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UMUARAMA

Leilão de veículos 
apreendidos arrecada 
R$ 247 mil para 
combater o tráfico 
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Depen forma quase mil 
agentes brigadistas que 
vão atuar em todo o 
Estado

Justiça bloqueia bens 
do prefeito de Nova 
Olímpia, da filha dele e 
mais quatro réus

Leilão do pré-sal pode destinar 
a Umuarama mais de R$ 5 mi

Após a aprovação do Senado, o texto-base do projeto permite a partilha de recursos 
do megaleilão do pré-sal entre estados e municípios do Brasil. Eles receberão parte do 
valor a ser arrecadado se o texto aprovado for sancionado pelo presidente Jair Bolso-
naro. Conforme o projeto, 30% do que a União arrecadar no leilão irá para os entes 
federados: 15% para estados e 15% para municípios. O Paraná receberá R$ 1,232 

bilhão, dos quais R$ 738 milhões serão divididos entre os municípios. l Pág. 9

Colisão
Condutores de uma Toyota RAV4 e de um Ford Escort 

sofreram ferimentos ao se envolverem em um acidente 
na avenida Ângelo Moreira da Fonseca, perto do mercado 

Big Walmart. A Toyota ainda deslocou um poste de 
iluminação pública. Bombeiros desligaram as baterias dos 

carros pois havia riscos de incêndio. l Pág. 22
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
04/11 - 08h23

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Sexta

Minguante
21/10 - 10h41

Nova
28/10 - 01h40


32 17 


31 19

Sexta




28 16 


24 14

SábadoSábado

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.

02 09 11 13 21 28 29
concurso: 0214

03 16 22 31 40 48

concurso: 1999

concurso: 1395

01 11 34 36 44 56
concurso: 2198

concurso: 5099

06 07 52 56 57

concurso: 5432

50.768
28.905
10.388
38.651
27.049

MAIO

EC BAHIA

concurso: 1878

01 02 03 04 05 06 08 10 
12 15 17 19 23 24 25

concurso: 2013

01 05 06 10 31 33 35 
40 44 54 55 58 64 68 

74 75 81 87 88 92

04 05 12 25 41 44

01 13 51 52 55 58 71
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O sol nasce pra todos ‘‘

‘‘

Nublado com chuva

Dartagnan da Silva Zanela é escritor - http://zanela.blogspot.com  
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Parcialmente nublado 
com poucas nuvens

Parcialmente nublado 
com poucas nuvens

Parcialmente nublado 
com poucas nuvens

O sol nasce radiante, brilha no horizonte que não se faz mais 
tão distante do toque de nossos sonhos vaidosos; o sol nasce e 
toca com seus raios fulgurantes o nosso inchado ego, queimando 
nossos delírios que se desfazem no ar com o luzir dos raios da 
Verdade que se fez carne e habitou entre nós.

O sol, olhar celeste que tudo vê, coroa a majestade da realidade 
e dissipa com sua presença tudo aquilo que não suporta o esplen-
dor da realidade para que, desse modo, o horizonte de nossos dias 
tornem-se claros e permita-nos caminhar de modo fi rme e varonil 
em nossa jornada por esse vale de lágrimas.

O sol, sim, o olhar do sol queima toda a soberba, dissipa toda 
mentira e, talvez, por isso mesmo, quando voltamos nossas vistas 
para admirar - diretamente - a sua formosura, nossos olhos acabem 
ardendo como se estivessem sendo rasgados por cacos de vidro, 
tamanha é a vaidade que habita e infl a nossa alma sebosa, tão 
grande é a farsa que viceja em nosso maculado coração.

Sim, o sol nasce para todos; a verdade existe e está amorosa-
mente disposta a ensinar a qualquer um o que signifi ca ser gente; 
porém, quantos são aqueles que estão realmente desejosos de ver 
a vida como ela realmente é? Quantas são as almas que, de fato, 
estariam dispostas a libertar-se dos grilhões que nos impedem de 
sermos quem deveríamos ser? É difícil dizer.

Na verdade, não é tão difícil assim, não. O que, na realidade, 
torna-se complicado é reconhecermos que há uma grande probabi-
lidade de sermos uma dessas almas envaidecidas que se recusam 
a crescer e amadurecer.

Devido a essa recusa, muitíssimos se apegam a algum consolo 
psíquico na forma dum badulaque material, dum prazer fugaz e vicioso, 
duma carreira profi ssional, duma ideologia, de qualquer coisa que nos 
sirva de peneira para tapar a nossa vista do sol da verdade.

Não é à toa que a vida moderna é, assim, tão rasa de sentido; 
não é por menos que o homem moderno encontra-se tão aturdido 
consigo e com tudo, pois se vive, nos dias de hoje, não apenas 
com medo da luz, mas negando a sua existência, tamanha é a 
desorientação que impera entre nós. 

 Ministro Celso 
de Mello, do 

STF (Supremo 
Tribunal 

Federal), ao rejeitar 
habeas corpus apre-
sentado pela defesa 

de Fernando Bezerra, 
líder do Governo no 

Senado, contra decisão 
que autorizou as bus-
cas em seu gabinete.    

“O Congresso 
quer 

estabelecer 
um círculo de 

imunidade virtualmente 
absoluta [sobre os 
parlamentares]”.
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CGE contra as 
concessionárias

A Controladoria-Geral 
do Estado (CGE) instaurou 
mais dois processos admi-
nistrativos contra conces-
sionárias de rodovias do 
Paraná e estuda medidas 
para impedi-las, até a apu-
ração de responsabilidades, 
de assinar contratos com a 
administração pública.

As empresas, indiferen-
temente de ter processos 
abertos, podem propor acor-
dos de leniências à CGE.

Os processos instaurados 
são contra a Ecovia, Ecocata-
ratas e Rodonorte, conforme 
cronograma, adotado pela 
CGE, com as empresas que 
já reconheceram a prática de 
atos de corrupção. “Embora 
tenham celebrado acordo 
de leniência com o Minis-
tério Público Federal, onde 
reconheceram a prática de 
atos lesivos à administração 
pública, as empresas não 
comunicaram os termos do 
acordo à CGE, descumprindo, 
assim, cláusula proposta no 
próprio acordo de leniência 
do Ministério Público Fede-
ral”, afirmou o controlador-
-geral Raul Siqueira.

SANÇÕES
Ele explicou que o acordo 

celebrado com o MPF não 
impede que o Poder Exe-
cutivo Estadual faça a 

investigação e a definição de 
responsabilidades em desfa-
vor das concessionárias. A 
CGE entende que, possivel-
mente, os valores dos acor-
dos de leniência firmados 
com o MPF são inferiores 
aos efetivamente devidos.

“Está sendo realizado um 
estudo, com outros órgãos, 
agências reguladoras, enfim, 
um levantamento de todo o 
Estado, com o objetivo de se 
apurar o justo e correto valor 
eventualmente desviado dos 
cofres públicos. Vamos apu-
rar o mais importante: o dano 
à população” afirmou o con-
trolador-geral do Estado.

O diretor de Inteligência 
e Informação da CGE, Daniel 
Berno, disse que podem ser 
adotadas medidas que se dis-
ponham a impedir que novas 
contratações gerem prejuízo 
aos cofres públicos e garan-
tam o ressarcimento dos valo-
res desviados por corrupção 
e improbidade administrativa.

“Os acordos de leniência 
trazem benefícios e vanta-
gens tanto para as empre-
sas quanto para o Estado 
do Paraná, e podem ser pro-
postos a qualquer momento, 
independentemente de ter em 
aberto processos administra-
tivos de responsabilização ou 
não”, acrescentou Berno.

OS processos são contra a Ecovia, Ecocataratas e Rodonorte, conforme crono-
grama, adotado pela CGE

DIVULGAÇÃO

Compliance
O nome vem do termo em inglês que significa “cumprimento, 
conformidade, observância” de regras, leis e princípios éticos. 
Porém, no Paraná, o programa vai muito além desta definição e, 
com métodos específicos, levanta potenciais riscos de práticas 
irregulares e processos vulneráveis a fraudes, subornos e 
desvios de conduta.
Inédito na administração pública estadual no Brasil, o 
programa é comum na iniciativa privada, que tem como 
base a cultura de honestidade e ética. Ele aplica diretrizes e 
mecanismos de combate à corrupção, de transparência e de 
controle interno e está sendo implantado na administração 
direta, autárquica e fundações.

Chefe da SEJUF
Antonio Carlos Fávaro, está prestes a assumir a chefia regional 
da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), 
em Umuarama. O agrônomo deixou a Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento (Seab) escritório de Umuarama, onde 
trabalhou desde 1988, saindo apenas por duas ocasiões em que 
assumiu cargos em secretarias do município. Fávaro aguarda 
apenas o tramite da documentação para assumir a chefia do 
SEJUF, que ainda está em período de adaptação por conta da 
fusão da secretaria da Justiça, com a de Família e a do Trabalho.
“A meta é fazer um trabalho a nível de região, seguindo o que o 
Governo do Estado já realiza nestas áreas, que são muito abrangentes 
e de grande importância no atendimento direto à comunidade. O 
governador Ratinho Jr está determinado a dar apoio aos programas e 
suprir as demandas no interior”, conta Fávaro.

NICS
O Núcleo de Integridade e Compliance Setorial (NICS) do 
Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) foi criado 
na quarta-feira (16), durante a primeira reunião sobre sua 
implantação. O encontro conduzido pelo diretor-geral do 
Depen, Francisco Caricati, e o controlador-geral do Estado, Raul 
Siqueira, aconteceu na sede administrativa do departamento, 
em Curitiba. “O objetivo é que nosso projeto sirva de modelo 
para a aplicação nas demais instituições, ou seja, para as polícias 
Militar, Civil e Científica”, destacou Caricati.

Orientação
De acordo com Renan 
Ferreira, coordenador do 
Núcleo de Integridade 
e Compliance Setorial 
e assessor jurídico do 
Depen, o trabalho agora 
é de orientação junto à 
Controladoria-Geral do 
Estado (CGE). “Foram 
selecionados três servidores 
do Depen que passarão 
pela capacitação oferecida 
pela CGE e, em breve, 
implantarão o programa na 
unidade”, explicou.

