
Paraná confirma 730 
casos de dengue e os 
primeiros casos de
zika vírus
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Comissão pela duplicação da 
PR-323 faz reunião aberta hoje
A Comissão pela Duplicação da PR-323 realizará reunião aberta à participação popular 
nesta quinta-feira (24), às 18h, na sala de vídeo principal da Unipar sede (Praça Masca-
renhas de Moraes). O tema a ser debatido trata do lançamento, em novembro, do edital 

de licitação para a duplicação de mais 21 quilômetros. l Pág. 5

Agricultores do Estado 
devem produzir mais 
de 36 milhões de 
toneladas de grãos 

Ex-prefeito de Terra 
Roxa e servidores têm 
bens bloqueados em 
R$ 3,2 milhões

Entre as 100 melhores
Por mais um ano, Umuarama ocupa lugar de destaque 

nacional entre as 100 cidades brasileiras com mais de 100 mil 
habitantes que oferecem as melhores condições para investir 

e empreender. A informação veio na edição desta semana 
da revista “Exame”, que traz na reportagem “Riqueza atrai 

riqueza” o ranking das melhores cidades do País para negócios. 
Umuarama permanece na lista desde 2014.
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Cidadania fiscal
Os deputados da CCJ aprovaram parecer favorável, apresentado 
pelo deputado Tião Medeiros (PTB), ao projeto de lei do 
deputado Dr. Batista (PMN). A proposição altera Lei estadual que 
cria o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Paraná – o Nota 
Paraná. “O objetivo é estimular a cidadania fiscal permitindo que 
outras instituições, como as de direito da pessoa idosa, possam 
participar do programa”, informou o relator.

Gás
Por solicitação do relator, 
deputado Evandro Araújo 
(PSC) a proposição do 
deputado Gilson de Souza 
(PSC), foi retirado de pauta 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), durante 
a sessão plenária da terça-
feira (22). O projeto torna 
obrigatória a inspeção de 
segurança nas instalações 
de gás de residências e 
comércios e define que a 
fiscalização seja realizada a 
cada cinco anos.

Caçambas 
Por iniciativa do relator, 
deputado Tadeu Veneri 
(PT), deputados adiaram 
discussão sobre o projeto 
de lei da deputada Cantora 
Mara Lima (PSC) que obriga a 
colocação de sinais refletivos 
nas caçambas basculantes 
estacionadas em vias públicas. 
“As caçambas que recolhem 
restos de construções ficam 
espalhadas por ruas gerando 
incômodo e perigo aos 
motoristas, principalmente 
à noite”.

Tomadas
Projeto de lei que dispõe sobre remoção de tomadas e 
proíbe a instalação de novas tomadas em celas de presídios 
no estado foi considerado inconstitucional pela Comissão 
de Constituição e Justiça. A proposta apresentada pelo 
deputado Ricardo Arruda (PSL) foi relatada pelo deputado 
Alexandre Amaro (Republicanos), que apresentou parecer 
favorável. No entanto, o deputado Tião Medeiros manifestou 
voto em separado apontando a inconstitucionalidade da 
matéria, entendimento que prevaleceu na CCJ.

Segurança pública
O deputado Delegado 
Fernando esteve reunido na 
terça-feira (22) na Casa Civil 
do Governo, com secretário 
Guto Silva. Também 
participou da reunião o 
secretário de Segurança 
Pública Coronel Marinho, 
os deputados Delegado 
Recalcatti, Tiago Amaral e 
o Delegado Geral da Polícia 
Civil Silvio Rockembach. Foram debatidos assuntos relacionados às 
pautas especificas para a Segurança Pública paranaense, em especial 
projetos importantes para a valorização e aperfeiçoamento 
dos profissionais da segurança pública do Estado.

ASSESSORIA

Sol com algumas 
nuvens

Sol com algumas 
nuvens
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Reforma Tributária
O ex-deputado federal, Luiz Car-

los Hauly, ministrará uma pales-
tra na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), na segunda-feira 
(28), às 14h30, sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC 
110/2019) que estabelece a 
Reforma Tributária. “O ex-deputado 
foi constituinte, tem grande peso 
no Congresso, especialmente na 
Câmara Federal, é tributarista e foi 
quem apresentou a proposta de um 
novo modelo para o sistema tributá-
rio nacional. Ele virá debater com os 
parlamentares no Plenário o projeto 
que tramita hoje em Brasília”, explica 
o presidente da Alep, deputado Ade-
mar Traiano (PSDB). “É oportuno que 
os deputados e a própria imprensa 
conheçam o que é a proposta que 
poderá se tornar realidade, uma vez 
aprovada pelo Congresso Nacio-
nal”, completou Traiano.

Luiz Carlos Hauly é o autor do 
texto original da Reforma Tributá-
ria, já aprovada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado. A apresentação que 
ele fará aos deputados abordará 
as competências de municípios, 
estados e União no novo modelo 
e os impactos dele aos setores 

Promover um aumento no 
número de policiais militares inte-
ressados em integrar o Corpo de 
Inativos Voluntários (CMEIV) é o 
objetivo do projeto de lei estadual 
que recebeu parecer favorável da 
CCJ da Alep.

O deputado Tiago Amaral 
(PSB), relator da matéria, explicou 
que o projeto faz alterações na Lei 
que institui a Diária Especial por 
Atividade Extrajornada Voluntária, 
a Gratificação Intra Muros. 

Militares que tenham sido 
transferidos para a reserva a qual-
quer tempo poderão se candida-
tar. A proposição será analisada 
por outras comissões e, poste-
riormente, votada em Plenário, 
também amplia o período de per-
manência no CMEIV.

PMs no ‘Escola Segura’

econômicos e à população; o perfil 
da arrecadação tributária brasileira 
atual; e as bases geradoras de 
tributos, entre outros aspectos. 
De acordo com Haauly, a proposta 
é “utilizar a tributação como ins-
trumento de desenvolvimento 
econômico sustentado e inclusão 
social como distribuição de renda 
através da mudança na legislação 
tributária atual”.

As inscrições da palestra “PEC 
110/19 Reengenharia Tecnológica 
Tributária Para Destravar o Bra-
sil” podem ser feitas pelo site da 
Assembleia Legislativa do Paraná.

