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Professor acusado de assédio já 
foi membro do Conselho Tutelar
O professor que está sendo acusado de ter assediado um aluno de 16 anos já foi membro 
do Conselho Tutelar de Umuarama. Ele atuou no órgão de proteção à criança e ao adoles-
cente nos anos de 2009 e 2010. Os pais do garoto denunciaram na polícia que o profes-

sor teria oferecido vantagens financeiras em troca de favores sexuais. l Pág. 8

Polícia de Altônia 
elucida execução 
praticada em 2018 
contra ex-policial civil

Atleta de Umuarama 
vence o campeonato 
paranaense de Jiu-Jitsu 
em Toledo

Recuperado
Investigadores de Umuarama apreenderam no fim da tarde de 
ontem, uma carreta que havia sido tomada de assalto no dia 10 
de setembro em Santa Fé. O veículo, que estava acoplado a um 
semirreboque, tinha placas de um caminhão “quente” e estava 
estacionado numa empresa às margens da PR-323. O veículo foi 

levado à delegacia, onde será periciado.
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Viés das 
oportunidades
O desafio do Paraná, está 
na qualificação técnica para 
que a indústria aumente 
sua competitividade e 
produtividade por meio da 
tecnologia. “É importante 
olhar essa questão pelo viés 
das oportunidades trazidas por 
essa nova realidade. A indústria 
como um todo é um excelente 
lugar para o desenvolvimento 
de carreiras. Hoje, os avanços 
tecnológicos e a normatização 
que existe sobre a indústria 
a tornaram muito atrativa 
para quem quer ingressar em 
uma carreira mais técnica. 
O Sistema Fiep, por meio do 
Senai, possui ampla estrutura 
e conhecimento para capacitar 
trabalhadores”, explica.

Industrialização do Xisto
O deputado estadual Emerson Bacil (PSL) integrou uma comitiva 
com representantes do setor produtivo e do comércio do 
município de São Mateus do Sul, durante uma reunião com o 
gerente executivo de Relacionamento com Órgãos Externos da 
Petrobras, Fernando Borges, com intuito de entender os rumos 
da estatal e da Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), em 
São Mateus do Sul. O resultado da reunião foi apresentado pelo 
deputado durante a sessão plenária desta segunda-feira (28) na 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Candidato do PTB
O diretório municipal do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) 
divulgou a intenção de lançar candidato próprio à Prefeitura 
de Umuarama. A informação foi publicada pelo presidente do 
diretório, Gilberto F. Cunha, afirmando que o PTB formalizou a 
intenção de lançar o empresário Heitor Guilherme Genowei Junior, 
o ‘Juninho’, como pré-candidato. Cunha visitou o empresário e 
formalizou intenção de lançar seu nome à disputa em 2020. “A 
escolha do PTB é pautada na história gestora e empreendedora do 
empresário, além é claro, de o partido defender a necessidade de 
renovação política. Juninho, trabalhou na campanha de Ratinho Jr, 
de quem é amigo pessoal”., acrescenta o presidente. “Acredito que 
é possível fazer uma política Ética”, completa Juninho”.

Apoio tecnológico
Ao tomar posse como presidente da Fiep (Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná), na segunda-feira, 28, o empresário Carlos 
Valter Martins defendeu o fomento das indústrias no interior do 
Paraná. “Precisamos fomentar que, cada vez mais, as diferentes 
regiões tenham apoio tecnológico e de formação profissional para 
que suas indústrias consigam evoluir, agregar mais tecnologia e 
produtividade”, disse em entrevista exclusiva à ADI.

Valorizar a 
indústria
“Pretendemos valorizar a 
indústria do Paraná como um 
todo. A Região Metropolitana 
de Curitiba ainda prepondera 
porque concentra a maioria 
das indústrias, mas existem 
importantes polos industriais 
em todas as regiões do estado. 
Precisamos fomentar que, 
cada vez mais, as diferentes 
regiões tenham apoio 
tecnológico e de formação 
profissional para que suas 
indústrias evoluam, agreguem 
tecnologia e produtividade. 
Assim, teremos mais produtos 
importantes e a evolução da 
indústria regional. O Fiep tem 
condições de prestar esse 
apoio e é o que vamos fazer”, 
aponta o presidente.
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Articulação política garante
funcionamento de frigoríficos

Por intermédio do presidente da 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), 
deputado Ademar Traiano (PSDB) e o 
deputado federal paranaense, Pedro 
Lupion (DEM), os frigoríficos paranaen-
ses poderão continuar com o método de 
inspeção sanitária por empresas creden-
ciadas, como utiliza hoje. O anúncio foi 
dado, no fim da tarde da segunda-feira 
(28), pelos parlamentares a um grupo de 
empresários do setor preocupados com 
mudanças que cobram que a fiscaliza-
ção seja feita por funcionários públicos 
federais. “Recorreram a mim, eu con-
versei com o secretário da Agricultura 
e o deputado Pedro Lupion conversou 
com a ministra da Agricultura que apre-
sentou uma solução para o problema”, 
explicou Traiano, sobre uma Medida 
Provisória que deve ser apresentada 
pela ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina Corrêa, nesta semana.

De acordo com Traiano, o grupo 
recebido no gabinete da Presidência da 
Assembleia, composto por 38 empresá-
rios, relatou que uma notificação do Minis-
tério da Agricultura determina que apenas 
veterinários concursados realizem as ins-
peções nos frigoríficos. “Infelizmente, não 

se permite que empresas privadas pos-
sam ter seu próprio técnico, bem como 
os municípios que tenham veterinários 
que façam a inspeção. O Governo do 
Estado procurou uma solução, com a 
Adapar, mas a resolução nacional não 
a aceitou”, afirmou o deputado.

De acordo com o deputado Pedro 
Lupion, exigências do Sistema Brasileiro 
de Inspeção de Produtos de Origem Ani-
mal (SISBI) obrigariam os frigoríficos a 
fechar, a partir do dia 30 de outubro, 

se não fossem cumpridas as recomen-
dações que proibiam a terceirização de 
serviços, por exemplo. “os empresários 
estavam trabalhando com uma liminar. 
Eu e o deputado Traiano intermediamos 
uma conversa com a ministra, que nos 
adiantou que esta semana apresentará 
uma MP que passa a valer no momento 
em que for publicada, o que soluciona 
o problema e volta os geradores de 
emprego na legalidade, para produzir e 
gerar impostos”, afirmou.

