
A Secretaria de Estado da Fazenda repassou, no primeiro semestre deste ano, R$ 3,7 
bilhões para as 399 prefeituras do Paraná. Os depósitos se referem à parte do ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) destinada constitucionalmente aos 
municípios. Conforme o SIAF, Umuarama recebeu R$ 32.928.579,67.

Umuarama já recebeu quase 
R$ 33 milhões do Estado

l Pág. 6 
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Denúncia pode tirar 
Afau da final da Copa 
Paraná de Futebol 
Amador 
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DIVULGAÇÃO

Rally da Pecuária 
A maior expedição técnica sobre a pecuária bovina de corte 

no Brasil estará em Umuarama na segunda-feira (8). O evento 
acontecerá na Sociedade Rural (SRU). Entre os temas a serem 
discutidos, está a antecipação da retirada da vacinação contra 
a febre aftosa do Plano Nacional de Erradicação, decisão que 
coloca os paranaenses na direção inversa do restante do país.

l Págs.12e13 
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 Técnico da 
Argentina no 

último título 
do país, a 

Copa América 
de 1993, Alfio 
Basile criticou o Brasil 

após o jogo da semifinal, 
na terça-feira. A seleção 

brasileira venceu por 2 a 0, 
mas é a “pior dos últimos 

20 anos”, na opinião 
de Basile. 

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.

03 07 11 18 20 23 29
concurso: 0171

03 08 19 24 43 49

concurso: 1956
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
09/07 - 07h56

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Sexta

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
02/07 - 16h17




12 5 


11 -1

Sexta




11 4 


12 -1

concurso: 13452

05 37 43 49 54 56
concurso: 2165

concurso: 5011

08 14 26 45 61

concurso: 5402

00.002
85.265
38.749
25.075
31.911

DEZEMBRO

CRICIÚMA/SC

concurso: 1835

01 04 06 07 11 13 14 15 
16 18 20 21 22 23 24

concurso: 1983

04 05 10 12 17 18 19 
24 30 34 41 61 66 70 

71 73 74 81 95 98

02 11 19 26 45 49

Sábado

06 09 15 28 31 60 67

Sábado

Cheia
16/07 - 18h39

Apocalipse social: distopia, 
política e relações humanas

“Perdemos para 
o pior Brasil 

dos últimos 20 
anos. Fizeram 

dois gols e se mete-
ram todos atrás. Toda 
a partida jogando em 

contra-ataque”.

Ana Beatriz Brandão é escritora

ChuvaSolSol Sol

Como ávida leitora e expectadora de todas as artes que abordam 
distopias, falo com propriedade: esse gênero faz as pessoas refl etirem 
sobre diversos aspectos da sociedade. São muitas lições aprendidas e que 
podem ser interiorizadas para o crescimento pessoal e, principalmente, 
que afeta as atitudes em grupo.

Separei algumas histórias distópicas e a mensagem que elas passam. 
Geralmente, são importantes alertas para fi carmos ligados e evitarmos o 
descontrole em massa das pessoas, um possível apocalipse social.

Pai da distopia, George Orwell, com a obra 1984, faz uma perfeita 
alusão ao que passamos atualmente. Sim, não adianta negar, somos 
controlados pela tecnologia. Difi cilmente hoje em dia alguém consegue 
dar um passo sem ser visto. O autor já avisava a sociedade lá em 1949 
que a tecnologia poderia contribuir com governos totalitários e ações de 
controle de sociedade.

O Conto de Aia, de Margaret Atwood, representa um medo atual na 
sociedade de voltar ao “estado do clero”. Voltar à caça às bruxas. Imagine 
uma sociedade controlada por uma religião conservadora? A obra retrata 
a mulher como instrumento do governo ou de seus chefes de família, ou 
trabalha ou reproduz. Essa história mostra o perigo de a religião não ser 
defendida como uma questão pessoal e interior, e caracterizá-la como um 
medidor de caráter.

O povo que não lê, que não se informa, que não tem cultura, é alta-
mente infl uenciável. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, é exatamente sobre 
isso. Os livros foram proibidos e a informação é selecionada pelo governo. 

