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Comissão aprova 
projeto que isenta 
policiais de pagar por 
danos em viaturas 
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Mais um aluno denuncia
professor por assédio sexual
Os pais de um rapaz de 17 anos, aluno do Colégio Estadual Tiradentes, denunciaram o pro-

fessor que já havia sido citado por outro adolescente da prática de assédio sexual. O acusado 
- que ainda tem a identidade mantida em sigilo - teve seu afastamento solicitado pelo Núcleo 

Regional de Educação de Umuarama à Secretaria Estadual de Educação. Ele é acusado de ofe-
recer vantagens financeiras em troca de favores sexuais de alunos adolescentes. l Pág. 7

IAP

Governador Ratinho 
Jr sanciona lei do 
Fundo de Combate à 
Corrupção no Paraná

CPI encontra indícios 
de irregularidade no 
contrato com a 
Viação Umuarama

Pesca proibida
O IAP anuncia o período de restrição à pesca de bagre, dourado, jaú, pintado e lambari, espécies nativas no 

Paraná. A proibição segue de sexta-feira (1º) até março de 2020 em toda a bacia hidrográfica do Rio Paraná – que 
compreende o rio principal, seus formadores, afluentes, lagos, lagoas marginais e reservatórios.
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CPI da JMK
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da JMK ouviu na 
última terça-feira (29) na Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep) Aldo Marchini Junior e Jairo Cezar Vernalha Guimarães, 
considerados pelas investigações dos parlamentares e da 
Divisão de Combate à Corrupção da Polícia Civil como os 
principais responsáveis pela gestão da empresa. Eles prestaram 
esclarecimentos sobre o funcionamento e fiscalização dos 
contratos da JMK com o Governo do Paraná.

Falhas na fiscalização
A empresa era responsável 
pela manutenção e gestão 
de frotas oficial do Executivo. 
Durante as oitivas, os 
depoentes afirmaram que 
havia falhas do governo na 
fiscalização do cumprimento 
do contrato. O Executivo não 
questonava aos serviços. 
“Após meses de CPI, a 
população está vendo os 
motivos da falta de uma 
viatura policial ou de uma 
ambulância. O trabalho 
também mostra que o 
governo não tem capacidade 
de fiscalizar um contrato 
tão grande”, comentou o 
presidente da CPI, deputado 
Soldado Fruet (PROS).

Participação positiva
O presidente da CPI também 
avaliou como positiva a 
participação dos depoentes. 
“A CPI foi formada para 
apurar falhas neste contrato 
e apresentar sugestões para 
que não ocorra novamente”, 
afirmou. É o entendimento 
do deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL). “Ouvimos 
hoje as pessoas que eram 
as verdadeiras proprietárias 
da JMK, colaborando para 
nosso entendimento dos 
problemas”, completou. 
A JMK venceu a licitação 
para gerenciamento da 
frota do Governo do 
Paraná entre janeiro de 
2015 e maio de 2019.

Barrados dos cargos públicos
O deputado estadual Delegado Fernando Martins (PSL) foi relator do 
Projeto de Lei 28/2019 na reunião da Comissão de Segurança Pública 
na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O projeto, de autoria 
da Deputada Cantora Mara Lima (PSC), acrescenta a alínea ‘K’ na 
Lei nº 16.971, onde proíbe o condenado por violência doméstica e 
familiar contra a mulher a assumir cargos públicos. Tal proposição já 
havia sido relatada na Comissão dos Direitos da Mulher e o texto 
segue tramitando na Alep. “Precisamos intensificar o combate à 
violência contra a mulher”, frisa o deputado.

Vida sem violência
A Comissão de Segurança Pública da Alep, presidida pelo 
deputado Coronel Lee (PSL), aprovou na terça (29) o 
projeto de lei que reforça o combate à violência contra as 
mulheres. De acordo com a justificativa do projeto “cientes 
da responsabilidade do Estado na proteção da integridade da 
mulher, incluímos mais este mecanismo legal que fortalece as 
normas de proteção não somente às mulheres – assegurando 
oportunidades para viver sem violência, preservando sua 
saúde física e mental, mas também colaborando para o fim da 
tolerância institucional à violência contra as mulheres”.
A Lei já prevê dez itens que barram o acesso de infratores, com decisão 
transitada em julgado, aos quadros do serviço público estadual.
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Policiais isentos de danos
A Comissão de Obras Públicas, 

Transportes e Comunicação da Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep), pre-
sidida pelo deputado Tião Medeiros 
(PTB) aprovou, na última terça-feira 
(29), parecer favorável ao projeto de 
lei 130/2019, de autoria do deputado 
Soldado Adriano José (PV). A proposta 
pretende eximir os agentes públicos do 
pagamento de indenização ao Estado ou 
a terceiros, por dano material causado 
na condução de viatura em decorrên-
cia da prestação de serviço público de 
urgência e emergência. “São inúmeros 
os casos de agentes públicos, no cum-
primento do dever, sofrerem aciden-
tes no percurso, ou no atendimento de 
diligência de urgência ou emergência, 
e que foram obrigados a indenizar o 
Estado pelas avarias em veículos per-
tencentes ao Estado ou de terceiros”, 
justifica o deputado autor do projeto.

As novas regras propostas pelo 
parlamentar não retiram totalmente a 
responsabilidade dos agentes públi-
cos, visto que será exigido que a cons-
tatação de culpabilidade seja reali-
zada por intermédio de sindicância 
própria ou inquérito para apurar se 
houve, ou não, negligência pelo con-
dutor do veículo e se no momento 
do ocorrido estava em atendimento 
de urgência e emergência.

A proposta pretende eximir os agentes públicos do pagamento de indenização ao Estado ou a terceiros

KLEYTON PRESIDENTE/ALEP

BLOQUEIOS PROIBIDOS
Outra proposta analisada pela 

Comissão nesta terça-feira foi a 
360/2019, e que recebeu parecer 
favorável, foi a de autoria do deputado 
Marcio Pacheco (PDT) que busca proi-
bir o bloqueio em rodovias paranaen-
ses durante a realização de obras de 
manutenção ou construção. O projeto 
teve a relatoria do deputado Profes-
sor Lemos (PT) e recebeu parecer 
favorável. “As rodovias paranaenses 
constituíram-se nos últimos anos 
em uma grande fonte de problemas, 
não só contratuais, como também na 

qualidade do serviço prestado ao con-
sumidor. Obras mal gerenciadas, mal 
sinalizadas, com controle equivocado 
do trafego acabam gerando problemas 
maiores como o aumento no tempo de 
viagem e, o maior de todos, a perda de 
vidas humanas”, defendeu Pacheco.