MEDIDA Provisória federal vai possibilitar que inspeção continue sendo feita por técnicos dos próprios frigoríficos

PR-323 foi tema de reunião com Governador
O Deputado Estadual Delegado Fer-

nando Martins se reuniu com o Governado 
Carlos Massa Ratinho Junior na última 
segunda-feira (28), no Palácio Iguaçu, em 
Curitiba e tratou da duplicação da rodovia 
PR-323, além de outras demandas da 
Região Noroeste, que forma colocadas 
em pauta durante o encontro.

Na quinta-feira (23) aconteceu uma 
reunião da Comissão pela Duplicação 
da PR-323, em Umuarama, onde lide-
ranças e moradores da região discuti-
ram as obras. Durante o encontro com 
o Governador, o parlamentar reforçou as 
solicitações da sociedade civil acerca da 
rodovia levantadas pela comissão.

“As obras são importantíssimas para 
o desenvolvimento regional, por isso 
estou comprometido a reforçar e cobrar 
o andamento da duplicação. O Noroeste 

precisa disso”, afirma o deputado.
Ratinho Jr destaca a atuação 

do parlamentar pela parceria com o 
Governo e pelo trabalho representando 
o Noroeste do Paraná.

Durante o encontro, o governador 
reforçou o compromisso com os muni-
cípios do interior. “Nos compromete-
mos em fazer investimentos na rodovia 
PR-323, inclusive estamos finalizando 
dois trechos da pista. Após a conclu-
são desta fase, vamos iniciar as licita-
ções para outras obras”, disse.

Além disso, Delegado Fernando 
Martins apresentou outras deman-
das em benefício do Noroeste. Entre 
elas, a construção da nova sede da 7ª 
Subdivisão Policial (SDP), denominada 
Delegacia Cidadã, em Umuarama. 
Na ocasião, o parlamentar também 

entregou ofícios dos clubes de Rotary, 
Maçonarias e do Conselho Comunitário 
de Segurança (Conseg).

ORLANDO KISSNER/ALEP

DURANTE o encontro com o deputado, o governador 
reforçou o compromisso com os municípios do interior

ASSESSORIA
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Ciência e Inovação
Mesa-redonda com 

a professora austríaca 
Monika Schmoll foi um 
dos eventos que abriram 
o 4º Congresso Interna-
cional de Ciência, Tec-
nologia e Inovação/18º 
Encontro Anual de Inicia-
ção Científica da Univer-
sidade Paranaense, em 
Umuarama, realizado no 
Câmpus III. O evento con-
tou com cerca de 2 mil 
participantes. Schmoll é 
pesquisadora do Austrian 
Institute of Technology e 
veio falar sobre reapro-
veitamento de resíduos 
agroindustriais e, para 
isso, estratégias biotec-
nológicas para obtenção 
de enzimas fúngicas com 
diversas aplicações.

Para os debates, a 
Unipar recebeu congres-
sistas internacionais dos 
Estados Unidos, Canadá, 
Por tugal e Argentina, 
além de outros vindos 
de grandes universidades 

brasileiras. Pesquisa-
dores da Unipar, dos 
programas de mestrado 
e doutorado, também 
fazem parte dos grupos 
de palestrantes. 

Seguindo o eixo temá-
tico ‘Educação, desen-
volvimento sustentável 
e ética’, a programação 
incluiu mostra de trabalhos 
científicos (de forma oral e 
em painéis), palestras, ofi-
cinas, feira de empresas 
e outras atividades volta-
das à difusão do conhe-
cimento científico.

Abuso de drogas e 
neuromodulação: da neu-
rociência básica à pra-
tica clínica’ foi tema da 
segunda mesa-redonda 
e posteriormente foram 
expostos os temas 
‘Vigilância integrada 
em regiões fronteiriças’ 
e ‘Liberdades e limi-
tes para a convivência 
social: direito, democra-
cia e responsabilidade’.

Depois de meses ensaiando, o Coro Unipar está pronto para 
apresentar seu mais novo espetáculo. A homenageada será a cantora 
Rita Lee, a Rainha do Rock Brasileiro. A estreia será domingo (3), 
às 19h30, no Centro Cultural Schubert. A entrada é gratuita, 
mas os ingressos devem ser retirados na Diretoria de Comunicação e 
Divulgação da Unipar, no Câmpus-Sede. “Sempre quando planejo 
um espetáculo, penso em levar para as pessoas a riqueza cultural e 
artística do Brasil e Rita Lee é um bom exemplo. É uma diva trans-
gressora”, conta o regente do coral e músico Marco Aurélio.

ASSESSORIA

Apoio aos frigoríficos
A atuação dos deputados 
Ademar Traiano (PSDB) e 
Pedro Lupion (DEM) vai 
permitir que os frigoríficos 
paranaenses continuem 
com a inspeção sanitária 
por empresas credenciadas. 
Traiano e Lupion conversaram 
com um grupo de 38 
empresários preocupados com 
mudanças adiantadas pelo 
Ministério da Agricultura. “Eu 
conversei com o secretário 
Norberto Ortigara (Agricultura) 
e o deputado Lupion 
conversou com a ministra 
Tereza Cristina (Agricultura), 
que apresentou uma solução 
para o problema”.

Solução
A solução será uma medida 
provisória apresentada pela 
ministra ainda nesta semana e 
que deve resolver o impasse. 
“Foram preservados milhares de 
empregos e estará garantido o 
funcionamento de dezenas de 
empresas”, disse Traiano.

Apoio II
As empresas receberam 
notificação do Ministério da 
Agricultura determinando 
que apenas veterinários 
concursados realizassem as 
inspeções. A exigência obrigaria 
os frigoríficos a fechar as portas. 
“Os empresários estavam 
trabalhando com uma liminar. 
Eu e o deputado Traiano 
conversamos com a ministra, 
que adiantou que esta semana 
apresentará uma MP que 
passa a valer no momento 
em que for publicada, o que 
soluciona o problema e volta 
os geradores de emprego na 
legalidade para produzir e 
gerar impostos”, afirmou.

“Não vai acontecer”
O deputado Hussein Bakri (PSD) 
reiterou novamente que o 
Estado não vai fechar nenhuma 
das 2,1 mil escolas estaduais. 
“Não vai acontecer! Falo como 
presidente da Comissão da 
Educação e líder do Governo na 
Assembleia Legislativa”.

Mais cidades
O governador Ratinho Junior 
e os deputados lançam nesta 
quinta-feira (31), em Foz do 
Iguaçu, o programa Paraná 
Mais Cidades, que prevê 
investimentos acima de R$ 
100 milhões em obras nos 
399 municípios do Paraná. 
Os recursos fazem parte 
do dinheiro devolvido pela 
Assembleia ao Estado. 

