
l Pág. 3,19/11/2019
Edição 2446 - Ano VIII

UMUARAMA

Programa asfaltamento 
comunitário é 
analisado em primeiro 
turno na Câmara
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tribuna Hoje newsSOLO E ÁGUA 
Programa analisado pelos vereadores pretende promover o 

desenvolvimento, a disseminação e a aplicação de estratégias 
para a recuperação de áreas degradadas e estabelecer espaços 

de educação ambiental e consequente melhoria à qualidade 
ambiental, com parcerias com o Município e demais setores da 
sociedade. Haverá a disponibilização de maquinário e pessoal 

da prefeitura para a ação.  

Os dois jovens suspeitos de envolvimento no homicídio do taxista Osvaldo Borges foram pre-
sos no início da tarde de ontem em Toledo. A dupla havia se apresentado na delegacia de Alto 
Piquiri no sábado (16) e um dos rapazes confessou o crime. No entanto, como não havia mais 
a situação de flagrante, os dois foram soltos. O delegado Adaílton Ribeiro Junior pediu a prisão 
temporária de ambos. Os rapazes foram encaminhados para a cadeia pública de Umuarama. 
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Presos suspeitos da morte
de taxista de Alto Piquiri

Governo fará reforma 
da previdência de 
servidores públicos 
do Estado do PR

PÁGINA

09
Rodovias estaduais 
tiveram queda de 
34% nos acidentes de 
trânsito no feriadão
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Combate à corrupção
Novos servidores efetivos da Controladoria-Geral do Estado 
(CGE) começaram capacitação para o combate à corrupção, 
através de técnicas desenvolvidas pelas coordenadorias 
da CGE. Alguns destes vão trabalhar na Coordenadoria de 
Compliance, o que permitirá maior mobilidade à equipe para 
ampliar o trabalho a outros órgãos. O controlador-geral Raul 
Siqueira afirmou que o interesse maior é que a população 
confie no Estado.

Reforço
Segundo o controlador-
geral, uma das 
ferramentas para que esse 
objetivo seja alcançado, 
com o combate a atos 
ilícitos e a desvios de 
conduta, é o Programa de 
Integridade e Compliance, 
que já começou a ser 
implantado em órgãos da 
administração direta. “Já 
entregamos o primeiro 
Plano de Integridade, que 
vai orientar o gestor sobre 
as vulnerabilidades e 
riscos quanto à corrupção, 
bem como apontar gargalos 
para o bom funcionamento 
da unidade”, explicou 
Siqueira.

Manutenção da frota
Cerca de 90% da frota 
de veículos oficiais do 
PR está em circulação e 
com a manutenção em 
dia. Entre 1º de agosto 
e 20 de outubro, 8.431 
foram reparados a um 
custo médio de R$ 833 
por conserto. No mesmo 
período de 2028, foram 
reparados 5.396 veículos, 
a um valor médio de R$ 
1.136 por conserto. O custo 
médio por reparo caiu 
26,6%. “O novo contrato 
de manutenção está se 
mostrando mais eficiente 
em diversos aspectos”, 
afirma o secretário 
Reinhold Stephanes.

Relação internacional
O Governo do Paraná iniciou contatos para futura parceria 
com a República Dominicana. O acordo de cooperação 
prevê ações nas áreas comercial e cultural, com reflexo 
também no turismo. Um protocolo de intenções será 
assinado logo. O anúncio foi feito na segunda-feira (18) 
pelo governador em exercício Darci Piana durante reunião 
com o Embaixador Extraordinário da República Dominicana 
no Brasil, Alejandro Zarzuela, no Palácio Iguaçu.

Ponte do desenvolvimento
Tanto o Paraná quanto a República Dominicana vão buscar 
incrementar o fluxo comercial por meio de interesses 
em comum. A intenção é que os agentes públicos sirvam 
como uma ponte para encurtar o caminho entre os 
empresários, facilitando a comunicação ao identificar 
possibilidades de acordos bilaterais.
“Por decisão do governo da República Dominicana, devemos 
incrementar o fluxo comercial com o Brasil. E identificamos 
no Paraná todas as condições para estabelecermos esse 
contato”, disse o embaixador Alejandro Zarzuela.
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Programa de Conservação de 
Solo e Proteção das Águas

Vereadores de Umuarama deram 
início na noite de ontem (18), 
durante sessão ordinária, aos 
estudos em plenário, do Programa 
Municipal de Conservação do Solo 
e Proteção das Águas.

A proposta enviada ao Poder Legis-
lativo já passou pelas comissões e 
entrou na fase de votação.

O texto aponta que o programa tem 
o objetivo de estabelecer ações vol-
tadas à conservação do solo agrícola 
e proteção das águas em Umuarama, 
além de proteger e preservar o Meio 
Ambiente; recuperar áreas degrada-
das; proteger nascentes e rios;

Impedir o escorrimento super-
ficial das águas pluviais e ainda 
melhorar condições de tráfego nas 
estradas rurais.

Tais ações incluem a sensibiliza-
ção, conscientização e mobilização 
de proprietários de terras e produtores 
rurais, visando um comprometimento 
com a recuperação de matas ciliares.

A intenção é promover o desenvol-
vimento, a disseminação e a aplicação 
de estratégias para a recuperação de 
áreas degradadas e estabelecer espa-
ços de educação ambiental e conse-
quente melhoria à qualidade ambien-
tal, por meio de parcerias com outras 

secretarias do município e demais 
setores da sociedade.

BENEFICIADOS
De acordo com o Poder Executivo, 

que foi o autor da proposta, com a 
aprovação do projeto, os maiores 
beneficiados serão os produtores 
rurais e proprietários de terras agrí-
colas, pois serão atendidas com pre-
ferência, as propriedades rurais com 
até 4 módulos fiscais (80ha). A prio-
ridade cai sobre as propriedades de 
até 20ha, que possuírem nascentes e 
cursos d’água e que tenham influência 
sobre a malha viária rural.

ATRIBUIÇÕES
A proposta prevê que na execução 

do Programa de Conservação do Solo 
e Proteção das Águas, a Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente terá 
a atribuição de analisar as demandas 
recebidas e definir a programação dos 
trabalhos a serem realizados e ainda 
definir critérios de enquadramento 
dos beneficiários. As equipes também 
farão as análises das áreas a serem 
atendidas e verificarão também a 
necessidade de proteção ambiental 
em cada uma delas.

Depois de aprovado em primeira 
discussão e votação, o texto volta a 
ser analisado no segundo e último 
turno que acontecerá na próxima 
segunda-feira (25).

DISSEMINAR estratégias para a recuperação de áreas degradadas e estabelecer espaços de educação ambien-
tal fazem parte das metas do programa

FOTOS: LARISSA DINIZ

Assessoria técnica
Segundo o autor da proposta, para a 

implementação do Programa, o Muni-
cípio disponibilizará assessoria técnica 
e os equipamentos de que dispõe para 
realização dos trabalhos. Serão dispo-
nibilizados profissionais que irão definir 
pontos críticos na propriedade analisada 
e recomendar práticas de conservação do 
solo e proteção das águas, com base na 
análise de sua capacidade de uso.