HAULY vai debater com os parlamentares no Paraná o projeto que tramita hoje em Brasília

DIVULGAÇÃO

Já está em vigor a Lei 4.400, 
sancionada em 08 de outubro 
pelo prefeito Celso Pozzobom. O 
texto é oriundo de projeto apro-
vado na Câmara de Umuarama, 
de autoria da vereadora Ana 
Novais (PPL). Ele institui a garan-
tia, proteção e ampliação dos 
direitos das pessoas com Trans-
torno do Espectro Autista. 

O texto se volta a pessoas 
diagnosticadas com Transtorno do 
Espectro Autista – TEA, de acordo 
com a Organização Mundial de 
Saúde – OMS.

Entre suas diretrizes, a Lei pro-
põe o apoio social e psicológico 
às famílias de pessoas com TEA; 
realização campanhas de esclare-
cimento; a participação da comu-
nidade na formulação de políticas 
públicas específicas; atenção inte-
gral às necessidades de saúde da 
pessoa com o transtorno; o estí-
mulo à sua inserção no mercado 
de trabalho.

A responsabilidade é do Poder 
Público quanto à divulgação da 
informação e à conscientização 
sobre o tema.

Políticas públicas aos autistas
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Zika Vírus
no Paraná

O boletim epidemioló-
gico divulgado na terça-
-feira (22) pela Secretaria 
da Saúde do Paraná regis-
tra os primeiros casos de 
Zika Vírus no Estado. 
São 3 casos, registra-
dos em Foz do Iguaçu. 
Todos são autóctones, 
o que significa que a 
doença foi contraída na 
cidade de residência 
da pessoa. Os casos 
aconteceram no mês 
passado. A confirmação 
saiu agora, depois de 
análises laboratoriais. 
As pessoas foram medi-
cadas e passam bem.

O boletim epidemio-
lógico é sobre Dengue, 
Chikungunya e Zika. 
O Zika é um arbovírus 
transmitido pela picada 
do “Aedes Aegypti”, o 
mesmo mosquito que 
transmite a dengue e a 
chikungunya.

Na maioria dos casos 
a infecção por Zika 
Vírus acontece de forma 
branda, com sintoma 
febril que permanece 
entre três a sete dias. 
Mas, no caso de infecção 

Dengue
O informe semanal da Secretaria da Saúde totaliza ainda 

730 casos confirmados de dengue no Paraná, do final de 
julho até agora. O aumento em relação à semana anterior é 

de 7%, com 48 casos a mais.
As três arboviroses – dengue, chikungunya e zika – se 

manifestam com febre, dores do corpo e nas juntas e dor de 
cabeça. O que difere é a intensidade dos sintomas.

em gestantes, a transmis-
são do vírus para o feto 
pode desenvolver com-
plicações neurológicas 
e uma das principais é a 
microcefalia, com lesões 
cerebrais irreversíveis e 
deformação dos ossos 
da cabeça do bebê.

“O Governo do Estado 
vem capacitando profis-
sionais para o manejo clí-
nico da dengue, chikun-
gunya e zika junto às 
22 Regionais de Saúde 
e secretarias munici-
pais de Saúde”, afirma 
o secretário da Saúde 
do Paraná, Beto Preto.

“Nosso objetivo é que 
o diagnóstico e o trata-
mento sejam seguros e 
eficientes. Mas é pre-
ciso a colaboração de 
todos os paranaenses 
na adoção de medidas 
preventivas de combate 
ao Aedes aegypti. Preci-
samos eliminar os cria-
douros que se formam 
nos recipientes que 
acumulam água parada 
nos quintais, empresas 
e terrenos vazios”, enfa-
tiza o secretário.

CPI das Fake News
O deputado Ricardo Barros (PP) 
foi eleito vice-presidente da CPI 
das Fake News. Formada por 
15 senadores e 15 deputados, 
a comissão investiga notícias 
falsas, criação de perfis falsos 
e ataques nas redes sociais. 
“Queremos identificar e 
combater os focos de produção 
de notícias falsas. Vamos 
trabalhar com afinco para que a 
desinformação não prospere na 
sociedade brasileira”, afirma.

Cyber bullying
Além de investigar as fake 
news, a CPI também debate 
o cyber bullying, aliciamento 
e orientação de crianças para 
cometimento de crimes de 
ódio e suicídio, consequências 
econômicas da produção e 
disseminação das notícias 
falsas que atentam contra 
a democracia; e esquemas 
de financiamento, produção 
e impacto das fake news 
nos processos eleitorais. A 
presidência da CPI é do senador 
Ângelo Coronel (PSD-BA) e a 
relatoria da deputada Lídice da 
Mata (PSB-BA).

Hauly
O ex-deputado Hauly (PSDB) 
vai apresentar aos deputados 
paranaenses na próxima 
segunda-feira (28) os detalhes da 
PEC 110, uma das propostas da 
Reforma Tributária que tramita no 
Congresso Nacional. A conversa 
com os deputados será no 
grande expediente da Assembleia 
Legislativa, a partir das 14h30.

Reforma
“Se não for aprovada a reforma 
tributária este ano, o crescimento 
do ano que vem não passa de 
1%. E, se for aprovada, vai crescer 
3,6%. O empresariado brasileiro e 
do mundo inteiro está esperando 
essa reforma na linha que nós 
estamos propondo, que é a 
criação de um IVA [Imposto sobre 
Valor Agregado], do imposto de 
renda e imposto patrimonial”, 
disse Hauly.  

Prática de cartel
O deputado Luizão Goulart 
(Republicanos-PR) destacou a 

aprovação na CCJ do projeto de 
lei que aumenta a pena para 
empresas que praticarem cartel, 
como em postos de combustíveis. 
“Essa é uma prática que onera 
indevidamente não apenas 
os donos de automóveis, mas 
toda a cadeia produtiva, 
que necessita do transporte 
terrestre para escoar a 
produção, além dos cidadãos 
brasileiros que dependem do 
transporte público”.