Ainda no encontro os deputados 
analisaram cinco pedidos do Poder 
Executivo para cessão de uso gratuito 
de imóveis nos municípios de; Faxinal; 
Ribeirão do Pinhal; São José das Pal-
meiras; Paulo Freitas e São Pedro do 
Paraná. Todos receberam pareceres 
favoráveis e foram aprovados.

Alep sedia Fórum de Aprendizagem do Paraná
Por iniciativa dos deputados Dele-

gado Francischini e Emerson Bacil, 
ambos do PSL, a Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep) promoveu o 
Fórum da Aprendizagem do Paraná, 
no Plenarinho da Casa de Leis, na 
terça-feira (28). “Com este evento 
queremos trazer à tona a importân-
cia do jovem aprendiz e sensibilizar 
entidades públicas e privadas a cum-
prirem as cotas. Também queremos 
aprender mais sobre o tema para 
melhorar leis existentes e darmos o 
respaldo necessário ao jovem que 
busca o primeiro emprego”, afirmou 
o deputado Francischini. O deputado 
Bacil destacou que as formas de 

trabalho mudaram e que devemos 
nos adaptar aos novos tempos. 
“Como parlamentares podemos auxi-
liar com leis e projetos que fomen-
tem essa iniciativa”.

De acordo com a organizadora 
do Fórum, a procuradora regional 
do Ministério Público do Trabalho no 
Paraná, Mariane Josviak, hoje há no 
Brasil 500 mil vagas de aprendizes, 
sendo 30 mil no Paraná e perto de 
10 mil em Curitiba. “Precisamos 
ampliar estas vagas e a administração 
pública pode entrar nesse processo. 
O Legislativo também pode entrar 
nesse processo contratando menores 
aprendizes, através de uma instituição 

parceira”, sugeriu, ao observar que no 
Paraná a lei 15.200/2016, que con-
siste na contratação de 700 adoles-
centes que cumprem medidas socioe-
ducativas, pode ser ampliada.

EVENTO proposto pelos deputados Delegado Fran-
cischini (PSL), debateu medidas de fortalecimento da 
legislação que trata dos menores aprendizes no estado

KLEYTON PRESIDENTE/ALEP
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Pesca proibida

O Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP) anuncia o 
período de restrição à pesca 
de espécies nativas no 
Paraná a partir desta sexta-
-feira (1º) e segue até março 
de 2020. Todas as espécies 
nativas do Estado são prote-
gidas, como bagre, dourado, 
jaú, pintado e lambari. É 
durante esse período, conhe-
cido como piracema, que a 
maioria delas se reproduz. 
Considerando o comporta-
mento migratório e de repro-
dução, a pesca é proibida 
na bacia hidrográfica do Rio 
Paraná – que compreende o 
rio principal, seus formado-
res, afluentes, lagos, lagoas 
marginais, reservatórios e 
demais coleções de água 
inseridas na bacia de contri-
buição do rio.

MULTAS
Quem for flagrado pes-

cando em desacordo com as 
restrições determinadas pela 
portaria será enquadrada na 
lei de crimes ambientais. A 
multa é de aproximadamente 

Competições
Serão proibidas, também, competições de pesca, como tor-

neios, campeonatos e gincanas. Exceto as competições de pesca em 
reservatórios, visando a captura de espécies não nativas e híbridos. 

Penalidades Fiscais do IAP e a Polícia Ambiental reforçarão as ações de 
scalização em todo o Estado. Aos infratores serão aplicadas às penali-
dades e sanções, previstas na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
no Decreto n° 6.514, de 22 de julho de 2008, na Lei n° 10.779, de 25 

de novembro de 2003, e demais legislações especícas.

QUEM for flagrado pescando em desacordo com as restrições determinadas pela 
portaria será enquadrada na lei de crimes ambientais

AEN

R$ 700,00 por pescador 
e mais de R$ 20,00 por 
quilo de peixe pescado. 
Além disso, os materiais de 
pesca como varas, redes e 
embarcações, poderão ser 
apreendidos pelos fiscais. 
Além da pesca, o transporte 
e a comercialização também 
serão fiscalizados.

INSTRUÇÃO
A restrição é instruída 

pelo Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Ibama) pela instru-
ção normativa nº 25/2009, e 
reforçada pela portaria do IAP 
(nº 262/2018). A restrição 
anual acontece há mais de 
15 anos. Não entram na res-
trição as espécies considera-
das exóticas, que foram intro-
duzidas no meio ambiente pelo 
homem, como bagre-africano, 
apaiari, black-bass, carpa, 
corvina, peixe-rei, sardinha-
-de-água-doce, piranha-preta, 
tilápia, tucunaré e zoiudo. 
Além de híbridos - organismo 
resultante do cruzamento de 
duas espécies.

Importância dos partidos
“Os partidos são os pilares 
da organização política de 
uma nação. Quanto maior 
a participação popular e a 
cultura política de um país, 
mais fortes são os partidos e 
melhor é a democracia. Por 
meio dessas instituições é 
que se assegura a pluralidade 
de pensamentos necessária 
para que um sistema político 
não caia em um governo 
totalitário. A diversidade de 
ideias e a vontade do povo 
chegam ao poder por meio 
das lideranças partidárias” 
- do deputado Toninho 
Wandscheer (Pros).  

Greca inovador
O prefeito Rafael Greca 
prova que está falando 
sério quando quer inovação 
em Curitiba. Na segunda-
feira (4), Greca sanciona a 
criação do Fundo Municipal 
de Inovação, o Inova Vale 
do Pinhão. A prefeitura vai 
aportar R$ 10 milhões no 
fundo, que será administrado 
pela Agência Curitiba de 
Desenvolvimento e Inovação, 
capitaneado pela presidente 
Cris Alessi.

Agricultura familiar
A agricultura familiar 
é um dos fatores no 
desenvolvimento do setor 
de proteína animal nos 
estados do Sul do País. A 
produção de carne de frango 
no Brasil deve passar de 12,8 
milhões de toneladas (em 
2018) para 13 milhões em 
2019, segundo a Associação 
Brasileira de Proteína 
Animal. A suinocultura 
atingiu 4,1 milhões de 
toneladas superando as 3,97 
milhões de toneladas do 
ano passado. “A agricultura 
familiar é estratégica na 
fabricação de alimentos, 
para o desenvolvimento do 
País e também na formação 
de novos empregos”, diz 

Dimitri Valle, da Expedição 
Agricultura Familiar.

