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Ex-governadores 
são alvo de processos 
que somam 
R$ 2 bilhões 
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Umuarama cria comissão para 
gerir Parcerias Público-Privadas
A Comissão de Gerência do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas irá fomentar, ana-

lisar, coordenar e fiscalizar os convênios fechados entre o poder público e as empresas e as 
entidades particulares de Umuarama. A ideia é ampliar a capacidade de investimentos e de pres-

tação de serviços públicos, além da realização de programas e obras municipais. l Pág. 6

Maconha do “Rey 
do Fumo” tinha 
Umuarama como 
destino final 

Afsu já começou a 
montar o time para a 
temporada 2020 
de futsal 

Tabacaria interditada
 Fiscais do setor de Alvará, Código de Postura, Vigilância Sanitária 
e Meio Ambiente deram início a uma ação que pretende fiscali-

zar todas as tabacarias de Umuarama. Denúncias anônimas leva-
ram os servidores inicialmente a três estabelecimentos. Apenas 
um deles, considerado um dos maiores da cidade, estava aberto 
e foi interditado parcialmente após a vistoria. O proprietário não 

possuía alvará de funcionamento. l Pág. 7
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Noivinha’ do Brasil
A atriz Regina Duarte estará hoje em Brasília para conhecer a estrutura 
da Secretaria Especial de Cultura. Ela e o presidente Jair Bolsonaro se 
encontraram no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, segunda-
feira (20), para discutir sobre o futuro da pasta. Depois o presidente visitou 
o prefeito do Rio, Marcello Crivella, e se reuniu com militares. Regina 
Duarte foi convidada pelo presidente para assumir o cargo de secretária 
após a exoneração do dramaturgo Roberto Alvim, na semana passada. 
Se Regina aceitar definitivamente o cargo, deverá deixar a Rede Globo de 
Televisão, com quem mantém contrato vigente.

Erros revistos
O Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), responsável 
pela realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2019, informou que 
os erros de correção da prova 
foram revistos. Segundo 
o Inep, as notas revisadas 
estão disponíveis na página 
do candidato. O anúncio foi 
feito pelo presidente do Inep, 
Alexandre Lopes, quando 
divulgava os resultados 
do trabalho realizado pela 
força-tarefa criada para 
resolver o problema. De 
acordo com Lopes, 5.974 
participantes tiveram notas 
com inconsistências – o número 
representa 0,15% do total de 
participantes (3,9 milhões).

Falhas nas urnas
Há um dia do prazo estabelecido pelo TSE, as empresas Positivo 
e Smartmatic entregaram os novos projetos de urnas eletrônicas, 
corrigindo falhas identificadas na etapa anterior da licitação, quando 
não cumpriram as exigências fixadas no edital. Numa sessão extra, 
convocada às pressas durante as férias dos ministros, o TSE decidiu 
no dia 8 dar uma nova chance para que as empresas corrigissem os 
problemas apontados. A compra mais recente de equipamentos foi em 
2015. O atraso na definição de quem vai fabricar as novas urnas fez o 
TSE mudar todo o cronograma da licitação.
 

Prazo
A entrega de todas as urnas, prevista para ocorrer, inicialmente em 14 de 
agosto, deve ser estendida para 31 de agosto, de acordo com o secretário 
de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino. As eleições 
municipais estão marcadas para 4 de outubro. No ano passado, a 
Positivo não atendeu o período mínimo de autonomia de bateria da 
urna, de dez horas, e não cumpriu exigências impostas à impressão 
de relatórios, de acordo com parecer da comissão de assessoramento 
do TSE. O consórcio liderado pela Smartmatic, por sua vez, foi 
desclassificado por não obedecer a critérios técnicos da licitação.

Fracasso
Técnicos da Corte Eleitoral já admitem eventual fracasso da licitação 
de R$ 696,5 milhões e, por isso, começam a discutir alternativas para 
a realização das eleições municipais de outubro. Uma das hipóteses 
debatidas pelo tribunal, segundo Janino, é reduzir o número de seções 
eleitorais em todo o País. Na prática, isso aumentaria o número de 
eleitores que utilizam cada urna.

 Diferença de 
associação
Lopes disse que todas as notas 
dos alunos que fizeram as provas 
foram analisadas para resolver 
os problemas encontrados e 
buscar novas inconsistências 
que poderiam aparecer. “Nós 
analisamos todos os alunos. 
A gente fez esses tipos de 
correlações para orientar a busca, 
para ver se a gente encontrava 
outras inconsistências”, explicou. 
O presidente do Inep informou 
que a gráfica responsável 
pela prova deverá prestar 
esclarecimentos sobre as falhas 
ocorridas. “O erro estava na 
associação. Que tipo de erros 
que aconteceram na gráfica, que 
geraram essa diferença de associação, 
eu não sei dizer”, afirmou.
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Ex-governadores são alvo de 
processos que somam R$ 2 bilhões

Órgãos de controle federais impulsionaram investigações
Na avaliação de juristas, as 

investigações no plano estadual 
ganharam impulso com o avanço 
do trabalho dos órgãos de controle 
federais nos Estados e no DF. O 
caso mais recente é o do ex-go-
vernador Ricardo Coutinho (PSB), 
da Paraíba, denunciado (acusado 
formalmente) por participação em 
organização criminosa responsável 
por prejuízo de R$ 134 milhões aos 
cofres estaduais. Sua defesa diz 
que não há provas das acusações, 
e que Coutinho é inocente.

Sete ex-governadores já foram 

condenados, entre eles o emede-
bista Sérgio Cabral (RJ) e o petista 
Fernando Pimentel (MG). Só do Rio 
de Janeiro, quatro ex-governadores 
integram a lista: Cabral foi condenado 
por corrupção ativa, passiva, lavagem 
de dinheiro, organização criminosa e 
evasão de divisas. Ele já foi senten-
ciado em 12 ações criminais a penas 
que somam 122 anos. Luiz Fernando 
Pezão (MDB) é réu em processo que 
apura o recebimento de quase R$ 
40 milhões em propinas. A defesa 
de Pezão tem sustentado que as 
acusações não procedem.

Anthony e Rosinha Garotinho são 
réus em ação por corrupção, pecu-
lato e organização criminosa. Os 
dois foram presos provisoriamente 
em outubro do ano passado, mas 
atualmente respondem em liber-
dade. Eles negam as irregularidades.

O levantamento mostra que há 
protagonismo da Polícia Federal e 
do Ministério Público Federal nos 
processos, ante os órgãos de con-
trole estaduais. Entre os 19 casos 
de ex-governadores que tiveram 
denúncias aceitas na Justiça, 14 
ocorreram na esfera federal.