Investimentos
A deputada Aline Sleutjes 
(PSL-PR) garantiu R$ 13 milhões 
a municípios nos primeiros 
meses de atuação parlamentar. 
“Em pouco tempo na casa todo 
o trabalho foi recompensado”, 
disse. As emendas beneficiaram 
diversos municípios e em 
distintas áreas: melhorias na 
saúde, rodovias e infraestrutura.

Tereza na China
A ministra Tereza Cristina 
(Agricultura) se encontrou, em 
Pequim, com o presidente da 
Cofco, Jun Lyu. O executivo 
informou que o grupo, maior 
processador de alimentos 
da China, pretende ampliar 
investimento em quatro plantas 
de açúcar no Brasil. Tereza 
Cristina propôs que os chineses 
invistam também em projetos de 
logística no Brasil, como ferrovias 
e portos, principal gargalo para 
o escoamento da produção 
agropecuária nacional.

STI iluminada
Avenidas, ruas, praças e parques. 
Nada ficou de fora. Foram 20 dias 
para que a iluminação pública de 
Santa Terezinha de Itaipu entrasse 
entre as cidades modernas, 
inclusivas e sustentáveis, 100% 
iluminada em LED. Foram 
4.018 luminárias substituídas. 
“Trabalhamos muito para que 
esse projeto saísse do papel. 
Priorizamos a qualidade em todos 
os aspectos e a redução gradativa 
na taxa de iluminação pública. 
Hoje somos referência pelo fato 
de buscarmos, por meio de 
projetos técnicos, o melhor para 
a cidade e para as pessoas que 
vivem nela”, destacou o prefeito 
Cláudio Eberhard (PSDB).
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Reunião aberta da Comissão 
pela duplicação da PR-323

A Comissão pela Duplicação da 
PR-323 realizará reunião aberta à partici-
pação popular nesta quinta-feira (24), às 
18h, na sala de vídeo principal da Unipar 
sede (praça Mascarenhas de Moraes). 

“Ao longo de três anos, foram deze-
nas de encontros e certamente a atua-
ção da comissão chamou e continua 
chamando a atenção da sociedade 
para a questão. Olhando pelo lado 
prático, o resultado até o momento é 
a duplicação do trecho de pouco mais 
de vinte quilômetros entre Paiçandu e 
Doutor Camargo”, avalia o presidente 
da comissão, Sérgio Frederico.

“Estamos aguardando o próximo 
passo, o lançamento, em novembro, 
do edital de licitação para a duplicação 
de mais 21 quilômetros”, ressalta.

O deputado estadual Delegado Fer-
nando Martins confirmou presença e 
deverá contextualizar o cronograma de 
obras da rodovia a partir de informações 
colhidas junto ao governo do Estado. 

“A partir de sua explanação, defini-
remos que atitude adotar, se enérgica 
(em relação à cobrança) ou amis-
tosa. A prioridade é que o governo 

nos atenda dentro do que foi prome-
tido, como no caso da construção de 
terceiras faixas, emergencialmente, 
para amenizar problemas críticos”, 
complementa Frederico. 

Segundo ele, mais do que nunca 
é importante atuar em conjunto, com 

forte representatividade de todas as 
regiões entrecortadas pela rodovia. 
Caso o cronograma de licitações não 
seja seguido à risca, uma mobilização 
com ações estratégicas, como protes-
tos pacíficos e faixas, poderá ser orga-
nizada em dezembro.

Palestra com Arthur Igreja reúne cerca de 300 empresários

REUNIÃO é hoje na Unipar sede e vai tratar do lançamento, em novembro, do edital de licitação para a 
duplicação de mais 21 kms

DIVULGAÇÃO

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/
SP e o Sebrae de Umuarama reuniram 
cerca de 300 empresários da região 
para um seminário com Arthur Igreja 
sobre “Inovação Disruptiva e o Futuro 
dos Negócios”. O evento foi realizado 
na noite desta segunda-feira (21).

Durante a conversa com os empre-
sários, o renomado palestrante bra-
sileiro abordou temas relacionados 
a inovação disruptiva e ao futuro dos 
negócios. Além disso, foi discutida a 
necessidade de entender as cidades 
e suas culturas para que seja possível 
aplicar uma tendência de negócios.

O evento contou ainda com o apoio 
da Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Umuarama (Aciu), da Coor-
denadoria das Associações Comerciais 
e Empresariais de Entre Rios (Cacier) 
e da Faculdade ALFA. PALESTRANTE abordou temas relacionados a inovação disruptiva e ao futuro dos negócios

ASSESSORIA
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PR deverá produzir mais de 
36 milhões de ton de grãos

Com a colheita dos cereais de 
inverno praticamente concluída, a safra 
de grãos 2018/19 no Paraná está 
sendo encerrada com um total estimado 
de 36,3 milhões de toneladas, volume 
3% acima da safra anterior (17/18) que 
atingiu 35,4 milhões. É quase um milhão 
de toneladas de cereais a mais produzi-
dos no Estado, segundo levantamento 
do Departamento de Economia Rural 
(Deral), da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento, relativo 
ao mês de outubro.

A safra de grãos de verão 
(2019/20), que está sendo plan-
tada, poderá chegar a 23,4 milhões 
de toneladas, sendo que o cultivo de 
soja representa 90% da área plantada 
nesta época do ano no Estado. A safra 
de grãos de verão poderá ser 19% 
maior em relação à safra passada, 
que foi de 19,6 milhões de toneladas.

Segundo o diretor do Deral, Salatiel 
Turra, essa safra 19/20 começa com 
um potencial de 4 milhões de toneladas 
a mais, por causa da possibilidade de 
recuperação da soja, que quebrou no ano 
passado devido à seca, quando foram per-
didas mais de 3,5 milhões de toneladas.

Para a safra de grãos de verão 
deste ano, a seca volta a ser uma 
preocupação, disse Turra. Sem chuvas 
regulares desde o início de setembro, 

Chuvas
Ainda de acordo com o analista do Deral, 
Edmar Gervásio, as últimas chuvas bene-
ficiaram mais as lavouras das regiões 
Sudoeste e Sul. Já na região Oeste, 
grande produtora de soja, ocorreram 
chuvas, mas elas foram insuficientes e 
o solo voltou a ficar seco. Apenas 18% 
da área prevista na região foi plantada. 
A preocupação é que o período para o 
plantio começa a ficar restrito no Oeste.
Se chover no Oeste, a soja ainda pode 
ser plantada. Agronomicamente, é 
recomendável para o desenvolvimento 
da planta. Porém, se for considerado 
o sistema de produção, que inclui o 
plantio do milho safrinha, pode haver 
comprometimento, salientou Gervásio.