Funcor
Lei que institui o Fundo de 
Combate à Corrupção foi 
sancionada pelo governador 
Ratinho Junior (PSD). O 
governador ressaltou que o 
Paraná é o primeiro estado 
a implantar um programa de 
compliance e integridade. O 
fundo vinculado à CGE e tem 
recursos provenientes de 
acordos de leniência, contratos 
e multas aplicadas no âmbito 
da Lei Anticorrupção. “Com 
o aporte possibilitado pelo 
fundo, conseguiremos 
reforçar ações e a estrutura 
de prevenção, fiscalização 
e repressão a práticas que 
causam prejuízo aos cofres 
públicos e, consequentemente, 
à população do Paraná”, 
afirmou Ratinho Júnior.

Topo do ranking
A Copel tem a melhor 
governança do Brasil dentre 
as empresas estatais. É o que 
aponta o programa a bolsa 
de valores brasileira. Entre as 
seis empresas que atendem 
aos critérios de certificação, 
a Copel é a primeira a 
atingir a pontuação máxima 
desde o lançamento dessa 
iniciativa, em 2017.

Feriadão lotado
A rede hoteleira de Foz do 
Iguaçu está com a ocupação 
de 100% dos leitos para Dia 
da Proclamação da República, 
15 de novembro, aponta o 
Sindhotéis. Para o feriado de 
Natal a taxa de ocupação, até 
o momento, é de 70%. “Isso 
significa quase a totalidade 
dos seus apartamentos 
utilizados. Acreditamos que 
muita gente vai sair de casa e 
procurar um estabelecimento 
hoteleiro para ficar dois ou 
três dias em Foz do Iguaçu”, 
disse o presidente do 
Sindhotéis, Neuso Rafagnin.
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Governador sanciona a lei do
Fundo de Combate à Corrupção

O Governo do Paraná vai contar 
com recursos específicos para melho-
rar a estrutura destinada a preve-
nir e inibir atos ilícitos no ser viço 
público. O governador Ratinho Jr 
sancionou ontem (30), a lei que 
institui o Fundo de Combate à Cor-
rupção (Funcor) e determinou que 
toda sua movimentação esteja dis-
ponível no Por tal da Transparência.

O governador também confirmou 
a presença do Paraná no projeto do 
Plano de Integridade, sugerido pela 
organização da sociedade civil Trans-
parência Internacional, presente em 
100 nações. Com o acordo de coo-
peração, servidores farão curso de 
duas semanas em Copenhague, na 
Dinamarca, além de par ticipar de 
palestras e oficinas promovidas pela 
Transparência Internacional.

As iniciativas marcam o aniversário 
de seis anos da Controladoria-Geral do 
Estado (CGE) e vem ao encontro da 
intenção do Governo do Estado de coibir 
todo e qualquer ato de corrupção, ativa 
ou passiva, no serviço público estadual.

“É um compromisso que temos com 
a sociedade de levar mais transparência 
e controle do dinheiro público, além de 
apurar e coibir os desvios de conduta na 
administração. Com esse fundo, podere-
mos criar mais mecanismos de combate 
à corrupção”, afirmou Ratinho Junior.

PRIMEIRO
O governador ressaltou que o 

Paraná é o primeiro Estado a implan-
tar, no âmbito da estrutura governa-
mental, um programa de compliance 
e integridade. “É uma medida que 
previne qualquer tipo de desvio. A 
máquina pública é muito grande e é 
necessário pensar continuamente em 
ferramentas que possam colaborar 
com o combate à corrupção”, disse.

FUNDO
A criação do fundo foi proposta 

pelo Governo do Estado e aprovado 
pela Assembleia Legislativa. O Funcor 
é vinculado à CGE e sua composição 
inclui recursos provenientes de acor-
dos de leniência, contratos da CGE 

Treinamento
Pela proposta, servidores da CGE passarão por treinamento de duas semanas 

na Dinamarca, país que é considerado pela Transparência Internacional como um 
dos menos corruptos da atualidade. Eles conhecerão instituições governamentais e 

terão aulas sobre vários assuntos ligados ao combate à corrupção, incluindo Governo 
Aberto, transparência e desburocratização.

No retorno, vão elaborar Planos de Integridade Estaduais, com base na metodolo-
gia aprendida e com apoio de outros órgãos, como Assembleia Legislativa, Ministério 

Público e Tribunal de Contas, junto com o setor privado e entidades da sociedade civil.

Estados escolhidos
Além do Paraná, outros seis estados brasileiros foram escolhidos para participar do 

projeto contra corrupção da entidade com apoio do Ministério de Relações Exteriores da 
Dinamarca e do Fundo de Apoio a Iniciativas Locais do Canadá. “O Brasil precisa avançar 
no combate à corrupção também nos níveis subnacionais, envolvendo as estruturas dos 

estados e municípios, que estão mais próximos do cidadão e onde o impacto da corrupção 
é mais direto na vida das pessoas”, disse Brandão.

Ele explicou que os sete estados foram selecionados de acordo com critérios de diver-
sidade regional e política e diferentes níveis de capacidade institucional. “Estados mais 

avançados, como o Paraná, e outros que ainda não contam com uma estrutura institucio-
nal forte, poderão se ajudar e trocar experiências entre si. Tem uma iniciativa boa no Brasil 

que pode ser compartilhada”, disse.

O governador Ratinho Jr, sanciona a lei que cria o Fundo Estadual de Combate a Corrupção

ARNALDO ALVES/AEN

e multas aplicadas no âmbito da Lei 
Anticorrupção. “Com o aporte possibi-
litado pelo fundo, conseguiremos refor-
çar ações e a estrutura de prevenção, 
fiscalização e repressão a práticas que 
causam prejuízo aos cofres públicos 
e, consequentemente, à população do 
Paraná”, afirmou Ratinho Júnior.

O controlador-geral do Estado, 
Raul Siqueira, explicou que, com 
os recursos do fundo, será possí-
vel equipar e melhorar a atuação 
dos órgãos de controle, auxiliar os 

municípios no combate à corrupção e 
promover treinamento constante dos 
agentes públicos.

“Todo recurso oriundo de ações e 
investigações que combatam corrup-
ção será usado especificamente para 
trazer segurança de integridade e ética 
para a administração pública”, desta-
cou. “Também vamos emitir extratos 
periódicos da movimentação do Fun-
cor, que estarão disponíveis no Por-
tal da Transparência do Governo do 
Estrado”, disse Siqueira.
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Aciu firma convênio com a Unimed
A Associação Comercial, Industrial 

e Agrícola de Umuarama (Aciu) firmou 
convênio com a Unimed Noroeste. 
A assinatura do contrato ocorreu na 
manhã de ontem (30), na abertura da 
reunião mensal de associados.