Em uma década, metade dos 
Estados brasileiros e o Distrito 
Federal tiveram governadores impli-
cados em suspeitas de crimes, 
relacionados aos seus mandatos 
e suas campanhas eleitorais. São 
26 ex-mandatários atualmente 
investigados, denunciados ou con-
denados por casos de corrupção. 
Somados, os valores das ações 
ou investigações das quais são 
alvo ultrapassam a cifra de R$ 2 
bilhões. O levantamento é do jornal 
‘O Estado de São Paulo’.

A lista inclui o ex-governador 
Beto Richa (PSDB), réu em pelo 
menos cinco processos oriundos 
de quatro operações do Ministé-
rio Público Federal e do Ministé-
rio Público Estadual: a Integra-
ção, que apura um esquema de 
corrupção no pedágio; a Piloto, 
que investiga suspeitas de paga-
mento de propina pela Odebrecht 
em troca do favorecimento em 
licitação para obras da rodovia 
PR-323; e Rádio Patrulha, que 
apura suspeitas de desvios no 
programa Patrulha do Campo, de 
melhorias em estradas rurais.

O tucano chegou a ser preso 
três vezes, entre setembro de 
2018 e janeiro de 2019, mas aca-
bou solto por decisões judiciais de 

instâncias superiores, e a Quadro 
Negro, que investiga suspeitas de 
desvios em obras de construção e 
reforma de escolas.

EX-governador Beto Richa (PSDB) é réu em pelo menos cinco processos oriundos de quatro operações do MP

DIVULGAÇÃO
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Recomendações
do TCE

PAF
Com o encerramento do PAF 2019, o TCE-PR cumpriu a 

diretriz da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon) ao conseguir realizar, ao longo de quatro 

anos, ao menos uma fiscalização presencial em todos os 399 
municípios do Paraná, aproximando o órgão de controle do 
cidadão, financiador e usuário dos serviços públicos fiscali-
zados. Além da gestão de resíduos sólidos, foram auditadas 
no PAF 2019 as áreas da saúde, educação básica, transporte 

coletivo urbano, habitação, obras paralisadas, serviços de 
pavimentação urbana, controles internos municipais e receita 
pública. Também foram validadas as informações prestadas 
nos questionários do Índice de Efetividade da Gestão Muni-
cipal (IEGM), além de inspeções; auditorias em contratos de 
financiamento externo firmados entre entes públicos para-
naenses e instituições internacionais; e outras fiscalizações 

determinadas pela Presidência do TCE-PR.

A par tir das evidên-
cias encontradas em 
dez auditorias real i -
zadas em diferentes 
municípios paranaen-
ses no ano passado, 
os conselhe i ros do 
Tribunal de Contas do 
Estado homologaram a 
expedição de 73 reco-
mendações a respeito 
da gestão de resíduos 
sólidos urbanos de res-
ponsabilidade dessas 
prefeituras. Todas as 
sugestões foram feitas 
pela Coordenadoria de 
Auditorias (Caud) do 
TCE-PR, que efetuou as 
fiscalizações.

Os analistas da uni-
dade técnica da cor te 
de contas estiveram em 
Barbosa Ferraz, Cafe-
lândia, Catanduvas, 
Marechal Cândido Ron-
don, Palotina, Peabiru, 
Rio Bonito do Iguaçu, 
Três Barras do Paraná, 
Tur vo e Vera Cruz do 

Oeste. As auditorias, 
que integraram o Plano 
Anual de Fiscalização 
(PAF) de 2019 do Tribu-
nal, tiveram como foco 
a avaliação do plane-
jamento, da prestação 
dos ser viços, da estru-
tura organizacional e do 
corpo técnico responsá-
vel pela gestão ambien-
tal nesses municípios.

14 PROBLEMAS
As recomendações 

têm o objetivo de solu-
cionar os 14 tipos de 
problemas encontrados 
ao longo das fiscaliza-
ções, entre os quais: 
a ausência de um sis-
tema de coleta seletiva 
devidamente estrutu-
rado e consolidado; a 
inexistência de triagem 
dos resíduos sólidos 
urbanos coletados; e 
a disposição final do 
lixo em terrenos sem 
as características de 
aterro sanitário.

Em duas cidades
O deputado Galo é apontado 
pelo Podemos como pré-
candidato a prefeito em Curitiba 
e em Paranaguá. Galo já avisou 
que topa a parada e para ele 
tanto faz que seja em Curitiba ou 
em Paranaguá, desde que tenha 
apoio integral do partido.

Novo secretário
O jornalista Jefferson Lobo, 
que assumiu a Secretaria de 
Comunicação da Prefeitura 
de Cascavel no início de 
novembro, reestruturou a 
equipe. O jornalista Luiz Carlos 
Cruz é o novo diretor de 
Imprensa da pasta.

Estrada do Colono
Na primeira reunião de 2020, a 
Amop criou uma comissão de 
prefeitos para atuar em favor 
da reabertura da Estrada do 
Colono, “Junto com os prefeitos 
da região sudoeste, os prefeitos da 
Amop estão buscando apoio de 
representantes no Senado para essa 
causa”, disse o prefeito de Cascavel, 
Leonaldo Paranhos (PSC).

Wikilegis
A Câmara dos Deputados 
lançou uma ferramenta 
específica para participação 
da população, a Wikilegis, 
no portal e-Democracia. Na 
ferramenta, todos podem 
analisar as propostas 
legislativas e opinar para um 
projeto mais representativo.

Jogo pesado
O deputado Paulo Martins (PSC) 
apoia a decisão do presidente 
Jair Bolsonaro de chamar a atriz 
Regina Duarte para a Secretaria 
da Cultura. Segundo o deputado, 
a atriz “não vai ter dificuldade 
para lidar com o jogo da política. 
É um jogo pesado, mas não 
chega a ser um vale-tudo.”

Democracia
O deputado Gustavo Fruet 
(PDT) faz um alerta à 
necessidade de se proteger 
a democracia de ataques 
fascistas. “Muitos estão cada 
vez mais hostis à democracia. 
Hoje, candidatos que violam as 
normas mais fundamentais da 
democracia liberal ganharam 
grande poder e influência.”

Trânsito
O Paraná tem o segundo 

menor número de mortes em 
rodovias federais em dez anos. 
Os dados são do balanço anual 
da PRF. Segundo levantamento, 
500 pessoas morreram e 
outras 8.551 saíram feridas 
em acidentes de trânsito 
registrados ao longo de 2019.

Passando a limpo
Após a entrevista do ministro 
Sergio Moro (Justiça e Segurança 
Pública) no programa Roda Viva, 
o senador Alvaro Dias (Podemos) 
voltou a reforçar sua tese sobre 
a Lava Jato: “A Lava Jato mostrou 
à população brasileira a farra 
que os corruptos fizeram com o 
dinheiro público. Vamos, juntos, 
continuar defendendo essa 
força-tarefa que está passando o 
País a limpo.”