O volume da safra 2018/19 é 3% maior que a safra anterior (17/18) que atingiu 35,4 milhões

AEN

as regiões Norte, Oeste, Noroeste e 
Norte Pioneiro estão sofrendo com 
a estiagem. De acordo com o Deral, 
a situação hídrica já foi normalizada 
nas regiões Central e Sul do Estado. 
O plantio da safra de verão começa a 
sofrer atrasos por conta da seca, mas 
há tempo para recuperação, salientou.

Turra diz que por enquanto o sinal 
é amarelo para o plantio de soja. “Há 
preocupação com o cenário climático 
que ainda está incerto”, afirmou.

SOJA
O plantio de soja da safra 2019/20 

foi feito em 45% da área estimada 

de 5,5 milhões de hectares, porém 
está um pouco atrasado em relação 
ao ritmo de plantio de anos anterio-
res. O período da soja no Paraná vai 
até 31 de dezembro, então há tempo 
para recuperação, informou o analista 
Edmar Gervásio, do Deral.

Em condições normais de clima, 
o Deral estima um volume de 19,8 
milhões de toneladas para a safra de 
soja, que representa um incremento 
de 23% sobre a soja da safra passada 
(2018/19) que atingiu volume de 16,1 
milhões de toneladas. A safra anterior 
foi prejudicada pela seca.

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
22/9 a 22/10 0,5000 0,3153 0,0000
23/9 a 23/10 0,5000 0,3153 0,0000
24/9 a 24/10 0,5000 0,3153 0,0000
25/9 a 25/10 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,33% 28,95 
Vale ON -0,40% 47,11 
ItauUnibanco PN +1,42% 36,39 
Bradesco PN +0,86% 35,30 
Weg ON +4,45% 25,84 
BTGP Banco UNT +4,20% 61,79 

IBOVESPA: +0,15% 107.543 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 108,65
Libra est. 0,7760
Euro 0,8993
Peso arg. 58,86

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,0% 4,0320 4,0330 -2,9%
PTAX  (BC) -0,3% 4,0715 4,0721 -2,2%
PARALELO -0,9% 3,9800 4,2500 -2,7%
TURISMO -0,9% 3,9800 4,2300 -2,8%
EURO -0,5% 4,5263 4,5282 -0,3%

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 23/10

Iene R$ 0,0375
Libra est. R$ 5,25
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1590,84 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/10

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 23/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 83,00 -2,9% 1,8%
SOJA Paranaguá 88,00 -3,8% 1,1%
MILHO Cascavel 38,00 5,6% 22,6%

SOJA 933,75 -0,25 4,6%
FARELO 308,60 1,70 3,3%
MILHO 387,75 -0,25 3,9%
TRIGO 520,75 2,75 7,8%

SOJA 76,79 -2,0% 2,8%
MILHO 33,00 1,3% 13,2%
TRIGO 45,48 0,0% 1,8%
BOI GORDO 157,10 0,5% 3,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 23/10 PR DIA 30d.

Em 23/10 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 

III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Entre as 100
melhores

Por mais um ano 
a Capital da Amizade 
ocupa lugar de destaque 
nacional, entre as 100 
cidades brasileiras com 
mais de 100 mil habi-
tantes que oferecem as 
melhores condições para 
investir e empreender. A 
informação veio na edi-
ção desta semana da 
revista “Exame”, que traz 
na reportagem “Riqueza 
atrai riqueza” o ranking 
das melhores cidades do 
país para negócios. Umua-
rama permanece na lista-
gem desde 2014, quando 
um estudo da consultoria 
Urban Systems mostrou 
que a cidade estava em 
74ª cidade do Brasil para 
se fazer negócios.

O ranking é resultado 
da pesquisa que leva em 
consideração o PIB per 
capita, a evolução das 

exportações, a despesa 
per capita anual com edu-
cação e com saúde, entre 
uma série de critérios.

No grupo das 100 
melhores cidades do país, 
Umuarama tem um PIB 
per capita médio de R$ 
45.430,00 por habitante/
ano e registrou um cresci-
mento médio de 18% nas 
exportações (23% nas 10 
melhores cidades).

As despesas anuais 
com educação f ica-
ram em R$ 747,00 por 
habitante e os gastos 
com saúde foram de R$ 
822,00 também por habi-
tante/ano – quanto nas 
10 melhores cidades os 
valores respectivos foram 
R$ 877,00 e R$ 909,00.

Hoje, apenas 8 cida-
des paranaenses apare-
cem na lista e somente 
Araucária manteve a 
colocação (19º). Todas as 
outras recuaram, Umua-
rama foi uma delas.

Conforme a pesquisa 
deste ano, a cidade para-
naense melhor posicio-
nada foi Curitiba (12º 
lugar), seguida de Arau-
cária (19º), Maringá (21º), 
Cascavel (53º), Toledo 
(60º), Londrina (73º), 
Umuarama (88º) e Guara-
puava (98º). Outras cida-
des de médio e grande 
porte do Paraná, como 
Ponta Grossa, São José 
dos Pinhais, Foz do Iguaçu, 
Colombo e Paranaguá caí-
ram de posição e não apa-
receram no ranking deste 
ano da revista “Exame”.

Frango na Telha
Nos dias 9 e 10 de novembro, 
a população de Umuarama e 
região terá a oportunidade de 
saborear o prato típico da Capital 
da Amizade. Nesta data o Rotary 
Clube Umuarama realiza, com o 
apoio da Prefeitura e dos demais 
clubes rotarianos, a 20ª Festa 
do Frango na Telha, com a 
expectativa de atender mais 
de 3 mil visitantes no Pavilhão 
de Indústria e Comércio do 
Parque de Exposições Dario 
Pimenta Nóbrega.
Toda a renda da festa será 
revertida para auxiliar 10 
instituições que prestam 
assistência social e serviços na 
área de saúde, entre as quais 
o Abrigo Tia Lili e o Hospital 
Uopeccan. Dia 9 será servido 
jantar e no dia 10 almoço a 
partir das 11h. 