“A Unimed é o maior sistema coo-
perativista de trabalho médico do 
mundo e também a maior rede de 
assistência médica do Brasil. É uma 
satisfação firmarmos um convênio que 
apresenta diversos atrativos para os 
associados”, avalia o presidente da 
Aciu, Orlando Luiz Santos. 

A Unimed Noroeste está presente 
em 24 municípios, conta com os 
préstimos de 227 médicos, cobrindo 
as mais diversas especialidades, e 
atende 17 mil beneficiários. Segundo 
o gerente de mercado Paulo Argen-
tino, os associados Aciu e seus cola-
boradores passam a contar com um 
leque diversificado, que contempla 
planos capazes de atender mais de 
uma empresa. “Com maior escala é 
possível propiciar descontos bem van-
tajosos”, pontua.

O diretor-presidente 
da Unimed Noroeste, 
Ronaldo Borges, e o 
diretor administrativo/
financeiro Alexandre Tha-
deu Meyer enalteceram a 
importância e abrangên-
cia do convênio. 

Os in teressados 
devem entrar em con-
tato pelo telefone (44) 
3623-3883.

AGENDA
Após a assinatura do 

convênio, o professor 
Celso Ferrari explanou 
sobre a programação da 
10ª Jornada Empresarial da Faculdade 
Alfa, destacando o Fórum de Desenvol-
vimento Regional, que será realizado 
na noite desta quinta (31), no Caiuá 
Centro de Eventos.

Entre os expositores estarão Jaime 
Basso (presidente da Sicredi Vale do 
Piquiri ABCD), Orlando Luiz Santos 
(presidente da Aciu) e Sérgio Frede-
rico (coordenador da Comissão pelas 

Vítimas do Descaso/PR-323).
A secretária municipal de Saúde, 

Cecília Cividini, alertou para o perigo 
de disseminação da dengue no ciclo de 
transição ente a primavera e o verão, 
marcado por temperaturas elevadas e 
outras circunstâncias preocupantes.

O coach Francisco Carlos Ruiz pro-
feriu a palestra ‘Motivação e compro-
metimento no trabalho’.

CONTRATO foi assinado na abertura da reunião mensal de associados, 
nesta quinta

ASSESSORIA

Mesa de Negociações para o Orçamento 2020
A Comissão Permanente de Finan-

ças da Câmara Municipal de Umua-
rama realizou na semana passada, 
Mesa de Negociações para discutir e 
conhecer a proposta do Poder Execu-
tivo para o Orçamento 2020.

O encontro aconteceu na sala de 
reuniões da Casa Legislativa, com a 
presença de vereadores, servidores do 
Poder Executivo e Legislativo, além de 
representantes da sociedade civil.

No encontro foi apresentado Pro-
jeto de Lei 94/2019, de autoria do 
Poder Executivo, com as especifica-
ções da Lei Orçamentária Anual para 
o exercício de 2020. A discussão do 
orçamento pelo parlamento e pelos 
representantes é essencial para cons-
trução de uma Lei Orçamentária que 
contemple todas as áreas, levando-se 
em conta a prioridade de setores como 
saúde, educação e obras.

O Projeto de Lei 94/2019 já foi 
publicado e recebe emendas dos 
vereadores.

A receita orçamentária, que decor-
rerá da arrecadação de tributos 
próprios ou transferidos e demais 

receitas correntes e de capital con-
forme a legislação vigente é esti-
mada em R$ 499.170.000,00.

Índice em % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,04 - 2,49 2,89
IGP-M (FGV) -0,01 0,68 4,79 3,15
IGP-DI (FGV) 0,50 - 4,39 3,00

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
26/9 a 26/10 0,5000 0,3153 0,0000
27/9 a 27/10 0,5000 0,3153 0,0000
28/9 a 28/10 0,5000 0,3153 0,0000
1/10 a 1/11 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,87% 30,08 
Vale ON -0,12% 48,59 
ItauUnibanco PN +0,63% 36,87 
Bradesco PN +0,47% 36,67 
Magazine Luiza ON +6,97% 44,02 
Gol PN +3,90% 6,40

IBOVESPA: +0,79% 108.407 pontos

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,0495 1,0337 1,0315
IGP-DI (FGV) 1,0432 1,0300 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,89
Libra est. 0,7768
Euro 0,8989
Peso arg. 59,61

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,4% 3,9860 3,9870 -4,0%
PTAX  (BC) +0,6% 4,0180 4,0186 -3,5%
PARALELO -0,5% 3,9500 4,2200 -3,4%
TURISMO -0,5% 3,9500 4,2000 -3,4%
EURO +0,7% 4,4684 4,4707 -1,6%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (set) 1.584,22 0,17 4,68 5,44
Oeste (set) 1.588,36 0,12 4,51 4,98

DÓLAR 30/10

Iene R$ 0,0369
Libra est. R$ 5,17
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1604,36 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/10

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 30/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,50 -0,6% -1,8%
SOJA Paranaguá 87,50 -0,6% -1,1%
MILHO Cascavel 38,00 0,0% 10,1%

SOJA 916,00 -2,25 1,1%
FARELO 302,20 -0,80 0,4%
MILHO 390,75 4,50 0,7%
TRIGO 509,25 -2,25 2,7%

SOJA 75,80 0,2% 0,3%
MILHO 32,91 -1,9% 7,8%
TRIGO 45,47 0,0% 2,0%
BOI GORDO 158,66 0,2% 4,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

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

Em 30/10 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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Acusado de assédio
pela segunda vez
Os pais de um aluno de 

17 anos, do Colégio Esta-
dual Tiradentes, denun-
ciaram um professor que 
já havia sido citado por 
outro jovem pela prática 
de assédio sexual.

O professor, que ainda 
tem sua identidade man-
tida em sigilo, teve seu 
afastamento solicitado 
pelo Núcleo Regional de 
Educação (NRE) de Umua-
rama à secretaria Esta-
dual de Educação (SEED).

E le  fo i  acusado, 
pela segunda vez, por 
ter oferecido vantagens 
financeiras em troca de 
favores sexuais a alu-
nos adolescentes.

A nova denúncia veio 
à tona na tarde da terça-
-feira (29), quando inte-
grantes do BPEC (Bata-
lhão de Patrulha Escolar) 
da Polícia Militar forma 
procurados pelo pai do 
segundo aluno.