Cannabis
O deputado Luciano Ducci (PSB), 
relator do Cannabis Medicinal, 
está confiante de que este 
ano será muito importante 
a aprovação na Comissão de 
Saúde dos medicamentos à base 
de cannabis. “Vamos trabalhar 
para instituir uma legislação 
exemplar para a produção, o 
acesso, a pesquisa e a venda 
desses medicamentos”. Segundo 
o deputado, a comissão se reúne 
no início de fevereiro, “quando vai 
voltar com as audiências públicas 
e os debates sobre o tema.”

Municipalista
A deputada Luísa Canziani (PTB) 
anunciou investimento de mais 
R$ 250 mil para a saúde no 
noroeste do Paraná. Luísa Canziani 
reforçou a pauta municipalista 
e a importância de fortalecer os 
pequenos municípios, preservando 
sua identidade e cultura. “Vamos 
trabalhar para viabilizar mais 
recursos e projetos para os 
municípios do Paraná”, promete.

BRDE 6.0
O Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul 
lança o projeto BRDE 6.0, que vai 
modernizar toda a plataforma 
tecnológica do banco de fomento, 
facilitando e tornando mais ágil 
o contato com os clientes. Uma 
nova lógica de atuação, mais 
prática e 100% digital. A primeira 
entrega desse novo projeto é 
o site totalmente remodelado. 
Outras inovações estão sendo 
implementadas, como o aplicativo 
para dispositivos móveis.
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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 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!

RES. AV. GOIÂNIA

ED. SERRANO

AV. DUQUE DE CAXIAS

LOTES EM ATÉ 100X:

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

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. 
Residência com 63m², com 01 suíte 
e 01 quarto, e demais dependências. 
Terreno com 175,00m². Novíssima, 
sem uso, em ótima localização.

Residência localizada na Av. Rotary 
- Com 364,47m² de área total, con-
tendo uma residência em alvenaria 
com 185,96m², sendo 01 suíte, 02 
quartos amplos, sala de estar/jantar 
e cozinha integrados, BWC social, 
garagem para 02 carros, edícula com 
churrasqueira, pia e lavandeira. Em 
fase de reforma total.

Residência localizada na Av. 
Goiânia, nº3934 - Com 525m² 
de área total, contendo uma 
residência em alvenaria com 
aprox. 110m², sendo 03 dorms, 
varanda, BWC, área de serviço e 
cozinha. No fundo: 01 residência 
com aprox. 80m² contendo sala, 
BWC, área de serviço, 01 quarto 
e mais aprox. 90m² de salão e 
BWC. Próximo ao Colégio Ge-
ração Cima, à 60m da Av. Pres. 
Castelo Branco.

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

(44) 99172-6911

RES. AV. ROTARY

SALÃO COMERCIAL

METROPOLITANO II
Lote 31/32-A, Quadra 10

Com 162,50m² (6,67x24,50)

Lote 43/44-A, Quadra 10
Com 162,50m² (6,67x24,50) 

JD. ITÁLIA III
Próx. Sonho Meu.Excelente 

Topografia. Com 147m² (7,00x21,00).
Lote 04, Qda 05
Lote 12, Qda 05
Lote 17, Qda 05
Lote 21, Qda 05

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

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

SAN REMO/ZAELI
Lote 4, Quadra 10

Terreno com 373 m², com excelente 
topografia, à 50 m do portão da 

entrada da Zaeli, pronto para 
construir.

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

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

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA

TEMOS INÚMERAS 
OPORTUNIDADES PARA VOCÊ 

FAZER UM BOM NEGÓCIO!

Fale com nossos Corretores:

RES. PQ. DO LAGO

Residência localizada na Rua Ja-
çanã, 2791, Pq. do Lago - Com 
252m² de área total, contendo 
uma residência em alvenaria com 
113m², sendo 01 suíte, 02 quartos, 
sala de estar e cozinha integrados, 
BWC social e lavandeira coberta. 
Ótima localização.

Ao lado da nova rodoviária, de-
fronte para Rua Marginal/Rodo-
via, com 317,20m². Contendo 02 
BWC’s, fachada em blindex, 03 
vagas frontais, 05 garagens pri-
vativas. Terreno com 557,27m² 
(14,67x38,90). 

60X
�������

�������

Residência localizada na Av. Duque 
de Caxias, à 200m do Supermer-
cado Cidade Canção. Terreno com 
547,50m², residência em alvenaria 
com aprox. 275m², sendo 01 suíte 
master, 01 suíte, 01 demi-suite, sala, 
escritório, cozinha, sala de jantar, 
ampla espaço gourmet com churras-
queira e lavabo, piscina, depósito, 
lavanderia e garagem para 04 veícu-
los. Em construção. 

��������������������
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��������������������
(44) 99172-6911

��������������������
(44) 99172-6911

��������������������
(44) 99172-6911

��������������������
(44) 99172-6911

�������������������
�����

��������������������
(44) 99172-6911

��������������������
(44) 99172-6911

��������������������
(44) 99172-6911

��������������������
(44) 99172-6911



06  LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 22 DE JANEIRO DE 2020

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA, inscrita no 
CNPJ 06.927.935/0001-02 torna público que recebeu 
do IAP, a Licença de Operação para Usina de Asfalto, 
com validade até 15/09/2020 instalada Rua Indus-
trial, 1441, Parque Industrial I, no Município de 
UMUARAMA - PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ASFALTO LTDA, inscrita no CNPJ 
06.218.782/0002-05 torna público que recebeu do IAP, 
a Licença de Operação para Usina, distribuição, arma-
zenamento e comércio de asfalto, com validade até 
25/07/2020 instalada Rua Industrial 1385, Parque Indus-
trial I, no Município de UMUARAMA - PR. 

Umuarama cria comissão para 
gerir Parcerias Público-Privadas

A Comissão de Gerên-
cia do Programa Munici-
pal de Parcerias Público-
-Privadas (CGPP), criada 
em dezembro de 2019, 
irá fomentar, analisar, 
coordenar e fiscalizar 
os convênios fechados 
entre o poder público e 
as empresas e entidades 
particulares da cidade.

A ideia é fortalecer a 
Lei da Parceria Público-
-Privada de 30/12/2004, 
ampliando a capacidade 
de investimentos e de 
prestação de serviços 
públicos, como na rea-
lização de programas e 
obras municipais. A CGPP 
foi instituída pelo decreto 
274/2019 e o conselho 
gestor da comissão tem 
nove integrantes. Além 

Gestão
As contratações de PPPs poderão ser feitas por meio 

das modalidades patrocinada ou administrativa. Na moda-
lidade patrocinada a remuneração será exclusivamente do 
Governo. Já na modalidade administrativa a empresa será 

remunerada pela combinação de tarifas, como pedágios ou 
taxas periódicas, cobradas dos usuários dos serviços mais 

recursos públicos.

dos membros da Pre-
feitura de Umuarama, a 
comissão também conta 
com representantes do 
Crea-PR (Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agro-
nomia); da ACIU (Associa-
ção Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama); 
da OAB (Ordem dos Advo-
gados do Brasil) Subseção 
de Umuarama e do Obser-
vatório Social da cidade.

