
,23/10/2019
Edição 2433 - Ano VIII

UMUARAMA

l Pág. 6

Mesmo com veto mantido,
Lei do Passe Livre é aprovada
Um veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei que institui o Passe Livre não foi sufi-
ciente para derrubar o benefício. Acompanhantes de deficientes terão acesso gratuito ao 

transporte urbano coletivo no município. O veto foi mantido pelos vereadores numa disputa 
que terminou com 6 votos favoráveis contra 4 e altera apenas as atribuições da secretaria 

que fará o cadastramento dos acompanhantes. 

Atuação do MPPR 
contra sonegação 
identifica desvios de 
R$ 845 milhões 
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Apreensão em Marechal 
Cândido Rondon tinha 
Umuarama como 
destino

Lismara Ambrósio é 
campeã no Circuito 
Renault de Triátlon 
em Caiobá

Rodovia da morte
Adriano Peixoto de Oliveira, 41, morreu depois de bater com 
a moto Honda Twister em uma caminhonete Ford F-1000 na 
rodovia PR-482, entre Umuarama e Maria Helena, por volta 
das 15h40 de ontem (22). Oliveira era mecânico de motos e 

tinha oficina em Maria Helena. Ele retornava à cidade quando 
aconteceu a colisão. Peritos do Instituto de Criminalística de 
Umuarama coletaram informações do acidente e o corpo foi 

recolhido ao IML para necropsia.
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
04/11 - 08h23

Fases da lua

Umuarama Curitiba
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Minguante
19/11 - 19h13
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28/10 - 01h40
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h
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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.

05 08 09 14 25 28 30
concurso: 0216

03 15 19 24 29 38

concurso: 2001

concurso: 1397

11 15 28 36 43 55
concurso: 2200

concurso: 5103

01 09 14 20 78

concurso: 5433

85.593
38.154
85.433
22.006
37.687

AGOSTO

NÁUTICO/PE

concurso: 1880

01 04 05 06 07 09 11 13
15 18 19 20 22 23 24

concurso: 2015

11 24 26 27 28 32 35 
37 42 45 48 52 54 64

65 76 90 92 96 97 

04 12 17 18 37 38

01 02 29 56 58 65 74

Mancha de óleo
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que 
militares do Exército vão reforçar as ações de limpeza 
das praias atingidas por óleo no litoral do Nordeste. 
De acordo com Mourão, um grupo de cerca de 5 mil 
militares, da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada do 
Exército, em Recife (PE), já deu início aos trabalhos de 
limpeza das praias na última segunda-feira (21). “Fora 
os equipamentos que estão sendo distribuídos à Defesa 
Civil dos estados e municípios”, disse após reunião no 
Ministério da Defesa sobre o vazamento.

Encontro estratégico
Mourão se encontrou ontem (22) com os governadores 
da Bahia, Rui Costa, e de Sergipe, Belivaldo Chagas 
Silva, para organizar os esforços de limpeza das praias 
e que o material recolhido está sendo enviado para 
fábricas de cimento que utilizam o óleo na linha 
de produção. “A coisa vai sendo organizada”, disse, 
ressaltando que o governo trabalha com a hipótese de 
que o derramamento de óleo tenha ocorrido na região 
marítima próxima ao litoral do Rio Grande do Norte.

Tríplice fronteira aérea
Itaipu Binacional e a Infraero finalizam detalhes para 
a assinatura do segundo convênio para a ampliação 
da pista de pousos e decolagens do Aeroporto 
Internacional de Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira. O 
diretor de Coordenação de Itaipu, general Luiz Felipe 
Carbonell, conversou, em Brasília, com o diretor de 
Operações e Serviços Técnicos da Infraero, brigadeiro 
André Luiz Fonseca e Silva, sobre o aeroporto e outras 
obras estruturantes que a binacional está custeando, 
na região.

Rastreamento
“Todos os sistemas de 
inteligência do Governo 
Federal estão trabalhando 
para tentar chegar à 
conclusão de onde partiu 
esse óleo. A área a gente 
já sabe, no bico do Rio 
Grande do Norte, antes de 
fazer a curva para o norte 
do Brasil. Pelo trânsito 
das correntes marinhas, 
se acredita que dali teria 
saído esse óleo. Aí agora é 
cruzar dados”, contou.

“Inédito no mundo”
Mourão lembra que o 
governo não demorou em 
dar resposta ao desastre 
ambiental classificado 
como “inédito no mundo”. 
O presidente em exercício 
lembrou da decisão da juíza 
federal Telma Maria Santos 
Machado, que, em resposta 
a uma ação apresentada pelo 
MPF em Sergipe, reconheceu 
que o governo tomou as 
providências necessárias 
para conter o vazamento.
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Mandatos cassados
O Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE) cassou na segunda-feira (21) 
os mandatos do deputado federal 
Ricardo Barros (PP) e Jonas Guima-
rães (PSB). O motivo foi a participa-
ção dos dois em um jantar durante 
a campanha de 2018 no município 
de Barbosa Ferraz. O TRE conside-
rou que essa participação dos dois 
políticos no jantar, seria uma forma 
de ‘compra de votos’.

Barros disse que vai recorrer. 
“Já estou providenciando o recurso 
com efeito suspensivo da decisão 
do TRE/PR que me multou e deci-
diu pela cassação do meu mandato 
por ter comparecido a um jantar 
em uma festa de aniversário 
em Barbosa Ferraz em 2018.O 
recurso com efeito suspensivo 
deixará a decisão suspensa até 
a apreciação dos recursos no Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE)”, 
afirmou ele, em nota.

“Estou tranquilo e confiante na 

reversão da decisão já que toda a 
jurisprudência do assunto no TSE 
é favorável. Fui relator da lei de 
abuso de autoridade na Câmara. 
Legislação recebida com resistên-
cia por diversos setores do judiciá-
rio brasileiro, porém não acredito 
que essa decisão seja algum tipo 
de retaliação”, comentou Barros.