A assessoria ainda fará a recomen-
dação das técnicas apropriadas para a 
recuperação, manutenção e melhoria 
das características físicas, químicas e biológicas do solo agrícola, bem como definir 
táticas ligadas ao aprimoramento da economia agrícola, à conservação dos recursos 
naturais e à melhoria das condições de vida no meio rural, demarcar terraços e acom-
panhar a execução dos projetos.

SERÃO definidos pontos críticos nas propriedades e aplicadas 
práticas de conservação

Maquinário próprio
Sempre que necessário, a Secreta-
ria de Agricultura e Meio Ambiente 
poderá recorrer ao auxílio técnico 
de outros órgãos do município para 
a execução das disposições previstas 
neste programa. Para o atendimento 
dos objetivos estipulados, ainda 
poderá ser disponibilizado maquiná-
rio agrícola e o respectivo operador, 
mediante a devida remuneração 
pelo serviço. Os produtores que qui-
serem utilizar o maquinário deverão 
solicitar através de protocolos à 
Prefeitura de Umuarama.
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Asfalto 
Comunitário

Depois de estudado pelas 
comissões permanentes na 
Câmara Municipal de Umua-
rama, foi enviado à sessão 
ordinária na noite da segun-
da-feira (18), o Plano de 
Asfaltamento Comunitário de 
Vias Públicas Urbanas.

O texto, que foi estudado 
em primeiro turno de vota-
ção pelos vereadores, pre-
tende instituir a execução 
da pavimentação asfáltica, 
guias, sarjetas, galerias 
de águas pluviais e outras 
obras complementares.

As obras serão custea-
das, em parte, pelo poder 
público municipal e, em 
outra parte, pelos beneficiá-
rios diretos da melhoria ou 
demais interessados, por 
meio de contribuições volun-
tárias que serão devidas dire-
tamente ao Município, pelos 
que aderirem ao plano.

Consta no texto que 
caberá à administração 
municipal definir quais 
obras vão integrar o plano 
de asfaltamento comunitá-
rio, sempre após a análise 
da conveniência e oportuni-
dade de priorizá-las, além 
da probabilidade de alcan-
çar a adesão mínima para 

a sua execução.
Segundo o Poder Execu-

tivo, que é autor do projeto, 
assim que for definida a obra 
a ser realizada, a administra-
ção municipal vai elaborar um 
termo de referência, o projeto 
básico, apresentará o orça-
mento e demais documentos 
necessários para a contrata-
ção de empresa responsável 
pela execução da obra.

PARCELAMENTO
O pagamento das contri-

buições voluntárias poderá ser 
realizado em até 60 parcelas, 
a depender do estipulado no 
termo de adesão, com acrés-
cimo de correção monetária.

O valor das contribuições 
voluntárias será o obtido 
por meio do rateio, entre 
os aderentes, do valor do 
orçamento da obra, e pro-
porcionalmente à metragem 
da testada do respectivo 
imóvel, quando se tratar de 
proprietário ou possuidor.

É imposta na Lei a condi-
ção para a execução da obra 
através do Plano de Asfalta-
mento Comunitário, que o 
Município de Umuarama conte 
com adesão que alcance o cor-
respondente a 70% do valor do 
orçamento do projeto.

PROGRAMA pretende cobrar dos proprietários, percentual do custo da obra 
da pavimentação asfáltica

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Prêmio do Turismo
Foz do Iguaçu concorre 
com seis cases e dois 
profissionais de destaque 
no Prêmio Nacional de 
Turismo, organizado pelo 
Ministério do Turismo. O 
paranaense Gilmar Piolla, 
ex-superintendente da 
Itaipu Binacional, concorre 
ao prêmio Profissionais de 
Destaque. “Foz do Iguaçu é o 
destino com o maior número 
de cases selecionados. 
Sinaliza que estamos no 
caminho certo e que a Gestão 
Integrada do Turismo está 
fortalecida e reconhecida 
como uma experiência 
exitosa. É uma honra 
representar Foz nesse 
momento tão importante 
para o desenvolvimento do 
turismo”, diz Piolla, atual 
secretário municipal de 
Turismo.

Projetos
Entre os projetos 
selecionados estão: Gestão 
Integrada do Turismo, 
#CataratasDay, Festival das 
Cataratas, Trilha Jovem 
Iguassu, Revitalização do 
Marco das Três Fronteiras 
e Hackatour Cataratas. A 
votação se dá pela internet, 
no site do Ministério do 
Turismo (turismo.gov.br).

Pro Tork
A Pro Tork, líder na produção 
de motopeças na América 
Latina, vai investir R$ 100 
milhões na construção de 
uma nova fábrica de pneus 
em Siqueira Campos, Norte 
Pioneiro. Na fase inicial, a 
partir de janeiro de 2020, 
serão criados 500 empregos 
diretos.

Sem extinção
A Confederação Nacional dos 
Municípios promove nesta 
quarta (20), em Curitiba, 
o encontro “Todos pelos 
municípios - ação contra a 

proposta do de extinção 
de municípios”. O 
encontro começa às 14h 
no Hotel Bourbon.
 
Aumenta corrupção
Para 61,4%, a corrupção vai 
aumentar depois da decisão 
de STF que acabou com a 
prisão em segunda instância, 
aponta levantamento 
nacional do Instituto Paraná 
Pesquisas. Mesmo assim, 
a decisão não foi considerada 
importante na vida de brasileiro. 
Entre os conceitos indiferente 
(12,2%), pouco importante 
(12,3%) e nada importante 
(18,2%), o percentual somou 
42,7%. Muito importante 
(24,6%) e importante (27,2%) 
somaram 52,8%.

Imposto de Renda
O senador Flávio Arns 
(Rede-PR) apresentou projeto 
de lei que restabelece a 
cobrança do Imposto de 
Renda na distribuição de 
lucros e dividendos pagos 
ou creditados pelas pessoas 
jurídicas aos seus sócios e 
acionistas. A proposta já 
está pronta para ser votada 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos e prevê a 
alíquota será de 15%.

Império da lei
O ministro Sergio Moro 
(Justiça e Segurança Pública) 
argumenta que “exigir a 
punição dos culpados não 
é vingança, é, sim, império 
da lei”. Moro diz que para 
“reduzir a impunidade 
é essencial não só para 
justiça, mas também para 
prevenir novos crimes, 
aumentando os riscos de 
violação da lei penal”. “A 
prisão em segunda instância 
representa um alento para 
os que confiam que o devido 
processo não pode servir 
como instrumento para a 
impunidade e para o avanço 
do mundo do crime”.
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COBERTURA com 310m², localizado 
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 
- Defronte Justiça Federal. Piso in-
ferior: sala de estar/jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 
dormitórios, BWC social, todos mo-
biliados. Piso Superior: ampla suí-
te, 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 con-
forto e sofisticação. Para mais infor-
mações, ligue e agende uma visita.

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

Ótimas condições.

