de Educa-
ção em Saúde da Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde (Covisa) Vigi-
lância Ambiental, a escola discutiu 
práticas e cuidados direcionadas 
ao controle do mosquito, junto com 
alunos e seus familiares, divul-
gando informação sobre o ciclo de 
reprodução e ações necessárias 
para evitar a proliferação.

O projeto desenvolve hábitos e 
práticas fundamentais como des-
tinação correta do lixo, disposição 
e armazenamento de objetos a fim 
de evitar criadouros do mosquito e 
formas adequadas de higiene com 
o ambiente. “A temática foi traba-
lhada por meio de atividades lúdicas, 
onde nossos alunos transforma-
rem-se em ‘agentes mirins’ e foram 

reprodutores da informação, levando 
as orientações recebidas ao contexto 
familiar”, explicou a coordenadora do 
CMEI Maria Arlete Alves dos Santos, 
Patrícia de Paiva Barzon.

CONSCIENTIZAÇÃO
A conscientização sobre o mosquito 

com distribuição de panfletos educa-
tivos, informando sobre os tipos de 
doenças causadas pelo Aedes e orien-
tações acerca das atitudes no dia a 
dia para o combate também foram 
abordados. As famílias dos alunos 
também foram envolvidas.

FORAM promovidas ações de conscientização sobre os perigos do mosquito Aedes aegypti

ASSESSORIA
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BANCO 3

SDG
ESQUELETO

GRAUPARES
GRGOTICA
IGUARIAC

APEARNATA
PENURIARNA

ETCTOPICO
AOUNICA
LCLOROC

BACIAÃTL
GDCOROA

BOCADOARM
JARDINEIRO

SUECAAZAR

Dois
estados
nordes-

tinos

Declarar
perante
o juiz 

América
(?): dela
faz parte
o Brasil

Tecnologia
(abrev.)

Conjunto
de ossos

Óculos de
(?): corri-
ge a visão

Garupa do
cavalo

Aventura
amorosa

(pop.)

Grito de
súplica;
queixa

Tosta ao
forno 

Com, em
espanhol

Parte
mais

profunda
do dente

Bom-(?),
doce com
leite de

coco

Que não
está

cozido

Fator que
caracte-

riza o
pé-frio

Cuidador
de flores
Jogo de
baralho

Prato
refinado

Descer da
montaria 

Graduação
militar

superior à
de cabo

Dígrafo
de "quilo"

O produto
destinado
a idosos

Duplas;
casais

Varredor de
ruas (bras.)

Tipo de le-
tra comum
na Idade
Média

Creme de
leite
Não

tônico

Tema;
assunto

Sufixo de
"flâmula"

Canjica
(bras. SP)

Exclusiva

Ácido celu-
lar (sigla)
Papa da
peixada

Face da
moeda

Sugestão
útil

Centro
urbano

Purificador
de água

Pobreza
extrema

Expressão 
que resume
o restante
de coisas
de uma

longa lista

Em dire-
ção a

Utensílio da
lavadeira

Braço, em
inglês

3/arm — con — rna. 5/bacia. 7/penúria.
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BANCO 53

A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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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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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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O seu radar emocional estará extrema-
mente aguçado e fará com que você 
seja seletivo. Não se afaste. Há tantas 
coisas acontecendo ao seu redor que 
você só tem um desejo: ficar sozinho, o 
que você realmente vai precisar.

Não hesite em pedir ajuda para supe-
rar seus dissabores e preocupações. 
Levee os sinais para se desprender 
das coisas a sério. Seu sistema ósseo 
precisa de reforço.

G
êm

eo
s Você se moverá para cumprir seus 

sonhos e isso vai distraí-lo no pre-
sente. Concentre-se no pormenor 
prático. Sua força não é um poço sem 
fundo. Você está exagerando sem per-
ceber e precisa ir mais devagar!

C
ân

ce
r

Você será tentado a assumir riscos. No 
entanto, aí é onde você vai ter sorte. 
Cuide do seu sistema urinário e beba 
mais líquidos. Você deve rever suas 
prioridades em relação ao seu estilo 
de vida.

Não interrompa as pessoas envolvidas 
na conversa. Você vai se surpreender 
com suas reações! A sensação de can-
saço está prejudicando suas atividades, 
mas a resposta está naquilo que você 
come. A deficiência de vitamina A tam-
bém é o motivo.

Você estará mais inclinado a seguir 
com a vida e relaxar. Sua capacidade 
de adaptação lhe traz sorte. A falta 
de descanso surge, você estará mais 
vulnerável em comparação com as 
pessoas ao seu redor, você não está 
dormindo o suficiente.