 Competência
Segundo portaria do Depen, 
compete ao NICS, entre 
outras ações, conhecer, 
divulgar, documentar e 
monitorar o Plano de 
Integridade proposto ao 
Departamento Penitenciário, 
assim como promover 
comportamento ético e 
íntegro em todas as ações 
da instituição e ajudar na 
criação e implementação de 
políticas internas, visando 
adaptar o compliance à 
cultura da entidade.
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Leilão arrecada 
quase R$ 247 mil

Pol í t icas públ icas 
de enfrentamento ao 
tráfico e consumo de 
entorpecentes, além 
da prevenção do uso 
de drogas ou no trata-
mento de dependentes 
químicos agora vão 
contar com um reforço 
de quase R$ 247 mil. 
O valor foi arrecadado 
durante o primeiro lei-
lão de veículos apreen-
didos em processos 
judiciais envolvendo 
tráfico de drogas deste 
ano, realizado na quar-
ta-feira (16), no audi-
tório da Polícia Fede-
ral em Foz do Iguaçu. 
Foram leiloados, nesta 
primeira fase, 18 veí-
culos que estavam nos 
pátios das unidades 
policiais de Guaíra e 
Foz do Iguaçu.

Com a in ic ia t i va , 
o s  r e c u r s o s ,  q u e 
seriam destinados ao 
Estado somente após 
o  encer ramento  do 
processo judicial, que 
pode demorar anos, 
estarão d isponíve is 
de forma mais rápida, 
podendo ser aplicados 
em políticas públicas 
de enfrentamento ao 
tráfico e consumo de 
entorpecentes, além 
da prevenção do uso 
de drogas ou no trata-
mento de dependentes 
químicos. A iniciativa 
é resultado de medida 
prov isór ia  p roposta 

pelo Executivo federal.
LANCES

Neste leilão foram 
159 par ticipantes, que 
deram 512 lances, em 
18 lotes. Apenas dois, 
dos 20 lotes, não foram 
vendidos e serão reava-
liados e colocados no 
próximo leilão.

Par te do dinheiro 
fica nos cofres públicos 
até o final do processo 
judicial. Caso seja com-
provado que o veículo 
não ser viu de instru-
mento para o crime, o 
recurso é devolvido ao 
dono do bem. Se for 
considerado patrimô-
nio público, o valor que 
irá aos cofres públicos 
é de 20% a 40% para 
as polícias estaduais e 
federais, que efetuaram 
as apreensões, e par te 
será aplicada em políti-
cas públicas de combate 
ao tráfico de drogas.

“O Paraná saiu na 
frente dos outros esta-
dos com esta iniciativa. 
Este foi o primeiro lei-
lão e ainda poderemos 
ar recadar mais com 
outros leilões, que pre-
tendemos fazer futu-
ramente para receber 
recursos significativos 
para as polícias esta-
duais”, afirmou o dire-
tor do Depar tamento 
Estadual de Políticas 
Públ icas Sobre Dro-
gas, delegado Renato 
Figueiroa.

Coren em Londrina
O Conselho Regional de 
Enfermagem vai inaugurar 
a subseção do Coren em 
Londrina dia 6 de novembro. 
A diretora de Atenção e 
Vigilância em Saúde da 
Secretaria Estadual de 
Saúde, a enfermeira Maria 
Goretti David Lopes, vai 
representar a pasta no ato. 
Maria Gorreti, ex-diretora 
executiva do Coren, foi 
responsável pela compra 
da nova sede estadual em 
Curitiba, uma conquista da 
categoria.

É muito candidato
A corrida eleitoral 
nem começou e já tem 
uma profusão de pré-
candidatos em reuniões e 
nas articulações entre os 
partidos - na majoritária 
serão permitidas as 
coligações. Somente em 
Curitiba já são 31 pré-
candidatos a prefeito. Resta 
agora é combinar os votos 
com os curitibanos.

E o PSL?
As últimas notícias do 
PSL davam conta que o 
presidente Jair Bolsonaro 
tirou a deputada Joice 
Hasselmann (SP) da 
liderança do Governo, 
que o deputado Felipe 
Francischini (PR) reclamou 
que não foi atendido pelo 
governo desde o início do 
mandato em fevereiro e que 
o Delegado Waldir (GO), 
líder do partido na Câmara 
dos Deputados, diz que 
tem áudio que vai implodir 
Bolsonaro. Mas tudo pode 
mudar nesta sexta-feira.

Lei Antifumo
Há dez anos a Lei Antifumo 
proíbe o uso de cigarro 
em ambientes coletivos 
fechados em todo o Paraná. 
Agora um projeto de lei 
dos deputados Romanelli 
(PSB) e Michele Caputo 
(PSDB) amplia a proibição 

para locais de uso coletivo 
abertos, como parques e 
praças. A proposta está 
na CCJ e deve seguir nos 
próximos dias ao plenário 
para votação dos deputados.

Hospital da Criança
A deputada Maria Victória 
(PP) destacou a liberação 
de R$ 25 milhões do 
orçamento federal deste 
ano e mais R$ 24 milhões 
em fevereiro de 2020 para 
a construção Hospital 
da Criança de Maringá. 
As obras estão em ritmo 
acelerado. O hospital será 
referência para 115 cidades 
do noroeste, terá 160 leitos, 
um centro de pesquisa de 
doenças raras, vai oferecer 
21 especialidades e a 
previsão de conclusão é para 
março do ano que vem.  
“Agradeço ao governador 
Ratinho Junior por dar 
continuidade a esse projeto 
tão importante iniciado no 
Governo Cida Borghetti”.

SUS contra o câncer
O Congresso Nacional 
aprovou projeto de lei que o 
obriga o SUS a fazer o exame 
de detecção de câncer 
em 30 dias. Especialistas 
dizem que será necessário 
que os órgãos públicos 
disponibilizem médicos e 
equipamentos para o SUS 
cumprir a exigência. O 
projeto segue para a sanção 
presidencial.

Plano urbano
O presidente do MDB do 
Paraná, João Arruda, escalou 
o arquiteto Forte Netto para 
elaborar o novo desenho 
do espaço urbano que vai 
integrar o plano de governo 
na disputa eleitoral de 
Curitiba. “Definimos algumas 
diretrizes para o nosso plano 
de governo que vai priorizar 
transposições na linha verde e 
a reorganização do transporte 
urbano”, disse João Arruda, 
pré-candidato a prefeito.
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Depen forma quase mil brigadistas
O Departamento Penitenciário do 

Paraná (Depen-PR) já capacitou 994 
servidores para atuar na prevenção 
de incêndios e evacuação de ambien-
tes em situações emergenciais que 
possam ocorrer em unidades prisio-
nais. O treinamento, ministrado pela 
Escola de Formação e Aperfeiçoa-
mento Penitenciário (Espen), ocorreu 
em todas as regionais do Estado e 
atende uma demanda antiga sobre a 
existência de uma brigada de incên-
dio nas unidades do Depen.

“O curso teve início em julho 
deste ano em todas as unidades 
penais de Curitiba e Região Metro-
politana e, nos meses seguintes, 
passou a ser oferecido no Interior 
do Estado”, explicou o diretor da 
Espen, Wagner Sheryton Rodrigues. 
Na Capital e RMC foram formados 
299 agentes brigadistas.

Foz do Iguaçu recebeu a última 
edição desta capacitação, que con-
tou com a participação de 92 agen-
tes penitenciários e servidores das 
áreas técnicas das Penitenciárias 
Estaduais de Foz do Iguaçu I e II, 
da Penitenciária Feminina de Foz do 
Iguaçu – Unidade de Progressão e 
da Cadeia Pública Laudemir Neves.

Durante o curso, eles aprenderam 
a operar equipamentos de combate a 
incêndios, identificar produtos perigosos 

Projeto debate impostos e Estado de Direito nas escolas
O Projeto Interdisciplinar sobre 

Impostos, proposto pelo Jefferson 
Silva Queiroz, está sendo aplicada 
nas escolas públicas de Ensino Médio 
em Umuarama. a intenção é discutir 
a formação e manutenção do Estado 
de Direito moderno, o projeto que visa 
também proporcionar o conhecimento 
de conceitos de Filosofia, Sociologia, 
História, Arte, Matemática, Geografia 
e outros conteúdos importantes na 
formação de um aluno.

A proposta já foi desenvolvida na 
Escola Tiradentes no primeiro semes-
tre de 2019 e agora está sendo 
aplicada na Escola Estadual Jardim 
Cruzeiro. Ao todo já foram envolvidas 

8 turmas do ensino médio (cerca 
de 230 alunos). No final do projeto 
cada turma envolvida se divide em 
grupos para a confecção de ‘maque-
tes’ que explicarão os conteúdos de 
cada módulo discutido: Feudalismo, 
Renascimento e Pré-Capitalismo, 1ª 
e 2ª Revolução Industrial, Estado 
Moderno e suas cidades.

Ontem de manhã foram colocadas 
em exposição as primeiras maquetes 
na Escola Estadual do Jardim Cruzeiro.

DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO

O projeto contou também com a cola-
boração de auditores fiscais da Receita 
Estadual de Umuarama, que através de 

palestras específicas, buscaram apro-
fundar o conhecimento dos alunos nas 
disciplinas já discutidas em sala.

Entre os temas debatidos, está a 
origem dos impostos, cobrança, arre-
cadação de tributos e sua necessi-
dade para a manutenção do Estado 
e do bem-estar comum (assistência, 
segurança, saúde e educação).

Segundo o professor Jefferson 
Queiroz, “um dos objetivos desse 
projeto é formar a consciência crítica 
e cidadã nos alunos, tanto no que 
se refere aos desafios sociais, como 
também nos problemas de ordem 
fiscal – da cobrança, arrecadação e 
distribuição dos impostos”.

e a reconhecer seus riscos, além de 
prestar os primeiros socorros. Na capa-
citação foram estabelecidos ainda os 
parâmetros mínimos de recursos huma-
nos e administrativos para prevenção 
de incêndios e evacuação de ambien-
tes em situações emergenciais.

As aulas foram ministradas pelos 
instrutores Alessandro Vieira Cidade e 
Silvio dos Santos, e coordenadas por 
Analu Zimermann, da Espen. “Ambos 
os instrutores já serviram no Corpo 
de Bombeiros da Polícia Militar do 
Paraná, com uma gama de cursos 
nas áreas de operação de combate a 

incêndios em edificações, aeronaves, 
atendimento pré-hospitalar, tático e de 
socorro, desempenhados ao longo de 
13 anos de experiência, integrando a 
corporação, além de servirem há 12 
anos no sistema penitenciário”, des-
tacou o diretor da Espen.

“Essas capacitações são muito impor-
tantes, pois preparam nossos servidores 
para enfrentar situações emergenciais 
na operação de equipamentos de com-
bate a incêndios e ainda a trabalharem 
ações de caráter preventivo”, ressalta o 
coordenador regional do Depen, em Foz 
do Iguaçu, Marcos Marques.