Ressonância
O Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná, em Cascavel, 
contará em breve com um 
equipamento de ressonância 
magnética de última geração. 
A ordem de pagamento de 
R$ 3,5 milhões, emitida pelo 
Fundo Nacional de Saúde, 
parte da emenda apresentada 
pelo deputado Evandro Roman 
(Patriota). O recurso estará na 
conta da Unioeste em 48 horas.

Cataratas
O deputado Luiz Fernando Guerra 
(PSL) apresentou projeto de lei 
que prevê um protagonismo 
maior do Paraná na concessão 
do Parque Nacional do Iguaçu. 
O parque de 185 mil alqueires 
ainda pertence ao Estado, 
conforme escritura imobiliária e 
quem determina a concessão e 
arrecada com isso é o governo 
federal, através do Instituto 
Chico Mendes, o ICMBio. O 
Paraná cedeu gratuitamente o 
espaço para a União.

Paraná Trifásico
O deputado Artagão Junior 
(PSB) destacou a importância 
do programa Paraná Trifásico 
lançado pelo governador 
Ratinho Junior. A Copel vai 
investir R$ 2,1 bilhões em 25 mil 
quilômetros de redes trifásicas 
de energia no campo até 2025. 
“É um dia histórico. Tenho 
certeza que será um avanço 
tecnológico para o produtor 
rural, terá efeito na economia 
do Estado. Mas não só isso: é 
uma mudança de patamar na 
qualidade energética, que vai 
trazer mais segurança e agilidade 
no abastecimento do campo”.
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ED. PALLADIUM - COBERTURA
PREÇO ESPECIAL!

R$ 950.000 - Cobertura com 310m², loca-
lizado na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - 
Defronte Justiça Federal. Piso inferior: sala 
de estar/jantar, cozinha planejada, lavan-
deria, 01 suíte e 02 dormitórios, BWC so-
cial, todos mobiliados. Piso Superior: am-
pla suíte, salão de festas/jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto com 
pergolado e deck em madeira. Localização 
privilegiada, no Centro da cidade. Grande 
oportunidade para adquirir sua moradia 
com conforto e sofisticação. Para mais in-
formações, ligue e agende uma visita. 

RES. JD. ATLÂNTICO
R$ 265.000 - Rua Felício Conceição 
Gonçalves, 3226, na Quadra 4, Lote 
3-A - próx. Alto São Francisco. Terreno 
com 240,00m². Casa nova, em alvena-
ria com 130m², contendo 01 suíte, 02 
quartos, sala de estar/jantar, cozinha, 
espaço gourmet c/ churrasqueira, 
área de serviço coberta e garagem. 
Residência recém-reformada, pronta 
para morar.

JD. IRANI - (PRÓXIMO SORVETES GURI)

R$ 129.500 á vista - Rua Antônio Zanolo 
Fernandes, 1175. Residência com 63m², 
com 01 suíte e 01 quarto, e demais de-
pendências. Terreno com 175,00m². No-
víssima, sem uso em ótima localização.

Apto 003 - Bloco A5, com 02 quartos, 
sala, cozinha, BWC e uma vaga de 
garagem. Parcialmente reformado. 
Excelente oportunidade!

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
OURO VERDE I

IMÓVEL DA SEMANA

R$ 95.000

ED. SERRANO - OPORTUNIDADE!
R$ 265.000 - Apto 201 - 2º Andar - Loca-
lizado no Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. 
Londrina,  entre Unipar Campus III e a Pra-
ça Miguel Rossafa. Contendo 01 suíte, 02 
quartos, BWC social, sala ampla, cozinha, 
sacada, lavanderia e 01 vaga de garagem. 
Apartamento em ótimas condições de uso, 
com 90m² privativos. Excelente ambien-
te familiar e baixo custo de condomínio. 
Agende uma visita!

EDIFÍCIO BELA VIDA
R$ 95.000 - Apto 303, 1º andar, bloco 03, 
localizado no Residencial Bela Vida, pró-
ximo 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!
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Polícia Civil identifica
acusado de feminicídio

A Polícia Civil (PC) de Cidade Gaú-
cha (município localizado a 70 qui-
lômetros de Umuarama) prendeu 
na segunda-feira (28) o homem 
acusado do assassinato de Simoni 
Xavier, 32. A mulher teve o corpo 
encontrado na área rural da cidade 
com sinais de estrangulamento.

O acusado, identificado como Adil-
son Cardoso, será indiciado por homi-
cídio qualificado e, em depoimento, 

Clube no Aratimbó foi alvo de bandidos na madrugada
Na madrugada de ontem (29) PMs 

de Umuarama foram comunicados de 
um roubo que aconteceu no bairro 
Aratimbó, onde o Harmonia Clube 
de Campo foi alvo de bandidos. Dois 
assaltantes renderam um vigia e leva-
ram dinheiro por volta das 2h30.

O funcionário, de 70 anos, disse 
aos policiais que por volta das 2h 

a dupla se aproximou e anunciou o 
roubo. Eles estavam armados com 
um facão e agrediram o vigia.

Em nota, a Polícia Militar revelou 
o que a vítima disse. “Os bandidos 
falaram que sabiam onde estava o 
dinheiro”. A quantia levada não foi 

divulgada. Os criminosos também rouba-
ram um telefone celular, quebraram um 
blindex e entraram no bar. O idoso foi 
atendido pelo Samu e encaminhado ao 
hospital de plantão. Foram feitas buscas 
nas proximidades, porém a equipe não 
conseguiu localizar os autores do crime.

Depois de dois fins de semana de grandes shows 
e público recorde, o trabalho da organização da 
Arena A6 em Umuarama ainda não acabou. Uma 
viola autografada por diversos artistas foi doada ao 
Hospital Norospar, referência materno-infantil para 
Umuarama e região e credenciada em alta complexi-
dade em neurocirurgia. O hospital detém 80% de 
seu atendimento destinado aos usurários do Sistema 
Único de Saúde (SUS). É um dos mais renoma-
dos do noroeste e para manter o alto padrão de 
atendimento busca aumentar a arrecadação. O 
instrumento que foi assinado pelas duplas Bruno e 
Marrone; Thaeme e Thiago, Jorge e Mateus, Jads 
e Jadson e diversos outros artistas que já pisaram no 
palco da Arena A6, será rifado com o intuito de 
mobilizar a sociedade em favor do hospital.