Um dos policiais foi 
até o Colégio Tiradentes 
para atender e registrar a 
ocorrência. O garoto de 17 
anos, acompanhado dos 
responsáveis, mostrou à 
direção da escola, algu-
mas mensagens de cunho 
sexual que haviam sido 
enviadas pelo professor.

O jeito de agir foi 
semelhante ao assédio 
praticado contra o ado-
lescente do Colégio José 
Balan, ou seja, através 
de mensagens via apli-
cativo WhatsApp.

De acordo com o jovem, 
a conversa começou no 

dia 19 de setembro e foi 
encerrada na terça-feira, 
quando o aluno do Tira-
dentes tomou coragem e 
fez a denúncia.

Nas mensagens, o 
professor se oferece para 
pagar as despesas da for-
matura do aluno em troca 
de favores sexuais.

A vítima disse aos poli-
ciais da Patrulha Escolar 
que em mensagens que 
foram apagadas por ele, 
o professor teria solici-
tado o envio de fotos.

CONTATO FÍSICO
De acordo com a polí-

cia, o garoto também 
citou que houve contato 
físico ao menos em uma 
ocasião, entre ele e o pro-
fessor denunciado.

O aluno afirmou que 
foi convidado pelo pro-
fessor para ter uma 
conversa par ticular e 
que dentro da escola o 
docente tocou seu corpo.

Os patrulheiros esco-
lares fizeram a mediação 
entre a família e a escola 
e um boletim de ocor-
rências foi registrado e 
repassado à Polícia Civil.

De acordo com a dire-
ção da escola, o professor 
foi afastado por 30 dias de 
suas funções. “São duas 
linhas de investigação. 
Uma delas é a criminal, 
realizada pela polícia, e 
também há o processo 
administrativo, que será 
aberto junto ao Núcleo 
Regional de Educação 
(NRE)”, explicou o diretor 
Edimar da Silva.

Halloween do MP
Os procuradores estaduais no 
Rio de Janeiro vivem seu dia 
de caça às bruxas. A sucessão 
de trapalhadas agora deixa 
a cúpula do Judiciário mais 
cautelosa em relação à força-
tarefa que investiga a morte da 
vereadora Marielle Franco. A 
reviravolta sobre o depoimento 
do porteiro do condomínio 
onde mora o presidente Jair 
Bolsonaro, na Barra da Tijuca 
- que, segundo a chefe da 
investigação, teria se enganado 
ou mentido -, colocou a turma 
numa situação delicada. Além 
disso, faltou explicar como o 
inquérito sigiloso, sob tutela 
do MP, vazou para a TV Globo. 
Para piorar, sem apurar os 
áudios que supostamente 
complicariam Bolsonaro, houve 
consulta dos procuradores 
ao presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, para a 
possibilidade de investigar 
o presidente da República 
- enquanto o trâmite seria 
pela Procuradoria-Geral da 
República. 

Bola rolando
Já a turma do MP Federal 
no Rio escanteia, até hoje, 
inquérito enviado pela ex-PGR 
Raquel Dodge sobre suposto 
pagamento de propinas da TV 
Globo a dirigentes da Fifa.

Detalhe...
... a emissora correu e 
demitiu os diretores que 
teriam se envolvido no 
suposto esquema. 

Quem é o mentor?
A pergunta que se repete 
desde ontem nos meandros 
do Judiciário é por que um 
humilde porteiro enfrentaria, 
sozinho, a ira do ex-patrão e 
atual presidente do Brasil? 

Óleo & preju
Deputados apresentaram e 
ainda aguardam respostas 
da presidência da Câmara e 
do Governo sobre pedidos 
relacionados ao desastre 
ambiental no litoral do 
Nordeste. Um deles, do 
deputado João Daniel (PT-SE), 
solicita que seja estabelecido 

um pagamento extraordinário 
aos pescadores artesanais 
enquanto durarem os 
serviços de limpeza na costa 
nordestina. Os prejuízos nos 
comércios locais já 
são significativos. 

Seguro defeso 2.0
A ajuda, segundo o pedido 
do deputado, seria no valor 
de um salário mínimo, nos 
moldes do seguro defeso: 
“Esse acidente grave, de 
grandes proporções, causou 
um prejuízo enorme ao meio 
ambiente e à economia dos 
estados afetados”.

Fauna oleada 
Dados de ONGs e entidades 
sobre o impacto das manchas 
de óleo divergem das 
informações divulgadas pelo 
Ibama. O levantamento mais 
recente do órgão sobre a 
fauna afetada, por exemplo, 
registra 18 tartarugas 
marinhas com óbito. 
ONGs que atuam no litoral 
nordestino já contabilizaram 
25 tartarugas mortas. 

Alô, alô!
Nove operadoras de 
telefonia encaminharam à 
Corregedoria-Geral da Justiça 
Eleitoral informações sobre os 
números de linhas de quatro 
empresas e de seus sócios 
apontados como responsáveis 
pelo disparo de mensagens 
em massa pelo Whatsapp nas 
eleições do ano passado.

Off line
O pedido do TSE foi feito no 
âmbito da ação apresentada 
pelo PDT e Avante que pede 
a cassação da chapa do 
presidente Jair Bolsonaro e do 
vice Hamilton Mourão. Nextel, 
Sercomtel, Datora e Terapar 
informaram que não foram 
encontradas linhas em nome 
das empresas supostamente 
contratadas por apoiadores da 
campanha de Bolsonaro.
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CPI do Transporte interroga hoje ex secretários

A Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) instaurada para apurar 
alterações na tarifa do transporte 
público de Umuarama e analisar do-
cumentação referente à contratação 
da empresa no município vai ouvir 
hoje secretários de administrações 
anteriores á de Celso Pozzobom.

A reunião está marcada para 
acontecer às 9h, no plenário da 
Câmara Municipal de Umuarama 
e um dos ex secretários a ser ou-
vido na comissão, será Armando 
Cordts Filho, que assumiu a pas-
ta da administração na gestão do 
prefeito Moacir Silva.

Marcelo Gomes do Valle, procu-
rador jurídico do Poder Executivo na 
mesma gestão, também será ouvido 
na mesma reunião.

De acordo com o presidente da 
CPI, vereador Deybson Bitencourt 
(PDT), a intenção principal é sanar 
dúvidas referentes ao contrato fir-

mado entre o Poder Público Munici-
pal e a empresa Viação Umuarama 
no ano de 2014.