O objetivo é que os 
representantes possam 
dar mais segurança 
aos contratos de PPPs. 
Segundo o Engenheiro 
Civil Jerson Godoy Leski, 
conselheiro do Crea-PR, 
o trabalho dos conselhei-
ros consiste em checar 
as propostas das empre-
sas na apresentação 

de seus projetos de 
forma a, nesta primeira 
etapa, analisar se está 
de acordo com os parâ-
metros exigidos pela Lei 
Federal nº 11.079 e a Lei 
de Licitação para sua con-
secução. “É importante, 
nesta fase, já verificar 
o projeto básico apre-
sentado e a capacidade 
econômica e técnico-ope-
racional do proponente 
licitante”, explica.

Leski também res-
salta que são recorrentes 
informações dos agentes 
públicos (União, Estados 
e Municípios) de que 

das suas arrecadações 
restaram, em média, 5% 
(cinco por cento) do total 
para investimento. É que 
os demais recursos são 
aplicados em folhas de 
pagamentos, previdên-
cia social, juros da dívida 
acumulada, sobrando 
pouco para investimento 
em saúde, educação, 
infraestrutura, segurança, 
etc. Ou seja, a Lei da PPP 
vem para fomentar inves-
timentos em obras de 
educação, saúde, sanea-
mento, rodovia, ferrovia, 
aeropor to, segurança, 
entre outras.
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Fiscalização
nas tabacarias

As tabacarias de Umua-
rama estão sendo alvos de 
fiscalização por órgãos do 
município responsáveis pela 
regulamentação. Fiscais do 
setor de Alvará, Código de 
Postura, Vigilância Sanitária 
e Meio Ambiente deram início 
a ação que pretende fiscalizar 
todas as tabacarias instala-
das na cidade.

Denúncias anônimas 
levaram os servidores ini-
cialmente a três estabeleci-
mentos. Apenas um deles 
estava em funcionamento na 
ocasião. Todo o ambiente foi 
vistoriado, além de verificada 
a documentação.

Segundo Luizin Rosa, 
coordenador da Vigilância 
Sanitária do Município, no 
estabelecimento visitado, 
foi constatado que o proprie-
tário não possuía o alvará 
para o funcionamento, ape-
nas uma licença provisória, 
que já havia expirado.

Ainda foram verificadas 
outras prováveis irregularida-
des, principalmente na área 
ambiental, no gerenciamento, 
armazenamento e descarte 
dos resíduos gerados e 
também se havia poluição 
sonora. “A denúncia dava 
conta de que havia som alto 
no local, além do consumo 
do narguilé em local inade-
quado”, explica o coordena-
dor. Ele ressalta ainda que os 

FISCAIS interditaram uma das tabacarias vistoriadas. Todas serão averiguadas 
no decorrer da ação

empresários do setor estão 
sendo orientados e assi-
nar termo de compromisso 
entre o estabelecimento e 
o município e, em caso de 
descumprimento, poderão 
responder ato de infração.

A fiscalização efetiva à 
tabacaria denunciada, acon-
teceu na sexta-feira (17). O 
estabelecimento, que fica 
situado na avenida Rio de 
Janeiro, foi vistoriada entre 
às 19h30 e 21h30. Por 
conta das irregularidades 
encontradas, o estabeleci-
mento foi interditado.

Os fiscais descobriram 
que o local onde era consu-
mido o narguilé é pequeno 
e com forre em madeira, 
além de não possuir sistema 
de exaustão. “Foi lavrado 
auto de infração – pois o 
proprietário cometeu três 
infrações –, um termo de 
interdição parcial do estabe-
lecimento e proprietário terá 
prazo 15 dias para entrar 
com defesa”, relata Luizin. 
O estabelecimento ainda 
não sofreu multa adminis-
trativa, mas passará por 
julgamento e poderá sofrer 
também tal penalidade.

Umuarama possui atual-
mente cerca de 10 tabacarias 
e, segundo o coordenador 
da vigilância sanitária, todos 
estes estabelecimentos pas-
sarão por averiguações.
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Interino, subeditor Walmor Parente

Garimpo ilegal 
O Ministério do Meio 
Ambiente nega que as Forças 
Armadas tenham recusado 
apoio às operações de 
fiscalização de servidores 
do Ibama e do ICMBio 
na Amazônia. Segundo a 
pasta, em ofício (9106/19) 
encaminhado à Câmara, a 
integração das ações realizadas 
pelos órgãos e as forças de 
segurança foi “a melhor 
possível em todos os níveis 
e setores”. No ano passado, 
servidores da coordenação 
de operações de fiscalização 
do Ibama relataram, em 
documento interno, que 
comandos militares se 
recusaram a prestar apoio 
em três operações contra o 
garimpo ilegal na Amazônia. 

Verde Brasil 
O documento assinado pelo 
ministro Ricardo Salles, ao 
qual a Coluna teve acesso, 
cita que foram realizadas, em 
2019, 11 operações do Ibama 
e 4 do ICMBio - todas “com o 
apoio das Forças Armadas”. 
A Operação Verde Brasil, diz 
o ofício, empregou 9.772 
militares e 1.065 servidores 
de agências (Ibama, ICMBio e 
Força Nacional).  

Clandestinos
A fiscalização resultou 
na destruição de 45 
acampamentos clandestinos 
e multas que somaram 
mais de R$ 141 milhões, 
segundo o ministro do Meio 
Ambiente. O documento não 
detalha qual foi o destino dos 
maquinários apreendidos.   

Aos reitores 
O Ministério da Educação 
proibiu a contratação de 
professores e técnicos pelas 
universidades federais. A 
Secretaria de Educação 
Superior afirma, em ofício 
encaminhado aos reitores 
das instituições, que “a 
eventual nova nomeação de 
professores ou técnicos será 
considerada ato nulo”.

Urnas 
Estão em testes as urnas das 
duas empresas que concorrem 
na licitação milionária para a 
escolha dos equipamentos que 

serão usados nas eleições deste 
ano. As empresas Positivo 
e Smartmatic do Brasil, que 
haviam sido desclassificadas 
do certame no ano passado, 
apresentaram, recente, os 
novos protótipos que estão 
em análise. 

Edital 
O edital prevê a compra de 
até 180 mil máquinas. O 
valor da licitação é de R$ 
696,5 milhões. Os testes 
estão previstos para serem 
concluídos no domingo, 26, 
e o resultado será publicado 
pelo TSE na segunda. 

Backer
A Anvisa emitiu comunicado 
às vigilâncias sanitárias 
de todo o País para que 
cumpram o recolhimento 
das cervejas da Backer 
em suas regiões de 
atuação. São quatro lotes 
com determinação de 
recolhimento de forma 
definitiva. 

Decisão
O juiz da 11ª Vara da Fazenda 
Pública rejeitou a ação de 
improbidade proposta pelo 
Ministério Público de São 
Paulo contra o secretário dos 
Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy. 