A assessoria de Barros des-
tacou que a decisão, por maio-
ria aper tada, “destoa da juris-
prudência do TSE a respeito do 
assunto”. Segundo a nota, o 
deputado participou como convi-
dado de um jantar em uma festa 
de aniversário em Barbosa Ferraz. 

O deputado Jonas Guimarães 
também se manifestou por meio 
de nota:

“Trata-se de decisão do Tribu-
nal Regional Eleitoral que enten-
deu neste primeiro momento 
haver eventuais indícios de 
incongruências na presença do 

Deputado em uma festa de ani-
versário no interior do Estado 
referente às eleições do ano de 
2018. Mesmo sendo convidado, 
o Ministério Público entendeu que 
houve vantagem pelo Deputado 
em razão do período eleitoral, 
fato nitidamente controverso e 
subjetivo. O Deputado Jonas Gui-
marães figura no polo passivo da 
Ação, juntamente com a Ex-Gover-
nadora Cida Borguetti e o Ex-mi-
nistro da Saúde Ricardo Barros. 
Embora o Relator tenha se con-
vencido pelo não cometimento de 
irregularidade, outros três magis-
trados opinaram pela procedência 
da Representação. O Deputado 
está convicto que a Decisão será 
reformada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral no sentido de confirmar 
a verdade material dos fatos, pois 
não existe nos autos quaisquer 
indícios de irregularidade come-
tida durante o processo eleitoral”.

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior autorizou nesta 
terça-feira (22) a abertura de con-
curso público para preenchimento 
de 2.400 vagas de soldados da 
Polícia Militar do Paraná. O despa-
cho governamental libera o início 
da organização do certame.

“Esse era um compromisso assu-
mido que estamos concretizando. O 
reforço no policiamento vai contribuir 
para que o Paraná siga perseguindo 
índices de criminalidade cada vez 
menores”, afirmou o governador. 
“Segurança é prioridade número 1 
e para isso precisamos de novos 
contingentes e equipamentos”.

A medida faz par te de um 
planejamento do governo esta-
dual que prevê a contratação de 
cerca de 3.000 novos agentes de 
segurança, incluindo policiais e 

bombeiros militares, investigado-
res, delegados e papiloscopistas 
para a Polícia Civil, além de agen-
tes de cadeia. “Estamos cortando 
em diversas áreas e passamos 
a investir no que é realmente 

essencial para melhorar a vida das 
pessoas”, destacou o governador.

A partir da autorização gover-
namental o processo do concurso 
passa a ser organizado pelas equi-
pes técnicas do Estado.

Governador libera concurso para 2.400 PMs

GOVERNADOR libera abertura de concurso para a 2.400 soldados da PM

RODRIGO FELIX LEAL
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Desvios de
R$ 845 mi
Uma das frentes de 

atuação do Ministério 
Público do Paraná consiste 
na apuração de fraudes fis-
cais e identificação de gran-
des devedores à Receita 
Estadual. Nesse sentido, 
tramitam atualmente no 
âmbito do Grupo de Atuação 
Especializada no Combate 
à Sonegação Fiscal e aos 
Ilícitos contra a Ordem Tri-
butária (Gaesf) – unidade do 
MPPR com atuação na área 
–, cerca de 400 procedimen-
tos investigatórios criminais 
a partir dos quais são apura-
dos crimes contra a ordem tri-
butária que causaram danos 
ao erário no montante de 
R$ 845,2 milhões.

Desse total, R$ 18,5 
milhões – relacionados a 14 
procedimentos – já foram 
integralmente restituídos 
aos cofres públicos e outros 
R$ 304,4 milhões, identifi-
cados em 98 investigações, 
foram parcelados após noti-
ficação aos devedores.

O balanço foi apresen-
tado pelo Grupo na última 
quar ta-feira, 16 de outu-
bro, durante a 2ª reunião 
ordinária do grupo diretivo 
do Comitê Interinstitucional 
de Recuperação de Ativos 

(Cira), formado por repre-
sentantes do MPPR, da Pro-
curadoria-Geral do Estado e 
da Secretaria Estadual da 
Fazenda que atua no com-
bate à sonegação fiscal e à 
fraude tributária.

“O cuidado com os recur-
sos públicos, o combate à 
sonegação e a efetiva recu-
peração de ativos sempre 
foram temas que preocu-
param muito o Ministério 
Público. Nos últimos anos, 
temos qualificado nossa 
atuação na área, e esses 
números demonstram esse 
esforço”, afirmou o procura-
dor-geral de Justiça, Ivonei 
Sfoggia, que integra o grupo 
diretivo do Comitê, junto 
com o secretário de Estado 
da Fazenda, Renê de Oli-
veira Garcia Júnior, e a pro-
curadora-geral do Estado, 
Letícia Ferreira da Silva.

GAESF
Instituído formalmente 

em julho deste ano, o Gaesf 
tem atuação em âmbito esta-
dual e dedica-se a zelar pela 
probidade da atividade de 
administração pública fazen-
dária, inclusive nos aspec-
tos relacionados a previsão, 
arrecadação e renúncia de 
receitas tributárias.

Cira
Além da apresentação dos resultados, também foi pauta do 

encontro do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, 
a assinatura, pelos representantes dos órgãos que o constituem 
(MPPR, PGE e Sefa) de um termo de cooperação que institui a 

sede operacional do Cira. No local, serão realizadas as atividades 
administrativas do grupo, audiências de conciliação com devedores 
tributários e capacitações dos servidores envolvidos nos trabalhos. 
A definição de um local próprio – que funcionará nas dependências 
do próprio Ministério Público, sem qualquer ônus adicional – tem 

por objetivo otimizar o fluxo de compartilhamento de informações 
entre os órgãos, bem como facilitar o acesso a sistemas de infor-

mações, respeitados os limites do sigilo fiscal.