DANILO MARTINS

disse que havia marcado um encon-
tro com a vítima e depois seguiram 
até uma propriedade rural. Em um 
determinado local, ele cometeu o 
crime. O corpo da mulher foi encon-
trado ao lado da Honda Biz. O autor 
deixou o local caminhando.

O corpo de Simoni foi locali-
zado por volta das 14h26 depois 
que denúncias foram feitas à Polí-
cia Militar do município. A mulher 

estava desaparecida desde a terça-
-feira (22). No local, segundo a PM, o 
corpo estava com uma faixa hospi-
talar enrolada no pescoço que pode 
ter sido usada para um estrangula-
mento. A Honda Biz estava próxima 
com chaves e capacete pendurado 
no retrovisor e, através do emplaca-
mento é que os policiais chegaram 
a um endereço e posteriormente à 
identificação da vítima.
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Homicídio
elucidado
A Polícia Civil de Altô-

nia esclareceu ontem a 
mor te do ex policial Joa-
quim Arciso Alves, assas-
sinado com 13 tiros de 
pistola 9 milímetros no dia 
10 de outubro de 2018, 
na rodovia PR-490, saída 
para São Jorge do Patrocí-
nio. De acordo com o dele-
gado Reginaldo Caetano, 
um mandado de prisão foi 
cumprido contra Cleverson 
Anastácio Nunes, conhe-
cido como ‘Caixa d’água’, 
matador de aluguel. ‘Caixa 
d’água’ já estava preso e 
as investigações levaram ao 
esclarecimento deste crime, 
além de outros quatro 
assassinatos que também 
teriam sido praticados pelo 

mesmo matador de aluguel.
De acordo com os levan-

tamentos feitos pelo dele-
gado Reginaldo Caetano e 
sua equipe de Altônia a res-
peito do crime desvendado 
ontem (29), a vítima teria 
sido atraída para o local da 
execução sem chances de 
se defender. No decorrer 
dos 12 meses de investi-
gação, foi verificado que o 
crime aconteceu em razão 
de que Joaquim colocava ras-
treadores em cargas de cigar-
ros contrabandeados para 
serem roubados por compar-
sas em pontos distantes do 
país. A vítima foi policial civil 
e havia saído da instituição 
há cerca de 15 anos antes 
de ter sido executado.

Biblioteca Itinerante
No Dia Nacional do Livro, 

o Programa Biblioteca Itine-
rante da Secretaria Muni-
cipal de Educação ganhou 
um incentivo para indo ainda 
mais longe levando cultura, 
animação e conhecimentos 
para as crianças das esco-
las municipais e demais 
instituições. O novo ônibus 
que vai abrigar o projeto foi 
entregue ontem pela manhã. 
O veículo foi todo reformado 
e doado pelo Expresso Nossa 
Senhora de Fátima, represen-
tado pela diretora, a empre-
sária Vera Maria da Silva.

Atuando desde 2011, a 
Biblioteca Itinerante Caminhos 
da Sabedoria visita escolas, 
centros de Educação Infantil 
e outras instituições educa-
cionais e culturais de Umua-
rama com temas anuais, nas 
mais diferentes vertentes. 
A cada ano, cerca de 10 mil 
crianças visitam o ônibus, que 

leva um acervo de mais de 
2 mil livros, muitas cores, 
brincadeiras pedagógicas, 
teatro e muita alegria, sob 
a condução da professora e 
escritora Ângela Russi.

Emocionada, a empresária 
Vera Silva agradeceu a oportu-
nidade de contribuir com o pro-
jeto, que ajuda a formar pes-
soas aumentando o acesso à 
cultura. Maria Ornelas parabe-
nizou a fundadora da Biblioteca 
Itinerante pela conquista do 
ônibus, ampliação do acervo, 
melhor acessibilidade e con-
forto para os visitantes e o 
presidente da Câmara, Noel 
do Pão, destacou a união em 
torno do mesmo objetivo.

Sob muitos aplausos o ôni-
bus antigo foi “aposentado” e 
o novo apresentado após 
contagem regressiva, puxada 
pelos alunos da Escola Muni-
cipal Tempo Integral, os primei-
ros visitantes do veículo.

Apetite árabe
O anúncio de que um fundo 
soberano da Arábia Saudita, a meca 
da turma do petróleo mundial, 
pretende investir US$ 10 bilhões 
no novo leilão do pré-sal no Brasil é 
indicativo de que o País recuperou 
a confiança dos sheiks. É que o 
mais graúdo da turma já caiu num 
“golpe” por aqui ao apostar alto 
na Petrobras, antes da Operação 
Lava Jato. O príncipe herdeiro de 
Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
acionou os melhores advogados de 
Nova York para processar a petroleira 
após a megadesvalorização das ações 
na Bolsa. Ele teria perdido nada menos 
que US$ 1 bilhão, do bolso, nas ações, 
revelou a Coluna em 2014. 

Nosso bolso
A Petrobras, empresa de capital 
aberto, com a União sócia-majoritária, 
fez acordo de mais de US$ 3 bilhões 
com acionistas nos EUA. Adivinha 
quem pagou a conta...

Pós-cadeia
Sem alarde e esperançosa na 
reviravolta da decisão do STF, a cúpula 
do PT prepara megafesta na sede do 
sindicato dos trabalhadores em São 
Bernardo do Campo para Lula.

Condenado com provas
O ex-presidente Lula da Silva já 
escreveu seu discurso de liberdade, 
garantem fontes que o visitaram nas 
últimas semanas. A ideia é repetir o 
mote de preso político.

Ciumeira
O presidente da Federação Nacional 
dos Policiais Federais (Fenapef), Luís 
Boudens, aponta que um pequeno 
grupo de delegados federais age 
contra o decreto presidencial 
10.073/2019 e a Portaria 739, do 
Ministério da Justiça, que estabelece 
diretrizes para a participação da Polícia 
Rodoviária Federal em operações 
conjuntas nas rodovias federais ou em 
áreas de interesse da União. 

Falta interação
“Estamos dando apoio a essa 
medida por conta da ampliação 
da PRF. É uma portaria e um 
decreto combinados que 
definem as atribuições da PRF 
em apoio a outras operações. 
Não há por que ir contra essa 
medida. Ela está somando forças. 
Na nossa visão, não extrapola a 
competência constitucional do 
órgão”, diz Boudens.   

 Blindagem 
A base governista, mesmo com a 
crise no PSL, corre para conseguir 
votos e barrar investidas da 
oposição que tenta aprovar 
requerimentos de convocação 
do ex-assessor da Alerj Fabrício 
Queiroz. A operação se 
concentra na CCJ da Câmara, 
comandada pelo PSL, onde já 
há um requerimento de convite 
apresentado pelo Psol. 