Você está atraindo novas amizades que 
serão um trunfo para o futuro. Esteja 
aberto a novas ideias. Você sente a 
necessidade de moderar suas ações e 
isso é bom. Ouça seus instintos mais 
profundos e recupere-se de vibrações 
negativas do passado.

E
sc

o
rp

iã
o Você vai ter que trabalhar duro para 

ser capaz de chegar a um acordo com 
pessoas próximas a você sobre o seu 
planejamento. Apesar de uma tendência 
a pensar muito, você vai manter uma 
perspectiva equilibrada ao sair para tomar 
ar fresco, literal e figurativamente.

Sua lucidez vai fazer com que você se 
sinta muito útil, por isso não hesite em 
expressar sua opinião, o seu realismo 
não falhará. Será fácil mergulhar em 
um trabalho que use o seu cérebro. Não 
se esqueça de seguir para outra coisa 
depois para refrescar a cabeça.

C
ap

ri
có

rn
io Não tente levar os problemas do mundo 

em seus ombros. É este realmente o 
seu papel na vida? Seus níveis de ener-
gia estão melhorando e você vai achar 
fácil canalizá-los de forma construtiva 
em longo prazo. É hora de decorar de 
interiores.
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O seu radar emocional estará extrema-
mente aguçado e fará com que você 
seja seletivo. Não se afaste. Há tantas 
coisas acontecendo ao seu redor que 
você só tem um desejo: ficar sozinho, o 
que você realmente vai precisar.

Você estará mais exigente e mais con-
ciso, mas não se esqueça de como lidar 
com os outros. Um estresse súbito é 
provável, portanto acalme-se e siga as 
suas prioridades. A agressão não leva 
a lugar nenhum.

Malhação 
Rita conta para Rui que está 

namorando. Vânia incentiva Madu-
reira a esquecer Carla. Rui ques-
tiona Rita sobre a filha. Madureira 
vê Carla e Marco juntos. Raíssa, 
Jaqueline e Anjinha temem que 
Filipe se encontre com Rui. 

Bom Sucesso 
O time Ipê Roxo vira o placar 

e termina vencedor. Todos reco-
nhecem Gabriela em campo. 
Machado demite Ramon e avisa 
que o Ipê foi desclassificado do 
campeonato. 

A dona do pedaço
Marlene e Evelina explicam 

sobre o concurso de bolos para 
Maria da Paz. Britney exige que 
Fabiana se retrate com ela. Alex 
explica o trabalho na boate para 
Jô. Zé Hélio ajuda Maria da Paz a 
se inscrever no concurso. 

As aventuras de Poliana 
Sophie recebe uma advertên-

cia da escola devido ao episódio 
ocorrido com seu braço. Débora 
pega Feijão escondido e o aban-
dona sozinho. Nancy se inscreve 
em uma vaga para trabalhar na 
cantina da Ruth Goulart. 

Cúmplices de um resgate 
Joel faz Omar pedir des-

culpa para todos. O padre pede 
para o garoto ir se confessar e 
frequentar a missa aos domin-
gos. Rebeca pede um tempo no 
namoro com Otávio para poder 
priorizar Manuela. 

Topíssima
Bruno caminha ao lado do 

caixão de Gonçalo no cortejo 
fúnebre. Minha Flor e Mão de 
Vaca pedem para falar com 

Sophia sobre o reitor. Pedro 
marca um encontro com Edison. 
O rapaz pede uma nova oportuni-
dade à doutora Vera, mas ela se 
recusa a ajuda-lo. Mão de Vaca e 
Minha Flor falam sobre a investi-
gação contra Paulo Roberto.  

O rico e Lázaro 
Joana consola Ebede-Mele-

que. Asher segue lutando com 
Touro. Lior pede para Deus aju-
dar Asher. Zac diz que o amigo 
sempre lutou bem. Joana se 
despede de Ebede-Meleque. 
Shag-Shag torce para Asher. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

É melhor estar 
preparado para 
uma oportuni-
dade e não ter 
nenhuma, do 
que ter uma 
oportunidade 
e não estar 
preparado. 
(Whitney 
Young Jr.) 

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário hoje 
-, Edna Prenholato,  Antônio de Almeida Sil-
va, Gilberto Romano de Paula, Luiz Guilher-
me Meyer, Nilson Donizeti Ribeiro,  Adriano 
Pereira da Silva, Augusto Aparecido Jorge e 
Carlos Alberto Tachotti Brumassio ( Beto).  