“Verificamos algumas informa-
ções nas respostas dadas pela Pre-
feitura através de documentação en-
caminhada à Comissão que geraram 
dúvidas principalmente no que se re-
fere à renovação do contrato. Preten-
demos esclarecer tais dúvidas atra-

vés das oitivas que acontecem nesta 
quinta-feira”, explica Bitencourt.

Na reunião também será apresen-
tado o resultado das análises sobre a 
documentação repassada pela prefei-
tura Municipal referente ás questões 
tributárias. “São estudos mais técni-
cos que devem dispor de mais tempo 
para que possamos averiguar todos 
os detalhes”, comenta o presidente.

DEYBSON Bitencourt, presidente da CPI e o membro Jones Vivi em reunião da comissão

ALEX MIRANDA

Irregularidades encontradas

Nova visita

Deybson reforça que inicialmen-
te, nas análises feitas sobre a do-
cumentação solicitada ao Poder 
Executivo, referente ao contrato fir-
mado com a empresa, os integran-
tes da comissão já encontraram 
indícios de irregularidades que po-
dem afetar também administrações 
anteriores. “A intenção da Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI) 
é fiscalizar a contratação e não a 
gestão administrativa. Vamos anali-
sar todo o processo de contratação 
e o período de execução, indepen-
de de qual prefeito tenha firmado o 
contrato com a empresa”, conclui. COMISSÃO irá interrogar ex secretários a fim de sanar dúvidas sobre a contratação da empresa

ASSESSORIA

Os integrantes da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI do Transporte 
Público), pretendem fazer uma nova visi-
ta à Viação Umuarama, onde será averi-

guada a frota. “Numa primeira averigua-
ção, parte da frota foi vistoriada e ainda 
faltam cerca de 10 ônibus a serem vis-
tos. Vamos verificar as condições de 

uso de cada um dos carros, conferir se 
os elevadores para pessoas deficientes 
estão funcionando corretamente e as 
condições gerais de cada veículo”.

VEREADORES membros da comissão farão nova visita à Viação Umuarama
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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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
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cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
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fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
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se surpreende com o comportamento de
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com Murilo sobre sua paixão por Luz.
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diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
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Josiane visita 
Téo no hospital

Malhação
Thiago e Jaqueline rompem 

o namoro. Rita questiona Rui 
sobre suas intenções com 
Raíssa e Nanda. Max expulsa 
Serginho de sua casa. Vânia 
passa mal e César cuida dela. 

Éramos Seis 
João sugere que ele, Inês 

e Shirley façam uma viagem à 
Europa. Emília rejeita Justina. 
A moça não percebe. Lola e 
os filhos vão até Itapetininga. 
Assad e Elias não vão até a 
loja. Júlio reage mal quando 
Assad anuncia Elias como seu 
novo sócio. 

Bom Sucesso
Paloma recusa o convite 

de Marcos. Ele compra o 
prato com a foto de seu beijo 
com a moça. Léo e Toshi 
se casam. Diogo desconfia 

quando William lhe convida 
para sua festa de despe-
dida. Diogo descobre que 
é estéril. Paloma descobre 
que Gabriela voltou a jogar 
basquete e está no projeto 
de Ramon. Diogo envia uma 
mensagem para William do 
celular de Gisele. 

As Aventuras de Poliana
As crianças do Clubinho 

fazem testes para Ester, para 
descobrir se a menina é um 
Android. Afonso tenta beijar 
Luisa, mas leva um tapa. Luigi 
reúne o grupo em sua casa 
para trabalharem no projeto 
anti-bullying. Ruth não deixa Fei-
jão entrar em sua casa e João é 
obrigado a deixá-lo preso para 
fora. Ele consegue se soltar e 
foge. Roger tenta se aproximar 
de Poliana para descobrir mais 
informações sobre OTTO. 

Cúmplices de um Resgate
Giuseppe mostra a situa-

ção financeira da sorveteria 
para Pedro. Fiorina fica brava. 
Isabela segura uma bola 
de golf que era de seu pai. 
Rebeca pergunta de quem é 
essa bola e ela explica que 
foi um presente. Meire tele-
fone para seu apar tamento 
para pedir ajuda para Dinho. 
O rapaz deixa o telefone fora 
do gancho e aproveita o apar-
tamento sem a tia. 

Topíssima
Os alunos da república 

ficam espantados com o 
apetite de Andrea. Minha 
Flor é seguida por todos os 
lados por Mão de Vaca. Paulo 
Roberto diz que matará Lara. 
Yasmin liga para Lara e diz 
que será essa noite. Zumbi 
se preocupa com o desejo de 
vingança de Mão de Vaca. 

Em “A Dona do Pedaço” Jô fica 
surpresa quando Yohana e um 
médico entram no quar to de 
Téo. Fabiana afirma que não 
irá ao encontro com Maria da 
Paz. Fabiana anuncia que Abel 
terá de acumular o trabalho de 
Beto. Jô recusa o convite da 
mãe para o encontro em família. 
Yohana garante que descobrirá 
o que aconteceu com Téo. Maria 
da Paz, Amadeu e Kim visitam 
Téo. Antero ignora Marlene. Vivi 
chega com Camilo para o encon-
tro em família.
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Uma onda de humor e esperança chega com tudo! 
Com uma boa dose de filosofia, você terá mais 
disposição para acertar o passo com quem teve 
desentendimentos. Coração mais leve.

O clima amoroso ganha destaque. Nada de ciúmes 
e controle, combinado? Só pesaria o clima. Rolos 
inesperados de trabalho.

Outubro trouxe um astral perfeito para brindar com 
amigos, festejar, paquerar e namorar. Arrume-se e 
saia por aí. Hoje será possível notar alguém muito 
especial de olho em você.

Rotina desvairada e você acreditando que nada 
pode te fazer mal? Pois hoje a sensibilidade chega 
com força total. Evite excessos de comida, de álcool 
ou de trabalho. Esportes serão bem-vindos.

Saúde e disposição em alta. Além, é claro, do 
charme arrasador que atrai aplausos e olhares. 
Encerre outubro com um toque diferente e inova-
dor. Que a vida tenha mais aventura e romance.

Com as boas vibrações de Lua e Júpiter em Sagi-
tário, o dia traz inspiração de liberdade e aber-
tura mental. Liberdade que é seu sonho secreto, 
inclusive.

Hoje, um encontro inesperado revelará algo capaz 
de iluminar seu coração, apaziguando dúvidas e 
temores. Para um dia memorável, fique em seu 
habitat natural.

Você pode encerrar outubro com chave de ouro, 
basta explorar mais suas inspirações. Siga a sua 
bússola interior, combinado? Até a área financeira 
será beneficiada.