Denúncias 
A Procuradoria da Fazenda 
Nacional recebeu no ano 
passado mais de 4 mil 
denúncias que envolvem 
ocultação patrimonial 
de devedores e outros 
indícios de ilícitos. Cerca 
de 70 denúncias, segundo 
a PGFN, têm potencial de 
recuperação de mais de 
R$ 1,3 bi. 

Luto 
Morreu na segunda-feira 
(20), aos 60 anos, Rui 
Chaves, locutor e radialista 
que trabalhou por quase 30 
anos na rádio Itatiaia, de 
Minas Gerais. 
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Maconha do “Rey do Fumo” 
tinha Umuarama como destino

Em patrulhamento pela rodovia 
PR-323 patrulheiros rodoviários 
de Iporã abordaram um veículo de 
origem paraguaia eu transportava 
cerca de 50 quilos de maconha. 
O motorista, que é paraguaio, foi 
preso em flagrante.

A  ap reensão  acon teceu 
ontem (21) pela manhã. O veí-
culo foi levado até o Posto Poli-
cial de fiscalização da PRE, onde 
a droga foi localizada, escondida 
num compar timento oculto onde 
um sistema de engrenagem 
abaixa o para-choque traseiro 
e deixou a mostra a droga, que 
estava alojada até o encosto do 
banco traseiro.

Neste fundo falso estavam 
78 tabletes de maconha envol-
tos em fita plástica vermelha 
e escrito “REY DO FUMO”. O 
condutor relatou que a droga 
foi adquirida em Guaíra e seria 
encaminhada até Umuarama. 
Pelo transpor te ele receberia 
R$ 2 mil em espécie.

No momento o envolvido foi 
revistado e recebeu voz de prisão 

Polícia investiga 
dono de carro usado 

para o tráfico

pelo crime de tráfico de drogas. 
Diante dos fatos o autor, o veículo 
e a droga foram encaminhados 
até a Delegacia de Polícia Civil de 
Iporã, onde foram tomadas as pro-
vidências cabíveis.

PMs que integram o 7º BPM de 
Cruzeiro do Oeste apreenderam na 
madrugada de ontem (terça-feira, 
21) um veículo Ford Fusion que 
transportava 8,75 quilos de maco-
nha. A apreensão aconteceu na 
rodovia PR-323, no trevo de acesso 
ao município de Tapejara.

De acordo com a PM, ao perceber 
a aproximação da equipe policial que 
realizava patrulhamento de rotina na 
localidade, o condutor do veículo se 
evadiu por uma área rural e não foi 
mais localizado. O carro abandonado 
possui placas de Tapejara.

A droga e o veículo foram enca-
minhados para a Delegacia de 
Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste. 
Cerca de 40 minutos depois, o pro-
prietário do Fusion compareceu ao 
destacamento da PM de Tapejara 
e alegou que havia sido roubado. 
A Polícia Civil agora investigará a 
situação e o possível roubo.

MACONHA estava em um fundo falso atrás dos 
bancos traseiros do carro

DIVULGAÇÃO

Um estabelecimento 
comercial situado na rua 
Arapongas, foi alvo de 
um bandido na madru-
gada de ontem (21). 
O criminoso invadiu o 
pequeno restaurante, 
que serve espetinhos à 
partir das 18h, e levou 
cerca de R$ 150 em 
dinheiro que estava no 
caixa e um notebook. 

Um televisor de 42 polegadas chegou a ser retirado da base, mas não foi levado. 
Ele estourou a fechadura da porta de vidro para ter acesso ao interior do esta-
belecimento. PMs foram acionados assim que o proprietário deu conta do crime. 
Patrulhamentos foram realizados e a Polícia Civil foi comunicada do fato.

ALEX MIRANDACão raivoso, dono homicida
Um policial militar de folga foi 
surpreendido, quando saía de casa com 
seus filhos, por um cão vizinho que 
atacava outro cachorro nas proximidades 
de sua residência, no Jardim das Garças. 
O fato aconteceu por volta das 7h30 de 
ontem (21). O policial notou que o cão 
o atacaria e sacou sua arma, atingindo o 
animal com três disparos. O proprietário, 
ao tomar satisfação com o policial pela 
atitude tomada, foi rendido e averiguado, 
contra ele havia mandado de prisão 
expedido pela Justiça por homicídio. 
O dono do cão, da raça Bull Terrier, foi 
conduzido à delegacia e colocado à 
disposição da Justiça.
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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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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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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.
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Espelho da vida
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ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
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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
LG

A
Ç

Ã
O

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

Olga se desespera ao saber que 
Zeca será o homem-bala
Em “Éramos seis”, Tavinho elogia Zeca. Alfredo e Lola fazem 
as pazes. Afonso pensa em Lola. Candoca chama Justina para 
ver o circo. Hilton ameaça Virgulino. Carlos e Alfredo fazem as 
pazes. Virgulino conta que não aceitou o suborno e Genu se 
irrita. Emília se enfurece ao ver que Adelaide levou Justina ao 
circo. Lola se arruma para a festa de Inês. Julinho inventa uma 
desculpa para adiar seu noivado com Lili. Durvalina repreende 
Alfredo por observar Carlos e Inês. Adelaide incentiva Justina 
a servir de ajudante para o mágico. Zeca tenta se tranquilizar 
para o seu número. Olga se desespera ao saber que Zeca será 
o homem-bala. Quando Afonso vai contar a todos sobre ele e 
Lola, Shirley reaparece com um bolo para Inês.

Malhação 
Filipe tem um mau pressentimento. 
Andressa atrapalha a relação de Fafi e 
Henrique. Nanda doa seus pertences 
musicais, e Raíssa lamenta. Leila interpela 
Filipe para protegê-lo da ação de Ramiro e 
Matoso, e o rapaz desconfia do comporta-
mento dela. Começa o debate entre Jaque-
line e Diana. Ramiro e Matoso sequestram 
Leila. Regina e Guga se preocupam com 
o comportamento de Max. Marquinhos 
insiste para que Diana aborde a proximi-
dade entre Celso e Jaqueline no debate 
do grêmio. Rui ameaça Leila. Orientada 
por Rui, Leila liga para Filipe e diz que foi 
assaltada. Filipe chega para resgatar Leila, 
e é acuado por Matoso e Ramiro.

Bom Sucesso 
Nana consente que Batista leve Alberto para 
o Sambódromo. Ramon conta ao garçom 
da pousada seu plano para pedir Francisca 
em casamento. Vera deixa escapar para 
Eugênia que Vicente foi para um camping. 
Francisca aceita o pedido de casamento 
de Ramon. Batista se esforça para Alberto 
chegar a tempo ao desfile da Unidos do 
Bom Sucesso. Silvana rouba a fantasia de 
Paloma, que fica desolada. Marcos e Peter 
veem Silvana desfilando no lugar de Paloma 
como destaque. Alberto encontra Paloma, e 
os dois desfilam juntos na avenida.