Os recursos estão acabando, a alta sociedade está cada vez mais 
preocupada com a situação do meio ambiente e quer se precaver. Isso 
pode resultar em Jogos Vorazes, Suzanne Collins. Uma parcela da socie-
dade tem o direito de viver bem, o restante será submundo. Uma realidade 
totalmente possível e mostra que já estamos atrasados na preservação dos 
recursos, e o fi m não será outro. E para abrasileirar esse tópico, a série 
3% está colocando essa realidade em pauta também.

Cada vez mais vejo em cada canto do mundo um pouco das obras 
ameaçadoramente distópica.

Que a gente encontre nossa tribo, nosso lugar para lutar e chamar 
de lar. 
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LDO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício 
financeiro de 2020 foi aprovada em primeira e em 
segunda votação em uma sessão ordinária e outra 
extraordinária realizadas na quarta-feira (3), na Alep. 
Nas duas votações, o texto recebeu 40 votos favoráveis e 
seis contrários. O projeto de lei nº 270/2019, de autoria 
do Poder Executivo, passou na forma de um substitutivo 
geral elaborado pela Comissão de Orçamento da Alep, 
que prevê para o exercício de 2020 receitas correntes de 
R$ 57,6 bilhões e uma receita liquida de R$ 55,8 bilhões.

Reajuste em 
trâmite na Alep

O Governo do Estado 
do Paraná apresentou 
durante a sessão ple-
nária na quarta-feira, na 
Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), por 
meio da mensagem nº 
26/2019, o projeto de lei 
que estabelece a forma 
de implementação do rea-
juste salarial aos servido-
res do Poder Executivo. O 
texto visa definir as con-
dições do reajuste geral 
pontuando as datas e os 
percentuais que serão 
praticados pelo Governo 
do Estado até 2022.

A proposta prevê o 
pagamento do reajuste em 
etapas, sendo 0,5% a par-
tir de outubro deste ano; 
1,5% a partir de março de 
2020; 1,5% a partir de 
janeiro de 2021 e 1,5% a 
partir de janeiro de 2022. 
Estas duas últimas parce-
las ficam condicionadas 
ao crescimento mínimo 
de 6,5% e 7%, respecti-
vamente, da receita cor-
rente líquida em relação 
ao ano anterior.

Na justificativa do 
texto, o Executivo afirma 
que os reajustes repre-
sentam um grande 
esforço para assegurar 
os direitos do funciona-
lismo público sobre seus 
vencimentos, mesmo 
diante das dificuldades 
no cenário econômico 
atual. Ainda na justifi-
cativa, o Governo do 
Estado reafirma o com-
promisso em promover a 
valorização profissional 
dos servidores para o 

desempenho das suas 
funções, porém reforça a 
postura de responsabili-
dade frente aos desafios 
existentes nas finanças 
pública do Paraná.

“Esse cenário que 
estamos apresentando 
aos servidores é baseado 
na economia de momento. 
Se a economia vier a ter 
estímulo de até 3% de 
crescimento isso pode 
ser reajustado dentro da 
realidade da saúde finan-
ceira do Estado”, afirma o 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior (PSD). “Não 
vamos deixar em nenhum 
momento a saúde finan-
ceira, maior ativo do Paraná, 
de lado”, complementa.

O presidente da Alep, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), disse que a pro-
posta apresentada é a 
que o governo pode ofe-
recer. O presidente des-
tacou o “momento de 
crise profunda, a situação 
caótica no país que esta-
mos vivendo na econo-
mia. Não há previsão de 
crescimento de receita, o 
PIB é negativo, o Governo 
está estabelecendo um 
parâmetro. Não adianta 
propor o que não pode 
cumprir. O Governo quer 
assumir compromisso 
que possa ser honrado”.

A proposta segue para 
a análise inicial da Comis-
são de Constituição e 
Justiça (CCJ) e, posterior-
mente, para as demais 
Comissões permanentes 
da Alep antes de seguir ao 
plenário para votação.