Alerta e zelo
O Paraná vive momento 
mais tranquilo nas finanças, 
mas segue em alerta e o 
momento é de extremo zelo, 
disse o secretário Renê Garcia 
(Fazenda) sobre o encontro 
dos sete governadores dos 
estados do Sul e Sudeste em 
Florianópolis. As condições 
das contas públicas ainda 
são fonte de preocupação e 
a situação segue crítica no 
Rio Grande do Sul, no Rio de 
Janeiro e em Minas Gerais, 
que apresentam dificuldades 
para pagar a folha salarial e 
fornecedores.

Destaque 
Renê Garcia diz que o 
Paraná se destaca pela 
condição de equilíbrio 
financeiro com todas as 
contas em dia e recursos 
para investimentos. Isso 
acontece, disse o secretário, 
porque o Estado cortou 
despesas num “programa 
de responsabilidade 
administrativa”. Garcia alerta 
que o ambiente econômico 
nacional é de crise e as 
dificuldades do Estado 
podem crescer. “As linhas 
de comércio e as trocas são 
afetadas, com reflexos na 
arrecadação estadual”.

Articulação
O secretário reforçou a 
necessidade da atuação 
conjunta dos estados 
na articulação política 
para destravar as pautas 
econômicas no Congresso 
Nacional. “As reformas são 
mais que urgentes, tanto 
a da Previdência como a 
Tributária. O próximo ano, 
no entanto, pode exigir 
do Paraná o que já vem 
acontecendo em outros 
estados. Talvez tenhamos 
que assumir um programa 
agressivo de ajustes de 
despesas e de aumento da 
arrecadação”.

Interiorização
Nesta quarta-feira, o 

governador Ratinho Junior 
instala as secretarias 
estaduais em Ponta Grossa. 
E na próxima semana, 
reúne a partir do dia 30, os 
prefeitos das 399 cidades do 
Paraná estarão em Foz do 
Iguaçu. Os deputados estão 
antecipando as sessões para 
segunda e terça-feira para 
acompanhar a interiorização 
do governo. Em Foz, Ratinho 
Junior vai anunciar recursos 
para novas obras.

PSDB em Guarapuava
O presidente do PSDB do 
Paraná, Paulo Litro, coordena 
hoje o encontro do partido 
em Guarapuava com líderes 
políticos da região centro-sul. 
O advogado Samuel Ribas vai 
presidir a executiva municipal 
tucana. O ex-prefeito Fernando 
Ribas Carli confirmou 
presença na reunião.

Queremos ferrovia
O presidente da Coopavel, 
Dilvo Grolli, reafirmou no 
encontro de cooperativas 
em Cascavel que, entre 
as principais demandas 
do oeste, está a de uma 
ferrovia para escoamento da 
produção, especialmente de 
carnes. Grolli defende que o 
Paraná carece de “uma nova 
versão de concessão, um 
programa de investimentos 
em melhorias nas ferrovias 
e em novos trechos como 
o de Cascavel a Paranaguá, 
aproveitamento de parte 
da malha existente e a 
ampliação da linha da 
Ferroeste para Mato Grosso 
do Sul e para o Paraguai via 
Foz do Iguaçu”. 

Era para ser
O presidente Jair Bolsonaro 
disse à imprensa que 
defendeu o nome do 
deputado paranaense Filipe 
Barros para liderança do PSL 
na Câmara dos Deputados, 
mas que sua proposta foi 
vencida pela resistência da 
deputada Carolina Toni (SC) e 
Bibo Nunes (RS).
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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
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R$ 95.000

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

EDIFÍCIO BELA VIDA - OPORTUNIDADE!

JD. YONEZU
Próx. ao Colégio Sesi/Senai
Lotes com excelente topografi a.
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-1 - 162m²
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-2 - 162m²
R$ 49.900 - Qda 6, Lote A-3 - 162m² 
R$ 52.900 - Qda 6, Lote A-6 - 198m²
20% de entrada e saldo em até 48X

JD. VENEZA (IPORÃ)
A 300m do Fórum, muito   
bem localizado.
R$ 39.000 - Qda 01, Lote 21 - 267,75m².

SAN REMO/ZAELI
Terreno com excelente topografi a,  
a 50m do portão da entrada da Zaeli, 
pronto para construir.
R$ 98.000 - Qda 10, Lote 4 - 373m².

JD. CIMA
R$ 135.000 - LOTE 15-B, QUADRA 8 - Ex-
celente localização. Próximo ao Colégio 
Geração Cima.

JD. MONTREAL
Ótima localização. Saída para Xambrê,  
próximo à Fábrica de Sorvetes Guri.
R$ 39.900 - Qda 10, Lote 13 - 187,50m².

JD. ITAPUÃ
R$ 890.000 - Localização excelente, 
próximo ao Colégio Geração Cima. 
Ótima oportunidade para ponto 
comercial.

TERRENOS
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Veto do Executivo é 
aprovado pela maioria

O veto parcial do Poder Executivo ao 
projeto de lei que libera o passe livre 
(gratuito) no transporte público para os 
acompanhantes de pessoas deficientes 
foi aprovado pela maioria na Câmara 
Municipal de Umuarama, durante ses-
são ordinária na noite da segunda-feira 
(21). Foram 6 votos favoráveis contra 4.

Apesar da derrota, a vereadora 
Ana Novais (PPL), autora da proposi-
ção, acredita que o teor alterado não 
altera o objetivo.

“A alteração feita através do veto, 
trata apenas das atribuições a respeito 
do cadastro das pessoas que farão o 
acompanhamento dos deficientes. O 
restante do projeto não foi alterado”, 
explica a vereadora.