Amor de mãe
Wesley não resiste aos ferimentos. Belizário 
e Veiga armam a cena da morte de Wesley. 
Daniel mente, e Matias decide terminar seu 
casamento com Miranda. Álvaro descobre 

que Danilo é filho de Thelma. Durval insi-
nua a Danilo que Thelma tem um problema. 
Miriam conta para Penha sobre a morte de 
Wesley. Betina desabafa com Marina. Magno 
diz a Lurdes que acredita que Wesley tenha 
sido assassinado por investigar seu caso. 
Orientado por Álvaro, Nuno convida Danilo 
para ser seu sócio.

As aventuras de Poliana 
Marcelo encontra João e o leva de volta 
para casa. Pendleton, Luisa e Poliana vão 
até a exposição de arte promovida por 
Glória. Ruth e João se encontram e tem 
uma séria conversa para tentar resolver 
suas diferenças. Sérgio e Joana convidam 
Durval e Claudia para um jantar em sua 
casa. Waldisney vai jantar na casa de 
Branca e Nanci descobre uma mentira. 
Durante o jantar, Joana conta que Yasmin 
e Luigi querem namorar. Mário muda de 
ideia e começa a desconfiar de que Ester 
realmente possa seu um robô. Durval não 
aprova o namoro entre Yasmin e Luigi.

Cúmplices de um resgate 
Luiz e Clara chegam brigando em casa e 
o jantar romântico preparado por Mateus 
e Dóris não faz efeito. Os cúmplices deci-
dem convidar Priscila para ir na casa deles 
para continuar a ajudar a adolescente a 
comer, como Fortunado e Aurora pediram. 
Frederico pede desculpa para Lurdinha 
pelo estilista misterioso. Taísa (Stephanie 
D’Amico) aparece com uma pesquisa que 
Frederico pediu. O estilista elogia o trabalho 
de Taísa e a convida para almoçar. Os dois 
vão embora de braços dados e Lurdinha fica 
enciumada. Otávio está triste e pensativo 

sobre o relacionamento dele com Rebeca. 
Regina ameaça Manuela a não atrapalhar 
o namoro falso de Priscila e Joaquim. No 
apartamento dos Vaz, as crianças tentam 
animar Priscila. Joaquim acaba dizendo que 
não gosta dela, mas sim de Isabela.

Amor sem igual 
Escondido, Seu Ernani fala ao telefone com 
Yara. Oxente fala sobre o desentendimento 
com Miguel. O agrônomo desabafa com Pode-
rosa. Maria Antônia fala que irá se valorizar e 
não vai mais na casa de Miguel. Olympia avisa 
que o clube terá que fechar por um tempo, até 
conseguir um novo alvará. Ela manda Maikitai-
son buscar Donatella. Miguel, depois de não 
ser atendido por Oxente, questiona a ausência 
de Maria Antônia e ela avisa que não irá mais 
trabalhar na casa dele. Poderosa liga para Fura-
cão e chama a amiga para fazer uma faxina 
na casa de Miguel. Furacão aceita o convite, 
mas Poderosa mente para Miguel e diz que ela 
mesmo ficará em casa para arrumar o local. 

O rico e Lázaro 
Daniel ora a Deus e a princesa acorda 
curada. Nabucodonosor sente uma 
angústia e sai de seu quarto. Lia se 
declara para Daniel. O rei vai para 
a sacada do palácio e ouve a voz de 
Deus dizendo que ele passará sete anos 
afastado dos homens, como um animal. 
Shamiran amanhece se sentindo melhor. 
Amitis estranha a ausência do rei. Ela 
procura Shamiran e avisa que a prin-
cesa deve deixar a cidade. Nebuzaradã 
procura pelo rei. Aspenaz avisa que o 
soberano sumiu. A rainha ordena que 
todos procurem por Nabucodonosor.
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O calor das pessoas ao seu redor será muito grati-
ficante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje, 
tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar mais 
de si mesmo.

Você vai ouvir fofocas em torno de você e deve ficar 
completamente de fora para evitar disputas. Seria 
uma boa ideia descansar da turbulência ao seu redor. 
Admitir isso seria vantajoso.

É aconselhado que você aplique maior equilíbrio 
ao seu estilo de vida. Sua visão é mais objetiva. A 
sensação de cansaço está levando você na direção 
certa. Uma noite tranquila seria perfeito, então des-
canse em completa privacidade.

As circunstâncias de hoje vão lhe dar os meios para 
finalizar um projeto. Evite discussões inúteis e você 
vai evitar fazer esforços em vão. Concentre-se em 
você mesmo.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emocional 
e a sorte está com você para o estabelecimento de novos 
contatos. Você está desperdiçando tempo demais com 
assuntos triviais e isso o está desgastando. Você não 
precisa olhar muito longe para ver porque está cansado.

Você terá uma tendência a idealizar o passado. Não 
entre neste beco sem saída. Tenha cuidado, sua 
tendência a exagerar poderia prejudicar sua saúde 
e suas relações com os outros. Você corre perigo de 
levar as coisas longe demais.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações 
estão em sintonia com o seu ego básico e isso o 
torna dinâmico hoje. Você está inundado com uma 
sensação de bem-estar! Você terá maior influência 
sobre os outros, mas não abuse.

Seus pressentimentos estavam bem fundamentados 
e as notícias não o surpreenderão. Você sabe o que 
fazer, então aja. Tenha cuidado para não ficar muito 
desanimado. Mime-se e você vai se sentir melhor.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta muito útil, 
por isso não hesite em expressar sua opinião, o seu rea-
lismo não falhará. Será fácil mergulhar em um trabalho 
que use o seu cérebro. Não se esqueça de seguir para 
outra coisa depois para refrescar a cabeça.

Sua ética rigorosa terá que fazer julgamentos sobre 
as pessoas ao seu redor, mas tente não ser muito 
severo. Você vai sentir uma necessidade real de 
aproveitar ao máximo os prazeres da vida - siga 
suas necessidades.

Seu bom senso o está guiando na direção certa. 
Alguns chamam isso de sorte, seja racional. Descarte 
certos hábitos que não estão ajudando você. Seria 
uma boa ideia rever seus hábitos alimentares.

Há muita coisa acontecendo ao seu redor, não se 
disperse. Seus desejos estão em conformidade com 
a realidade e você é geralmente bem equilibrado. O 
que está faltando é praticar um pouco de esporte.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 1

TPMP
RENUNCIAR
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CRESCERET
PMAMAZONA
REVIILSD

TERRAAIPO
ESCUTAMR

ESEAMAN
NTLESVU
TENISVOL

GEOMETRICO
SRSERIES

Prática
comum
no Natal

A que
inspira o

poeta

Vitamina
abundante
no limão

Canção
para o

aniversa-
riante

Pudico;
casto

Desistir;
abdicar 

Demorado;
vagaroso

Prefixo
que

significa
meio

Anteparo
curvo da
lataria de 
carros (pl.)