Da coluna: felicidades!

Arca de Noé
A Semana da Cultura da Fundação de Cultura 

e Turismo destaca no Centro Cultural Vera 
Schubert, o espetáculo infantil “A Arca de 

Noé”, inspirado na obra do poeta Vinícius de 
Moraes. Será no dia 12 de outubro,  a partir 
das 20h. Traga seus filhos, netos e sobrinhos 

para  mergulhar na imaginação de um dos 
maiores poetas da literatura brasileira. 

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. 

PORTRAIT 
GIULIA ARRABAÇA  é uma das candidatas ao concurso  Miss  Teen que acontece dia 

17 de outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, coordenação Cris 
Ranzani e foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA  
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Frango na Telha
Rotarianos, representantes de en-
tidades e convidados prestigiaram 

na noite de anteontem (7), na Casa 
da Amizade, o lançamento da 20ª 

edição da Festa do Frango na Telha 
coordenada pelo Rotary Club Umu-
arama. A reunião festiva destacou 
detalhes da festa que acontece em 
9 e 10 de Novembro, no Parque de 
Exposições. No clique: o prefeito 

Celso Pozzobom e Dulce Pozzobom 
recepcionados pelos rotarianos.

Imperdível
A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Umuarama promove na quarta-
-feira, 16, no anfiteatro do Senac a palestra ‘Lentes invisíveis: como encarar os desafios do 
mundo digital nos negócios’, dirigida a empresários, executivos e profissionais de todos os 

ramos da ala comercial e industrial. O palestrante é Paulo Tomazinho, às 19h30. 

NOITE DO ROCK
A coluna registrou a presença do vereador Júnior Ceranto e do prefeito Celso Pozzobom 
na entrega do prêmio Classe A para a os diretores do grupo Uvel, no Rancho do Cavalo.

THIAGO CASONI

ARQUIVO PESSOAL

Apoio: Tribuna Hoje News

Boteco no Lions
O sábado (19) ganha agenda temática 
com o tradicional evento Boteco no 

Lions, na Toca do Leão. Música com o 
DJ Felipe Ruiz. Tudo incluso: comida 
de boteco e coquetéis com horário 

marcado a partir das 20h. Convites à 
venda no Lions Club. Boa diversão e 

muito bate papo.
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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 ...................................................... 17/17 ..........................CINZA ......................... COMPLETO ............................................................................................................................................... R$ 39.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT. ....................................... 18/19 ..........................BRANCO .................... COMPLETO, AUT ..................................................................................................................................... R$ 62.900,00
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.................................................... 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$ 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 LTZ 2.8  4X2 AT ....................................... 14/14 ..........................BRANCO .................... COMPLETO, AUT, COURO.................................................................................................................... R$ 92.900,00
SPIN LT 1.8 AT ................................................. 13/13 ..........................PRATA ......................... COMPLETO, AUT ..................................................................................................................................... R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 AT ................................................. 13/14 ..........................PRETO ......................... COMPLETO, AUT ..................................................................................................................................... R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 ....................................................... 14/14 ..........................PRATA ......................... COMPLETO ............................................................................................................................................... R$ 37.900,00
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
TRAILBLAZER LTZ AT ................................... 17/18 ..........................BRANCO .................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ...........................................................................................................R$ 169.900,00

23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

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 

T DE LIMA EMERIM CALÇA-
DOS - ME, firma inscrita nº CNPJ 
12.527.565/0001-00, situada 
na Rua Armando Luiz Bretas, 2035 
Jardim San Fernando, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 29.221. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 
nenhum efeito legal.
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Rugby Umuarama

O time de Rugby Umuarama 
treina para disputar nos Jogos 
Abertos do Paraná, que acon-
tecem entre os dias 12 e 13 
em Toledo. Serão 10 equipes 
representantes de 10 municí-
pios que entram na disputa. 
Os umuaramenses participarão 
na categoria masculina adulta 
da modalidade Sevens (com 7 
atletas). A competição premiará 
o time vencedor com medalhas 
e troféus. “A expectativa é a de 
voltar para a casa com o pri-
meiro lugar” disse Élida Lima, 
coordenadora do time.

Jiu-Jitsu
O umuaramamense Weslley 
Ricardo de 19 anos participou 
no domingo (06) em Maringá da 
2ª edição da Copa de Campeões 
Jiu-jitsu 2019, com a temática 
lutando contra o câncer de 
mama. O atleta foi campeão 
em duas categorias uma no 
peso médio faixa azul adulto e 
campeão absoluto na faixa azul, 
trazendo para casa duas meda-
lhas de ouro e muito orgulho 
pelo feito.