Segundo Ana Novais, no tramite de ela-
boração do texto, havia o entendimento 
de que a Secretaria de Saúde é que seria 

a mais bem qualificada para 
receber e analisar documentos 
contendo avaliações médicas 
que tiveram sua apresentação 
determinada no texto do pro-
jeto e, através destes é que 
seriam identificadas as pes-
soas com deficiência e seus 
acompanhantes. O texto foi 
analisado pelas comissões 
permanentes da Câmara Muni-
cipal, além de ter sofrido ana-
lise da procuradoria jurídica do 
Poder Legislativo antes de ir à plenário.

Por sua vez, o Poder Executivo 
encontrou inconstitucionalidade nos 
ar tigos que tratam das atribuições 
para o cadastro. Portanto o prefeito 
decidiu apenas vetar tais ar tigos e 
deixar a critério do Chefe do Execu-
tivo, definir qual secretaria é que ficará 

Norospar recebe doações 
de fraldas e potes para 

leite materno
O hospital Norospar recebeu na 

última segunda-feira (21) 886 potes 
para armazenamento de leite materno, 
7,3 mil pacotes de fraldas infantis e 
182 pacotes de fraldas geriátricas. As 
doações vão beneficiar tanto os bebês 
da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
neonatal tantos os pacientes do Sis-
tema Único de Saúde (SUS).

O montante foi arrecadado pelo 
Interact e as assembleias Divina Flor 
Nº 6 (Umuarama) e Anjos da Paz Nº 10 
(Cruzeiro do Oeste) da ordem DeMolay, 
além do Colégio Alfa.

Além das doações materiais, o 
hospital também está engajado em 
aumentar os recursos via Nota Paraná. 
Nesta ação, qualquer cidadão pode 
participar, basta depositar suas notas 
fiscais sem CPF nas caixinhas do 
Norospar espalhadas pelo comércio de 
Umuarama ou ainda entregá-las pes-
soalmente na recepção do hospital.

VETO não afetará objetivo do projeto, que é dar o passe livre aos acompanhantes 
de pessoas deficientes

ALEX MIRANDA

responsável pelas análises aos docu-
mentos apresentados e pelo cadastro 
dos acompanhantes.

“Acredito que será feito através 
de decreto, mais isso não importa, 
o mais importante é que o projeto 
passou, mesmo com o veto parcial 
e deverá ser transformado em lei em 
breve”, comemora Ana Novais.
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R$ 1 milhão 
para a Saúde

Umuarama foi uma das 
cidades contempladas com 
o investimento de R$ 50 
milhões na área da saúde, 
anunciado na última segun-
da-feira, 21, pelo governador 
Ratinho Jr, no Palácio do 
Iguaçu em Curitiba. A secretá-
ria municipal da Saúde, Cecí-
lia Cividini, e o vice-prefeito 
Hermes Pimentel da Silva, 
representaram o município 
na solenidade em que os 
recursos foram repassados.

Conforme o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto, 
serão contempladas a aten-
ção e vigilância, aquisição de 
equipamentos, novas obras 
e a Operação Verão 2019-
2020. Este é o primeiro 
pacote de investimentos do 
atual governo no setor, que 
contempla recursos para hos-
pitais filantrópicos, novos 
centros de especialidades, 
a regionalização da saúde 
com a construção de uni-
dades em regiões vitais do 
Estado, leitos de UTI, mais 
veículos, obras e reformas 
em unidades de saúde de 
mais de 160 municípios.

O prefeito Celso Pozzo-
bom disse que o recurso 

vem em boa hora. “Esta-
mos realizando grandes 
investimentos na área de 
saúde, e com essa parce-
ria do governo do Estado 
teremos condições de aten-
der ainda mais unidades”, 
afirmou. “Umuarama vai 
receber mais de um milhão 
de reais que farão a diferença 
na qualidade do atendimento 
a muitos usuários da saúde 
pública”, completou.

UBS
A secretária Cecília Civi-

dini informou que o dinheiro 
será aplicado na reforma de 
duas unidades básicas de 
saúde e também devem cus-
tear obras de ampliação em 
mais quatro unidades. “Com 
este convênio receberemos 
R$ 961 mil para reformas, 
melhorias e ampliações de 
postos de saúde e mais R$ 
44.631,46 para o Vigia-
SUS, um programa esta-
dual que visa for talecer e 
qualificar as ações de Vigi-
lância em Saúde nos muni-
cípios, previsto no Plano 
Estadual de Saúde”, expli-
cou. Os recursos repassa-
dos a Umuarama totalizam 
R$ 1.005.652,00.

Festival de Artes 2019
A Secretaria Municipal 

de Educação realiza hoje 
(23), durante todo o dia, 
o Festival de Arte da Rede 
Municipal de Ensino 2019, 
que ocupará o palco do Cen-
tro Cultural Vera Schubert. 
Esta será a 7ª edição do 
evento, que visa estimular 
os dons artísticos e cultu-
rais dos alunos e faz parte 
da Semana Cultural.

“Neste ano teremos 
apresentações artísticas e 

exposições de trabalhos de 
850 alunos que estudam 
em 19 instituições escola-
res”, conta a secretária de 
Educação, Mauriza Lima.
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da rede municipal o desen-
volvimento da linguagem 
ar tística através da par-
ticipação de espetáculos 
de música, dança, teatro e 
exposição de trabalhos de 
artes visuais

Gatilhos 
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obrigatórias, regulamenta a regra de 
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de despesas da União. Também 
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ajustar as contas públicas, como 
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públicas poderão voltar ao 
equilíbrio em dois ou três anos. 