Lobby
A previsão de economia com a 
reforma da Previdência poderia 
chegar perto do patamar de 
R$ 1 trilhão - estimativa inicial 
-, se deputados e senadores 
não tivessem cedido ao lobby 
de alguns setores. A pressão 
das entidades filantrópicas, por 
exemplo, prevaleceu e derrubou 
do texto da PEC paralela o 
fim de isenção previdenciária 
prevista na primeira versão do 
relatório do senador tucano 
Tasso Jerreissati (CE). Se fosse 
mantido o fim da imunidade 
tributária para essas entidades, a 
economia poderia ultrapassar os 
R$ 60 bilhões em dez anos. 

Gradual 
Derrubado da Previdência, o fim 
da isenção será tratado em um 
projeto de lei complementar. O 
texto deve prever a cobrança 
gradual, em cinco anos, de 
contribuições previdenciárias 
de entidades enquadradas 
como filantrópicas, mas com 
capacidade financeira. 

Exportações 
Há lobby também de ruralistas, 
bancada mais atuante do 
Congresso, para derrubar 
a cobrança gradual, em 
cinco anos, de contribuições 
previdenciárias do agronegócio 
exportador. Impacto fiscal 
previsto também é de R$ 60 
bilhões em dez anos. 

No plenário
Secretários e assessores 
do Ministério da Economia 
foram barrados na entrada do 
plenário do Senado momentos 
antes do início da votação 
da reforma da Previdência. 
Mas conseguiram entrar com 
a ajuda (“carteirada”) de 
senadores governistas. 

No plenário 2
Eram mais de 20 e alguns 
incomodaram senadores com 
insistentes pedidos de votos pela 
reforma. “Tive uma paciência de 
Jó”, reclamou o senador Jorge 
Kajuru (Cidadania-GO). 

Energia
A consulta aberta pela Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica) para taxar a energia 

solar está na mira de deputados 
e senadores. Pretendem realizar 
audiências públicas nas duas 
Casas para que diretores da 
Agência expliquem o objetivo da 
revisão das atuais regras.

Custo
A consulta que trata da chamada 
geração distribuída foi aberta 
recentemente e se encerra em 
30 de novembro. A bancada de 
parlamentares crítica à medida 
cita, por exemplo, que muitos 
agricultores buscaram a energia 
solar como uma alternativa para 
baratear o custo da produção.

Laranjas
A bancada do Psol pede ao 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, investigação sobre 
suposto acesso privilegiado de 
informações que o presidente 
Jair Bolsonaro e o ministro da 
Justiça, Sergio Moro, teriam tido 
ao processo que investiga o caso 
das candidaturas laranjas do PSL 
nas eleições de 2018. 

Alegações 
O partido diz que o ministro 
Moro apresenta alegações 
contraditórias sobre o caso e 
ao mesmo tempo diz que os 
documentos não existem ou que 
seriam apenas um apanhado de 
notícias publicadas na imprensa. 

Mancha
O ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, irá o Senado no 
dia 13 de novembro para dar 
explicações sobre as medidas 
adotadas para conter as 
manchas de óleo que atingem o 
litoral da região Nordeste. 

Emergência 
Salles falará aos senadores da 
Comissão de Meio Ambiente 
que elaboraram documento no 
qual pedem ao Governo que seja 
decretada emergência ambiental 
para facilitar a liberação de 
recursos financeiros, humanos 
e materiais para enfrentar o 
vazamento. 
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Ex-prefeito e servidores têm 
bens bloqueados em R$ 3,2 mi

O ex-prefeito da gestão 2013-
2016 de Terra Roxa (106 kms de 
Umuarama) e outros seis agentes 
públicos foram alvos de decisão 
judicial que determinou o blo-
queio de bens no montante de R$ 
3.224.946,50. A liminar, expe-
dida na terça-feira (22), pela Vara 
da Fazenda Pública da comarca, 
atende pedido feito em ação civil 
pública ajuizada pela Promotoria de 
Justiça local após a constatação de 
atos de improbidade administrativa 
praticados pelos gestores.

Investigação do Ministério 
Público do Paraná demonstrou que 
os agentes públicos, que atuavam 
no Departamento de Tributação 
Municipal, promoviam baixas de 
créditos do Município – especial-
mente tributos, como IPTU e ITBI 
– sem as quitações das dívidas, 
o que causou expressivo prejuízo 
ao erário. Os investigados manu-
seavam ilegalmente o sistema 
eletrônico da Prefeitura para 
fazer a falsa quitação dos crédi-
tos, obtendo em troca vantagens 
indevidas, inclusive para fins 
políticos. A apuração comprovou 
que o ex-prefeito agiu de maneira 

omissa, permitindo e benefician-
do-se dos atos de improbidade.

A determinação da indisponibili-
dade de bens busca garantir o res-
sarcimento do prejuízo causado ao 
erário e o pagamento de eventual 
multa civil a ser aplicada no caso 
de condenação. No mérito da ação, 
o Ministério Público do Paraná 

requer a condenação dos agentes 
públicos às sanções previstas na 
Lei de Improbidade Administra-
tiva, entre elas, a perda da função 
pública, a suspensão dos direitos 
políticos, o ressarcimento integral 
do dano e a proibição de contratar 
com o poder público. Cabe recurso 
da decisão liminar.

Bêbada na igreja
Uma mulher de 35 anos foi presa 
na noite de terça-feira (22), em 
Goioerê, após depredar o banheiro 
da Igreja Matriz da cidade. Os PMs 
que atenderam a ocorrência notaram 
que a mulher estava embriagada. No 
banheiro, ela teria quebrado parte dos 
azulejos da parede e o suporte do rolo 
de papel higiênico. A mulher recebeu 
voz de prisão e foi encaminhada para 
a Delegacia de Polícia Civil de Goioerê, 
sob acusação de ter danificado 
propriedade alheia.