Próximos desafios
Serão 3 desafios pela frente, 
a Copa Cascavel Jiu-Jitsu no 
domingo (13), depois em Curi-
tiba o Spring Open nos dias 19 
e 20 e o último, e principal, é o 
Sul Americano No-Gi em Floria-
nópolis/SC, que acontecem dia 2 
de novembro.

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

Ajudando a diminuir as incertezas dos jovens que 
pretendem ingressar no ensino superior, a Universidade 

Paranaense promove a 19ª edição do projeto ‘Unipar 
Aberta’. Nesta quarta-feira, 9, o Câmpus Tiradentes 
[Câmpus III] estará pronto para o evento, que já tem 

mais de dois mil alunos das escolas de ensino médio de 
Umuarama e região com presenças confirmadas.

O projeto tem por objetivo mostrar a estrutura de uma 
universidade, seu cotidiano e sua função social, além 
de esclarecer missão e diferenciais de cada profissão. 
Só na graduação, a Unipar oferece cursos em mais de 

vinte áreas. “Todos participam do projeto com recursos 
didáticos para atrair os visitantes e esclarecer dúvidas”, diz 
a chefe do DCSU (Departamento de Comunicação Social 

Universitária), professora Terezinha Aguiar, que está à 
frente da comissão organizadora.

Ela explica que o ‘Unipar Aberta’ se traduz numa 
“imensa mostra de profissões” e que, por isso, tem sido 
bastante prestigiado: “Os alunos visitantes vêm sempre 

com muita satisfação, muita alegria, o que nos faz 
acreditar que nosso projeto tem um grande valor!”.
O ‘Unipar Aberta’ não é só para estudantes, e sim para 

toda a comunidade. Quem quiser vir visitar, para conhecer 
os ambientes de estudos da Unipar, está convidado. A 
mostra começa às 9h e segue até às 21h. Professores e 

acadêmicos formam as equipes de recepção.

VESTIBULAR PARA CURSOS DO 
PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

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

O dia todo e à noite equipes estarão a postos 
para receber a comunidade

É hoje! Venha prestigiar
‘UNIPAR ABERTA’
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Final na macrorregional dos 
Jogos Escolares Bom de Bola

Aconteceu entre os dias 3 e 6 
de outubro, a fase final macror-
regional dos Jogos Escolares 
Bom de Bola, no município de 
Tuneiras do Oeste.  

Depois de várias rodadas dis-
putadas entre 16 equipes de 
escolas de diferentes municípios, 
a equipe de Umuarama não con-
seguiu se destacar.

A competição reuniu 314 atle-
tas, dirigentes, árbitros e funcioná-
rios e colaboradores.

Os colégios que se classifica-
ram para a próxima fase, que acon-
tece em Campo Mourão entre 25 
e 30 de outubro, foram o Desem-
bargador Antonio F.F da Costa, de 
Icaraima na categoria feminino de 
12 a 14 anos e o Colégio Estadual 
Duque de Caxias, de Nova Olímpia, 
no feminino de 15 a 17 anos.

As duas equipes que foram 
vice-campeãs, tiveram vagas 

garantidas para disputar a fase 
final. O time masculino de Umua-
rama do Colégio Estadual Bento 
Mussurunga, único representante 
da cidade na competição, não con-
seguiu se classificar.

Os JEPS Bom de Bola macro 
foram uma realização do Governo 

O técnico do Corin-
thians, Fábio Carille 
comandou uma 
hora de treinamento 
fechado na manhã de 
ontem (8), no CT, 
mas alguns torcedores 
convidados revelaram 
nas redes sociais a 
escalação que deveria 

ser mantida em segredo como preparação 
para o jogo de amanhã (10), às 19h15, 
contra o Athletico-PR. O time tem 
novidades em relação ao que empatou 
com o Grêmio no sábado. No meio, 
Ralf e Gabriel treinaram juntos, rompendo 
o esquema tático 4-1-4-1, em que só 
um deles era escolhido. Além disso, os 
atacantes Vagner Love e Boselli também 
atuaram como titulares, um pedido da 
torcida nas últimas semanas.

do Paraná, por meio da Secretá-
ria de Estado e Educação e do 
Esporte que uniram forças junta-
mente com o Núcleos Regionais 
de Umuarama, Paranavaí, Loanda 
e Cianorte com o apoio da prefei-
tura do município de Tuneiras do 
Oeste com o Bom de Bola.

A equipe classificada do colégio Dembargador

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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