DURANTE o curso, eles aprenderam primeiros socorros, operar equipamentos, identificar produtos perigosos 
e reconhecer riscos

DIVULGAÇÃO
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NOTÍCIAS DA UNIPAR

U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

São mais de 120 opções de cursos presenciais e semipresenciais, em 
todas as áreas do conhecimento

A Universidade Paranaense está acertando os 
últimos detalhes para a edição do seu vestibular 

2020, que inscreveu candidatos de várias cidades do 
Estado e de fora. 

Neste ano, nas sete Unidades, a Unipar oferece 
mais de 120 opções de cursos presenciais e 
semipresenciais, em todas as áreas do conhecimento.

Depois de aprovado, ao chegar na Unipar, 
o estudante vai encontrar uma Instituição 
séria, sintonizada com os avanços da ciência 
e comprometida com o desenvolvimento 
socioeconômico das regiões onde está inserida.

Também vai se deparar com uma das melhores e 
mais bem estruturadas universidades do Paraná, 
adjetivos construídos em 47 anos de muito trabalho, 
competência e dedicação dos seus gestores e 
colaboradores. 

Por que estudar na Unipar? Porque a Unipar é 
uma Universidade de Verdade! E mais...
• Porque tem visão de futuro e tradição em ensino 
superior: são 47 anos em atividade, oferecendo, 
sempre, ensino inovador
• Porque tem vocação para o ensino: a maioria dos 
seus gestores tem formação e grande experiência 
no magistério
• Porque tem ótimos professores, todos motivados 
e comprometidos com a missão de ensinar
• Porque tem cursos em todas as áreas do 
conhecimento, da graduação ao doutorado
• Porque investe constantemente na 
modernização de seus laboratórios e outros 
ambientes especiais de ensino
• Porque é dinâmica e socialmente comprometida, 
com um enorme leque de projetos que integram 
ensino, pesquisa e extensão
• Porque tem convênios com Fies e Prouni
• Porque sua atuação molda-se em elevados 
padrões de ética e competência, contribuindo para 
o progresso da sociedade

Vestibular da Unipar é domingo que vem
PREPARE-SE! 

Unipar no ensino: tradição de 47 anos

Unipar na pesquisa: cerca de 180 projetos em andamento

Unipar na comunidade: extensão universitária 
leva informação e serviços a várias cidades
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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.

*P
ER

SP
EC

TI
VA

 D
O

 P
RO

JE
TO

RESIDÊNCIA - JD. ATLÂNTICO

R$290.000

Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na 
Quadra 4, Lote 3-A - próx. Alto São Francisco. 
Terreno com 240,00m². Casa nova, em 
alvenaria com 130m², contendo 01 suíte, 02 
quartos, sala de estar/jantar, cozinha, espaço 
gourmet c/ churrasqueira, área de serviço 
coberta e garagem.

RESIDÊNCIA RECÉM-
REFORMADA, PRONTA PARA 
MORAR. OPORTUNIDADE
PARA GARANTIR SUA MORADIA 
COM CONFORTO E FACILIDADE!
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Agendamento de 
mamografias
As associadas Aciu terão 
duas oportunidades para 
agendar mamografias através 
da parceria firmada entre o 
Conselho da Mulher Empresária 
e Executiva da Aciu e a Legião 
Feminina de Combate ao 
Câncer (Uopeccan). Como 
forma de ganhar tempo, elas 
poderão comparecer à entidade 
na próxima terça (22), das 8h30 
às 11h30 e das 13h30 às 17h, 
e na quinta (24), das 13h30 às 
17h. Serão disponibilizados cem 
agendamentos.

Parque Tecnológico 
certificado
Foram entregues na terça 
(15) os certificados de 
credenciamento provisório 
para 18 parques tecnológicos 
do Paraná, entre eles o Parque 
Tecnológico de Umuarama. 
A Aciu marcou presença na 
solenidade em Curitiba com 
seu presidente, Orlando Luiz 
Santos, com o vice, Miguel 
Fuentes Romero, com o diretor 
setorial Kenny Gonçalves e 
com o diretor do Núcleo de 
Tecnologia de Informação (TI), 
Daniel Couto.

Identidade
O parque umuaramense, 
segundo o prefeito Celso 
Pozzobom, objetiva promover 

a pesquisa e o desenvolvimento 
de projetos e programas em 
conjunto com empresas, 
instituições de ensino e 
instituições de fomento a 
empresas, apoiando novos 
empreendimentos cuja estratégia 
competitiva fundamenta-se na 
inovação tecnológica.

Semana do Acolhimento 
Familiar
O programa Família Acolhedora 
realizará atividades referentes 
ao Dia de Conscientização sobre 
o Acolhimento Familiar. Serão 
distribuídos impressos no centro 
na segunda (21) e um encontro de 
sensibilização sobre o programa na 
terça (22). A finalidade é ampliar 
a divulgação do serviço e atrair 
mais pretendentes a famílias 
acolhedoras diante da grande 
demanda.

Cidadão honorário
A Câmara de Vereadores 
sancionou projeto assinado 
por Maria Ornelas, Noel do 
Pão, Junior Ceranto, Antonio 
Comparsi, Newton Soares 
e Ronaldo Cruz Cardoso, 
outorgando o título de Cidadão 
Honorário de Umuarama ao 
empresário Valdemir Zago – 
diretor da Alimentos Zaeli.

Palestra alto astral
Um dos co-fundadores da 
plataforma AAA, Arthur Igreja 

estará em Umuarama nesta 
segunda-feira (21) para 
ministrar a palestra ‘Inovação 
disruptiva e o futuro dos 
negócios’. O evento é gratuito e 
explanará, de forma divertida, 
metodologias que as empresas 
e gestores podem aplicar em 
prol de melhorias e resultados 
positivos. Inscrições no site 
www.sympla.com.br.

Votos de aplausos
A Câmara de Vereadores 
parabenizou a Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de 
Umuarama (Aciu) pelos 55 anos de 
atuação, celebrados na segunda 
quinzena do mês passado. O 
requerimento, de autoria do 
presidente da casa, Noel do 
Pão, destaca a “dedicação e 
responsabilidade” da entidade ao 
longo das décadas, sempre ao lado 
das causas de grande interesse da 
sociedade organizada.

Convênios e descontos
Novos convênios são sinônimo 
de boas notícias para o 
associado Aciu, que obterá 
descontos atrativos nos 
préstimos dos parceiros.
Na Ambiente-se Consultoria 
Ambiental e Rural, descontos 
de 20% para projetos 
ambientais (PGR, PCA, RCA, 
RAS, EIA/Rima). Na barbearia 
Coisa de Homem, descontos 
de 20% nos serviços e 10% 
nos produtos. Já na Cabyza 
Cabeleireios são 15% nos 
serviços e 10% nos produtos.

Como bem observou certa vez 
Augusto Cury, grandes ideias 
surgem da observação de 
pequenos detalhes. Excelente 
semana!

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Leilão do pré-sal
Na última terça-feira 

(15) o Senado Federal 
aprovou por unanimidade 
o texto-base do projeto 
que permite a partilha de 
recursos do megaleilão 
do pré-sal entre Estados 
e municípios do Brasil. 
Eles receberão parte do 
valor a ser arrecadado se 
o texto aprovado for san-
cionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

Conforme o projeto, 
30% do que a União arre-
cadar no leilão irá para os 
entes federados: 15% para 
Estados e Distrito Federal 
e 15% para municípios. 
O Governo do Paraná e 
os prefeitos paranaen-
ses poderão contar com 
R$ 739.094.280,74, de 

acordo com a Associa-
ção dos Municípios do 
Paraná (AMP).

O presidente da AMP 
e prefeito de Pérola, Dar-
lan Scalco, parabenizou 
as lideranças do movi-
mento pela conquista. 
“A aprovação da cessão 
onerosa do petróleo 
mostra a impor tância 
da luta das organizações 
municipalistas”, disse.

Um levantamento da 
Associação dos Municí-
pios do Paraná estima 
quanto cada cidade do 
Noroeste deve receber. 
Entre as cidades da 
região, o maior valor 
deve ser destinado para 
Umuarama, somando 
R$ 5.296.816,97.

Recursos para a região 
de Umuarama

Alto Paraíso ........................................R$993.153,18
Alto Piquiri .......................................R$1.324.204,24
Altônia .............................................R$1.986.306,36
Brasilândia do Sul ...............................R$993.153,18
Cafezal do Sul .....................................R$993.153,18
Cianorte ..........................................R$4.303.663,79
Cidade Gaúcha  ................................R$1.324.204,24
Cruzeiro do Oeste  ............................R$1.986.306,36
Douradina ...........................................R$993.153,18
Esperança Nova ..................................R$993.153,18
Francisco Alves ...................................R$993.153,18
Icaraíma .............................................R$993.153,18
Iporã ...............................................R$1.655.255,30
Ivaté ...................................................R$993.153,18
Maria Helena ......................................R$993.153,18
Mariluz ............................................R$1.324.204,24
Nova Olímpia .......................................R$993.153,18
Perobal ...............................................R$993.153,18
Pérola..............................................R$1.324.204,24
São Jorge do Patrocínio .......................R$993.153,18
Tapejara ...........................................R$1.655.255,30
Tapira .................................................R$993.153,18
Tuneiras do Oeste ...............................R$993.153,18
Umuarama .......................................R$5.296.816,97
Xambrê ...............................................R$993.153,18

Desafio
Caiu, por ora, o nome do 
deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) para a 
Embaixada do Brasil nos 
Estados Unidos. Há pressão 
do Itamaraty e do Instituto 
Rio Branco, os senadores 
da Comissão de Relações 
Exteriores não se sentem 
confortáveis em aprovar o 
nome e, nos bastidores, má 
repercussão entre chancelarias. 
O próprio presidente Jair 
Bolsonaro, a próximos, já avalia 
com cautela. A saída honrosa 
para o filho é a liderança do PSL 
ou a presidência de um novo 
partido para onde migrariam.

PSL micou
A crise no PSL, que pode 
culminar na debandada de 
políticos da legenda, inclusive 
do presidente Bolsonaro, 
mudou o cenário traçado pela 
legenda para as eleições de 
2020. À época da lua de mel com 
Bolsonaro, o partido projetava 
lançar candidaturas próprias a 
prefeito em todas as cidades com 
mais de 100 mil habitantes. 

Virou marola
A intenção era repetir a onda 
bolsonarista que levou a 
legenda nanica ao comando 
do Planalto. Contudo, assim 
como na esfera federal, alguns 
diretórios regionais do partido 
- como no Rio Grande do Sul e 
em Minas Gerais - enfrentam 
racha interno ou são alvos 
de investigações associadas 
às suspeitas de supostas 
candidaturas de laranjas.