Explica essa
A Câmara dos Deputados prepara 
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para falar sobre o assunto. 
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Gadotti terá a oportunidade de 
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premiada do ex-ministro Antonio 
Palocci acusada de corromper 
funcionários públicos para se 
livrar de multas milionárias.
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deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) para a Embaixada do 
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mostrou ao filho o tamanho da 
encrenca em que se meteu - e 
endossada pelo pai, claro. Se 
insistir no nome, Eduardo não 
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Relações Exteriores do Senado. 
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de segunda em Salvador, no 
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da Bahia, o PGR Augusto Aras 
reforçou a importância do 
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Tá anotado 
“A imprensa livre é um dos 
suportes da democracia. Por 
isso, o regime democrático, em 
especial, o Ministério Público 
Federal, tem de zelar pela 
liberdade de expressão, de 
manifestação e de pensamento”. 

Aliás
Aras revelou um caso curioso, que 
forjou o xerife linha dura que se 
tornou. Quando adolescente, lia as 
páginas policiais da Tribuna e ficava 
revoltado com injustiças nas ruas - 
em especial casos de estelionato.

Privatizações
O PDT tenta barrar na Justiça o 
programa de privatizações do 
Governo. Em ação protocolada 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF), o partido argumenta que 
a venda de estatais só pode ser 
feita por meio de lei específica 
e com autorização prévia do 
Congresso Nacional. 

Calma, gente
Em comunidades no litoral do 
Nordeste, e nas redes sociais, 
há quem culpe o presidente 
Bolsonaro pelo óleo nas praias e 
falam até em desvio de atenção 
da crise política. Sem nexo. Mas 
a Marinha continua a boiar à 
deriva como o óleo.  A conferir.
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Contrabando de cigarros
tinha Umuarama como destino

Agentes da Polícia federal apreende-
ram na noite da segunda-feira (21) uma 
carga de cigarros contrabandeados do 
Paraguai. A ação aconteceu durante 
a Operação Hórus, desenvolvida pela 
Polícia Federal, Cobra/BPFron/PM-PR, 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), Bope/
PMMS, Força Nacional e Exército Brasi-
leiro, com apoio da Seopi – Secretaria 
de Operações Integradas/MJSP.

Durante patrulhamento de rotina na 
região de Marechal Cândido Rondon, 
Policiais Federais avistaram o cami-
nhão e resolveram abordá-lo quando 
chegava em Toledo.

O veículo estava carregado com 
cerca de 500 caixas de cigarros con-
trabandeados do Paraguai, avaliados 
em aproximadamente R$ 1,4 milhão.

De acordo com o motorista, ele 

CAMINHÃO carregado seria deixado em Umuarama com 500 caixas de cigarros paraguaios

DIVULGAÇÃO

receberia a quantia de R$ 2 mil trans-
portar a carga de Marechal Cândido 
Rondon para Umuarama. O homem 

preso e os materiais apreendidos 
foram encaminhados à Delegacia de 
Polícia Federal de Guaíra.

Baleada e estuprada na entrevista de emprego
Uma mulher foi baleada, estu-

prada e drogada por um homem em 
Palotina (95 quilômetros de Umua-
rama) na segunda-feira (21). Ela teve 
que ser encaminhada para o hospi-
tal de Toledo, por conta da gravidade 
dos ferimentos.

A Polícia Militar foi comunicada do 
fato pelo médico de plantão do hospi-
tal municipal de Palotina que atendeu 
a vítima, que foi levada à instituição de 
saúde pelo próprio suspeito do crime.

Segundo o relato dela, foi chamada 

para uma entrevista de emprego, mas 
quando chegou, o entrevistador pediu 
para que fosse até a casa dele. Che-
gando no endereço, o homem apontou 
uma arma para a mulher e mandou ela 
tirar a roupa, quando ela se negou.

Diante da recusa, o autor ati-
rou nela e depois a estuprou. Ele 
ainda drogou a mulher e a violentou 
novamente durante a madrugada da 

terça-feira (22).
Em seguida, o homem a levou 

para o hospital municipal, onde os 
policiais também conversaram com a 
vítima e coletaram informações sobre 
a identidade do autor, que foi locali-
zado e preso ontem (22). Na casa do 
acusado, houve a apreensão da arma 
do crime, além de diversos objetos. A 
Polícia Civil investiga o crime.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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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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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

“Em Bom Sucesso” Alber to se diver te 
quando todos os convidados mergulham 
na piscina com Marcos e Paloma. Gisele 
é flagrada por Yuri beijando Diogo. Toshi 
cogita permanecer no Brasil. Ramon espera 
Paloma e os filhos. Alber to confirma para 
Tonho que pode voltar a trabalhar na man-
são. Nana decide que seu filho é de Diogo 
e afirma para Jorginho. William anuncia a 
Gisele que revelará a Nana quem é Diogo. 

Malhação
Filipe nota que Rita fica des-

confor tável com a presença de 
Rui. Nanda, Jaqueline e Anjinha 
admiram Rui. Raíssa demonstra 
preocupação com Rita. Madu-
reira flagra Thiago e Jaqueline 
namorando em sua sala. Daniel 
comemora a possível mudança 
de Milena para Caxias. Raíssa 
revela que Rui é ex-namorado 
de Rita. Carla comenta com 
Marco sua preocupação com 
Madureira. Raíssa desconfia de 
que Nanda possa ter roubado 
o caderno de Camelo. Rita se 
encontra com Rui.

Éramos Seis
Genu encontra um cartão do 

Hotel dos Viajantes no paletó 
de Virgulino. Candoca diz para 
Almeida que desconfia de dona 
Maria. Almeida tenta contar a 
verdade para Clotilde. Marlene 
conta a Júlio que não tem mais 
dinheiro e ele se desespera. Vir-
gulino convida Afonso para ir até 
o Hotel dos Viajantes. Shirley diz 
a Afonso que quer apresentar 

Inês a João e ele sofre.  