PMs de Umuarama apreenderam uma garrucha e encaminharam uma mulher para a Delegacia 
no final da manhã da quarta-feira (23). Informações anônimas levaram os policiais até o 
Parque Industrial, onde acontecia o tráfico de drogas. O denunciante avisou também que 
no local havia uma moto furtada. Na casa, os policiais encontraram a garrucha de calibre 22 
e 11 munições do mesmo calibre. A moradora, de 51 anos, foi conduzida à delegacia.

OBEMDITO
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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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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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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.
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Vivi critica bolo 
de Maria da Paz
Em “A Dona do Pedaço” Maria 
da Paz pede ajuda a Amadeu. Zé 
Hélio aler ta Téo sobre Jô. Beatriz 
pede Zé Hélio em namoro. Téo e 
Kim pedem para Vivi não prejudi-
car Maria da Paz no concurso de 
bolos. Vivi comenta seus planos 
para Chiclete. Maria da Paz a Ama-
deu comemoram o arquivamento 
do processo contra ela. Rock fla-
gra Kim com Paixão e termina o 
contrato com ela. Zé Hélio con-
segue pegar o celular de Fabiana 
durante a festa de Rock. Vivi cri-
tica o bolo feito por Maria da Paz. 

Bom Sucesso
Gisele implora para que Wil-

liam não conte nada para Nana, 
com medo de perder o emprego. 
Gabriela entrega Paloma e Mar-
cos para Ramon. Sofia fica triste 
ao se despedir de Jorginho. 
Thaíssa diz a Toshi que ela pode 
conseguir visto permanente no 
Brasi. Paloma vê Ramon dan-
çando com Francisca. 

Malhação 
Rita recebe um pedido de 

ajuda de Rui. Raíssa con-
fronta Nanda sobre o caderno 
de Camelo. Rita revela a Rui 
que a filha deles está viva. 
Vânia, Carla e Milena acredi-
tam que César não quer se 
mudar para Caxias. Thiago 
fica incomodado com a apre-
sentação de Nanda e Raíssa 
no sarau da escola. Filipe 
estranha o uso indevido das 
poesias de Camelo. 

Éramos Seis
Júlio discute com Lola e 

Marlene e se preocupa quando 
ouve o filho sair. Shirley con-
fessa o sente por João para 
Afonso. Júlio se diver te no 
cabaré com Marion. Maria 
tenta convencer Clotilde a se 
entender com Almeida. Lola 
pede para Júlio esperar o resul-
tado do prêmio da loteria para 
conversar com Assad. 

As Aventuras de Poliana
Ester se passa como aluna 

na Ruth Goular t, depois de 
te saído de casa escondida. 
Glória avisa Marcelo que 
encontrou um tratamento 
alternativo para memória no 
exterior. Filipa é questionada 
se foi ela quem escreveu a 
car tinha. Funcionários sus-
peitam de uma invasão na 
O11O. Lindomar pede que 
Filipa, Paola e Yasmin tirem 

a jaqueta personalizada que 
fizeram para o clube das ‘3 Sis’. 

Cúmplices de um Resgate
Regina queima os exames 

e diz que castigará Manuela, 
mas antes chama a atenção 
de Vargas. Dinho vai atrás 
de Meire e conta que Flora 
foi falar com ele e entregou 
a autorização para que os 
irmãos Vaz possam sair do 
apar tamento. 

Topíssima
Mão de Vaca vê Paulo 

Rober to no hospital e vai 
para cima do reitor. Edison 
diz que não tem pai e avisa 
que não conhece o homem na 
república. Taylor faz um teatro 
e diz que é o pai verdadeiro 
de Edison. Os policias ouvem 
tudo na delegacia e vão para 
a república. Edison tenta avi-
sar sobre as escutas, mas 
Taylor não dá bola. 
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A sorte brilha a seu favor e tudo deve correr bem 
no seu dia. O único desafio será administrar seu 
dinheiro. Fuja de jogos e investimentos arriscados. 
Abuse da criatividade entre quatro paredes. 

Você vai querer mais estabilidade no emprego e 
usará toda sua experiência para se firmar no que 
faz. Bom momento para assumir um compromisso 
ou reforçar a união com seu amor. 

Trocar ideias com os colegas é importante, mas 
conversas demais podem prejudicar seu desem-
penho. Fale de trabalho, mas fuja de fofocas. A 
dois, você e seu bem estarão ainda mais parceiros. 

Você pode ganhar uma boa grana extra no traba-
lho e também pode ter sorte em jogos e sorteios. 
Mas se não controlar os gastos, vai torrar tudo com 
bobagens. A dois, só carinho e sedução. 

Pode ter uma discussão em casa no início do dia. 
Meça as palavras para chegar a um consenso. 
Pode retomar um antigo emprego. Paixões prote-
gidas, mas pode preferir ficar em casa hoje. 

Resolver um problema de casa ou família pode te 
trazer alívio. Não confie em tudo que ouvir. Mas o 
Sol vai estimular o diálogo e tudo será esclarecido. 
Você vai se soltar mais nas paqueras. 

Um projeto que parece ser lucrativo pode não ser. 
O Sol vai estimular as finanças. Se está livre vai 
buscar um romance duradouro. Na união, mostre 
o quanto valoriza a pessoa amada.

Pode ter alguns contratempos de manhã, mas 
serão passageiros. O Sol vai iluminar seu astral 
à tarde e nenhum obstáculo vai parar você. Vai 
demonstrar todo seu amor na relação. 

Você vai contagiar o mundo com seu otimismo. 
Mas notícias de alguém de fora pode abalar o seu 
astral. Não esconda nada da pessoa amada. Boa 
fase para sonhar e planejar o futuro a dois. 

Ótimo astral para encarar desafios e mudar o que 
incomoda. Quem está livre vai querer aproveitar o 
momento para curtir a vida. Estimule o companhei-
rismo e fale do futuro com o seu par. 

Conflitos podem surgir: resolva tudo com diálogo. 
Na paixão, você terá certeza do que quer e vai 
escolher seu alvo a dedo. Vida a dois protegida. 
Lutem juntos pelo que querem. Invista na sedução. 