Só 2019?
Mal chegou ao Congresso 
Nacional, a Medida Provisória 
898/19, que prevê o pagamento 
de 13º salário a beneficiários 
do Bolsa Família, já é alvo de 
polêmica. Isso porque, conforme 
o texto assinado pelo presidente 
Bolsonaro, só está previsto o 
pagamento da parcela extra 
para este ano. 

Êpa, êpa
Deputados e senadores vão 
tentar alterar a MP, por meio de 
emendas, para que o pagamento 
seja obrigatório em todos os 
anos. Durante a cerimônia de 
assinatura da MP, nem Bolsonaro 
nem ministros mencionaram que 

a medida valeria apenas para 
2019. De acordo com o Governo, 
o salário extra irá custar R$ 2,58 
bilhões do orçamento.

Corrupção
Auditores fiscais da Receita 
denunciaram ao Grupo de Ação 
Financeira contra a Lavagem 
de Dinheiro e o Financiamento 
do Terrorismo, sediado em 
Paris, “os recentes e graves 
retrocessos institucionais 
no combate à corrupção e à 
lavagem de dinheiro”. 

Intimidação
Citam no documento, entre outros 
pontos, as decisões do Supremo 
Tribunal Federal, tomadas no 
bojo do “inquérito das fakenews”, 
que levaram à suspensão das 
fiscalizações sobre 133 agentes 
públicos, inclusive Pessoas 
Politicamente Expostas. 

Brasil boia
O presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, o 
almirante de Esquadra Ilques 
Barbosa, comandante da 
Marinha, e Eduardo Fortunato 
Bim, presidente do Ibama, vão 
ser chamados pela Comissão de 
Relações Exteriores da Câmara 
para prestarem esclarecimentos 
sobre o vazamento de petróleo 
no litoral do Nordeste.

PIB Agro
O Produto Interno Bruto do 
agronegócio teve crescimento 
de 0,64% no acumulado de 
janeiro a julho de 2019 em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. O resultado foi 
impulsionado principalmente 
pelo segmento de insumos, 
com alta de 7,88% nos 
primeiros sete meses do ano. 

PIB Agro 2
Agroindústria e serviços 
registraram expansão de 1,60% 
e 1,18%, respectivamente. O PIB 
da atividade primária (dentro da 
porteira) foi o único que recuou 
(-2,99%). Os dados são da CNA e 
do Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada.
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Justiça bloqueia bens do
prefeito de Nova Olímpia

A Vara da Fazenda Pública de 
Cidade Gaúcha determinou liminar-
mente a indisponibilidade de bens do 
prefeito de Nova Olímpia (48 quilôme-
tros de Umuarama), uma empresa e 
mais cinco réus, no montante de R$ 
384,3 mil (R$ 54,9 mil para cada réu).

A decisão atende a um pedido 
formulado através de uma ação civil 
pública por ato de improbidade admi-
nistrativa ajuizada pelo Ministério 
Público do Paraná (MPPR), por meio 
da Promotoria de Justiça de Cidade 
Gaúcha, sede da Comarca.

De acordo com investigação rea-
lizada pelo MPPR, o prefeito e os 
demais envolvidos fraudaram uma 
licitação realizada em 2017, desti-
nada à contratação de empresa para 

fazer o transporte de 61 veículos 
doados ao Município como sucata 
pela Receita Federal em Cascavel. 
A licitação foi aberta considerando 
o transporte dos veículos no trajeto 
de Foz do Iguaçu a Nova Olímpia – 
entretanto, os carros não estavam 
em Foz, mas em Cascavel, cidade 
que fica cerca de 140 quilômetros 
mais próxima. Além disso, apurou-se 
que quando as propostas dos lici-
tantes foram abertas, o transporte 
já havia sido realizado pela empresa 
que posteriormente venceria a licita-
ção. O próprio prefeito fez a retirada 
dos veículos transpor tados nove 
dias antes da leitura das propos-
tas. A chegada das sucatas foi 
inclusive noticiada em um por tal 

de notícias da região.
FILHA DO PREFEITO

Entre os réus, estão a filha do pre-
feito (secretária-geral do Município na 
época dos fatos, depois exonerada), 
um assessor jurídico do Município 
(também posteriormente exonerado), 
o então secretário municipal de 
Finanças, que não ocupa mais o 
cargo, e dois membros da Comissão 
de Licitação envolvidos no processo 
licitatório fraudulento. Na análise 
do mérito da ação, o MPPR requer 
a condenação dos réus às sanções 
previstas na Lei de Improbidade, 
como ressarcimento integral do dano 
o erário, perda das funções públicas 
ocupadas, suspensão dos direitos 
políticos e pagamento de multa.

Título de cidadão honorário a Valdemir Zago da Zaeli
O Presidente da Câmara de 

Umuarama, Noel do Pão, sancionou 
nesta semana o Projeto de Decreto 
Legislativo 65/2019, assinado pelos 
vereadores Maria Ornelas, Noel do 
Pão e Junior Ceranto, Antonio Com-
parsi, Newton Soares e Ronaldo 
Cruz Cardoso, outorgando o título de 
Cidadão Honorário de Umuarama ao 
empresário Valdemir Zago – diretor 
da Alimentos Zaeli.

Zago nasceu no ano de 1954, 
oitavo filho da família. Com o pai 
Elídio aprendeu a trabalhar desde 
cedo, já que o mesmo adotara 
uma prática que se tornou tradi-
ção na família. Quando um filho 
completava oito anos, ganhava do 
pai dois presentes: um caderno e 
uma enxada. Elídio esperava que 
os filhos usassem igualmente os 
dois, um para dar valor aos estu-
dos; outro para valorizar o trabalho.

E, trabalho, é umas marcas mais 
registradas de Valdemir Zago. Em seu 
currículo, faz questão de citar todos 

os lugares em que passou antes de 
ocupar o cardo de diretor da Alimen-
tos Zaeli, uma das maiores do setor 
de toda a América Latina. Em sua 
carreira, já trabalhou na Navalha de 
Ouro, uma loja de artigos de caça e 

pesca, como vendedor; operador de 
máquina de beneficiamento de arroz 
para o pai, empacotador e balconista 
da Riachuelo, operador de máquina 
de beneficiamento de arroz na Zaeli, 
empresário e diretor presidente.

DECRETO foi assinado também por Maria Ornelas, Noel do Pão e Junior Ceranto, Antonio Comparsi, Newton 
Soares e Ronaldo Cruz

ASSESSORIA
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Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,11 -0,04 2,49 2,89
IGP-M (FGV) -0,67 -0,01 4,09 3,37
IGP-DI (FGV) -0,51 0,50 4,39 3,00

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
18/9 a 18/10 0,5000 0,3434 0,0000
19/9 a 19/10 0,5000 0,3153 0,0000
25/9 a 25/10 0,5000 0,3153 0,0000
26/9 a 26/10 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,97% 27,66 
Vale ON -0,19% 46,71 
Brasil ON -0,20% 44,91 
Bradesco PN -1,69% 35,00 
Magazine Luiza ON +0,96% 43,17 
B3 ON +2,10% 46,15

IBOVESPA: -0,39% 105.015 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0639 1,0495 1,0337
IGP-DI (FGV) 1,0556 1,0432 1,0300
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,53
Libra est. 0,7780
Euro 0,8985
Peso arg. 58,31

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,4% 4,1690 4,1700 +0,4%
PTAX  (BC) -0,6% 4,1452 4,1457 -0,4%
PARALELO +0,7% 4,0800 4,3900 +0,5%
TURISMO +0,7% 4,0800 4,3700 +0,5%
EURO -0,1% 4,6119 4,6142 +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 17/10

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 5,33
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1561,04 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/10

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 17/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 86,00 -0,6% 8,9%
SOJA Paranaguá 92,00 1,1% 8,9%
MILHO Cascavel 36,00 -2,7% 12,5%

SOJA 931,50 3,50 4,2%
FARELO 306,80 2,00 4,3%
MILHO 394,75 3,00 7,3%
TRIGO 525,50 12,25 8,5%

SOJA 77,50 0,0% 4,3%
MILHO 32,01 1,2% 13,6%
TRIGO 45,04 0,0% -6,1%
BOI GORDO 155,60 0,0% 2,8%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 17/10 PR DIA 30d.

Em 17/10 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)

Calamidade pública em Mariluz
O prefeito de Mariluz, Nilson Car-

doso, assinou nesta semana um 
decreto de calamidade pública, devido 
à falta de água frequente no município. 
Segundo o procurador jurídico de Mari-
luz, Juarez dos Santos Junior, a cidade 
está há 15 dias com problemas de 
abastecimento. Isso tem gerado a falta 
de distribuição de água nos imóveis.

Na quinta-feira (17), Mariluz esteve 
sem água desde às 8h e a situação 
permaneceu até perto das 18h. Por 
conta do desabastecimento, as aulas 
nas escolas foram suspensas e os 
serviços nas instituições de saúde 
ficaram comprometidos.

O problema da falta de água é decor-
rente da estiagem. Neste ano, desde 
junho não foram registradas muitas chu-
vas significativas na região. O período de 
seca, nesse caso, fez com que a água 
dos poços diminuísse com o tempo, 
já que não há um abastecimento fre-
quente. “Há cerca de duas semanas as 
pessoas estamos orientando a popula-
ção a racionar água e economizar. Mas a 
situação não melhora, por isso frequen-
temente os bairros estão ficando sem 
a água”, afirma Juarez.

O responsável por garantir o abasteci-
mento de Mariluz é o Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto (Semae). 
Para tentar solucionar o problema, o 
município autorizou que um novo poço 
seja perfurado até a segunda-feira (20). 

Até lá, a Prefeitura está investindo em 
propagandas de carros de som e em 
estações de rádio locais a fim de cons-
cientizar a população até que a situação 
seja normalizada.

O prefeito Nilson Cardoso ressal-
tou que está providenciando caixas 
d’agua e caminhões-pipa para tentar 
melhorar a situação. “Já acionamos 
os bombeiros para nos ajudar e demos 
urgência no processo de licitação para 
que o novo poço que seria perfurado 

em novembro já seja instalado até 
segunda-feira”, diz o prefeito.

DECRETO
O estado de calamidade pública é 

decretado quando ocorre uma situação 
anormal em que a capacidade de ação 
do poder público fica seriamente com-
prometida. Essas situações podem ser 
causadas por desastres naturais, eco-
nômicos ou sociais. Como não chove 
na região, o caso pode ser conside-
rado como de ordem natural.