A Dona do Pedaço
Rock afirma a Téo que deseja 

ficar com Joana, para isso, ele 
precisa descobrir o mistério de 
Fabiana o mais rápido possível. 
Em conversa com Matilde, Maria 
da Paz deduz que conheceu Joana 
no berçário. Jô pede ajuda a Wil-
liam para apagar a fotografia que 
Fabiana tem contra ela. Fabiana 
pensa em chantagear Jô. Rael é 
acionado por Jô para conseguir o 
celular de Fabiana. 

As Aventuras de Poliana
Poliana desconfia que a 

mudança foi adiada devido aos 
exames que irá fazer. Luciano 
conta a Yasmin, Gael e Bení-
cio que eles terão um irmão ou 
irmã. Luisa revela a Durval que 
Poliana fará um teste de DNA. 
João recebe uma carta de amor 
anônima e fica intrigado. Mar-
celo dá de presente a Luigi sua 
antiga câmera de filmagem. Os 
irmãos Yasmin, Gael e Benício 
prendem Luciano no Clubinho, 

porque acreditam que o pai irá 
se esquecer deles com a chegada 
do novo filho. 

Cúmplices de um Resgate 
Otávio fica aflito em não ver 

Receba. No meio da caminho 
da cidade ele tira sua aliança. 
Regina queima os exames e diz 
que castigará Manuela, mas 
antes chama a atenção de Var-
gas. Isabela acredita que Rebeca 
lheu deu para Regina em troca de 
dinheiro. Priscila diz para Aurora 
que está triste, pois seu amor 
não é correspondido. 

Topíssima 
Pedro se surpreende ao per-

cebe que o homem é Taylor 
depois de fazer cirurgia plástica. 
Dagoberto manda Mão de Vaca 
se acalmar e diz que Andrea 
ficará. Pedro revela que a droga 
está sendo fabricada por Edi-
son. Taylor fica furioso quando 
descobre que Edison ainda está 
vivo e trabalhando no tráfico. 
Lara reclama da ausência de 
Beatriz e Carlos. 
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Você terá sorte nas tarefas e parcerias e também 
para jogos e sorteios. A Lua no seu paraíso astral 
deixa seu charme irresistível e um novo namoro 
pode evoluir rápido para compromisso. 

Ótimo astral para tomar decisões importantes no lar 
ou com a família. Você também pode retomar um 
projeto de trabalho que estava guardado. Atração 
por colega tende a ficar mais forte. 

Você vai conseguir o que quiser com seu charme 
e simpatia. A paquera promete papos e encontros 
bem animados. Estimule o diálogo com seu bem. 
Abuse do jogo da sedução! 

O desejo de aumentar seus ganhos será um estí-
mulo para o trabalho. Pode até faturar com algo 
feito em casa. No amor, vai esbanjar charme, mas 
buscará alguém que te dê segurança.

Bom momento para reivindicar melhorias no 
emprego, mas fale com calma. Tenha jogo de cintura 
em família. Sinal verde para declarar seu amor. Só 
não deixe uma conversa virar discussão. 

Preocupação com dinheiro pode te atormentar. Mas 
Marte dará garra de sobra para você correr atrás da 
grana. O medo de se decepcionar pode fazer você 
se fechar para o amor. 

Trabalhe em equipe e lidere o grupo. Encontros com 
amigos vão estimular as paqueras e uma amizade 
pode se transformar em paixão. A união pede mais 
companheirismo. 

Não adianta esperar que as vitórias caiam do céu: 
é preciso arregaçar as mangas e correr atrás. Uma 
atração proibida pode ficar irresistível, mas avalie 
os riscos para não se machucar.

Você terá facilidade para aprender com pessoas que 
já chegaram onde você quer chegar. Se você pro-
cura um novo amor, experimente ir a novos lugares.

Terá que batalhar muito para realizar seus planos, 
mas todo empenho vai valer a pena. Pode se apai-
xonar por alguma autoridade. No romance, assuma 
o comando e surpreenda no sexo. 

Bom momento para iniciar um curso e investir no seu 
crescimento profissional. Quem está livre vai querer 
um amor duradouro. A união segue firme. Sair da 
rotina vai apimentar a intimidade. 

Boa fase para promover as mudanças que deseja. 
Atração por colega deve aumentar e pode ser difícil 
fugir da paixão. A dois, mostre que é parceiro(a). 
Tome a iniciativa no sexo.
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BANCO 7

PAF
CARAMELADO

LOBISOMEM
MRGCAOS

CADEADOD
SOUIMPOR
ETISOROD

CECITROA
UAIPIMP

GRIDUVCE
IEMBALO
TATISBT

LIBERAURA
BEANIMAL

TALISMÃARO

A capital
de Tocan-
tins e a do

Paraná

Primeiro
presi-

dente do
Brasil

Órgão da
ONU para
a Saúde
(sigla)

Coberto
com calda
de açúcar
queimado

O Homem
Lobo

(Folcl.)

Conjunto
de bens
da noiva

Única
consoante
de "apoio"

Barra da
parte

inferior da
parede

Tranca
portátil

com
chave

Flexão
do verbo

"ser"
Rodovia
(abrev.)

Persona-
gem de "O
Guarani"

(Lit.)

Formação 
de largada
(autom.)

Base da
farinha

de mesa

Exigir em
troca 

Nome da
terceira

letra

Formato
do palito

de fósforo

Parte tam-
bém nutri-
tiva das
verduras

Mulher
muito

pequena

Artigo
feminino
indefinido

Sufixo 
de "gosto-

sura"

Habitante
do jardim
zoológico

Armação
da roda
da bi-
cicleta

Balanço
no berço 
Irmão de 

Caim (Bíb.)