Em (?)
de: na 
parte

superior

Primeiro
verbete
do dici-
onário

Estilo do
grupo Fun-
do de Quin-
tal (Mús.)

"(?) – O 
Extrater-
restre"
filme

Local de
trabalho
do pintor

(pl.)

Santos
Dumont:
o Pai da
Aviação

Hortaliça
chamada
"salsão"

Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

Sem valor
ou sem

efeito (pl.)

7, em al-
garismos
romanos

Calçado
para

praticar
exercícios

Volume
(abrev.)

O
elemento
como o

triângulo

Suces-
sões; se-
quências

O nosso
planeta

Cosmético
para hidra-
tar a pele
Conteúdo

O amor de
Ceci (Lit.)
Designa a 
pessoa (pl.)

Mulher
hipista

Agente que
causa gripe

Sílaba de
"lesma"

Nívea Ma-
ria, atriz 

Escola do
Exército 
Ponto

cardeal

Grêmio
(red.)

Tornei a
ver 

Tornar
mais
longo

(cabelo)

Consoan-
tes de
"nota"

Aplicam o
sentido da
audição

Euro
(símbolo)

4/aman. 6/moroso. 7/crescer — escutam. 10/geométrico.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

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

Zélia Casoni

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

Homero mattos, Renata Sahão, 
Alessandra Munhoz Leme Cardoso, 

Francielle Martinez Resende, Wagner 
Brussolo Pacheco, Ricardo Custódio 
Machado , João Batista Pacheco, 
Roberval Antônio Pires  e Arnaldo 
Ferrari.  Da coluna: felicidades!

Pelo contrário, 
esteja em vosso 
ser interior, que 
não se desva-
nece, toda a 
beleza que se 

revela mediante 
um espírito 

amável e cor-
dato, o que é 

de grande valor 
na presença de 

Deus.  
(1. Pedro 3)

PORTRAIT
ISLLA LOPES em toda a plenitude que a gestação de Miguel lhe proporciona, em 

ensaio exclusivo com a fotógrafa Luci Lemes, em Umuarama. 

 LUCI LEMES

Expo Livros
Quem passar pela Praça Miguel Rossafa até dia 28 vai ver  a Expolivro, 
um projeto de caráter cultural, social e educacional que visa estimular 
a leitura saudável. Uma carreta com vasta biblioteca e grande varieda-
de de temas e materiais estará na cidade, estacionada na Praça Miguel 
Rossafa e aberta ao público das 8h às 18h -, e mais palestras, teatro 

infantil e uma programação de música. Vale prestigiar. 
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DICAS 2020
n Deixe suas mágoas, ressen-

timentos e amarguras para 
trás. Leve para o ano novo 

apenas pessoas. Sendo neces-
sário, perdoe ou peça perdão. 
Geralmente as duas coisas se-
rão necessárias, pois ninguém 
está sempre e totalmente cer-
to. Respeite as pessoas que 
não quiserem fazer a mesma 

viagem com você.

 n Tenha coragem para per-
guntar se existe um jeito 

diferente de viver. Não acre-
dite facilmente que o jeito 
diferente de viver é neces-
sariamente melhor do que o 

jeito como você está vivendo. 
Concentre mais energia em 
aprender a desfrutar o que 

tem do que em desejar o que 
não tem.

Belíssimas!
A manhã de ontem foi de Con-
sultoria e Análise Cromática 

da nossa Miss Teen Umuarama 
2020 -, Eduarda Crevelaro com  
super top Consultora de Ima-

gem - Lili Giovanini. Isto tudo 
faz parte da preparação da 

Eduarda para o Concurso Miss 
Paraná Teen que acontecerá 

em junho próximo. 

Quer desconto?
Com um programa de fidelização, a 

Unipar está incentivando os profissio-
nais da região a continuar os estudos, 
dando desconto nas mensalidades dos 
seus cursos de especialização. Quem 
se formou em 2019 ganha 20% de 

desconto e em anos anteriores, 15%; 
ex-alunos de cursos de especialização 
concluídos na Unipar, também 20%; 
e alunos de outras instituições, 10%. 
Cursos com número de vagas inferior 

a 15 não são contemplados.

ARQUIVO PESSOAL
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ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE ....................................................10/11 ........................... PRETO .......................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 28.900,00
BIZ 125 ES ...............................................................................................10/10 ........................... VERMELHA ................................................. PARTIDA, 0KM ...........................................................................R$ 6.900,00
CAPTUR 2.0 INTENSE AT. ...................................................................17/18 ........................... BRANCO ...................................................... COMKPLETO, AUT ................................................................. R$ 75.900,00
CLASSIC LS .............................................................................................06/07 ........................... PRATA ........................................................... BASICO ...................................................................................... R$ 15.900.00
COBALT 1.4 LT ........................................................................................13/13 ........................... CINZA ........................................................... COMPLETO, RLL ..................................................................... R$ 31.900.00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................13/14 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...........................................................................14/14 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO ..................................................RR 49.900.00
CRUZE SEDAN LT  TURBO .................................................................16/17 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................................17/17 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................................17/17 ........................... PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................................17/18 ........................... PRATA ........................................................... 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$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................18/19 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 94.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ............................................................16/17 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 79.900,00
FUSION TITANIUM AWD ....................................................................16/17 ........................... PRETO .......................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 99.900,00
HB20X 1.6 FLEX .....................................................................................13/14 ........................... PRATA ........................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00 
ONIX 1.0 LT .............................................................................................18/18 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 41.900.00
ONIX 1.4 ACT  ........................................................................................16/17 ........................... PRETO .......................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACT AT ...................................................................................19/19 ........................... PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 62.900,00
OMEGA FITTIPALDI 3.6 V6 ................................................................10/11 ........................... PRETO .......................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 48.900,00
PRIMA 1.0 JOY .......................................................................................17/18 ........................... PRETO .......................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................................16/16 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................................18/19 ........................... PRATA ........................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................16/17 ........................... VERMELHO ................................................ COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 53.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................18/19 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 62.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................18/19 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 .............................. R$ 64.900,00
S10 2.8 LT AT 4X4 DIESEL ..................................................................18/19 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO, COURO ...........................................................R$ 129.900.00
S10 2.8 LTZ AT 4X2 DIESEL ...............................................................13/14 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 91.900,00
S10 2.8 LTZ AT 4X4 DIESEL ...............................................................18/19 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO ................................................R$ 146.900,00
STRADA ADV CD ..................................................................................19/20 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 69.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ....................................................................................17/18 ........................... PRATA ........................................................... CPMPLETO, AUT .................................................................... R$ 62.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................12/13 ........................... BRANCA ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ...............................................................................15/16 ........................... PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ............................................................................15/15 ........................... PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT, TS ............................................................. R$ 64.900.00
TRACKER PREMIER TURBO ...............................................................18/18 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, TS ............................................................. R$ 84.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................12/13 ........................... CINZA ........................................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ............................................ R$ 79.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 ........................... CINZA ........................................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ..........................................R$ 119.900,00
VOYAGE 1.6 TL .......................................................................................17/18 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00