Governo libera R$ 7 milhões para o noroeste
Numa reunião do Programa Paraná 

Mais Cidades, na quinta-feira (17), 
aconteceu a assinatura da liberação 
de indicações destinando recursos aos 
municípios do noroeste do Paraná. O 
projeto busca utilizar de maneira mais 
distribuída e estratégica, os fundos que 
serão devolvidos pela Assembleia Legis-
lativa no decorrer de 2019. O encontro 
aconteceu na Casa Civil da Governadoria 
e contou com a presença do Chefe da 
Casa Civil Guto Silva, do Secretário da 
Fazenda e Planejamento Paulo Jardim e 
de lideranças regionais como o prefeito 
de Icaraíma Marcos Alex de Oliveira, 
o prefeito de Tapejara Rodrigo Pesão, 
vice-prefeito de Cidade Gaúcha Vardemir 

Silvestre, a vereadora de Goioerê Luci 
Alvino, o Chefe de Gabinete de Guaíra 
Gileade Osti e o deputado estadual Dele-
gado Fernando Ernandes.

Na reg ião,  serão de R$7 
milhões em recursos para a 
Saúde, Segurança e Educação. O 

Na reunião, houve a liberação de indicações destinando recursos aos municípios

ASSESSORIA

Programa beneficiará 25 municí-
pios e Umuarama está entre eles. 
“Estamos buscando investimentos 
que vão atender realmente ao que 
o cidadão paranaense mais precisa, 
principalmente em nossa região”, 
disse o parlamentar.
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Copa Regional de Futsal 
Feminino Outubro Rosa

A Copa Regional de Futsal 
Outubro Rosa se inicia no 
sábado 19. Os jogos aconte-
cerão no Ginásio de Espor te 
Armário Vieira da Costa e 
começas às 18h e às 19h, 
já no domingo serão às 10h 
e às 11h.

As 10 equipes que vão com-
petir, estão divididas em dois 
grupos. No grupo A ficarão o 
Clube Olímpico Umuarama, o 
Juventude Spor tland Futsal, 
a P.M de Nova Olímpia e A.F.F 
Alphaville Futsal Feminino. O 
grupo B foi formado pelas as 
equipes da Tornearia Prisma 
Umuarama, Palotina Futsal, Alto 
Piquiri Futsal, Inter de Meião/
Aceru e Master Futsal.

Fim da 2 ª fase da Copa 
Master de Futsal

A segunda fase da Copa Master de 
Futsal Masculino (acima de 35 anos) 
chegou ao final da sua primeira rodada 
na última quarta (16), e a segunda 
fase está marcada para começar na 
próxima segunda (21). Após várias 
rodadas entre as 16 equipes e elimi-
nações, restaram apenas os 8 times, 
que seguirão com os duelos.

São dois grupos o primeiro 
grupo é o E com os times: Ade-
milar Futsal, Clínica Veterinária 
Santa Clara, Dom Pedro Futsal, A 
E Barbosa Vale Sorte Aceru. Já no 
grupo F: Paraíso Moveis Serra dos 

Dourados, Gasparzinho F.C., Clube 
Olímpico e Corrego Longe Futsal, 
esses são as equipes que vão 
seguir deputando pela copa.

Os jogos acontecem sempre 
às segundas e quartas-feiras, no 
Ginásio de Esportes Amário Vieira 
da Costa, geralmente são três par-
tidas por noite, com o começo mar-
cado para ás 19h e duração até as 
21h. A premiação da copa será em 
dinheiro juntamente com troféus e 
medalhas, e dará ao primeiro colo-
cado a quantia de R$ 2,5 mil, R$ 1 
mil ao segundo e R$500 ao terceiro.

Jogos
Sábado as rodadas se iniciam as 18h com Master Futsal contra a Inter Meião/

Aceru e ás 19h o A.F.F.X. Futsal encara o Clube Olímpico Umuarama. No domingo 
ás 10h, o Clube Olímpico Umuarama enfrenta o Alphaville Futsal e ás 11h o 

A.F.F.X. Futsal  jogará contra a equipe do Alphaville Futsal.

Neste final de semana 
sábado e domingo (19 e 20) ini-
ciam as competições do Inter-
bairros Sub 17, que tem pre-
visão para seguir até o dia 15 
de dezembro. São 10 equipes 
inscritas para as disputas que 
estão divididas em dois grupos 
A e B. No grupo A ficaram Lovat, 
Guarani Futebol Clube, Serra 
dos Dourados, Conjunto 1° de 
Maio Jabuticabeiras B e Colégio 
Bento. Para o grupo B ficaram 
escaladas as equipes do Parque 
Bomfim, Zona II, Jardim São Cris-
tóvão, Conjunto Primeiro de Maio 
Jabuticabeiras A e Aceru.

Os jogos serão aos finais de 
semana. Nos sábados serão 
duas partidas, uma começa ás 
15h45 e a outra às 17h. aos 
domingos os jogos serão durante 
as manhãs. O primeiro ás 9h e 
o segundo às 10h15, todos no 
Estádio Municipal Lucio Pepino. 
A premiação será com troféus e 
medalhas do 1° ao 4° colocado. 
Também haverá premiação para 
o melhor ar tilheiro e goleiro, 
que receberão troféus, um par 
de chuteiras e um par de luvas.

DUELOS
Sábado (19) o primeiro jogo ás 

15h45 será entre o Colégio Bento 
Jardim União e o A.A. Guarani. Às 
17h o Aceru enfrenta o time da 
Zona II. No domingo ás 9h o Con-
junto 1° de Maio Jabuticabeiras A 
pega o Jardim São Cristóvão e ás 
10h15 o Lovat enfrenta o time de 
Serra dos Dourados.

Interbairros e 
Distritos Sub 17

PREMIAÇÃO
A premiação será feita em 

dinheiro, troféus e medalhas. 
O campeão leva R$ 2,5 mil e o 
2° colocado R$ 1 mil. O 3° lugar 
recebe R$ 500. Melhor artilheira e 
goleira levam troféu, uma chuteira 
e um par de luvas.

JOGOS começam neste final de semana no Ginásio Vieirão

DIVULGAÇÃO
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Aceru na 1°Copa Pérola de Futsal

Os 25 anos da morte de Ayrton 
Senna não vão passar em branco no 
mês de Grande Prêmio do Brasil, em 
São Paulo. A Fórmula 1 irá promo-
ver um evento gratuito no Parque 
do Ibirapuera com direito a Emerson 
Fittipaldi e Felipe Massa pilotando 
carros com os quais o tricampeão 
correu na categoria. Neto de 
Emerson e piloto de testes da Haas 
na F-1, Pietro Fittipaldi é outro 
piloto confirmado, assim como Caio 
Collet, atualmente na F-3, pilotando 
a Lotus de 2012, e o mexicano 
Esteban Gutierrez, piloto de testes 
da Mercedes na F-1.

O time Aceru (Atlético Clube 
Industrial de Umuarama) está na 
competição da 1ª Copa Pérola 
Amafil de Futsal. O início do cam-
peonato será em 2 de dezembro 
e os jogos seguem até o dia 3 de 
janeiro. Segundo os organizadores, 
a Copa promete ser um grande 
evento esportivo que contará com 
equipes de alta qualificação téc-
nica, a sede dos jogos da copa 
será em Pérola.

O campeão levará para casa a 
‘bagatela’ de R$ 16 mil. O segundo 
colocado receberá o prêmio de R$ 
4 mil. A organização e a premia-
ção são de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal de Pérola e da 
Indústria de Alimentos Amafil e a 
intenção é que através do evento, o 
município de Pérola se torne a capi-
tal do futsal paranaense. Algumas 
das cidades já confirmadas são 
Douradina, Altônia, Aceru Umua-
rama e Alto Paraíso. 
UMUARAMA NA COMPETIÇÃO

A equipe do Aceru, que foi vice-
-campeã da Chave Ouro do campeo-
nato Citadino em Umuarama já con-
firmou presença na competição que 
acontecerá em Pérola. O time terá 

algumas semanas para se preparar 
e aperfeiçoar as jogadas, estrutu-
rando e organizando as jogadas. 
“As expectativas são as melhores 
possíveis, vamos procurar reali-
zar um bom campeonato e buscar 
mais esse título para nossos atle-
tas, torcedores e cidade”, comen-
tou Guilherme Silva, integrante da 
comissão técnica do Aceru.

Guilherme ainda explica que 

o time está em fase de prepara-
ção e escalação dos atletas que 
vão participar da competição em 
Pérola. “O clube está em nego-
ciação com jogadores e fazendo 
acer tos, os treinos irão iniciar 
apenas em novembro. O Aceru 
tem ciência de que deve treinar 
‘puxado’ durante um mês inteiro 
pensando em apresentar um alto 
nível na Copa”, encerra.

ACERU (laranja e azul) em seu último jogo, quando ficou em segundo lugar no Citadino

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • 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
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nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se
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elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
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sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
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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-
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tantes papéis que o senhor iria entregar
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ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin
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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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sobre a filha de Rita
Em “Malhação” Cléber foge do quarto de Anjinha pela janela. Rita teme 
que Rui encontre Isaura. Milena reclama por César chegar tarde em casa. 
Rita conta seu segredo para o juiz e explica por que não quer que o pai 
biológico de Nina se aproxime dela. Marco castiga Anjinha. Vânia implica 
com César. Rita admira Filipe. Raíssa elogia o empenho de Thiago com 
sua carreira. Marquinhos reclama de Nanda impedir que ele seja seu 
empresário. César avalia a possibilidade de mudar para Caxias, e Milena 
se anima. Rui encontra o sítio de Isaura. Madureira descobre que a rua 
está sem água. Rui questiona Isaura sobre a filha de Rita.

Éramos seis 
Lola rejeita a ideia de Júlio. João avisa 

a Afonso que pretende levar Shirley e Inês 
para Salvador. Isabel fala de sua festa 
com Júlio, que é rude com a menina. 
Shirley apoia Afonso quando ele chega 
em casa. Isabel não deixa os amigos de 
Alfredo irem à sua festa. Júlio estranha ao 
ver Assad conversando com Elias. Shirley 
tenta esconder de Afonso sua vontade de 
ir embora com João. Zeca e Olga namoram 
escondidos. Clotilde conversa com dona 
Maria sobre Almeida. Júlio se embriaga 
com Almeida. João aparece no armazém 
e beija Shirley. Alfredo vê Júlio chegar em 
casa embriagado. Lola repreende o marido 
ao vê-lo entrar em casa. Alfredo defende 
Isabel de Júlio, que, ao tentar castigar o 
menino, estraga a decoração de sua festa.