Capitalização 
A criação de capitalização da 
Previdência - em que cada 
trabalhador poupa para a sua 
aposentadoria - ainda divide o 
Governo. A proposta constava 
no texto original enviado ao 
Congresso, mas foi derrubada 
na Câmara. Recentemente, 
integrantes da equipe econômica 
ventilaram a possibilidade 
de enviar nova proposta de 
capitalização após a promulgação 
da reforma da Previdência, ainda 
sem data confirmada. 

Mas...
Articuladores políticos do Governo 
ouviram de parlamentares aliados 
o alerta de que a matéria poderia 
“competir” com outras pautas 
tidas como “mais prioritárias” 
para este ano, como as reformas 
administrativa e tributária.

Ôh, Saúde!
Senadores podem derrubar 
Portaria do Ministério da Saúde 
que limita o acesso de mulheres 
entre 40 e 49 anos aos exames 
de mamografia para detecção 
precoce de câncer de mama 
no SUS. A portaria só permite 
que mulheres de 50 a 69 anos 
façam o exame na rede pública. 
Um projeto do senador Lasier 
Martins (Pode-RS) já passou 
pela CCJ e Comissão de Assuntos 
Econômicos, e vai a plenário.

Simpósio
A Procuradoria-Geral do 
Trabalho promove, de 5 a 
8 de novembro, o Simpósio 
Internacional “Indígena, 
Negro(a), Quilombola, 
Religioso(a) de Matriz Africana: 
Da Ancestralidade ao Futuro”. 
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PC instaura inquérito
para investigar professor

A Polícia Civil de Umuarama instau-
rou inquérito para apurar o fato denun-
ciado por pais de um adolescente de 16 
anos, contra um professor da rede esta-
dual de educação de Umuarama. Existe 
a hipótese de que o professor tenha 
antecedentes, inclusive quando atuava 
como conselheiro tutelar no município.

“Ainda estamos apurando os ante-
cedentes e denúncias feitas contra 
o professor, para que possamos dar 
prosseguimento às investigações”, 
comentou o delegado chefe da 7ª Sub-
divisão Policial (SDP), Osnildo Carneiro 
Lemes. “Estamos apurando inclusive 
detalhes de quando o acusado atuava 
no Conselho Tutelar em Umuarama, 

provavelmente entre os anos de 2009 
e 2010. Estimamos que ele tenha 
praticados atos parecidos naquela 
época”, citou o delegado.

No decorrer da semana os inves-
tigadores irão intimar os pais do 
adolescente, diretores e/ou coorde-
nadores da escola onde acontece-
ram os fatos e também o professor 
deverá ser interrogado.

“As informações colhidas até agora 
são de que o professor teria apagado 
as mensagens de seu telefone celular. 
Mas as supostas mensagens enviadas 
ao adolescente, via WhatsApp foram 
copiadas e guardadas pelo garoto. Se 
for necessário, faremos uma extração 

de dados do aparelho celular do pro-
fessor, mas para isso o equipamento 
deverá ser apreendido e encaminhado 
para a perícia”, explica Lemes.

SINDICÂNCIA
Por sua vez, a ouvidoria do Núcleo 

Regional de Educação (NRE) de Umua-
rama abriu sindicância para apurar o fato 
e irá interrogar o professor (que está 
com a identidade mantida em sigilo) e 
as pessoas envolvidas no caso.

Entre os procedimentos adotados 
pelo NRE, está a solicitação ao Depar-
tamento Jurídico da Secretaria Estadual 
de Educação (SEED), pelo afastamento 
temporário do professor de suas ativi-
dades, até que tudo seja esclarecido.

Conjove em Umuarama
Auxiliar pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, entre 16 e 39 
anos, a empreender e desenvolver um 
negócio com baixo investimento (ou 
mesmo custo zero), é o conceito cen-
tral do programa Brasil Mais Empreen-
dedor, que está chegando a Umua-
rama e outras cidades paranaenses.

A iniciativa foi apresentada pelo 
diretor de conteúdo da Confederação 
Nacional dos Jovens Empresários 
(Conaje), Rafael Pelin, a integrantes 
do Conselho do Jovem Empresário 
da Aciu (Conjove) durante reunião 
na sede da entidade, na manhã de 
ontem (terça-feira, 29). 

Segundo a diretora de interface 
regional do Conjove, Sabrina Rocha 
Martins, o programa é muito bem-
-vindo e a estruturação está sendo 
encaminhada, através da prospecção 
de apoiadores e parceiros. Incluindo 
as secretarias municipais de Assis-
tência Social e Indústria e Comércio 
e instituições financeiras.

O programa, que já conta com o 
apoio do Sebrae, ambiciona impactar 
100 mil empreendedores, predominan-
temente jovens, até o final de 2020. 

A intenção é propiciar consultoria e 
metodologias especializadas em prol 
de pessoas que possuem uma noção 
clara de negócio e que, por uma série 
de fatores, não conseguiram colocar 
em prática o próprio sonho. 

No cenário nacional, segundo o 
Conaje, cerca de 70% das experiências 
realizadas até agora podem ser con-
sideradas bem-sucedidas. A inserção 

de empreendedores de aproximada-
mente 200 municípios já fomentou 
mais de 3.700 novos negócios.

A estruturação em Umuarama 
busca a captação de R$ 41 mil, mon-
tante a ser empregado na implemen-
tação da metodologia, de responsa-
bilidade de uma agência de fomento 
do Rio Grande do Sul, e também no 
processo de incubação.

O programa, que conta com o apoio do Sebrae, ambiciona impactar 100 mil empreendedores, predominan-
temente jovens, até o final de 2020

ASSESSORIA
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NOTÍCIAS DA

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

Integrando estudantes, professores e profissionais da 
área, o curso da Unidade de Umuarama realizou a 10ª 
Jotec (Jornada de Tecnologia em Estética e Cosmética). 
Apresentado as inovações tecnológicas e novas técnicas 
de tratamento, a Feira de Produtos e Equipamentos 
integrou a programação.

A Jornada foi aberta pela coordenadora do curso, 
professora Cláudia Mika, que ressaltou a importância 
do evento para a formação pessoal e profissional 
dos acadêmicos. Logo após, quem assumiu a palavra 
foi a especialista Luani Bonjorno, de Maringá/PR, 
que ministrou a palestra ‘Criofrequência: Padrão 
ouro para flacidez de pele’. Dando continuidade à 
Jotec, o profissional Jones Agne, de Porto Alegre/RS, 
compartilhou seus conhecimentos sobre ‘Harmonização 
Facial com Ênfase Ultrassom Microfocado’.