R$ 89.900

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no 
Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Lon-
drina,  entre Unipar Campus III e a 
Praça 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 condo-
mínio. Agende uma visita!

ED. PALLADIUM - COBERTURA

OURO VERDE I

ED. SERRANO

TERRENOS

R$ 950.000
PREÇO ESPECIAL!

R$ 249.000
OPORTUNIDADE!

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/ chur-
rasqueira, área de serviço coberta 
e garagem. Residência recém-refor-
mada, pronta para morar.

RES. JD. ATLÂNTICO

R$ 265.000

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 
1175. Residência com 63m², com 
01 suíte e 01 quarto, e demais de-
pendências. Terreno com 175,00m². 
Novíssima, sem uso, em ótima loca-
lização.

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

R$ 119.000
À VISTA

JD. CIMA
Lote 26, Quadra 14

Com 317,70m² (20,30x15,65)
Terreno de esquina. Excelente 

localização e topografia. Próximo à 
Subestação da Copel.

R$ 110.000

METROPOLITANO I
Lote 7 e 8, Quadra 14

Com 440m² (20,00x22,00)
Terreno à 150m da Ampliaço, com 
excelente localização e topografia.

R$ 135.000

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

Com 150,30m² (6,68x22,50)
Próx. Sorvetes Guri.

R$ 29.000

JD. ITÁLIA III
Lotes 20 e 21, Quadra 05 Com

147m² (7,00x21,00) Próx. Sonho
Meu. Excelente topografia.

R$ 28.000

JD. PIMENTEL
Lote 02, Quadra 38

Com 162m² (9,00x18,00)
Próximo do Aeroporto

R$ 24.000

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

Com 150,30m² (6,68x22,50)
Próx. Sorvetes Guri.

R$ 22.500

JD. BELO HORIZONTE
Lotes 11/12-B, Quadra 22

Com 133,40m² (6,67x20,00)
Atrás da Havan. Ótima localização.

R$ 31.500

JD. CANADÁ
Lote 26, Quadra 14

Com 548,52m² (12,00x45,71) Terreno
todo murado, ao lago do Colégio
Estadual. Excelente localização e

topografia.
R$ 95.000

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

EDIFÍCIO BELA VIDA

R$ 89.900

IMÓVEL 
DA

SEMANA
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE COLORADO. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL   
ORDINÁRIA 

 
O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são conferidas, vem através deste 
convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os associados para participarem de uma 
assembléia geral ordinária  que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 25/11/2019 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Augusto Giacomini nº10 nesta 
cidade  de Colorado Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia: 
 -        Leitura e aprovação da ata anterior 
-  Discussão e aprovação  da Previsão Orçamentária para o  exercício de   2020 .             
-Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita a segunda convocação 
01 hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.    
 

 Colorado, 19 de Novembro de 2019. 
                     

____________________________________ 
VANDER DE OLIVEIRA CAMPOS 

Presidente 
 
 
 
 
 
 

Paraná fará reforma da
previdência de servidores

Fora do texto aprovado 
pelo Congresso Nacional, 
estados e municípios 
estão obrigados a fazer a 
reforma dos regimes pró-
prios de previdência, que 
atendem aos servidores 
públicos. Com a promulga-
ção da PEC 06 na semana 
passada, o Governo enviou 
proposta de mudanças no 
sistema de aposenta-
doria do funcionalismo 
ontem (18) à Alep.

A iniciativa copia o 
que ficou estabelecido 
em nível federal, com 
alterações nas idades 
de aposentadoria e nos 
tempos de contribuições. 
Segundo o secretário esta-
dual da Administração e da 
Previdência, Reinhold Ste-
phanes, o Paraná compre 
a obrigação de ajustar a 
legislação estadual à 
nova redação sobre pre-
vidência inserida na Cons-
tituição Federal.

“Não há alternativa a 
não ser adaptar a legis-
lação estadual ao marco 
federal”, afirma. “Sem 
a reforma, o Estado 

terá sérias dificuldades 
financeiras e fiscais num 
futuro muito próximo”, 
diz Stephanes, susten-
tando que a nova previ-
dência assegura susten-
tabilidade ao pagamento 
das aposentadorias e 
evita que no futuro o 
Estado tenha que atra-
sar ou interromper os 
benefícios por falta de 
dinheiro, como já ocorre 
em outros estados.

A l é m  d i s s o ,  a s 
mudanças também terão 
impacto direto na socie-
dade porque propõem 
equilíbrio nas contas 
públicas, o que garantirá 
investimentos em áreas 
essenciais à população. 
Hoje o Estado tem défi-
cit no sistema previden-
ciário, o que resulta em 
insuficiência financeira. O 
que se arrecada a título 
de contr ibuição dos 
ser vidores não é sufi-
ciente para o custeio. 
Em 2018, o déficit foi 
de R$ 5,4 bilhões. A 
projeção para 2019 é 
de R$ 6,3 bilhões.

São 125.237 bene-
ficiários inativos e pen-
sionistas, com dispêndio 
mensal estimado em R$ 
782,38 milhões. Eles 
estão divididos em três 
fundos: 42.485 no Fundo 
da Previdência, 62.478 
no Fundo Financeiro, que 

usa recursos do Tesouro 
Estadual, e 20.274 no 
Fundo Militar. A maior 
parte da folha previden-
ciária ainda é bancada 
pelo Fundo Financeiro, 
ou seja, paga com recur-
sos oriundos das recei-
tas mensais.

Índice em % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,04 0,10 2,60 2,54
IGP-M (FGV) -0,01 0,68 4,79 3,15
IGP-DI (FGV) 0,50 0,55 4,96 3,29

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
18/10 a 18/11 0,5000 0,3153 0,0000
19/10 a 19/11 0,5000 0,3153 0,0000
20/10 a 20/11 0,5000 0,3153 0,0000
21/10 a 21/11 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,75% 29,08 
Vale ON +1,30% 47,61 
ItauUnibanco PN -0,45% 35,52 
Bradesco PN -0,66% 33,13 
Marfrig ON +5,56% 11,02 
Magazine Luiza ON +1,65% 44,98

IBOVESPA: -0,27% 106.269 pontos

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,0495 1,0337 1,0315
IGP-DI (FGV) 1,0432 1,0300 1,0329
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,57
Libra est. 0,7712
Euro 0,9023
Peso arg. 59,61

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,3% 4,2050 4,2060 +4,9%
PTAX  (BC) 0,0% 4,1821 4,1827 +4,5%
PARALELO +0,2% 4,1400 4,4300 +4,7%
TURISMO +0,2% 4,1400 4,4100 +4,8%
EURO +0,7% 4,6333 4,6357 +3,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (OUT) 1.587,37 0,20 4,89 5,34
Oeste (OUT) 1.591,55 0,20 4,72 4,97

DÓLAR 18/10

Iene R$ 0,0385
Libra est. R$ 5,42
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1537,52 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/11

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: 5,0%  | TJLP: 5,57%

Em 18/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,50 1,8% 0,6%
SOJA Paranaguá 91,00 1,7% 0,0%
MILHO Cascavel 38,50 -2,5% 6,9%

SOJA 910,25 -8,00 -3,9%
FARELO 301,20 -5,90 -4,4%
MILHO 367,75 -3,50 -5,9%
TRIGO 507,25 4,50 -4,7%

SOJA 78,35 0,6% 0,6%
MILHO 33,97 1,3% 6,0%
TRIGO 46,02 0,0% 1,4%
BOI GORDO 176,56 4,1% 13,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 18/11 PR DIA 30d.