Confusão
extrema

Prefixo de 
"dissolver"

Selo de
qualidade
Aspirante 

ao Exército

Tornar o-
brigatório 

3, em
romanos

Calçada da (?),
atração de Hollywood

Máquina como a
maria-fumaça

Cláudia
(?), atriz 

Apelido de
"Tatiana"

Torna
livre

Soa for-
temente

Bar
inglês

Nome da
letra "B"
Amuleto
da sorte

Raio solar
perigoso
Olham;

observam

Sílaba de
"rocha"

A da Mônica é a
Magali (HQ)

3/pub. 4/fama — grid. 6/cobrar — embalo. 7/talismã.
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BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

MISTER UMUARAMA
A noite da última sexta-feira (18) foi também de beleza masculina no Centro 

Cultural Vera Schubert -, e o resultado final elegeu como Mister Umuarama 2020, 
o jovem Maycon Santos, em noite de espetáculo. 

DIVULGAÇÃO

 Amamos a vida 
não porque esta-
mos acostumados 

à vida, mas a 
amar. Há sempre 
alguma loucura 
no amor, mas há 
sempre também 

algumas razão na 
loucura. 

(Friedrich 
Nietzsche) 

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje -, Paulo Roberto 
Fernandes , Elaine Cristina Bessão 
Nakamura, Eloisy Freitas Rodrigues, 
Erica Cristina Peteno Kovalechen, 

Angela Russi, Maria Olita, Florentino 
Aparecido Martins, Danilo Bravo, 
Sandra Struckel,  Lisamara Samar-
tano, Elenice Alvarenga da Rocha, 

Anita Gonçalves Dias, Nilson Daleffi 
e Cleuza Poleto Polii. Da coluna: 

felicidades!

CHÁ ROSA
No próximo sábado (26) às 15h30  tem Chá Rosa encerrando as ativida-
des da Campanha Outubro Rosa, na Casa da Amizade. O evento em sua 
oitava edição fala sobre a prevenção, sobre as vitórias e também desta-
ca o depoimento das mulheres que enfrentaram a doença. O convite é a 

camiseta do evento e vai ter casa cheia. Prestigiem.
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Que tal conhecer 
o Cruze Sport6?

Segurança pra ir e vir quando quiser. O Cruze Sport6 tem motor turbo de 153 CV, sistema stop/start e design 
com ar de esportividade. Assim é o Cruze Sport6.  Estilo único. Um carro que oferece mais do que você imagi-
nou em um hatch.  Além dos itens inéditos, esse Chevrolet possui luz de condução diurna em LED, aerofólio, 
ponteira do escapamento cromada, para-choques e rodas aro 17”. E o conforto? Conforto também tem que ser 
fundamental por isso, esse modelo possui bancos com revestimento premium e ajustes elétricos, interior mais 

claro e arejado ao abrir o teto solar e ainda com a facilidade dos comandos de áudio e de velocidade de cruzeiro 
no volante. Excelente  performance em todos os seus caminhos, o Cruze Sport6 vem com motor turbo de 153 CV 
e 24,5 kgfm de torque combinado com a economia do sistema stop/start e da nova geração do câmbio automá-
tico de 6 velocidades.  E mais: Chevrolet MyLink,  você sempre conectado. O sistema Chevrolet MyLink possui 
integração completa com Android Auto e Apple Carplay. Converse por mensagens, escolha rotas ou até acesse 

suas playlists no Spotify usando apenas sua voz. Tudo em uma tela de 8 polegadas touchscreen de alta precisão 
e botões de acessibilidade exclusivos. Integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay. 

OnStar 24 horas por dia, 7 dias por semana ao seu lado -, a tecnologia OnStar da Chevrolet oferece uma série de 
serviços para você ter segurança e praticidade dentro ou fora do seu veículo.

Uvel, aqui você tem muito mais vantagens!

DIVULGAÇÃO
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CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................14/15 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................... R$ 58.900,00
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
F1000 XLT MWM ...................................................................................93/94 ........................CINZA ............................................... COMPLETO ...................................................................................... R$ 45.900,00
FOCUS 1.6 SE .........................................................................................17/18 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO ...................................................................................... R$ 64.900,00
GRAN SIENA ESSENC DL ...................................................................18/18 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT ............................................................................ R$ 47.900,00
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 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 ...............................................................................15/16 ........................PRATA ............................................... COMPLETO, AUT ............................................................................ R$ 49.900,00
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
RANGER XLS ..........................................................................................18/18 ........................PRETO ............................................... COMPLETO ....................................................................................R$ 111.900,00
S10 LTZ 2.8  4X2 AT ..............................................................................14/14 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................... R$ 92.900,00
S10 LS 2.8 C.SIMPLES 4X4 .................................................................18/19 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO ....................................................................................R$ 106.900,00
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 V6 LTZ  .........................................................................16/17 ........................CINZA ............................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ..................................................R$ 124.900,00
VIRTUS COMFORT TSI 1.0 AUT ........................................................18/18 ........................PRATA ............................................... COMPLETO, AUT ............................................................................ R$ 64.900,00
VOYAGE  1.6 CITY .................................................................................14/14 ........................BRANCO .......................................... COMPLETO ...................................................................................... R$ 36.900,00
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
BLOCORAMA ESTRUTURAS DE 