Bom Sucesso 
Nana pede segredo a Paloma sobre 

sua gravidez. Gisele se assusta com a 
intenção de Diogo de envenenar Alberto. 
Paloma pede a Ramon para voltar para 
casa. Diogo coloca o veneno na xícara 
que está à frente do local em que 
Alberto costuma sentar à mesa. Gisele 
fica apavorada ao ver que Sofia sentou 
no lugar de Alberto. Paloma sugere que 
as xícaras sejam trocadas como a brin-
cadeira de escravo de Jó, o que faz com 
que Diogo não saiba mais qual a xícara 
que contém o veneno. Alberto convida 
todos a tomarem o chá.

A dona do pedaço
Maria da Paz consegue a última 

vaga para participar do concurso de 

bolos. Rock vai com Eusébio falar com 
Matilde e estranha que ela conheça 
seu pai. Régis reclama da cela super-
lotada. Evelina mente para Camilo e 
Yohana e ajuda Jô. Evelina comenta 
com Maria da Paz a desconfiança que 
tem sobre Jô. Otávio aler ta que Vivi 
precisará abandonar sua carreira 
para fugir com Chiclete. Kim tenta 
convencer Márcio a se casar com 
ela. Eusébio questiona Cornélia 
sobre Maltide. Antero avisa a Régis 
que não conseguiu confirmar seu 
álibi no endereço da massagem. 
Vivi se aconselha com Kim sobre 
a proposta de Otávio. Téo flagra Jô 
discutindo com Evelina e desconfia.

As aventuras de Poliana 
Poliana diz a Luisa que deseja 

terminar seus estudos na Ruth Gou-
lart, e pede para continuar na cidade. 
Pendleton pergunta a Ester o que ela 
sente por Poliana. Fernanda pede para 
Raquel ficar em casa para tomar conta 
de Poliana e Lorena. Guilherme e Filipa 
conversam sobre o problema de sua 
avó. Roger fica furioso ao saber que 
Guilherme foi falar com OTTO sobre os 
problemas de sua família, e o proíbe 
de sair. Branca fica enciumada com a 
aproximação de Glória e Antônio.

Cúmplices de um resgate 
Sabrina improvisa no texto e consegue 

que os espectadores deem risada. Isabela 
faz a maquiagem dos atores nos basti-
dores. Omar entrega a calça rosa para 
Téo nos bastidores e diz que é a calça 

do figurino que ele deve usar. Bira recebe 
um bilhete romântico que diz para ele ter 
mais atitude. Leticia não compreende o 
comportamento dele. Isabela vê que 
Téo está com a calça rosa e sente 
vergonha alheia do momento que ele 
precisar tirar a capa que está usando 
no palco. A menina decide fazer algo.

Topíssima 
Dagoberto permite que a cadela 

fique na república. Zeca tenta apoiar 
Mariinha. Sophia fica com nojo ao ver 
Antonio trazendo larvas para comer. 
Minha Flor reclama da atitude de Mão 
de Vaca. Pedro acerta os últimos deta-
lhes do assassinato de Minha Flor com 
Paulo Roberto. Eles armam para Lara 
ser culpada pela morte da menina. 
Sophia vomita na mata ao ver Antonio 
comendo os insetos. Minha Flor sai para 
dar uma volta e é seguida por um carro

O rico e Lázaro 
Shamiran diz que Nitócris tentou 

sabotá-la. Ebede-Meleque pede para 
Neusta tratar melhor Edissa. Evil diz que 
tomará as providências contra Nitócris. 
Zac é gentil com Joana. Larsa manda 
Asher para o isolamento. Shag-Shag 
conversa com Arioque. Asher é jogado 
no calabouço. Joana fala sobre Zac com 
Dana e Rebeca. Edissa procura Joaquim 
e diz que precisa deixar o palácio. Na 
casa de Zac, todos são surpreendi-
dos com a chegada de Fassur. Daniel 
escreve em seu livro. Lia diz que arru-
mará um jeito de fugir com Naomi. Nitó-
cris é chamada no quarto do rei. Ela se 
surpreende ao ver Evil e Beroso no local.
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Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo 
de ontem, as coisas positivas estão no horizonte. 
Sua distração está crescendo e você está encon-
trando dificuldades para achar uma medida de 
calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

Você saberá como transformar as circunstâncias 
incomuns com as quais vai se deparar. O dia em 
que você for capaz de mover montanhas ainda não 
chegou, portanto modere suas ações e não se com-
pare com os outros!

Atividades em grupo e trabalho em equipe farão 
bem para seu ego. Você é o único que corre o risco 
de desgastar as pessoas ao seu redor! Poupe os 
nervos dos outros, assim como os seus próprios!

Você está variável e mutável e o seu humor refletirá 
a sua hesitação. Você está mais sensível sobre o 
gasto de energias de hoje e há sinais de recupera-
ção de equilíbrio.

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento 
para se insinuar e seu charme vai abrir todas as 
portas! Se você fizer um esforço consistente para 
moderar sua impaciência, você será um vencedor. O 
seu otimismo crescente está lhe dando mais energia.

Um sentimento de frustração fará você se sentir 
melancólico, mas não se esqueça que tudo acon-
tece mais cedo ou mais tarde. Se você continuar 
fazendo tantas perguntas, você só se sobrecarre-
gará - você precisa descansar.

As pessoas vão admirar você hoje. Seu charme 
irá abrir as portas! Se você conseguir conter sua 
impaciência, vai ganhar com isso. Seu otimismo 
crescente reforçará a sua energia.

Você está ganhando uma perspectiva mais ampla do 
mundo e vai achar difícil suportar pessoas de mente 
estreita. Você deveria tirar um tempo para respirar e 
resolver as coisas - você está cansado, não negue!

Você não vai ficar entediado hoje. Você vai encontrar 
uma maneira de criar mil coisas para fazer, mesmo que 
sejam triviais. A sensação de cansaço está prejudicando 
suas atividades e a resposta pode ser encontrada na sua 
alimentação. A falta de vitaminas é também um motivo.

Você vai enfrentar as tarefas que esperam por você 
hoje. Não se deixe ser indevidamente influenciado 
por coisas que você ouve, tenha a sua própria opi-
nião. Fazer o contrário pode gastar sua energia.

Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito inte-
ressantes e há algo novo no ar. Você precisa de 
movimento, isso ajudaria a se livrar do estresse. 
Uma fadiga nervosa está esperando por você. Desa-
celere seu fluxo de pensamento.

Um prazo imposto será essencial para o êxito de 
seus projetos, então olhe em longo prazo. O exer-
cício muscular que você tem feito recentemente está 
se fazendo sentir. Diminua a velocidade e descanse.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Canal 
que liga 
a Europa 

à Ásia

Fogo de
artifício
usado 

como arma

Ponto (?),
tema de
manuais
eróticos

Planta
usada
como

vermífugo

O excesso
de álcool

para o
fígado

(?) Cid,
herói da
Espanha
medieval

"Universi-
dade", em

UFRJ 

Arrebata-
mento

repentino

Aparar 
(os galhos

de uma
planta)

Na hora
(?): no

momento
preciso

"(?) Secas",
obra de

Graciliano
Ramos 

(?) San-
tana, can-
tor de "Re-
bolation"

Acessório
da moda
francesa

(?) Kudrow,
a Phoebe

de
"Friends"

Lady 
(?): a

Princesa
de Gales

(?) hoc:
para esta
finalidade

(latim)

Região
produtora
de soja

(BR)

Tecla de
tradução
em TVs

(?)-Flu,
clássico

do futebol
carioca

(?) de ouro,
bola do

quadribol
(Lit.)

Waza-(?),
golpe do

judô

Monitora 
ocorrências
no tráfego

(sigla)

Luciana
Mello,

cantora
paulista

(?) Meireles,
professora

e poeta
brasileira

Sujeito a
rejeição

Raio
(símbolo)

Anaïs Nin, escritora
francesa feminista

Desonesta; ilegítima

Tempero
de curas

Convencer;
induzir

Observação
(abrev.)
Atua na 

preserva-
ção das 

tartarugas
marinhas
no Brasil

"Orquestra",
em OSB
Sufocar;
esganar

Também,
na internet

(?) geográ-
ficas: são
dadas pela
latitude e
longitude

Sim, em
francês

Transtorno de ansiedade que
causa intenso medo da morte

Acessório essencial 
a excursionistas

Escuta 
(a música)
"Internet",

em IE

Terra natal
(fig.)

(?) de segurança:
auxilia o usuário que
esqueceu
a senha

Ministro 
da Justiça 

(2019)

(?)-com-
merce: a
compra e
venda on-

line

2/ad. 3/ari — oui. 4/lisa — pomo. 7/espúria. 8/oponível. 16/erva-de-santa-maria.
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A disparada do Onix Plus!
Vá conhecer na Concessionária  Uvel 

 Completando um mês de estreia o sedã compacto da Chevrolet já está na dianteira. Nesta semana o 
sedã  acelerou em escalada vertiginosa nas vendas e  alcançou  quase 100 exemplares de vantagem para o 
segundo colocado. A escalada do novo sedã da Chevrolet  já encostou na liderança do segmento -, e nesta 
primeira quinzena acumulou cerca de  2.083 unidades do Onix Plus vendidas em todo país.  Em crescimento  
acentuado, o final de Outubro reserva bons índices de venda deixando concorrentes para trás, pois estamos 

falando de um carro que está apenas em seu primeiro mês de vendas.
O Onix Plus oferece muito mais pelo mesmo preço -, e traz  tecnologias inéditas para o segmento. Maior e mais 
refinado, o modelo oferece Wi-Fi e conexão à internet de alta velocidade que possibilita atualização remota de 
sistemas do veículo igual smartphone, enquanto novo app permite comandar funções via smart watch.  E mais: 

motor turbo, sensor de ponto cego, chave presencial, assistente de estacionamento e novo MyLink são novidade; 
seis airbags, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa chegam como itens de série.  

Na era digital, nenhum outro carro encanta tanto quanto o Onix Plus e na  pista caracteriza-se pelo  melhor 
balanço entre economia de combustível, performance e prazer ao dirigir numa proporção jamais alcançada 

em sua categoria. Isso se traduz em melhor comportamento dinâmico, conforto e segurança. 

Uvel – aqui você tem muito mais vantagens!  