Em 18/11 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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Alimento 
aos carentes

A Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio 
Ambiente relançou ontem 
(18), o Banco de Alimen-
tos – uma parceria entre o 
município e o governo fede-
ral. A retomada das ativida-
des foi possível com a volta 
do repasse de recursos do 
Ministério da Cidadania para 
o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), após inter-
rupção ocorrida durante a 
transição de governo.

O município voltou a adqui-
rir frutas, verduras e legumes 
dos pequenos agricultores 
para atender famílias carentes 
e entidades que necessitam 
de amparo. São cerca de 20 
toneladas por mês.

A produção adquirida pelo 
Banco de Alimentos atende 

cerca de 400 famílias de 
vários bairros, além de 16 
entidades que servem refei-
ções prontas de graça para a 
população de rua e pessoas 
de passagem por Umuarama.

As cestas, com média 
de 20 quilos cada, são 
entregues às terças e quar-
tas-feiras no Banco de Ali-
mentos, já a aquisição dos 
produtos ocorre às segun-
das e terças-feiras.

São 130 produtores 
cadastrados e a cada 
semana adquirimos cerca 
de 5 toneladas de alimentos 
de um grupo de 20 produ-
tores. Na semana seguinte 
são outros agricultores e 
assim, por meio de rodízio, 
acontece a compra de todos 
os cadastrados.

Bazar Beneficente
No próximo dia 30 de 

novembro, acontece o 
Bazar Solidário do Hospital 
Uopeccan de Umuarama. 
Serão comercializadas rou-
pas masculinas, femininas 
e infantis, além de calça-
dos com preços a partir 
de R$ 3. O bazar será na 
Casa de Apoio, anexo ao 
Hospital Uopeccan das 7h 
às 14h, sem fechar para 

o almoço. O principal obje-
tivo é arrecadar recursos 
financeiros para a manu-
tenção do Complexo Hospi-
talar Uopeccan, que atual-
mente possui um décit 
mensal de R$ 2 milhões. 
O pagamento aceito é feito 
apenas em dinheiro. Para 
mais informações entre 
em contato através do (44) 
2031-0751.

Unipar solidária
A Intervet (Gincana Inter-

Classes) chegou à 15ª edi-
ção. O projeto tem o objetivo 
de complementar a baga-
gem de conhecimentos dos 
estudantes, desenvolvendo 
atividades diferentes das tra-
balhadas em sala de aula. E 
mais: exercitar o senso cola-
borativo, numa competição 
saudável. O programa do 
evento incluiu provas intelec-
tuais, esportivas, culturais e 
solidária. Foram arrecadados 
2.635 quilos de alimentos 

que foram doados para a 
Casa da Sopa da Vó Maria, 
Casa da Sopa Doutor Leopol-
dino, Casa da Paz e Uopec-
can. Ainda 3.430 quilos de 
ração animal foram repas-
sados para a Sociedade 
de Amparo aos Animais de 
Umuarama. O Hemonúcleo 
recebeu 48 doadores. A rea-
lização teve parceria do Cam-
Vet (Centro Acadêmico de 
Medicina Veterinária) e apoio 
de acadêmicos do curso de 
Educação Física.

Mala$ do João
Um famoso médium na cadeia 
- acusado de assédio sexual por 
centenas de mulheres -, o suposto 
abandono pela esposa e por seu 
principal advogado e milhões de 
reais desaparecidos em malas de 
suas fazendas. O novo capítulo 
protagonizado por João de Deus 
vai além dos processos de vítimas 
na Casa Dom Ignácio e ganha script 
de novela. A Polícia Civil de Goiânia 
avança na investigação de um 
drama familiar que pode render 
outro inquérito, desta vez lavagem 
de dinheiro. Envolve o sumiço de 
uma mala com R$ 3 milhões que 
teria sido entregue pela esposa 
do médium, Ana Keila Teixeira, ao 
advogado Ronivan Peixoto Junior, 
em janeiro deste ano. E não seria 
apenas uma, mas várias malas 
desaparecidas. João está revoltado 
com o advogado, contam fontes 
ligadas ao médium, e mandou 
cassar suas procurações. 

Cadê vocês?
João de Deus está tão bravo 
que quer trocar de advogado. 
Não estaria recebendo a visita 
da esposa, também, como de 
hábito no início do ano. Foi 
abandonado, contam amigos.

Euuu?
Procurado pela Coluna, o 
advogado Ronivan Junior diz 
que não sabe de malas, que 
ainda responde na área cível 
para o médium. Garante que 
já foi à polícia depor para a 
delegada do caso. 

Político nato
Em passagem breve pelo Recife, 
o ex-presidente Lula acendeu 
uma vela para Deus e outra para 
o Diabo. Almoçou com o clã de 
Renata Campos, viúva de Eduardo, 
e com o staff do PSB do governo 
do Estado. Depois do festival Lula 
Livre, no Centro, foi jantar com 
Marília Arraes sem a imprensa. A 
neta do saudoso Miguel Arraes, 
filiada ao PT, quer disputar a 
prefeitura da capital, mas não se 
tocou no assunto à mesa.

Desafio do frevo
Lula sabe que Recife é um importante 
reduto eleitoral do País e do Nordeste 
e quer alinhar a centro-esquerda 
no Estado. Está difícil. O PSB, com o 
comando nacional também “sediado” 
em Pernambuco, pensa em um 

nome próprio para 2022 ao Planalto. 
E segue entre tapas e beijos com 
o PT local. Os petistas estão 
rachados na região.

Segunda instância 
Senadores apostam que a PEC 
05/2019, que permite prisão após 
condenação em 2ª instância, 
poderá alcançar o mesmo 
patamar de votos da aprovação 
da reforma da Previdência. 
Com exceção da bancada de 
oposição e alguns parlamentares 
encrencados com a Justiça, a PEC 
ganhou amplo apoio na Casa 
após a decisão do STF.

Memória
A Previdência foi aprovada por 60 
votos, 11 a mais que o necessário 
para uma PEC ser aprovada. Mais 
de 22,9 mil internautas apoiam 
a PEC da 2ª instância; pouco 
mais de 1,7 mil se manifestaram 
contra, segundo o portal 
E-Cidadania do Senado.  

Calma, Gigi
Quem conhece e convive com o 
ministro do STF Gilmar Mendes diz 
que ele anda arredio, monossilábico 
e levemente nervoso. 