VENDE – SE 

Lote de 217,5 m no Jar-
dim Colibri 7,25 m de 

largura e 30 m de cumpri-
mento. Localizado fun-

dos do Big Smart. VALOR 
R$ 77.000,00. Contato 
(44) 98406-5842 (44) 

3622-2197
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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NOTÍCIAS DA

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

A campanha de pós-graduação da Unipar tem 
um grande leque de opções, com mais de cem 
cursos, todos autorizados pelo MEC. Somente 

na Unidade de Umuarama são mais de 30 
especializações, entre elas a de Constelações 

Familiares. As inscrições estão abertas. 
Com número de vagas limitado, o curso foi 

idealizado para fornecer subsídios para o trabalho 
terapêutico e de mediação de conflitos como 

constelador/facilitador, com o uso da metodologia 
de Bert Hellinger, por meio de abordagens 

teóricas, vivenciais, práticas e treinamentos, 
instrumentalizando os profissionais para 

identificar situações no exercício de suas funções.
A especialização conta com uma grade 

curricular que foi bem pensada e elaborada de 
acordo com as exigências do MEC, tudo com 

intuito de fazer do pós-graduando um diferencial 
no mercado de trabalho. As disciplinas serão 

ministradas por mestres e especialistas, todos 
com vasta experiência na área em que atuam.

O curso é direcionado aos profissionais da 
Pedagogia, Psicologia e Ciências da Saúde.

Especialização em 
Constelações Familiares  

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Ex-alunos formados em 2019 ganham 20% de 
desconto nas mensalidades do curso; formados 
em anos anteriores, 15%; ex-alunos de cursos 
de especialização concluídos na Unipar, 20%; e 

alunos de outras instituições, 10%. Descontos se 
aplicam apenas aos cursos em nível lato sensu e 
vale somente se as parcelas forem pagas até a 

data do vencimento; não é concedido aos cursos 
com número de vagas inferior a 15.
Saiba mais no site www.unipar.br 

Programa de Fidelização 

Seleção sub-23
A seleção 

b r a s i l e i r a 
sub-23 teve 
um primeiro 
tempo muito 
bom diante 
do Peru na 
est re ia  no 
Pré-Olímpico 
e chegou a 
animar torce-
dor e comis-
são técnica. 
A queda no 
s e g u n d o 
tempo,  no 
entanto, fez André Jardine voltar a 
pensar em algo que ele constante-
mente fala pública e internamente: 
o time que começa a competição 
dificilmente é o que termina. O 
treinador tem 11 jogos no Projeto 
Olímpico e mantém alguns dos atle-
tas por conta de apresentações no 
passado, mas sabe que não pode 
se prender somente a isso na luta 
por uma vaga em Tóquio.

Os dois principais nomes que têm 
ido bem em treino são os de Rei-
nier e Pepê. O meio-campista teve 
a sua contratação anunciada ontem 
(20) pelo Real Madrid e ganhou a 
chance de entrar por alguns minu-
tos na estreia. O atacante gremista, 
por sua vez, não saiu do banco, mas 
chama a atenção do comandante 
pelo desempenho nos treinos.

O agora ex-flamenguista, na visão 
de Jardine, dá mais presença de 
área ao meio-campo do Brasil. Foi 
por isso, inclusive, que ele entrou 
no lugar de Pedrinho, do Corinthians. 
Essa é uma substituição que, cons-
tantemente, passa pela prancheta 
do professor e de seus auxiliares. 
Mais à frente, Pepê pode fazer 
Antony perder espaço. O são-pau-
lino teve um ótimo desempenho nas 
partidas em que entrou, mas tem 
visto o gremista crescer de produção 
e “pedir espaço” como se refere o 
comandante nos vestiários, especial-
mente por ser mais incisivo.

SEGUNDO Jardine, o ex-flamen-
guista dá mais presença de área ao 
meio-campo do Brasil

DIVULGAÇÃO
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Afsu começa a montar o 
time para temporada 2020

A Associação de Futsal de Umua-
rama (Afsu) começou a elaborar e 
planejar a formação do time para 
esta temporada de 2020. Conforme 
o técnico Nei Victor, as contratações 
e renovações devem ser definidas 
ainda nesta semana. Desde o início 
da semana estavam confirmadas 
as saídas de três atletas e a con-
tratação de um jogador. “A intenção 
da equipe agora é conversar com a 
diretoria e com os atletas para ver 
quais jogadores renovarão contratos. 
A partir disso, deveremos ver sobre 
as possíveis contratações. O objetivo 
é tentar renovar com o máximo de 
jogadores possíveis”, diz o treinador 
do Umuarama Futsal.

Os jogadores que não participarão 
da temporada 2020 no Umuarama 
são Roni, o goleiro Matheus e Guti. 
Quem chega para somar na equipe é 
o atleta Ouchita, que até então estava 
representando Foz do Iguaçu. O téc-
nico Nei Victor tem na mira outros joga-
dores também que deverão compor a 

Treinamento
Os treinos para a temporada de 2020 
começam em 15 de fevereiro. O foco 
deste ano, segundo Nei, é conquistar 
o título da série Ouro do Paranaense. 
“Conseguimos um bom resultado 
em 2019 e agora o objetivo é ser 
melhor ainda. Ainda mais que é o 
principal campeonato do estado”. O 
time também avalia a possibilidade 
de disputar a Liga Nacional neste ano, 
mas o projeto ainda está em negocia-
ção com a comissão técnica. “Estou 
tentando montar um elenco que seja 
melhor que o do ano passado para 
conseguirmos melhores resultados”, 
acrescenta Nei Victor.

equipe principal, no entanto, não há 
definições feitas até que a diretoria 
decida sobre os valores de contra-
tação e a renovação dos jogadores 
atuais. “Tenho em mente jogadores 
do Brasil todo, mas prefiro não citar 
nomes até que algo concreto esteja 
decidido”, ressalta o técnico.

Haniel Langaro, 
atleta do han-
debol de Iporã, 
já faz parte da 
seleção brasileira 
desde ontem 
(terça-feira, 21) 
e participa da 
Copa Sul-Cen-
tro Americano 
de Handebol 
Masculino. A 
competição 
é sediada em 
Maringá e conta 

com a participação do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Os 
três melhores colocados garantem vaga para o Mundial do Egito, que será dispu-
tado em 2021. O Brasil estreou ontem contra o Paraguai, às 19h, no ginásio do 
Parque do Japão.

NEI Victor começa o trabalho na busca pelo Campeonato Paranaense de Futsal

ALEX MIRANDA
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