Invista nos estudos, faça cursos e aprenda tudo que 
puder. Na paquera, que tal ir a lugares diferentes 
e conhecer gente nova? Saia da mesmice! Ótima 
sintonia com seu bem. 
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BANCO 8

CGVP
COSTUREIRA

NARAROC
CLARABELA
HNDALEM

CALÇAREP
AVALIAMA
CIOAMEM
UPUCONE

ESTAÇÃOUN
TETACAT
IIFERRO
CINEACE

PARAFINADA
ARROSEA

Tipo de
palco

para con-
certos

Soma de
dinheiro

para 
um fim

Descen-
dentes

Mulher 
cuja profis-
são é fa-

zer roupas

Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

Terceira
pessoa do
singular
(Gram.)

(?) Leão,
cantora
da MPB

A namo-
rada do
Horácio

(HQ)

56, em al-
garismos
romanos

A origem
dos fan-
tasmas

(?)-mail, 
mensa-
gem via
internet

Cardápio
de restau-

rantes

Colocar
(os sa-
patos)

nos pés

Deter-
mina o
valor de

Deslizar
no gelo 

Palavra
final de
orações
cristãs

Forma 
da ferra-

dura 

Universi-
dade

católica
(sigla)

A das
flores é a
primavera

(?) entre
nós: em
segredo

Cama do
índio

brasileiro

Mama 
de vaca
(Zool.)

Um dos 7
pecados
capitais
(Rel.)

Sua carên-
cia causa
anemia

Sala de
projeção
de filmes

(red.)

Grupo que
ajuda

alcoólicos
(sigla)

Armário para talheres
(?) de Penteado

de Rapun-
zel (Lit.)

A prancha preparada
para o surfe

refrigera ambientes

Um, em
inglês
Habitat 

da baleia

Ponto 
de saque
Andar;

caminhar

Instalação
de um

grupo de
escoteiros

Sílaba de
"untar"
Tipo de
baú (pl.)

Malvada
Pedra
para

amolar

Crença
A colo-

ração da
língua

(?)-condicionado:

fruta:
antiácido

3/ace — one. 5/prole — verba. 7/estação.
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

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

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Domingão!
A noite de domingo (27) ganha a peça teatral “O 

Vendedor de Sonhos”  (do escritor Augusto Cury)  pro-
movida pelo Rotary Club Umuarama Catedrall. Às 19h 
no Centro Cultural Schubert, em prol da construção do 
banco de leite de Umuarama. Uma boa dica da coluna.

Lembrar que você 
vai morrer é a 

melhor maneira de 
evitar a armadilha 
de pensar que você 
tem algo a perder. 
Você já está nu. 

Não existe motivo 
para não seguir 

seu coração.
( teve Jobs, 2005)

CHÁ ROSA
No próximo sábado (26) às 15h30  tem 
Chá Rosa encerrando as atividades da 
Campanha Outubro Rosa, na Casa da 

Amizade. O evento em sua oitava edição 
fala sobre a prevenção, sobre as vitórias e 
também destaca o depoimento das mulhe-
res que enfrentaram a doença. O convite é 
a camiseta do evento e vai ter casa cheia. 

Prestigiem.

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 

aniversário hoje -, Alfredo Tessari, Sabrina 
Garcia, Urbano Vila da Silva, Aurea Maria 
Zili Braga e Jane Bittencourt. Da coluna: 

felicidades!

PORTRAIT
Em dia de festa na entrega do Prêmio ‘Classe A’ Chevrolet -,  Loren Cichocki e  Diego 

Zaninotto na concessionária Uvel, em Jaraguá do Sul, na bela e Santa catarina. 

ARQUIVO PESSOAL
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Café & COACH
A reunião mensal dos associados da ACIU agendou para a quarta-feira (30), 

das 8h às 9h o lançamento do convênio Unimed / ACIU -, e na sequência Fran-
cisco Ruiz fala sobre Motivação e Comprometimento no Trabalho.  Bom ouvir, 

trocar ideias e fazer mudanças. 

BAÚ ELÉTRICO 
  Baú Elétrico:  dos músicos  Glaucio, Jean, Danilo, Jhossefe e Jean

THIAGO CASONI

O vereador JÚNIOR CERANTO empossado no Rotary Capital da Amizade pelo presi-
dente NELSON PIRES DE SOUZA.

 ARQUIVO PESSOAL

  PRATAS DA CASA   
A banda Baú Elétrico dos músicos  
Gláucio, Danilo, Jhossefe e Jean 

tocaram na última sexta (18) no Har-
monia Clube de Campo, na sequência 
do show do Skank. Boa oportunidade 

para  eles que já abriram show do 
Capital Inicial e sempre estão na 

agenda dos locais charmosos da cida-
de. Boa música para os que gostam e 

prestigiam. Foi show!

BRUNCH
A advogada Gisela Trovo comanda na 
quinta-feira (31), às 9h,  o evento 
Mulheres Inspiradoras (bate-papo 
especial )  na inauguração do seu 
escritório em Umuarama. O evento 
faz alusão ao Outubro Rosa e ao 

empreendedorismo feminino. 
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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

SÚMULA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

LUBRICALL – LUBRIFICANTES E PECAS LTDA (CNPJ: 
30.047.029/0001-90), torna público que recebeu do Instituto 
Ambiental do Paraná – IAP, a Licença de Operação (LO) para ati-
vidade de comércio atacadista e transporte de lubrificantes, loca-
lizada na Avenida Governador Parigot de Souza, nº 2027, Zona 
VII, CEP: 87.503-410, Umuarama/PR. Foi determinado os devidos 
projetos e estudos ambientais pertinentes com devida anotação 
de responsabilidade técnica.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

K. T. MAGALHÃES VIDAL 
ME, inscrita no CNPJ Nº 
10.540.241/0001-87 localizada 
na AV PARANÁ, 4636, ZONA III, 
Umuarama - PR, comunica para 
os devidos fins o extravio do 
seu ALVARÁ DE LICENÇA, com 
cadastro nº 27.915, com esta 
publicação torna-se sem efeito legal 
e comercial.
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Profissional por um Dia   
Quem está em dúvida 
sobre qual carreira 
seguir pode ter na 
Unipar a experiência de 
conhecer uma profissão. 
É por meio do projeto 
‘Profissional por um Dia’, 
o qual dá ao visitante, 
aluno do ensino médio, a 
oportunidade que pode 
ser decisiva na escolha 
da sua futura profissão. 
Patrícia Beatriz da Silva, 
moradora de Toledo, 
diz que, desde 2013, 
sonha em fazer o curso 
de Fisioterapia. Chegou 
a fazer o vestibular na 
Unipar, mas acabou não 
cursando. A incerteza a 
acompanhava e decidiu 
então participar do 
projeto. Ela visitou a 
Unipar, conheceu a 
estrutura acadêmica do 
curso e acompanhou 
os atendimentos na 
Clínica de Fisioterapia, 
projeto de extensão 
da graduação. Após 
tirar suas dúvidas e 
ver a infraestrutura 
da Universidade, saiu 
decidida a se tornar uma 
fisioterapeuta.