DIVULGAÇÃO

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News que comemoram aniversário. Nesta sexta (18) os parabéns vão para

Guilherme Amaral, Delcides de Camargo, Livia Silva Zimiani, Mabel Almeida Ribas Machado e Silva, Maria Luiza Soares Cardoso e Eduardo Sell Schulz. No sábado (19) vivas para  Neusa 
Barbado Farias, Yasmim Romero Gambarini, Nivaldo Alves Paloma, Newton Colcetta e José Pedro Vedoveto.  No domingo (20) cumprimentos para Luci Lemes, Liana Faller Ferrari, Eduardo 
Zukovski, Paulo Gomes Rodrigues , Orlando  Borasca, Paulo Sérgio Romão da Cunha e  Sérgio Toshihiko Eko. Na segunda (21) parabéns para Elvira dos Santos Moreira (D. Santinha). Lili 

Giovaninni, Adriana Galvão, Vitor Pereira Lopes, Glauber Luiz Pinheiro Fritz, Fabia Carolina Teixeira Kai e  Rodrigo Garibaldi Campos. Da coluna: felicidades! 

Conectadíssimos!
 De olho no futuro empresários & empre-
sárias atenderam o convite da Câmara da 

Mulher de Umuarama e foram ouvir as ‘previ-
sões’ de Paulo Tomazinho, um dentista que 
se dedica full time  às inovações tecnológi-
cas. E por conta disso, atualizou a mente de 
uma platéia lotada -,  ávida para saber mais 
e mais. A palestra fez parte da programação 
que a diretoria da Câmara da Mulher dispo-
nibiliza durante o ano para as associadas, a 
comunidade e todos que estão antenados no 
crescimento pessoal e profissional. O parcei-
ro Senac cedeu seu confortável anfiteatro, 
o Sesc e Sindilojistas marcaram presença 

sempre atentos às novidades da tecnologia. 
Um evento que contribuiu para um novo 

aprendizado e que com certeza atualizou as 
lentes invisíveis que nos dão Amplitude e 

Novos Caminhos. 

* * * 

Próxima 
A agenda de Novembro destaca mais um 
evento da Câmara da Mulher, em parceria 
com  Sebrae. ACIU, Conselho da Mulher, 
Fecomércio, Sesc, Senac e Sindilojistas 

que acontece dia 21 de novembro denomi-
nado Rodada de Negócios, no Studio Brum 
Arquitetura. A coluna dará mais detalhes, 

na semana que vem

No Senac: platéia coesa, atenta e conectada

Integrantes da Câmara da Mulher e o palestrante Paulo Tomazinho

FOTOS: THIAGO CASONI

Violão 
Felipe Ruiz 

apresenta seu 
eclético repertó-
rio no Monkey´s 
Bar, na Avenida 
Maringá, às 22h,  
na sexta (18) ele 
volta a tocar no  
Whiskrytório.  No 
sábado (19) ele é 
a tração no Bote-

co do Lions. 

Show
O Musical Schu-
bert estreia no 

dia 26 de outubro 
uma incrível re-

leitura do musical 
“Hairspray”. A en-
trada será 1 kg de 
ração por pessoa 
para cão ou gato 
em prol da Saau.  
Com certeza, um 
excelente evento 

e que vale 
prestigiar.  

“A melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é 
concentrar toda a imaginação e entusiasmo na execução 

perfeita do trabalho de hoje.”   ( Dale Carnegie) 
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refinado, o modelo oferece Wi-Fi e conexão à internet de alta velocidade que possibilita atualização remota de 
sistemas do veículo igual smartphone, enquanto novo app permite comandar funções via smart watch.  E mais: 

motor turbo, sensor de ponto cego, chave presencial, assistente de estacionamento e novo MyLink são novidade; 
seis airbags, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa chegam como itens de série.  

Na era digital, nenhum outro carro encanta tanto quanto o Onix Plus e na  pista caracteriza-se pelo  melhor 
balanço entre economia de combustível, performance e prazer ao dirigir numa proporção jamais alcançada 

em sua categoria. Isso se traduz em melhor comportamento dinâmico, conforto e segurança. 

Uvel – aqui você tem muito mais vantagens!  

DIVULGAÇÃO

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News que comemoram aniversário. Nesta sexta (18) os parabéns vão para

Guilherme Amaral, Delcides de Camargo, Livia Silva Zimiani, Mabel Almeida Ribas Machado e Silva, Maria Luiza Soares Cardoso e Eduardo Sell Schulz. No sábado (19) vivas para  Neusa 
Barbado Farias, Yasmim Romero Gambarini, Nivaldo Alves Paloma, Newton Colcetta e José Pedro Vedoveto.  No domingo (20) cumprimentos para Luci Lemes, Liana Faller Ferrari, Eduardo 
Zukovski, Paulo Gomes Rodrigues , Orlando  Borasca, Paulo Sérgio Romão da Cunha e  Sérgio Toshihiko Eko. Na segunda (21) parabéns para Elvira dos Santos Moreira (D. Santinha). Lili 

Giovaninni, Adriana Galvão, Vitor Pereira Lopes, Glauber Luiz Pinheiro Fritz, Fabia Carolina Teixeira Kai e  Rodrigo Garibaldi Campos. Da coluna: felicidades! 

Conectadíssimos!
 De olho no futuro empresários & empre-
sárias atenderam o convite da Câmara da 

Mulher de Umuarama e foram ouvir as ‘previ-
sões’ de Paulo Tomazinho, um dentista que 
se dedica full time  às inovações tecnológi-
cas. E por conta disso, atualizou a mente de 
uma platéia lotada -,  ávida para saber mais 
e mais. A palestra fez parte da programação 
que a diretoria da Câmara da Mulher dispo-
nibiliza durante o ano para as associadas, a 
comunidade e todos que estão antenados no 
crescimento pessoal e profissional. O parcei-
ro Senac cedeu seu confortável anfiteatro, 
o Sesc e Sindilojistas marcaram presença 

sempre atentos às novidades da tecnologia. 
Um evento que contribuiu para um novo 

aprendizado e que com certeza atualizou as 
lentes invisíveis que nos dão Amplitude e 

Novos Caminhos. 

* * * 

Próxima 
A agenda de Novembro destaca mais um 
evento da Câmara da Mulher, em parceria 
com  Sebrae. ACIU, Conselho da Mulher, 
Fecomércio, Sesc, Senac e Sindilojistas 

que acontece dia 21 de novembro denomi-
nado Rodada de Negócios, no Studio Brum 
Arquitetura. A coluna dará mais detalhes, 

na semana que vem

No Senac: platéia coesa, atenta e conectada

Integrantes da Câmara da Mulher e o palestrante Paulo Tomazinho

FOTOS: THIAGO CASONI

Violão 
Felipe Ruiz 

apresenta seu 
eclético repertó-
rio no Monkey´s 
Bar, na Avenida 
Maringá, às 22h,  
na sexta (18) ele 
volta a tocar no  
Whiskrytório.  No 
sábado (19) ele é 
a tração no Bote-

co do Lions. 

Show
O Musical Schu-
bert estreia no 

dia 26 de outubro 
uma incrível re-

leitura do musical 
“Hairspray”. A en-
trada será 1 kg de 
ração por pessoa 
para cão ou gato 
em prol da Saau.  
Com certeza, um 
excelente evento 

e que vale 
prestigiar.  

“A melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é 
concentrar toda a imaginação e entusiasmo na execução 

perfeita do trabalho de hoje.”   ( Dale Carnegie) 
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Maconha apreendida pela PRF 
tinha Umuarama como destino

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu 141 quilos de 
maconha no final da tarde de quar-
ta-feira (16) em Alto Paraíso (84 
quilômetros de Umuarama).

A droga estava escondida em 
um fundo falso, sob o assoalho 
da carroceria de uma caminhonete 
abordada na rodovia BR-487.

A equipe da PRF que estava de 
plantão na Unidade Operacional 
Por to Camargo abordou inicial-
mente o motorista de um auto-
móvel Volkswagen Gol.

Logo após desconfiarem do 
motorista, os patrulheiros fizeram 
uma vistoria no interior do veículo 
e localizaram um aparelho de 

radiocomunicação ilegal, no painel.
Minutos depois, os policiais 

rodoviários federais abordaram 
uma caminhonete Chevrolet Mon-
tana, que também seguia par ao 
interior do Paraná.

Após uma verificação minu-
ciosa na caminhonete, além de 
outro aparelho de rádio clandes-
tino, os agentes localizaram tam-
bém 193 tabletes de maconha, 
em um compartimento oculto.

O motorista disse que saiu de 
Amambai/MS e que levaria a droga 
até Umuarama.

Os dois envolvidos, com 21 e 
30 anos de idade, foram presos em 
flagrante e conduzidos à Delegacia 

de Polícia de Guaíra, onde foram 
tomadas as devidas providências. 
A dupla não teve a identidade divul-
gada pelos agentes da PRF.

Baleado
Um homem de 21 anos ficou 
gravemente ferido após 
ser atingido por disparos 
de arma de fogo no centro 
de Tapejara, por volta das 
19h15 da quarta-feira (16). 
O autor foi identificado, mas 
não localizado. Quando a 
PM chegou ao local, a vítima 
já havia sido encaminhada 
ao Pronto Atendimento 
pelo Samu. Testemunhas 
disseram que o atirador 
estava em uma motocicleta 
Honda CG 150 Titan de 
cor escura, com capacete 
fechado, acompanhado de 
um desconhecido. O jovem 
baleado disse aos policiais 
que conhece o autor e que 
já havia sofrido ameaças 
de morte devido a um 
relacionamento com 
uma mulher.

DROGA apreendida entrava no Paraná pela divisa 
estadual

Contrabando seria entregue em Umuarama
Equipes policiais do BPFron 

apreenderam em Terra roxa, na 
madrugada da quinta-feira (17), 
duas caminhonetes preparadas 
para o transporte de contrabando. 
Os policiais receberam informa-
ções de que uma residência, do 
tipo edícula, estava sendo utili-
zada como ponto de apoio para 
veículos e pessoas envolvidas 
com o contrabando.

Conforme a denúncia, os con-
trabandistas utilizavam o imóvel 
enquanto aguardavam a desobs-
trução da BR-272 – interditada 
em decorrência de um acidente. 
A equipe policial realizou a abor-
dagem de três suspeitos no ende-
reço informado.

Após varredura da área, foi 
constatado que havia duas camio-
netes. Uma Toyota/Hilux de cor 
branca e uma Nissan/Frontier 
de cor prata, sem os bancos dos 
passageiros e com rádios comu-
nicadores acoplados.

Questionados, os indivíduos 
confirmaram a informação inicial 
e disseram que estavam no local 
aguardando a liberação da pista 
para realizar o carregamento dos 
veículos com cigarros. Posterior-
mente eles teriam como destino a 
cidade de Umuarama, onde entre-
gariam a mercadoria ilícita. Os 
veículos foram apreendidos e os 
homens detidos foram encaminha-
dos à delegacia.