Lua e Júpiter juntinhos em seu signo prometem 
ânimo e alegria. Você pode até estar com os nervos 
e emoções à flor da pele. Porém, com esse astral, 
tudo será bem-vindo. Aguarde boas notícias.

Isolamento e introspecção. Esse será o melhor jeito 
de curtir sua liberdade. Nada de festas ou encontros, 
a não ser com suas entidades de proteção e cura. 
Rituais e meditação ajudam.

O astral de hoje está ótimo para comemorar e brin-
dar com quem faz seu coração bater no ritmo da 
alegria. Cuidado, porém, com expectativas exage-
radas sobre amigos.

O cenário astral de hoje traz um bônus profissional 
para você. Aguarde convites, aplausos e propostas. 
Sinta todo reconhecimento que é seu por direito.
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Cachorro
branco

com pin-
tas pretas

Um dos
agentes
da pas-

teurização

Mamífero 
australiano
que vive 

na floresta
Móvel
para

descanso
dos pés

Ciático,
óptico ou

radial
(Anat.)

Torre de
(?), monu-
mento torto
da Itália

Cada
símbolo do

baralho

Vídeo muito
comparti-
lhado na
internet

"(?) Ambu-
lante", su-
cesso de 

Raul Seixas

"O Diabo
Veste (?)",
filme com 
Emily Blunt

Constru-
ção como

a Rio-
Niterói

Principal
verbo

auxiliar
(Gram.)

Fecho
comum

em calças
jeans

Associação
Médica

Brasileira
(sigla)

(?) John-
son, ator
brasileiro

(?) Babá,
persona-
gem ára-
be (Lit.)

Apelido
de "Ale-
xandre"
Distante

(?)
Moreira,
locutor

Sombrio

Peneira
sem furos
Interjeição
de espanto

Leste, em
inglês
Maior
(red.)

Instituição que criou
o Enem (sigla)

(?) Costa, cantora de
"Folhetim" (MPB)

Frase de
líderes
Chama,

em inglês

100m2

Instrumen-
to como o
alçapão

Matéria cuidada pelo
agricultor

Golpe da capoeira
executado em pé

Atração proibida em
ambientes fechados
São reve-
lados ao
amigo
Range

Confia;
acredita
Em + a
(Gram.)

Efeito de
bebibas

alcoólicas Sistema
em que o
Estado é
dono do
petróleo

produzido

Olá!
Integrante

da elite 
econômica

Jogo de quadrados
numerados no chão

Loja especializada
em aluguéis

MMS
SEGREDOS

CHIACALOR
COALALONGE

WLLEMAOI
PUFETRM

VIRALNAIPE
OARECID

METAMORFOSE
CREVUAPA

NAPONTER
ZIPEREAST

CUAMBERI
LOCADORAL

AMARELINHA

4/east. 5/flame — viral. 7/meia-lua. 11/metamorfose. 15/show pirotécnico. 16/regime de partilha.
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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 É dez!
Em processo de reconhecimento do Ministério da Educação, o 

curso de Ciências Contábeis da EAD Unipar conquistou nota máxi-
ma. Equipes do MEC avaliaram projeto pedagógico, instalações e 
corpo docente. Professores e estudantes estão comemorando! 

Não há nada no 
mundo que esteja 
melhor repartido 
do que a razão: 
todos estão con-
vencidos de que a 

tem de sobra.
(René Descartes)

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

Valias, Almir Souza, Arlete Sueli Rossoni de 
Siqueira, Fabio Francisco da Silva, Luuiz Gustavo 
Lima Flores, Ana Maria Pereira de Oliveira Tecilla  
e Irma Zanque, Paulo Roberto Caetano e Ricardo 

Felipe Genofre.  Da coluna: felicidades!

PORTRAIT 
FRANCIELE CIONI GARCIA que comemora idade nova neste finalzinho de outu-

bro (31) ganha beijos, abraços e vivas pelo aniversário. 

ARQUIVO PESSOAL

Tributo 
No domingo à noite, o Coro Cênico Unipar, 
apresenta novo musical no Centro Cultural 

Schubert. A homenageada será a cantora Rita 
Lee. Os cantores, regidos por Marco Aurélio, 

prometem causar muita emoção aos que forem 
prestigiar.  Às 19h30.



13SOCIALUMUARAMA, 31 DE OUTUBRO DE 2019

Bye Bye OUTUBRO!

Um mês de correia. Correria Boa. Que aco-
lhe, orienta, afaga e compartilha conheci-
mento. Outubro Rosa e de todas as cores 
que sua vida desejar. Outubro de eventos, 
planejamentos e de muita solidariedade. 
É realmente o mês de distribuir amor com 
excelentes parcerias de afeto e de vínculo 
emocional. Você vai embora OUTUBRO, 
mas nós todas ficaremos aqui. Bye Bye 

Outubro Rosa ... a luta continua. 

GUARRA EXEMPLO

CUIDADOSPRESENÇA

PARCERIAS

FOTOS: PORTAL CIDADE
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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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Esporte e saúde   A 
18ª Meia Maratona 
do Rotary Club de 
Toledo contou com a 
presença da Unipar. A 
Universidade também 
recebeu o Seminário 
de Saúde, que deu 
início ao grande 
objetivo das provas, 
que é a promoção da 
saúde e incentivo à 
atividade física. O ciclo 
de palestras reuniu os 
acadêmicos da área de 
saúde: Educação Física, 
Fisioterapia, Farmácia 
e Estética e Cosmética. 
Já nas provas, a Unipar 
participou em várias 
frentes. A competição 
que incluiu maratona 
- 21km, prova rústica 
- 6km, caminhada 
da saúde - 4km e 
maratoninha – para 
crianças de 7 a 15 anos, 
contou com a presença 
de competidores da 
Unipar, serviços dos 
cursos de saúde aos 
atletas e organização da 
competição infantil pela 
universidade.

América Latina   O 
curso de Arquitetura 
e Urbanismo, Unidade 
de Cascavel, realizou 
a 3ª Noite da América 
Latina. Evento busca 
pesquisar e apresentar 
a cultura, arquitetura 
e iguaria gastronômica 
dos países envolvidos 
- México, Uruguai, 
Argentina, Colômbia e 
Brasil. A proposta tem 
cunho de comemoração 

de fim de bimestre, 
mas também 
um pressuposto 
de aprendizado, 
compartilhando tópicos 
essenciais de estudo, 
como o arquiteto 
de maior expressão 
no país e o molde 
arquitetônico em que 
se estruturou cada 
nação. Os acadêmicos 
foram felizes nas 
comunicações, trazendo 
jogos e dinâmicas que 
facilitaram a construção 
do conhecimento.