Juntando saúde e beleza, a nutricionista Viviane 
Scheifer, de Umuarama, abordou o tema ‘Nutrição 
Aplicada à Estética’, enfatizando como a alimentação 
adequada interfere diretamente na estética do nosso 
rosto e corpo. Outro assunto que entrou na pauta foi 
‘Totaly Despigment: Mecanismos para o Clareamento 
do Melasma’, com a especialista Adrianne Fernandes, de 
São Paulo/SP.

A Semana foi encerrada com a palestra ‘Uma Viagem 
para Dentro do Eu’, ministrada pela psicóloga Camila 
Midori, de Umuarama. Entre diversos tópicos, falou 
sobre autoconhecimento, beleza interior e autoestima. 

Além da Feira de Produtos e 
Equipamentos, Jotec discutiu temas que 
estão em evidência na área

Jornada traz inovações 
tecnológicas do mercado 

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

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

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

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

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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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.

 • RECORD*Os resumoes dos capítulos  são disponibilizados pelas emissoras 
e estão sujeitos a mundanças em funções da edição das novelas.

A Dona do Pedaço 
Em “A Dona do Pedaço” Maria da Paz 

e Vivi se emocionam com o reencontro. Jô 
diz à polícia que passou a noite com Wil-
liam e se surpreende ao descobrir que Téo 
está vivo. Camilo revela a Vivi e Maria da 
Paz sobre o estado de Téo. Téo é operado 
e Jô aguarda para falar com o fotógrafo. 
Maria da Paz vai ao programa de Ana 
Maria Braga. Fabiana é fria quando Vivi 
revela seu parentesco com Maria da Paz. 

Malhação
Rui diz que lutará por Nina. Leila se 

insinua para Filipe. Meg vê quando Beto 
beija uma menina. Rita confronta Leila por 
ciúme de Filipe. Rita conta para Filipe que 
Rui descobriu ser irmão de Nina. Peixoto 
impede o namoro de Cléber e Anjinha.

 
Éramos Seis 

Júlio diz que Almeida deve cortejar Clo-
tilde. Lola e seus filhos chegam a Itapeti-
ninga. Inês escreve uma carta para Afonso 
e entrega a João. Justina não percebe a 
rejeição de Emília. Lola e Clotilde conversam 
sobre Almeida. 

As Aventuras de Poliana
Lindomar é reconhecido por uma fã 

na rua, a moça o abraça e pede para 
tirar fotos com ele. Filipa descobre quem 
é a admiradora secreta de João. Luisa 
aviasa Poliana que ela terá que refazer 
o exame. Luisa encontra a blusa de 
Débora e fica enciumada. 

Cúmplices de um Resgate
Manuela recebe uma visita de Joaquim 

no hospital. O garoto diz que fez uma 
música para ela. Regina chega no quarto 
antes que os dois terminem de conversa. 
Ela diz para Joaquim se afastar de Isabela. 
Tomas chega vestido de maneira diferente 
e fala com soberba com Frederico.  

Topíssima 
A herdeira do Grupo Alencar se recusa 

a falar com Lara pelo telefone. Mão de 
Vaca fica ao lado de Minha Flor. Pedro diz 
que Lima irá drogar Sophia. Paulo Roberto 
diz que ele irá matar Lara. Antonio e 
Sophia sentem falta um do outro.
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Ótimo dia para resolver pendências financeiras com 
parceiros e clientes. Heranças e dívidas também 
estão no destaque. Evite gastar demais, ok? Intuição 
forte sobre o futuro.

Uma concentração de astros aponta descobertas 
sociais e amorosas. Algumas conversas e atitudes 
depois, você descobrirá o quanto alguém te admira. 
Reveja seus conceitos.

Dia de aprendizado, aprimoramento, estudo e 
execução de tarefas. Use a criatividade e as boas 
informações. Investigue e transforme um assunto 
ligado a seguros e saúde.

Conexão forte com filhos e amores. Além disso, 
antenas ligadas na alegria de viver e força cria-
tiva para segurar qualquer onda. Através de uma 
relação de lealdade, você viverá um renascimento 
emocional.

Idas e vindas familiares promovem movimento em 
casa. Tudo bastante carregado de emoção. São 
laços que, esticados, nunca arrebentam. É dia de 
louvar esse suporte.

O astral de hoje está perfeito para começar a estu-
dar. Um papo importante revelará algo que mudará 
sua visão sobre algo ou alguém. Pesquisas, recicla-
gens e reflexões em alta.

Dia mágico para lidar com assuntos práticos como 
finanças, trabalho, contratos, aplicações ou tran-
sações bancárias. Negocie bem, com segurança 
em si mesmo. Não esqueça de valorizar seus dons.

Inquietude e questionamentos íntimos. Você está 
em busca do essencial e do que tem sentido, sem 
distrações ou perda de tempo. Aliás, o tempo urge! 
Menos é mais, ok?

Segredos, confissões, amores proibidos e gostos 
inconfessáveis. Há todo um lado em você que nin-
guém conhece. Isso é o que ocupa seu tempo e 
sua mente hoje.

Dia perfeito para armar algo bem bacana com ami-
gos, além de batalhar por uma causa que toque 
sua alma e planejar uma estratégia. Divulgue e 
convença.

Hoje você precisa causar uma ótima impressão 
em chefes e superiores. Sim, tudo o que fizer será 
notado. Mostre conhecimento de causa.

Notícias de longe trazem a esperança de que você 
está na direção certa. Sua intuição continua forte 
e afiada. Confie mais nela do que nas notícias, 
ok? Sonhos serão reveladores, anote para conferir 
depois.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Livro de
J. K.

Rowling,
de 2012

Fabricar
(tecido) 
entrela-

çando fios

Chocolate
vendido

em caixas

Suposto
número
de vidas
do gato

"The (?)",
tabloide
britânico

Faz
citação
de texto
alheio

Juiz de
Israel, na

Bíblia

Ave cha-
mada de 
"marre-

cão" (RS)

Condutor
de sinais

televi-
sivos

Orixá dos
raios e
trovões
(Rel.)

Orlando 
Drum-

mond, co-
mediante

A 17ª
letra do
alfabeto
grego

Top (?), lis-
ta comum
em revis-
tas (ing.)