CARREGAMENTO seria entregue em Umuarama, 
mas veículos foram apreendidos antes

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Unipar Aberta   
Provendo conhecimento 
e integração ao 
estudante do ensino 
médio, a Unidade de 
Guaíra realizou a sua 
tradicional ‘Unipar 
Aberta’. Mais de 400 
alunos do ensino médio 
conheceram a estrutura 
física e laboratorial 
e os diferenciais dos 
cursos oferecidos pela 
Instituição. A Unipar 
abriu suas portas para 
colégios estaduais 
de Guaíra e de Terra 
Roxa, além das cidades 
de Mundo Novo e 
Japorã, que pertencem 
ao vizinho estado do 
Matogrosso do Sul. De 
Guaíra, vieram alunos 
das escolas Presidente 
Roosevelt, Mendes 
Gonçalves, Jardim 
Zeballos, entre outras. 
Equipes de professores 
e acadêmicos estavam a 
postos para responder 
perguntas e esclarecer 
dúvidas dos alunos 
sobre as profissões, 
permitindo aos futuros 
universitários um maior 
direcionamento na 
escolha da carreira.

Solidariedade   O 
comprometimento 
com a comunidade 
está nas ações de 
responsabilidade social 
da Unipar. Na Unidade 
de Toledo, mais um 
gesto solidário dos 
estudantes comprovou 
isso. As turmas se 
uniram e doaram 

alimentos para a ONG 
Embaixada Solidária, 
que atende estrangeiros 
vindos de outros países. 
A arrecadação foi 
durante o talk ‘Cases 
de Inteligência Artificial 
com Ferramentas 
IBM’, realizado no 
mês passado. A 
embaixadora solidária 
Edna Nunes agradeceu 
o gesto e explica 
que os alimentos 
serão repassados 
aos estrangeiros 
que ainda não 
conseguiram emprego, 
especialmente as 
mulheres e crianças. 

Mediação   O Cejusc 
(TJ-PR), em parceria 
com o curso de Direito 
da Unidade de Francisco 
Beltrão, promoveu no 
mês passado o curso 
de Mediação Judicial, 
que contou com a 
participação de oficiais 
da Polícia Militar e 
funcionários do Procon. 
Com 40 horas de 
atividades teóricas e 
100 horas de atividades 
práticas, realizadas em 
audiências, o objetivo 
do curso foi a formação 
de mediadores que irão 
atuar no Cejusc/Procon 
e do Numec (Núcleo de 
Mediação Comunitária). 
Depois dos relatórios 
finais das audiências, 
os alunos estarão aptos 
ao exercício da prática 
da mediação para a 
solução de conflitos da 
comunidade. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S EFeira

No próximo domingo (20), será 
realizada a feira de variedades 
que acontece no bairro Parque 
das Jabuticabeiras, em Umua-
rama. O evento está sendo 
organizado pela Associação de 
Moradores do bairro e acon-
tecerá no Salão Comunitário. 
A previsão é de que o evento 
seja iniciado às 9h e siga até 
às 17h. Mais de 30 empresas e 
pessoas físicas já confirmaram 
a participação em estandes 
que foram reservados. Serão 
expositores artesãs, produ-
tores locais e moradores de 
bairros próximos que pretende 
colocar à venda seus produtos. 
O objetivo é estimular a eco-
nomia local.

UEM
A universidade Estadual de 
Maringá (UEM) abre novo teste 
seletivo para contratação de 
118 professores temporários. 
As inscrições começam no dia 
24 de outubro e seguem até o 
dia 6 de novembro. Os contra-
tos podem ter prazo máximo 
de duração de dois anos. Em 
Umuarama foram disponibiliza-
das 17 vagas e a fase do pro-
cesso será através da aplicação 
de uma prova inscrita, outra de 
didática e avaliação de títulos e 
currículos. A taxa para a ins-
crição é de R$ 153, e pode ser 
paga até o dia 7 de novembro.

Baile
A famosa Noite Tropical orga-
nizada pelo Harmonia clube 
de Campo de Umuarama já 
está com data marcada para o 
dia 23 de novembro. O clube 
divulgou a data pelas redes 
sociais, porém a banda que irá 
animar a noite e outros deta-
lhes ainda não foram divulga-
dos. A única coisa que se sabe, 
é que os portões no dia 23 de 
novembro, serão abertos às 
22h e que a decoração pro-
mete superar as anteriores.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PEABIRU

VARA CÍVEL DE PEABIRU - PROJUDI
Avenida Dr. Dídio Boscardin Belo, 487 - Centro - Peabiru/PR - CEP: 87.250-000 - Fone:

(44) 3531-3136 - E-mail: pea-ju-scdcpadp@tjpr.jus.br

Autos nº. 0001836-91.2014.8.16.0132

“Edital de CITAÇÃO da requerida EVELIN LENZ DE
BRITO, com prazo de trinta (30) dias.”

Edital para a  da requerida  inscrita no CPF nºCITAÇÃO EVELIN LENZ DE BRITO,
075.890.889-00, atualmente em local incerto e não sabido, dos termos da presente AÇÃO
MONITÓRIA sob nº 0001836-91.2014.8.16.0132, em que tramita por este Juízo de
Peabiru-PR, movida por ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA em face de

 EVELIN LENZ DE BRITO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito no valor de
R$ 12.720,76 (doze mil, setecentos e vinte reais e setenta e seis centavos), acrescido do

 montante de 5% do valor da causa a título de honorários advocatícios. Fica a parte
requerida cientificada de que, se no mesmo prazo efetuar o pagamento, isentar-se-á da
responsabilidade do pagamento das custas processuais (art. 701, §1º), e ainda, de que no
mesmo prazo, poderá oferecer embargos nos próprios autos (CPC, art. 702). Cientifique, por
fim a parte requerida, que aplica-se à ação monitória, a possibilidade de parcelamento da
dívida contida no artigo 916 do CPC, como forma de renúncia ao direito de opor embargos
monitórios (CPC, art. 916, §6º): “ . No prazo para embargos, reconhecendo o créditoArt. 916
do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução,
acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe
seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de um por cento ao mês.” O que “CUMPRA-SE”. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Peabiru, Estado do Paraná, aos dezessete dias do mês de setembro do
ano de dois mil e dezenove. Eu, Willian Bruno Svaigen, Técnico Judiciário o digitei.

 

PAULO EDUARDO MARQUES PEQUITO

JUIZ DE DIREITO

Assinado Digitalmente
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Uma grave colisão foi 
registrada ao final da tarde 
da quinta-feira (17), na ave-
nida Ângelo Moreira da Fon-
seca, perto do mercado Big 
Walmart. O choque envolveu 
uma Toyota RAV4, cor prata, 
placas de Guaporé/SC, que 
seguia na avenida e um Ford 
Escort, preto, de Umuarama, 
que trafegava pela rua Mar-
cos Moreno Cabeção.

Com a colisão, a Toyota 
subiu no canteiro central 
da avenida e bateu em um 
poste, que chegou a ficar 
deslocado. A área foi iso-
lada pela Polícia Militar para 

que equipes do Samu pres-
tassem socorrer aos condu-
tores dos dois carros, que 
sofreram ferimentos e foram 
encaminhados ao hospital 
de plantão.

Uma testemunha relatou 
que o Escort descia a rua, 
chegou a parar no cruza-
mento e depois seguiu em 
direção a avenida. O condu-
tor da Toyota tentou desviar, 
mas não foi possível e aca-
bou sendo atingindo pelo 
Escor t. Bombeiros foram 
ao local para desativar as 
baterias dos veículos, pois 
havia risco de incêndio.

COLISÃO dentre os veículos terminou na batida contra um poste de iluminação

OBEMDITO

Toyota desloca poste após colisão
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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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CRUZE SEDAN 1.8 LT ...........................................................11/12 ......................VERDE ....................................... COMPLETO, AUT .......................................................... R$ 43.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT ...........................................................13/14 ......................PRATA ........................................ COMPLETO,AUT, COURO ......................................... R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT ...........................................................14/14 ......................PRATA ........................................ COMPLETO, AUT, COURO ........................................ R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LTZ .........................................................13/13 ......................BRANCO ................................... 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 ..............................................................................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
VOYAGE  1.6 CITY ..................................................................14/14 ......................BRANCO ................................... COMPLETO .................................................................... R$ 36.900,00

@tribunahojenewsumuarama



24 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 18 DE OUTUBRO DE 2019

Saúde chama atenção para 
campanha contra o Sarampo

A Secretaria Municipal de Saúde 
está aler tando aos pais e respon-
sáveis por crianças de até 5 anos 
de vida para o cronograma de vaci-
nação contra o sarampo. A Campa-
nha Nacional de Vacinação Contra 
o Sarampo já começou e segue até 
28 de outubro. Na primeira etapa o 
público-alvo são as crianças de 6 
meses até 5 anos incompletos.

Todas as unidades de saúde do 
município estão ofertando a vacina. O 
atendimento é das 7h às 11h30 e das 
13h30 às 17h. Quem tem dúvida se já 
tomou a vacina deve levar a carteirinha 
até a unidade de saúde mais próxima.

Após a primeira etapa – que vai 
de 7 a 28 de outubro – a convocação 
é para os adultos, de 20 a 29 anos. 
Eles poderão procurar as unidades de 

saúde para receber a vacina das 8h 
às 17h, entre os dias 18 de outubro 
a 30 de novembro. Haverá vacinas 
também no sábado, 19, o “Dia D” da 
campanha, e também no dia 30 de 
novembro. “Informe-se na UBS do seu 
bairro e não perca esta oportunidade 
de se proteger contra o sarampo”, 
recomenda a secretária municipal de 
Saúde, Cecília Cividini.

Educação divulga premiados do “Televisando 2019”
A Secretaria Municipal de Edu-

cação divulgou ontem (quinta-feira, 
17), a premiação do Projeto Televi-
sando 2019, uma parceria entre o 
Instituto GRPCOM e a Prefeitura de 
Umuarama. O tema deste ano foi 
“Sustentabilidade: Vamos juntos por 
um mundo mais sustentável?” e a 
temática abordou os eixos ambien-
tal, social e econômico – o tripé da 
sustentabilidade.

A categoria Ilustração foi desti-
nada às crianças do 1º ao 3º ano, 
com par ticipação de 1.350 alunos 
das escolas municipais. História em 
quadrinhos foi destinada ao 4º e 5º 
ano e a categoria Game foi destinada 
aos professores, que propuseram a 

realização de provas a partir das pro-
postas do Televisando.

“Os professores que participaram 
dessa categoria trabalharam o tema 
com os alunos, e envolveram a comu-
nidade escolar”, explicou a secretária 
da Educação, Mauriza Lima.
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