É guerra 
O PT fala em “guerra” em 
uma das nove teses que serão 
discutidas durante o 7º Congresso 
Nacional do Partido, de sexta a 
domingo em São Paulo. Assinado 
por representantes da ala à 
esquerda do partido - Natália 
de Sena, Valter Pomar e Patrick 
Campos Araújo -, o texto diz 
que “nossos inimigos têm a 
seu favor o Estado, os grandes 
meios de comunicação, o poder 
econômico, a manipulação de 
corações e mentes”. 

Gleisi Lula
Em outro trecho, citam: “Se 
queres a paz, prepara-te para a 
guerra”. Durante o Congresso, 
será eleita a cúpula do partido. 
A deputada Gleisi Hoffmann 
(PT) tende a ser reconduzida 
à Presidência, obedecendo 
diariamente, claro, a Lula da Silva.
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Presa dupla acusada do
assassinato de taxista
Os dois jovens envolvi -

dos no homicídio do taxista 
Osvaldo Borges, 64, foram 
presos no início da tarde de 
ontem (segunda-feira, 18), em 
Toledo. A dupla se apresentou 
na delegacia de Alto Piquiri no 
sábado (16) e um dos rapazes 
confessou o crime. No entanto, 
como não havia mais a situa-
ção de flagrante, os dois não 
permaneceram recolhidos.

O delegado Adaílton Ribeiro 
Junior pleiteou junto à Jus-
tiça pela prisão temporária 
de ambos. Os rapazes foram 
encaminhados para a cadeia 

pública de Umuarama.
Trata-se de Mateus Alves, 18 

anos, e João Vitor Duarte Vieira, 
19 anos. Os dois são acusados 
de sequestrar e matar o taxista 
Osvaldo Borges em uma estrada 
rural próxima à Iporã. Osvaldo 
foi morto a facadas.

A prisão dos dois é tempo-
rária e deve durar cerca de 
um mês. “O pedido da prisão 
foi feito para apurar as moti-
vações e os detalhes do homi-
cídio”, afirmou o delegado. 
Após o período da prisão tem-
porária cabe à justiça decidir 
sobre os próximos trâmites. 

Os jovens afirmaram para a 
Polícia Civil que venderam o 
carro de Osvaldo em Umua-
rama. No entanto, a PC alega 
que ainda não sabe muitos 
detalhes sobre a comercia-
lização do veículo e que as 
investigações acerca do fato 
continuam. Osvaldo desa-
pareceu na noite da quinta-
-feira (14) após ser chamado 
para uma corrida em Perobal. 
Ele ficou desaparecido até 
sábado de tarde (16) quando 
os criminosos confessaram 
que mataram o taxista e dis-
seram onde estaria o corpo.

Morto em confronto
Um garoto de 17 anos morreu 
após ser baleado por um poli-
cial aposentado durante uma 
tentativa de assalto na noite 
de domingo (17), em Terra 
Roxa. Os assaltantes armados 
chegaram em uma residência e 
anunciaram o roubo. No local 
estava um sargento da PM que 
reagiu e baleou um dos auto-
res. Ele era parente de mora-
dores da casa. Ao perceber o 
confronto, os demais ladrões 
deixaram o local tomando rumo 
ignorado. PMs constataram 
que o baleado é uma pessoa 
conhecida no setor policial e 
seria morador de Terra Roxa. 
Socorristas do Samu foram 
acionados para prestar aten-
dimento ao ferido e encami-
nhá-lo ao hospital, porém não 
resistiu. Militares realizaram 
buscas no intuito de localizar 
os demais envolvidos.

No domingo (17) equipes da Polícia Rodoviária Estadual de Goioerê suspei-
taram de um caminhão frigorífico que transportava tilápia congelada e resolveram 
aborda-lo na PR-180. Durante a revista, foram localizados 202 aparelhos de 
celulares e 586 malotes de baterias de marcas diversas. Segundo o condutor, 
a carga de peixe estava sendo levada para o Estado de São Paulo e os demais 
objetos para Minas Gerais. O homem foi encaminhado junto com a mercadoria e 
veículo para Receita Federal de Maringá.

DIVULGAÇÃO
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PRE registra queda de 34% 
nos acidentes no feriadão

Em quatro dias de feriado prolon-
gado, o Batalhão de Polícia Rodoviária 
registrou 57 acidentes, com 48 pes-
soas feridas e três mortes. O resul-
tado é inferior ao que foi registrado 
no mesmo feriado do ano passado – 
que teve um dia a mais do que este 
ano, quando foram 87 acidentes, 77 
feridos e cinco mortes. A redução de 
acidentes chegou a 34,4% e o número 
de mortos caiu 40%.

O trabalho dos policiais rodoviá-
rios foi intensificado desde às 14h 
de quinta-feira (14), com o início 
de aumento do tráfego na saída 
das principais cidades do Estado, 
até a meia-noite do domingo (17), 
momento de grande circulação de 
veículos devido ao retorno do feriado. 
O tempo com céu limpo na maior 
par te do Estado, principalmente no 
Litoral, fez com que milhares de pes-
soas pegassem a estrada.

Devido ao fluxo maior de veículos, e 
a potencialização de irregularidades no 

Números
Também houve fiscalização sobre 
demais irregularidades de trânsito, 
como falta de cinto de segurança, 
documentação atrasada, débitos 
administrativos e outros. Nos 
quatro dias do feriado, a Polícia 
Rodoviária fez 1.588 autuações, e 
105 veículos foram retidos.
A embriaguez ao volante foi um 
dos focos da atuação do Batalhão, 
com viaturas e equipes dispostas 
em frente aos Postos Rodoviários e 
em outros pontos das rodovias com 
operações e abordagens. O trabalho 
resultou em 16 multas pelo artigo 
165 (multa por embriaguez) e cinco 
prisões em flagrante pelo artigo 306 
(embriaguez ao volante).
Na região das praias houve sete aciden-
tes de trânsito, com 10 pessoas feridas 
e nenhum óbito. Os números aumen-
taram em comparação com o mesmo 
feriado de 2018, quando foram dois 
acidentes e dois feridos. A fiscalização 
no Litoral resultou em 162 imagens de 
radar e 128 autuações de trânsito.

trânsito viário, sobre-
tudo o excesso de 
velocidade e a embria-
guez ao volante, o 
Batalhão Rodoviário 
reforçou todas as 
medidas preventivas 
para que a segu-
rança nas estradas 
fosse mantida.

“Tivemos amplo 
controle das ações 
nas rodovias esta-
duais, principalmente 
no controle de veloci-
dade e de alcoolemia, 
combinado com a 
retirada de circulação 
de veículos que pode-
riam causar transtor-
nos aos demais usuários da via. Com 
isso, tivemos mais segurança em todo 
o estado e as pessoas puderam ir e vir 
sem transtornos”, disse o comandante 
do Batalhão, tenente-coronel Olavo Via-
nei Francischett Nunes.

No caso do excesso de velocidade, 

as equipes usaram os radares móveis 
em pontos estratégicos para inibir 
a velocidade acima do permitido. 
O resultado foi de 1.794 imagens 
por radar (fotografias de veículos 
trafegando com velocidade acima 
do permitido).