Gestão de custos   A 
Unipar de Francisco 
Beltrão promoveu 
capacitação na área 
de gestão pública. 
Idealizado pelos 
cursos de Ciências 
Contábeis e Direito, o 
treinamento teve como 
foco a atualização em 
elaboração e análise 
de planilha de custos. 
Com carga horária 
de 16 horas-aula, a 
temática do curso é 
de grande relevância 
na seara da gestão 
pública, essencial para 
os gestores públicos. 
No decorrer das aulas 
foram abordados os 
principais conceitos 
teóricos sobre o 
tema, apresentando 
detalhadamente como 
acontece a formação 
de preços desse tipo 
de contratação, tão 
usual para todos os 
órgãos e entidades da 
administração pública. 

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 
CHRONUS EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS LTDA- ME, CNPJ: 
81.086.944/0001-25, com sede 
e foro na cidade de Umuarama – PR, 
na Rua C, S/N, Paralelo a Rodovia 
Umuarama – Mariluz, Parque Indus-
trial III, CEP 87507-000, Cadastro 
municipal nº 12845, torna público o 
EXTRAVIO de seu Alvará Municipal   
nº. 15430/1989, sendo assim o 
mesmo torna - se sem valor.

Smel em Movimento
Hoje (quinta-feira, 31) ás 19h 
acontece a Smel em Movimento 
(corrida de rua) com saída na Praça 
Miguel Rossafa. O projeto criado 
pela Secretária de Esporte e Lazer 
de Umuarama tem como objetivo 
incentivar a comunidade a praticar 
exercícios físicos. A corrida de rua é 
realizada sempre as terças e quin-
tas-feiras e todas as pessoas que 
quiserem participar estão convida-
das. O projeto é gratuito.

Futebol Feminino
A cada dia que passa o futebol femi-
nino vem ganhando maior expressi-
vidade no cenário brasileiro. Prova 
disso foi a atitude tomada pela TV 
Cultura. A emissora fará uma cober-
tura especial da final do Campeonato 
Paulista de Futebol Feminino.
A emissora escalou um time comple-
tamente feminino, com: Natália Lara, 
na narração; a ex-goleira da Seleção 
Feminina de Futebol Thais Picarte, 
nos comentários; e as repórteres de 
campo Laís Duarte, na partida de ida 
e Adriana Cimino, na partida de volta.

Data das partidas
As partidas entre Corinthians e São 
Paulo acontecerão nos dias 2 e 16 de 
novembro, no Morumbi e na Arena 
Corinthians, respectivamente, às 
11h. Além das transmissões ao vivo, 
uma equipe de mulheres foi dele-
gada para cumprir com as funções 
jornalísticas do evento. Esta pode ser 
mais uma conquista das mulheres do 
Corinthians. Recentemente, em uma 
partida eletrizante, elas conquista-
ram o bicampeonato da Libertadores 
da América Feminina. Ao derrotar o 
Ferroviária por 2x0, o Alvinegro do 
Parque São Jorge mostrou que segue 
trabalhando bastante na modalidade.
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Ginastas umuaramenses no 
Paranaense em Londrina

De 31 de outubro a 2 de novem-
bro, Londrina receberá o Campeo-
nato Paranaense de Conjuntos de 
Ginástica Rítmica. O torneio será no 
ginásio do Colégio Estadual Vicente 
Rijo. Ao mesmo tempo, será reali-
zado pela primeira vez o Torneio 
Paraná de Duplas e Trios, uma novi-
dade no estado. No total, participa-
rão 230 ginastas de 13 clubes de 
nove cidades do Paraná, nas cate-
gorias pré-infantil (9 e 10 anos), 
infantil (11 e 12 anos), juvenil (13 
a 15 anos) e adulto (a partir dos 16 
anos). O evento é aberto ao público 
e tem entrada gratuita.

A  equ ipe  de  g inastas  de 
Umuarama Associação Umuara-
mense de Despor to e Ginástica 
Rítmica (AUDGR) é uma das par-
ticipantes do torneio.

A seleção brasileira juvenil de 
conjunto, representada pelas ginas-
tas da Associação Despor tiva e 
Recreativa Unopar, de Londrina, 
também irá competir no Paranaense. 
Elas participaram do Pan-americano, 
no México, em junho e voltaram ao 
Brasil com três medalhas: um ouro e 

Equipes participantes
Agimar – Maringá
Agin Smel – Araucária
Aginarc – São José dos Pinhais
Associação Cultural Espaço Thalita 
Cumi – Londrina
Associação De Ginástica Rítmica 
Umuarama – Unipar
Associação Esportiva e Recreativa 
Sadia – Toledo
Associação Toledana de GRD – Toledo
Clube Agir – Curitiba
Audgr – Umuarama
Fantástica Associação de Ginástica 
Rítmica – Pinhais
Instituto Get Flex – Curitiba
Prefeitura Municipal de Arapongas
Associação Desportiva e Recreativa 
Unopar – Londrina

duas pratas. Em julho, elas também 
competiram no Mundial Juvenil, na 
Rússia. Agora, elas estão em Lima, 
no Peru, para representar o Brasil 
no campeonato Sul-americano de 
GR, mas voltarão a tempo para o 
Paranaense. Também estará pre-
sente no evento a ginasta Gabrielle 
Moraes, que integrou o conjunto bra-
sileiro nos Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, em 2016.

CONQUISTA
A última conquista da equipe foi 

no Paranaense Individual em São 
José dos Pinhais nas categorias pré 
infantil e juvenil, com o segundo e 
terceiro lugar nas maças, no juvenil 
e no pré infantil com o 5° lugar nas 
mãos livres nível II.No próximo domingo (03) vai 

acontecer a final do Campeonato de 
Futebol Suíço do Rancho MR 2019, 
a partida está marcada para ás 10h, 
com o duelo entre o Jardim Cruzeiro e 
o Guarani. O campeonato foi iniciado 
em 18 de março e, 8 meses depois, 
com 20 rodadas e 41 jogos entre 12 
equipes, chega ao fim. O campeão 
receberá troféus e medalhas, bem 
como o melhor goleiro e o ar ti-
lheiro do campeonato.

Após a final, acontece almoço 
para os atletas, associados e 
familiares.

Final do Futebol 
Suíço do Rancho

ALGUMAS das atletas no treino final desta última quarta-feira

DIVULGAÇÃO
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