Parceria   O Ciape 
(Centro Integrado 
de Apoio a Projetos 
Empresariais) da 
Unidade de Paranavaí 
participou de mais 
uma conquista para 
o fortalecimento 
acadêmico, assinando 
Termo de Cooperação 
com o Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas 
Empresas) para 
o funcionamento 
do Centro de 
Empreendedorismo 
e Inovação, que vai 
funcionar na Unipar. 
A proposta é oferecer 
cursos em áreas como 
direito, saúde e gestão, 
com capacitações 
técnicas e hackathons, 
envolvendo alunos e a 
comunidade; o Sebrae 
será o contribuinte 
com as metodologias, 
proposições de ações e 
conteúdos para o Centro 
de Empreendedorismo.

Círculos de Diálogos   
As rodas de conversas 
com os professores 
da Universidade 
Paranaense - Unipar 
têm auxiliado em muito 
os alunos do ensino 
médio no momento 
de escolha da futura 
profissão. Além de 
Toledo, o projeto 
Círculos de Diálogos 
também está sendo 
apresentado em cidades 
da região, com objetivo 
de mostrar um pouco 
da Universidade para a 
comunidade estudantil. 
Com a participação 
de professores e 
coordenadores, a 
Instituição vai até 
os alunos levando 
orientações, 
informações e 
esclarecendo dúvidas 
sobre os cursos, 
profissões, carreiras e 
vestibular.

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

J. K. INDUSTRIA E COMERCIO 
DE REVESTIMENTOS EIRELI 
– ME, inscrita no CNPJ Nº 
24.540.657/0001-00, localizada 
na RODOVIA PR 323 6869 QD 01 LT 
01/C, PQ INDUSTRIAL, Umuarama 
- PR, comunica para os devidos 
fins o extravio do seu ALVARÁ DE 
LICENÇA com cadastro nº 33.012, 
com esta publicação torna-se sem 
efeito legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

NEWCOLLOR REVESTIMENTOS 
EIRELI – ME, inscrita no CNPJ 
Nº 06.062.310/0001-17, locali-
zada na AV DR ANGELO MOREIRA 
DA FONSECA, 2854, PQ DANIELLE, 
Umuarama - PR, comunica para 
os devidos fins o extravio do 
seu ALVARÁ DE LICENÇA, com 
cadastro nº 24.904, com esta 
publicação torna-se sem efeito legal 
e comercial.

Jeps etapa nacional
Maria Clara Scarante e Shaila Beatriz, 
ambas com 12 anos, foram campeãs 
da Modalidade Luta Livre Olímpica 
dos últimos Jogos Escolares do 
Paraná (Jeps). As lutadoras vão ser as 
únicas a representar o Núcleo Regio-
nal de Educação (NRE) de Umuarama 
no Jeps. A próxima fase acontecerá 
entre os dias 16 e 30 de novembro 
em Blumenau/SC.
Foi a primeira vez que Maria tinha 
participado dos Jogos Escolares do 
Paraná, na categoria luta peso médio, 
e comemorou muito com a sua pri-
meira conquista estreando na compe-
tição de sua categoria, conseguindo 
chegar ao pódio invicta, e já foi tida 
como uma atleta promessa já tendo 
colecionado 18 medalhas de torneios 
passados em Jiu-Jitsu.

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
S.A.G. CORREA APARECIDO ELE-
TRÔNICA – ME, inscrita sob nº CNPJ 
01.813.777/0001-38, estabele-
cida na Rua Tomé de Souza, 2897, 
Zona VI, CEP 87.503-300 na cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 27.747. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.
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Umuaramense é vice no 
International de Jiu-Jitsu

No último final de semana 19 
e 20 Weslley Ricardo, 19, partici-
pou do Curitiba Spring International 
Open de Jiu-Jitsu, e conseguiu ser 
vice-campeão na categoria médio 
kimono e sem kimono.

O campeonato teve nível inter-
nacional, reunindo atletas do Bra-
sil, Argentina, Uruguai e Paraguai, 
fator que aumentou o nível técnico 
e a dificuldade nas lutas. O umua-
ramense fez seis embates que 
foram divididos em 4 com kimono 
e 2 na categoria no-gi.

Durante a competição Wesl-
ley sofreu uma lesão no ombro 
esquerdo no meio da quarta luta. 
Mesmo lesionado ele demonstrou 
garra e força e chegou ao pódio 
em segundo lugar. No total, foram 
20 adversários que competiram 
nas mesmas modalidades em que 
Weslley participava.

RECUPERAÇÃO
Weslley disse que vai se 

ausentar alguns dias dos treinos 
para se recuperar dos ferimentos 
da última competição. “Vou cuidar 
da lesão e depois fortalecer a mus-
culatura. So assim poderei retor-
nar aos treinamentos’, conclui. O 
próximo desafio do umuaramense 
´será no dia 2 de novembro, no Sul-
-Americano em Florianópolis, con-
siderada pelo competidor o mais 
importante do ano.

Pelé e John Lennon 
na mesma escola

Pelé completou 79 anos ontem 
(23). Para comemorar o aniversá-
rio do maior craque do futebol 
mundial, o jornalista e escritor 
Maurício Oliveira, autor de ‘Pelé, 
1283’, reuniu algumas das his-
tórias mais marcantes da vida 
e carreira do maior jogador da 
história. Uma delas foi o encon-
tro com John Lennon na mesma 
escola de idiomas na época.

WESLLEY, mesmo lesionado, conseguiu chegar ao pódio

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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