ACIDENTE na noite de domingo entre Umuarama e Xambrê deixou duas 
pessoas feridas e também entrou na estatística

DIVULGAÇÃO

A PRF registrou seis mortos e 104 
feridos em 95 acidentes de trânsito 
atendidos durante o feriado prolon-
gado da Proclamação da República nas 
rodovias federais do Paraná.

Nos quatro dias de operação, os 
patrulheiros flagraram 101 motoristas 
dirigindo sob efeito de bebidas alcoóli-
cas, além de 368 manobras de ultra-
passagens proibidas, 55 crianças sem 
cadeirinha e 61.725 quilos de excesso 

Seis mortos em rodovias federais
de peso em veículos de carga.

A PRF apreendeu ainda 650 quilos 
de maconha e recuperou sete veículos 
com alerta de roubo ou furto. No total, 
69 pessoas foram presas por diferen-
tes crimes de 438 veículos foram reco-
lhidos aos pátios da corporação.

Mais de 1,6 mil pessoas par-
ticiparam de palestras de educa-
ção para o trânsito, em todas as 
regiões do estado.
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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

Empreender sempre
Quem vive no campo sabe: todo produtor rural é 

um empreendedor por natureza. Faz parte da própria 
atividade agropecuária a necessidade de tomar 
decisões diárias, inovar, melhorar cada vez mais 
para que a produção não desande. Seja por conta 
das imprevisibilidades do clima, das oscilações dos 
mercados ou das novas tecnologias e técnicas que 
surgem dia a dia, o homem do campo não pode se 
acomodar, precisa ser ativo e consciente da sua missão.

Empreender é “decidir realizar”,  colocar um plano em 
execução, tomar as rédeas do próprio destino e ser o autor 
da própria história. O povo paranaense tem no sangue 
o espírito do empreendedorismo, que se materializa por 
meio da força do nosso agronegócio. Para que essa 
tradição encontre reflexos no futuro, o SENAR-PR criou 
o Programa Empreendedor Rural (PER), que fornece aos 
seus participantes todas as ferramentas necessárias para 
empreender com segurança e efetividade.

Quando decide participar do PER, o produtor coloca 
seus sonhos na ponta do lápis, construindo assim um 
projeto de negócio, que contém estudos de mercado, 
análise de riscos e oportunidades e muitas outras questões 
indispensáveis para o sucesso de qualquer empreitada. 
A cada ano, uma banca avaliadora elege os 10 projetos 
finalistas. As três melhores iniciativas são premiadas 
durante o Encontro Estadual de Empreendedores e Líderes 
Rurais, que neste ano acontece no dia 22 de novembro 
no Expotrade Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

sistemafaep.org.br
*Os resumoes dos capítulos  são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mundanças em 
funções 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

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.
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Malhação 
Rita se recusa a se aliar 

a Rui. Beto pressiona Guga a 
convencer Meg a aceitar sua 
proposta. Anjinha se irrita 
com Cléber e Marco. Leila 
confessa a Cida que planeja 
afastar Filipe de Rita. Filipe se 
incomoda com as conclusões 
de Rita sobre Rui. Peixoto con-
versa com Marco sobre Carla. 

Éramos seis 
Carlos pensa em Inês. 

Soraia e Lili discutem por 
causa de Julinho, e Isabel se 
incomoda. Júlio e Alfredo têm 
uma conversa. Emília comu-
nica a Higino que decidiu inter-
nar Justina. Júlio pensa em 
comprar um rádio e Lola se 
desespera. Afonso tem uma 
ideia para ajudar Lola. Olga 
descobre que Candoca está 
mancomunada com Zeca. 

Bom sucesso
Alberto e Marcos comemo-

ram a saída de Diogo da man-
são, e Sofia os repreende por 
causa de Nana. Diogo pede 
abrigo a Gisele. Paloma sur-
preende os filhos ao dizer que 
está namorando Marcos. Mário 
convence Silvana a não ter termi-
nar o relacionamento dos dois. 
Gisele sugere que Diogo simule 
uma terapia de casal para res-
gatar o casamento com Nana. 

A dona do pedaço 
Vivi e Beatriz se recu-

sam a ajudar Fabiana, que 
se desespera. Régis conta a 
Maria da Paz sobre sua visita 
a Jô. Maria da Paz pede que 
Amadeu recorra da sentença 
de Jô. Téo perdoa Jô. Rock 
recebe uma nova proposta 
de luta. Lyris se declara para 
Tonho. Agno oferece a Maria 
da Paz o apartamento antigo 
em que morava. Zé Hélio 
volta a trabalhar na fábrica. 

Cúmplices de um resgate 
Meire escuta a músicas 

da Cúmplices de Um Resgate 
ao contrário para descobrir se 
existem influências obscuras. 
Meire dá uma entrevista a um 
telejornal e diz que os C1R 
passam mensagens sublimi-
nares nas músicas e que são 
satanistas. Vicente vai tirar 
satisfação com Meire sobre 
o que ela disse e deixa claro 
que poderia processá-la. Fio-
rina acorda no hospital e fica 
feliz com a notícia dada por 
Giuseppe de que sua sorve-
teria não será mais fechada. 

As aventuras de Poliana 
Eric consegue se apresen-

tar para os jurados da Com-
panhia de dança, e explica 
o motivo de ter se passado 
por Hugo na audição. Mirela 
aceita a proposta de Luca, e 
os dois assumem um namoro 
de fachada. Preocupados 
com Ester, as crianças do 
Clubinho vão visita-la e fazem 
algumas perguntas. Waldis-
ney vai até a casa de Nancy 
pedir que retomem o namoro, 
mas ela o dispensa. 

Topíssima 
O advogado avisa que 

ainda falta uma pessoa para 
a leitura do testamento. André 
chama Pedro para uma con-
versa. Minha Flor desperta do 
coma. Os alunos da república 
ficam felizes ao falarem com 
Minha Flor. André diz que pre-
cisa de provas contra Paulo 
Roberto. Carlos ameaça o rei-
tor. Fernando trabalha no trai-
ler da faculdade. O capanga 
de Pedro fotografa Canarinho 
chegando na casa de Bruno. 

O rico e Lázaro 
O noivo de Joana avisa 

que não permitirá que 
ninguém fale mal de sua 
amada. Fassur dá em cima 
de Elga. Joana estranha o 
comportamento de Matias. 
Zac se abre com Zelfa e 
diz que Asher está vivo. 
Nabucodonosor vê um vulto 
em seu quarto e puxa uma 
adaga. Amitis acorda e eles 

percebem que é Dalila. Con-
fusa, a moça fica sem enten-
der ao sair do estado de 
sonambulismo. O rei manda 
os guardas a prenderem. 

Amitis pede para o rei ter 
calma com a moça. Sadraque 
pede para Daniel ajudar Dalila. 
A costureira pede piedade ao 
rei. Arioque procura Zac. 
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Você vai encontrar maneiras inteligentes de abordar 
coisas que facilitarão o diálogo com as pessoas ao 
seu redor. Você vai se sentir mais dinâmico e com 
um grande desejo de liberdade. Dê-se essa liber-
dade e respire fundo.