Parte do
número
da conta
bancária

"Let (?) 
Be", suces-

so dos
Beatles

Os carros
que têm

baixo
custo

Cartão-
postal da
Zona Sul

carioca, on-
de se toma
o Bondi-

nho do Pão
de Açúcar 

Arco, em
inglês
Prove-
niente

Colher de (?), aces-
sório da cozinheira
Cantora de "Set Fire

To the Rain"

Quantidade
de matéria
química
Mentiras

(?) Bello,
atriz

Cada artigo
de listas

Desejo de
vingança

Wagner
(?),

músico do
Clube da
Esquina

Música
ou Pintura
Camas de 
ambulância

Instrumento cortante 
usado em aulas de arte

Que tem pouca luz 
Emitir (o cão) som
rouco e ameaçador,
mostrando os dentes 

PEC das (?): garante
direitos a profissio-
nais que trabalham
em casas de família

Música
(bras. 
pop.)

Chama-
mento

informal

(?)-seca:
babá

"Internet",
em IE

Viagem de turismo
em transatlântico

SC
MORRODAURCA

BOMBOMSUN
RBSETEZI
TRANSCREVE

EIARTEIT
SOMIRERE
UARCLOM

CABOCOAXIAL
IRASARO
TISONAIR

PAUDIGITO
NTTOIT

ADELEAMA
ECONOMICOS

2/it. 3/arc — sun — ten. 5/adele — irerê. 11/cabo coaxial — morro da urca — morte súbita.
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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
Não leve mágoas, 
ressentimentos e 
amarguras para o 
ano novo. Leve 
pessoas. Sendo 

necessário, perdoe 
ou peça perdão. 
Geralmente as 

duas coisas serão 
necessárias, pois 

ninguém está sem-
pre e totalmente 
certo. Respeite as 
pessoas que não 
quiserem fazer a 
mesma viagem 

com você.  
(Ed Rene Kivitz) 

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

-, Suellen Chrisbeiro, Mário Augusto Drago de 
Lucena, Ediane Ungaro, Rosangela Francisquini 
Gasparino, Silvanio Ruffo, Osmar Souza Barbo-
sa, Jaqueline Valéria de David e Mario Sérgio 

Bieda de Freitas. Da coluna: felicidades!

Bruxinha
A peça infantil  “A bruxinha que era 
boa” tem sessão especial na quinta-
-feira , dia 7 de Novembro, às 20h -,  

Centro Cultural Vera Schubert . 

VALDETE SPERANDIO CRUZ comandou a 8ª edição do Chá Rosa

FOTOS: PORTAL CIDADE

MARTA COSTA, DEUSI COSTA e ANGELA RUSSI, no Chá Rosa

Bodega
A Bodega Humberto Canalle vem especialmente 
da Argentina  e  faz apresentação nesta quarta 

(30) na Confraria Parceiros do Vinho -, um 
evento extra que vai movimentar o Rancho do 

Cavalo.  Alegria,  bons vinhos e amigos espeta-
culares prestigiam a festa. 
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Apoio: Tribuna Hoje News

Diversão & Negócios!
Dia 21 de Novembro ( sexta-feira) a Câmara da Mulher Empreendedora realizará a 3ª edi-
ção da Rodada de Negócios com parceiros como Sesc, Senac, Sindilojistas, Sebrae, Aciu, 

Conselho da Mulher Empresária, Fecomércio -, e diversos expositores.  Será no Studio Brum 
Arquitetura, às 19h30. O evento ganha contorno de Talk e muito show. Boas surpresas e 

relax. Música e coquetel fecham o evento. 

ZOOM
n O mê de Dezembro 

assinala no dia 15 no Lar 
São Vicente de Paulo um 
show de prêmios bene-
ficente à entidade. Para 

adquirir a as cartelas que 
concorrerão  a uma moto 
Honda 0 KM e prêmios em 
dinheiro de R$ 1 mil e R$ 
2 mil -,  mais informa-

ções (44) 3639-2527.  As 
cartelas estão à venda 
e custam R$ 20, todo o 
dinheiro arrecadado será 
destinado à instituição. 
O evento acontece às 

15h, no Lar São Vicente 
de Paulo, localizado na 

rodovia PR-323. 

 n O palestrante Nélio 
Sprea  fala sobre Criativi-
dade e Diversidade  para 
o público do 1º Simpósio 

Sesc de Educação que 
acontece na quarta-feira 
(6) no  Sesc  localizado 
na  Rua Domingos Gon-
çalves de Paula, 2700 -, 

em Umuarama. Em pauta: 
diversidade, incentivo 
à pluralidade cultural, 
e sobre a importância 

do fomento a processos 
criativos na Escola. 

n Clima Tropical e 
dançante no finalzinho 
de Novembro com a 30ª 
Noite Tropical que assi-
nala a agenda do sábado 
(23) no  Harmonia Clube 
de Campo. A festa marca 
um dos maiores eventos 
da cidade e rende muita 

roupa florida, bons shows 
e muita alegria com a 

Banda Santa Mônica e a 
galera do Ostenta Samba. 

Mais informações na 
secretaria do HCC. 

Eu Valorizo! 
 O Sistema Comércio, formado 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), Federações do 
Comércio estaduais, sindicatos 

empresariais, Sesc e Senac, lançou 
a campanha #euValorizo, em 

apoio ao trabalho desenvolvido 
pelas entidades há mais de sete 
décadas e que não pode parar. 

Para isso, busca a adesão de toda 
a sociedade ao abaixo-assinado 

em apoio ao Sistema Comércio. A 
meta é atingir um milhão de as-
sinaturas. O Sistema Comércio faz 
parte da vida de milhões de bra-
sileiros, seja na oferta de cursos 
profissionalizantes, nas atrações 
culturais ou no acesso a ações 
de saúde e qualidade de vida e 
na defesa e representação dos 

empresários do comércio de bens, 
serviços e turismo.  Participe pelo 
http://bit.ly/eu_apoio e mostre 
que você valoriza o trabalho das 
instituições em todo o Brasil. 

Após preencher o formulário, você 
receberá uma mensagem no e-mail 
cadastrado para confirmar a sua 
assinatura no abaixo-assinado 

online, a fim de garantir a auten-
ticidade dos dados.

LUIZ SÉRGIO TOLEDO BARROS -, amigo, Parceiro do Vinho, exce-
lente advogado e um ser humano ímpar ganha zoom na coluna de 
hoje. Dia de aniversário. Dia de ser cumprimentado pelos filhos, 

netos e toda família. Fazer aniversário significa comemorar e 
comemorar muito. Dr Luiz: um brinde a sua vida, sua sabedoria e  

seu discurso sempre impecável. Tintim e felicidades!