CONCRETO LTDA – EPP, socie-
dade empresária limitada, com 
sede e domicilio sito à Rua Bahia, 
nº 5.504 QUADRA 39, lote 06, Zona 
II, CEP 87.501-430, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, devi-
damente inscrita no CNPJ sob. nº 
16.809.374/0001-92, COMUNICA 
O EXTRAVIO DE ALVARÁ Nº 31.049. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
B. & SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
19.990.096/0001-00, estabele-
cido na Rua Santo Anastácio, 4165, 
Conjunto Residencial Guarani I, CEP 
87.509-000, na cidade de Umua-
rama, Estado do Paraná, COMU-
NICA O EXTRAVIO DE ALVARÁ Nº 
32.423. Com esta publicação o 
mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.
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Expocenário   
Acadêmicos do 4º ano 
do curso de Arquitetura 
e Urbanismo da 
Unidade de Cascavel 
desenvolveram projetos 
cenográficos criativos 
como um tributo ao 
ceramista Athos Bulcão 
– um dos grandes nomes 
da arquitetura brasileira 
moderna. Essa é a 6ª 
edição do Expocenário, 
que convida toda a 
comunidade para 
apreciar os diferentes 
cenários espalhados 
por vários espaços 
da Unipar. O artista 
é reconhecido por 
composições leves, 
fluídas, limpas e planas, 
cenários minimalistas e 
estética monocromática, 
uma arquitetura 
neutralizada, brutalista 
e modernista. 

Psicologia no esporte   
A participação no 
esporte de rendimento 
é demarcada por 
diversos sentimentos, 
como ansiedade, 
medos, desafios e 
cobranças que podem 
afetar diretamente 
o desenvolvimento 
dos atletas. Com o 
intuito de contribuir 
para a melhoria da 
performance das 
atletas nos treinos e 
competições, a partir de 
técnicas aprimoradas 
pela área da Psicologia 
do Esporte, o Centro 
de Psicologia Aplicada 
(CPA) da Unidade de 

Francisco Beltrão está 
acompanhando as 
atletas de ginástica 
artística do município. 
As intervenções 
psicológicas visam a 
promoção da saúde 
mental associada ao 
desempenho esportivo, 
proporcionando um 
espaço de acolhimento 
e escuta e viabilizando 
o autoconhecimento 
e estratégias de 
enfrentamento. 

Psiquiatria   Atrelando 
o ensino teórico ao 
prático, estudantes do 
curso de Enfermagem 
da Unidade de Guaíra 
estiveram no Centro de 
Atenção Psicossocial 
(CAPS) e no hospital 
psiquiátrico Nossa 
Senhora Aparecida, de 
Umuarama. O objetivo 
foi proporcionar ao 
grupo uma maior 
aproximação com os 
pacientes portadores 
de necessidades 
psiquiátricas, como o 
transtorno mental e a 
dependência de álcool 
e drogas. Os futuros 
profissionais puderam 
conhecer os setores e as 
práticas de enfermagem 
usadas com os 
pacientes, entrando 
em contato com o 
campo profissional para 
vivenciar a articulação 
entre teoria e prática, 
o que propiciou 
elementos essenciais 
para a formação 
acadêmica.

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S ECopa Master 

de Futsal
Na segunda-feira (21) foram 
realizados jogos da segunda fase 
da Copa Master de Futsal (com 
atletas acima de 35 anos). Foram 
três rodadas na noite no Ginásio de 
Esportes Amário Vieira da Costa. 
Hoje (quarta-feira 23) a bola rola 
novamente no “Vieirão”, partir das 
20h, na segunda fase da rodada 
que terá dois jogos da 2ª da Copa 
Master. O primeiro embate será 
do Ademilar Futsal contra a Clínica 
Veterinária Santa Clara (campeão 
do Citadino Chave Ouro 2019 de 
Futsal) às 20h. A segunda partida 
será entre o Paraiso Móveis Serra 
dos Dourados Futsal e o Córrego do 
Longe Futsal, ás 21h.

Resultados da 
1ª rodada
O placar do primeiro jogo foi deci-
dido pelo Guanabara Gás Córrego 
do Longe Futsal, que marcou 4 gols 
contra o Clube Olímpico Umua-
rama, que converteu apenas um 
‘tento’. A segunda partida foi entre 
o Paraíso dos Móveis Serra dos 
Dourados Futsal contra o Gaspar-
zinho F.C. o jogo terminou em 2 
a 1 para o Serra dos Dourados. A 
última partida da noite foi entre o 
A. E. Barbosa Vale Sorte Aceru que 
marcou 3 a 1 no Dom Pedro Futsal.

 

Circuito de vôlei 
de praia

Estão abertas as inscrições para 
a 3ª etapa do Circuito Municipal 
de Vôlei de Praia. As competições 
acontecem no dia 03 de novembro 
no Bosque Uirapuru. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas até 
1° de novembro (sexta-feira). Os 
interessados devem entrar em con-
tato com a Secretária de Esporte e 
Lazer de Umuarama (Smel).

DIVULGAÇÃO



16  ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 23 DE OUTUBRO DE 2019

Lismara é campeã no 
Triathlon em Caiobá

A triatleta umuaramense Lis-
mara Ambrósio, 22, competiu 
domingo (20) no Circuito Renault 
de Triathlon, edição primavera, 
ocorrido no litoral de Caiobá. Lis-
mara estava a quase um ano sem 
competir na modalidade, e em sua 
reestreia na prova conquistou o pri-
meiro lugar geral do feminino.

A prova foi longa e Lismara per-
correu mais 20 km com bicicleta, 
outros 5 km de corrida e 750 
metros de natação. Tudo isso num 
tempo de 1h10min49seg.

Lismara competiu contra 32 tria-
tletas de todo o Estado. Segundo 

ela, a competição é uma 
das mais importantes e 
a mais difíceis em que 
ela par ticipou durante 
sua carreira.

“A prova para mim foi 
uma das mais importan-
tes ao longo de minha 
carreira, a primeira prova 
de Triathlon, após toda 
uma temporada afas-
tada por causa de uma 
lesão”, explica, lem-
brando de agradecer 
ao empenho do técnico 
Pedro Umbelino.

DIVULGAÇÃO

LISMARA no pódio recebendo a premiação do primeiro lugar


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