Você terá que fugir da rotina, o que vai lhe trazer boa 
sorte! Você terá a oportunidade de conhecer novas 
pessoas no futuro. Você precisa fugir da agitação e 
dos boatos em torno de você para recarregar suas 
baterias em todas as áreas. Você vai sentir a diferença.

Você está controlando suas emoções com mais 
autoconfiança hoje. Certifique-se de que você 
não se torne inacessível. Você está seguindo 
com otimismo. Certifique-se de manter uma dieta 
equilibrada.

Você vai ser mais tático do que o habitual e as 
pessoas confiam em você, então não abuse dessa 
confiança. Momentos de relaxamento permitirão 
que você descanse, você precisa disso. Encontre 
distração nas artes, nos shows, etc.

Seus pensamentos estão se tornando mais claros. É 
hora de começar a se concentrar em você mesmo. 
Você precisa liberar as ideias fixas e reencontrar o 
seu dinamismo, isso lhe trará um pouco de ar fresco.

Não seja descuidado com seus documentos para 
evitar complicações. Você está se tornando mais 
distraído. Sua queda de energia é resultado de sua 
inatividade; faça algum exercício!

Você vai se mostrar mais sociável e aberto a ideias 
de fora e verá a vida com mais otimismo. Não se 
meta nos negócios de outras pessoas. Pare e ouça 
música ou faça algo que você gosta, vai ser bom 
tanto para o corpo como para a mente.

Você precisa desacelerar, mas não se afaste! Vá em 
frente, sem sentimentos de culpa ou preocupações! 
Você poderia praticar um esporte de resistência para 
alcançar um melhor equilíbrio. Gaste sua energia 
gradualmente.

Você tem ideias concretas, especialmente para os 
seus projetos. A sorte estará do seu lado em todas 
as suas aplicações. Você está em melhor forma. 
Coma mais vegetais.

Você está achando mais fácil construir suas esperanças 
para o futuro. Faça algumas averiguações. Você se sente 
confortável em sua própria pele e à vontade consigo 
mesmo. Você está mais em sintonia com as necessidades 
do seu corpo. Este é o caminho a percorrer.

Você vai ter que pensar muito bem antes de se 
arriscar, tente passar algum tempo sozinho para 
ajudá-lo a resolver as coisas! Embora você possa 
estar tentando lutar contra isso, o seu ritmo atual 
está chegando ao limite. Pense em relaxar comple-
tamente quando finalmente tiver chance.

Uma lua cúmplice lhe promete momentos inesque-
cíveis com as pessoas próximas a você. A felicidade 
está ao seu alcance. Você vai se sentir assediado no 
final do dia e seria uma boa ideia ter um descanso 
de verdade e tomar ar fresco.
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de micros

O timbre
de voz de

Paulo
Szot (pl.)

Infrator
do artigo
213 do
Código
Penal

Sucesso de Cartola
nos anos 1970

Subdivisão da loja 
de departamentos

Refrescar-
se (bras.)
Ouro, em
espanhol

Opera
Mamífero
de tromba

curta

Agir 
como o 

aparteante
Fina

Grito de
surpresa

Bário
(símbolo)

"O (?) Basílio", livro
de Eça de Queirós
Cidade de exilados
cubanos nos EUA

Sóror
(síncope)
Delatar
(gíria)

Filosofia política de
Margaret Thatcher

Parte interna 
e macia do pão

2/in. 3/led — non — oro. 9/barítonos.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Quando existem di-
ficuldades no relacio-
namento a dois, isto 
frequentemente está 
ligado ao fato de que 
aquilo que antecede 
o amor entre o casal 
ainda precisa de uma 
solução. Isto porque 
no relacionamento a 
dois queremos alcan-
çar algo que talvez 

não tenhamos conse-
guido no amor pelos 
nossos pais. Mas isso 

não dá certo sem 
que, primeiramente, 
o amor pelos pais 
comece a fluir.”
(Bert Hellinger)

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

aniversário hoje -, Demétrio Sousa Ca-
milo, Jane Castanha, José Claudio Po-
licarpo, Luiz Lucacin Junior, Roberto 
Fernandes  e  Gelcimar Alves Medeiros 

.  Da coluna: felicidades!

Negócios com arte
A 3ª Rodada de Negócios que a Câmara da Mulher promove na próxima quinta-feira  à noite 

abre espaço na programação também para momentos de valorização da arte. Um deles 
será comandado pelo Coro Cênico da Unipar, com recortes do show ‘Todas Rita’ [espetáculo 
do ano do grupo que faz tributo à Rita Lee, exibido recentemente no Centro Cultural Vera 

Shubert]. O músico Marco Aurélio comanda a cantoria que promete balançar os ânimos das 
convidadas. As fotos são da estreia do Coro

 ARQUIVO UNIPAR

As integrantes da diretoria da  Câmara da Mulher Empreendedora de Umuarama 
que coordenam a 3ª Rodada  de Negócios de Umuarama -, quinta-feira no Studio 
Brum Arquitetura

THIAGO CASONI
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 RETOOK JEANS JÁ ESTÁ DE CASA NOVA!

 Solange e Saul VictorinoJeans exclusivos -, e vestuário e bolsas

Solange e Saul Victorino e Equipe 
Retook

Amplas instalações e várias opções

Nova fachada em excelente localização n Solange e Saul Victorino mudaram 
o endereço da Retook Jeans e desde 

sábado (16) já estão na Avenida Paraná 
nº 4309  (em frente a loja  Novida-

des). A manhã de inauguração ganhou 
mimos aos clientes que desfrutaram de 
uma loja ampla e com araras bem di-

versificadas. Há 15 anos a loja Retook, 
sob o comendo de Solange Victorino, 

vem oferecendo jeans exclusivos 
Retook e uma ampla variedade em mo-
dinha, camisetas, camisas e vestidos.

n A loja se antecipa para o vaivém 
do comércio natalino e vem com um 
novo espaço -, amplo, clean e bem 

iluminado. Oferendo com isso conforto 
e comodidade à sua vasta clientela. A 

equipe Retook também já está a postos 
para um atendimento diferenciado com 
opções já para o Alto Verão 2020 no 

feminino, masculino e infantil. 
 

VENHA PARA A NOVA RETOOK!