THIAGO CASONI
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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 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
GOL 1.0 TRENDLINE ............................................................................17/18 ............................BRANCO ...................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 37.900,00
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 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
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
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 PREMIER TURBO ...............................................................17/18 ............................PRATA ........................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .......................................................R$ 86.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 ............................CINZA ........................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L .................................................... R$ 124.900,00
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
CLÍNICA DA DOR ORTOPEDIA 

PREVENTIVA LTDA - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 07.252.127/0001-
47, estabelecida na Rua Pero-
bal,3771, Zona III, CEP 87.501-300 
na cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 27.099. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

Umuaramense 
na seleção
O atleta Pedro 
Henrique, 13, 
após mostrar um 
ótimo desempe-
nho pelo time 
da Camisa 10 de 
Umuarama no 
Super Estadual 
Futsal Menor 
sub 13, teve o 
seu talento reco-
nhecido e foi convocado como pivô 
para jogar no Campeonato Mundial 
na Espanha. Além do atleta, o técnico 
da Camisa 10, Andersom Gasparetto 
também foi convocado para fazer 
parte da comissão técnica da sele-
ção. Anderson e Pedro embarcaram 
para a competição dia 25 de outu-
bro, o campeonato vai se encerrar 
neste próximo domingo (03).
O Brasil está participando do 
grupo A, disputando com as 
seleções da Argentina, Índia e 
Itália. Já no grupo B estão Suíça, 
Paraguai, Colômbia e Reino Unido 
e no último grupo C, África do Sul, 
Austrália, França e Catalunha.
 

Corinthians e os
Reforços “Livres”
O Corinthians vai priorizar atletas 
que estejam livres no mercado 
da bola para reforçar seu elenco 
em 2020. A prioridade é evitar 
gastos com direitos econômicos, 
com raras exceções que surjam 
como oportunidade. Não quer 
dizer que o time não vá buscar 
novidades: a ideia é buscar atle-
tas jogadores disponíveis, para 
arcar apenas com os salários.

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

Pensando na democratização de acesso e garantia 
da qualidade do ensino oferecido aos alunos com 
deficiência, o Pró-Magíster (Programa Institucional 
de Valorização do Magistério Superior) da 
Universidade Paranaense – Unipar elaborou um guia 
de orientação docente na educação inclusiva.

Escrito pelos professores Eliane Campos Ruiz, 
Luiz Roberto Prandi e Terezinha de Fátima Aguiar, 
o guia constitui-se em um instrumento importante, 
com sugestões para os docentes da Instituição 
no trabalho em sala de aula. A proposta é aplicá-
las com alunos que apresentam algum tipo de 
deficiência ou transtorno do neurodesenvolvimento, 
a fim de contribuir para a permanência desses 
alunos na Instituição e, por consequência, ao 
sucesso na aprendizagem.

O coordenador multicampi do Pró-Magíster, 
professor Luiz Roberto Prandi, lembra que o 
conceito de educação inclusiva tem relação direta 
com a modificação da estrutura, funcionamento e as 
respostas educativas no Ensino Superior. “Cedendo 
lugar às diferenças, quer sejam individuais, sociais 
ou culturais, o professor consegue alcançar os 
objetivos nessa missão, que é árdua e exige 
conhecimento e muita habilidade”, diz Prandi.

Conteúdo foi pautado e elaborado por 
professores da Unipar, com apoio do setor 
de Comunicação Social

Pró-Magíster lança guia de 
orientações para professores

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

ANDERSON e Pedro antes do embar-
que para o Campeonato Mundial

DIVULGAÇÃO
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Gabriela Gonçalo é campeã
na Copa Paraná de Jiu-Jitsu
A atleta Gabriela Gonçalo, 31, 

competiu no último domingo (27) na 
Copa Paraná de Jiu-Jitsu em Toledo, 
onde sagrou-se campeã na cate-
goria adulto leve e absoluto todos 
os pesos. Na ocasião, competiram 
cerca de 240 atletas.

“Essa competição para mim, 
foi uma superação. Estava desde 
agosto sem lutar e achei impor-
tante participar desse campeonato 

Orgulho 
umuaramense
Gabriela foi 
para a Toledo 
com mais 5 
competidores 
de Umuarama. 
Todos deram 
orgulho ao 
município, 
conseguindo 
excelentes 
colocações. 
Raissa Leige, 
16, ficou em 1° 
lugar no Juvenil, em 2° lugar no Adulto 
Pena e em 3° lugar no Absoluto na 
faixa azul. Sema Alves, 19, que é faixa 
branca conseguiu o 2° lugar no adulto 
pesado e a 3° colocação no absoluto. 
Douglas Medina conquistou o 1° lugar 
na categoria faixa marrom e o 3° no 
absoluto e o Edmarson Julião levou o 
1° lugar na categoria faixa marrom.

e sentir como meu corpo e minha 
mente estavam. Par ticipei de 6 
lutas, sendo duas delas na catego-
ria adulto leve e quatro na absoluto. 
Me sagrei campeã nas duas”, disse 
Grabriela, que ressaltou sobre a 
experiência e preparação para outras 
competições no futuro.

SUL AMÉRICO
Gabriela já deu início à fase de 

treinamento e preparação para o Sul 
Américo em Barueri/SP, que será 
realizado entre os dias 15 e 17 de 
novembro. “Este vai ser um campeo-
nato de suma importância para nós 
umuaramenses, pois é um desafio 
ainda maior do anterior no qual terei 
que me esforçar ainda mais para 
garantir uma boa colocação”.

DIVULGAÇÃO

Copa Master Futsal
A Copa Master de Futsal segue com 

jogos às segundas e quartas-feiras no 
Ginásio de Esportes Amário Viera da 
Costa. Na segunda fase da Copa, 8 
equipes foram divididas em dois grupos. 
Na última segunda-feira (28) acontece-
ram dois jogos. No primeiro, a equipe 
do Clube Olímpico empatou em 2 a 2 
com o Gasparzinho F.C. e no segundo, 

o Ademilar Futsal goleou em 6 a 2 o 
Dom Pedro Futsal. Hoje quarta (30) 
será a penúltima rodada da 2ª fase, 
com partidas entre o Ademilar Futsal, 
que pega a A.E. Barboza no jogo que 
começa ás 20h. A segunda partida 
será entre o Dom Pedro Futsal e a Clí-
nica Veterinária Santa Clara, ás 21h, 
fechando a rodada da noite.

GABRIELA segurando as medalhas conquistadas 
na competição estadual

ARQUIVO PESSOAL
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