Avenida Paraná nº 4309

FO
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CLASSIC LS .............................................................................................16/16 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO .................................................................................R$ 29.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................13/14 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .......................................................................R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...........................................................................15/16 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .......................................................................R$ 63.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO .................................................................16/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO......................................................R$ 76.900,00
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 .............................................................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
GOL TL ......................................................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO .................................................................................R$ 37.900.00
ONIX 1.0 LS .............................................................................................14/14 ........................... BRANCO ....................................... DH,LIMP,DS .................................................................................R$ 31.900.00
ONIX 1.0 LT .............................................................................................17/17 ........................... CINZA ............................................ 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
PEUGEOT 2008 ALURE  ......................................................................17/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO .................................................................................R$ 54.900.00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................................15/16 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO .................................................................................R$ 42.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................18/19 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 .................................R$ 64.900,00
RANGER XLS ..........................................................................................18/18 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 111.900,00
S10 LT 4X2 ...............................................................................................14/15 ........................... PRETA ............................................ COMPLETO .................................................................................R$ 89.900.00
S10 LTZ 4X4 AT ......................................................................................15/16 ........................... PRETA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO................................................... R$ 115.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................13/13 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .......................................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 ..............................................................................................14/14 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO .................................................................................R$ 37.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ...............................................................................15/16 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .......................................................................R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ............................................................................15/15 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .......................................................................R$ 64.900.00
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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Biomedicina   O curso 
da Unidade de Cascavel 
realizou mais uma 
edição da sua Semana 
Acadêmica. Um dos 
convidados de destaque 
foi o médico patologista 
Fábio Negretti, que 
atua em laboratório de 
prevenção e diagnose 
e também é professor. 
O doutor compartilhou 
sua experiência com 
biologia molecular dos 
tumores e salientou o 
avanço da tecnologia no 
tratamento do câncer. 
Outros temas abordados 
foram a área de 
atuação do biomédico, 
o procedimento de 
perfusão extracorpórea, 
realizado na cirurgia 
cardiovascular, 
estimulação cardíaca 
artificial e os desafios da 
rotina laboratorial em 
imuno-hematologia, com 
atenção para que testes 
imuno-hematológicos 
sejam bem realizados e 
a importância disso no 
laboratório. 

Enade   Os acadêmicos 
do 4º ano do curso 
de Educação Física 
– Bacharelado – da 
Unidade de Toledo 
estão nos preparativos 
para o Exame Nacional 
de Desempenho dos 
Estudantes (Enade). As 
provas serão no próximo 
dia 24 e durante todo 
o ano várias ações 
aconteceram com o 
objetivo de intensificar 
o conteúdo para a 

avaliação, como a 
realização de simulados e 
o convite a profissionais 
de fora da instituição. A 
professora Larissa Rosa 
foi um deles. Ela falou 
sobre o Envelhecimento 
e Exercício Físico. A 
preparação final para o 
Enade contará ainda com 
mais simulado. 

Ciência   Buscando 
formar profissionais 
que contribuem para 
o desenvolvimento 
do país por meio de 
projetos científicos, 
voltados à ciência e 
tecnologia, a Unidade 
de Guaíra realizou a 8ª 
edição do Congresso 
Internacional dos 
Cursos de Graduação. 
O evento científico 
integrou acadêmicos 
e professores de 
todos os cursos, 
além de profissionais 
e estudantes de 
outras instituições. 
A programação 
contou com palestra 
do professor Paulo 
Tomazinho, intitulada 
‘Lentes Invisíveis’, 
lançamento do livro 
‘Estudos Ambientais 
Avançados - Avanços 
e Reflexões’ e oficinas. 
Ascensão profissional, 
Abuso de autoridade, 
Técnicas básicas de 
laboratório e Análise 
do comportamento 
das barragens de terra 
e suas características 
foram alguns dos temas 
abordados.

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
M A R CORREA BASSO - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 10.759.944/0001-
09, estabelecida na Avenida DR. 
Ângelo Rua Cambé, 4122, CEP 
87.502-160, na cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio de 
seu Alvará de Licença Municipal 
nº 28.165. Com esta publicação 
o mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.      

No exterior
A jogadora umuaramense Claucieli 
Aparecida (Kalê), que joga no C.F. 
Pelletterie de Florença Itália, tem 
tido um ótimo desempenho e des-
taque nas partidas. No domingo 
(10) participou do jogo contra a 
equipe do Vip Tombolo, no qual 
seu time obteve a vitória por 7 a 
2. A brasileira vem fazendo ótimas 
atuações em cada uma das partidas 
em que participa, pela série A do 
Italiano de Futsal. Nas redes sociais 
Kalê ressaltou sua satisfação pela 
vitória “Grandes meninas e compa-
nheiras de quadra, ‘super’ vitória 
em casa”.

Paulista Feminino
A decisão do Campeonato Paulista 
Feminino de Futebol, aconteceu no 
sábado (16) na Arena em Itaquera 
entre Corinthians e São Paulo. O 
“Timão” levou a melhor na disputa 
fazendo 3 a 0 no jogo de volta da 
decisão, sendo vitória seguida em 
cima do tricolor, após fazer 1 a 0 no 
primeiro jogo que aconteceu no dia 
2 de novembro, se sagrando Cam-
peão do Paulistão 2019.

Árbitra goioerense
Edina Alves comandou a arbitra-
gem da grande final do Campeo-
nato Paulista Feminino de Fute-
bol. Moradora em Goioerê, ela faz 
parte da equipe 100% feminina 
convocada para o acompanha-
mento e arbitragem da partida. 
O jogo também foi transmitido e 
narrado apenas por mulheres e 
reuniu cerca de 37 mil torcedores 
na arena de Itaquera.
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‘Mulherama’ no pódio da
Corrida Rustica de Iporã
Sete compet idoras de 

Umuarama conquistaram 
lugares ao pódio da 7ª Cor-
rida Rústica de Iporã. A com-
petição aconteceu na última 
sexta-feira (15). A equipe 
umuaramense par ticipou em 
três categorias.

Em duas delas ficou em 
primeiro lugar. As vencedoras 
foram as atletas Francimara de 
Arruda (que correu na categoria 
pré-veterano – 30 a 39 anos); e 
Lucianne Santos (na categoria 
veterano – 40 a 49 anos).

Quem trouxe o 2° lugar 
para Umuarama foi a pequena 
Cecília Bavilaqua, de apenas 
4 anos de idade. A garotinha 
disputou na categoria kids 
correndo por um percurso de 
100 metros. Elida Emi também 
levou a medalha de prata cor-
rendo na categoria veterano 
B (50 a 59 anos). Maria de 
Lourdes correu pela categoria 
veterano (40 a 49 anos). Na 
3ª colocação a maratonista 
Fátima Bevilaqua conquistou 
a medalha de bronze correndo 
na categoria pré-veterano (30 a 

39 anos) e Adriane Gonçalves 
na categoria veterano.

Em todas as modalidades 
adultas a jornada era de 9 
quilômetros e reuniu cerca 
de 400 atletas que represen-
taram 10 cidades do Paraná, 
Mato Grosso e São Paulo, 
além de alguns internacionais 
que vieram do Paraguai para 
competição.

Anderson Cristhian, mara-
tonista umuaramense, de 44 
anos, também participou da 
cor rida de Iporã, alcançando o 
segundo lugar geral da com-
petição, concluindo a prova 
com um tempo de 28 min e 
58 seg. “Foi uma prova dif í-
ci l, principalmente por ser um 
percurso com muita subida e 
pouca descida, necessitando ter 
um bom condicionamento fís ico 
e técnicas para evitar a fadiga 
muscular ” ressaltou o atleta.

A pequena Cecília de apenas 4 anos, levan-
tando o troféu de primeiro lugar

DIVULGAÇÃO

LARISSA DINIZ
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