TJ-PR
Duas propostas de autoria do Tribunal de Justiça (TJ-
PR) foram aprovadas também em primeira e segunda 
votação na quarta-feira na Alep. A primeira é o projeto 
de lei que extingue Varas Judiciais do Foro Central da 
Comarca da RMC e cria cargos de juiz de direito substituto 
e de provimento em comissão de assessoramento. Já 
a segunda dispõe sobre a reintegração o município de 
Saudade do Iguaçu à Comarca de Chopinzinho.

Emendas
Os deputados paranaenses 
apresentaram 85 emendas 
ao projeto, sendo que 
60 foram acatadas pelo 
relatório apresentado e 25 
rejeitadas. O texto também 
garante a possibilidade de 
o Executivo acrescentar 
aos cofres públicos mais 
de R$ 200 milhões. Na 
prática, o substitutivo 
permite direcionar recursos 
do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE), que 
poderiam ser destinados 
ao Judiciário, Legislativo 
e Ministério Público, ao 
governo do Estado.

Sem custas
Além do pagamento das pensões, a proposta da Comissão 
de Orçamento prevê que o Governo deixe de pagar as 
custas processuais judiciais e extrajudiciais (Funrejus) ao 
TJ, hoje calculadas em R$ 17 milhões. Ao contrário do 
que ocorre todos os anos, a diferença entre a previsão da 
Secretaria da Fazenda para a arrecadação em 2020 e o 
que for efetivamente arrecadado não será repassada aos 
Poderes. No orçamento de 2019 este valor alcançará R$ 
150 milhões. Com as duas frentes, segundo o substitutivo, 
a economia para os cofres públicos totaliza R$ 200 
milhões com base nos dados de 2019.

Economia
A economia se dará em 
duas frentes. Uma delas 
é repassar aos Poderes, 
responsabilidades 
financeiras que vem sendo 
arcadas pelo Governo 
do Estado. Em 2019, o 
pagamento das pensões 
do Tribunal de Justiça vai 
custar R$ 25,2 milhões e do 
Ministério Público R$ 8,1 
milhões, os dois que têm os 
maiores orçamentos. Estes 
valores deixarão de sair dos 
cofres do Estado e poderão 
ser utilizados pelo Poder 
Executivo em 
outras demandas.



04 ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 05 DE JULHO DE 2019

Aves e suínos

Depois de alguma instabilidade nos últimos 
dois anos, os produtores de aves e suínos 
vivem um cenário de perspectivas positivas. 
Em junho, o Brasil embarcou 55,7 mil 
toneladas de suínos e 357,74 mil toneladas 
de aves para o exterior, aumento de 100% 
e de 18%, respectivamente, na comparação 
com o mesmo mês de 2018. A suinocultura 
movimentou US$ 128,1 milhões e a 
avicultura outros US$ 581 milhões, segundo 
dados do Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços.

Demanda forte
O presidente da Associação Paranaense 
de Suinocultores, Jacir Dariva, projeta 
12 meses de aumento na produção 
brasileira, principalmente pelo efeito 
China.”É a hora de o produtor repor 
os prejuízos, que foram terríveis nos 
últimos 20 meses. Com os problemas 
que a China registra com a peste suína, 
com abates antecipados dos animais para 
evitar perdas maiores e, até mesmo, a 
eliminação de matrizes, isso vai gerar 
reflexos positivo para o Brasil. Acredito 
em uma demanda forte”, avalia.

Frango paranaense
“O mercado internacional está altamente 
favorável ao frango paranaense. Somos 
os maiores exportadores, respondemos 
por 38% de todas as aves exportadas 
pelo país. Com as viagens que têm sido 
feitas pelo governo federal para vender 
nossos produtos lá fora, estamos com a 
possibilidade de habilitar novas plantas. 
Um total de 28 no Brasil e cerca de 14 no 
Paraná”, diz Domingos Martins, presidente 
do Sindicato das Indústrias de Produtos 
Avícolas do Paraná, que projeta um aumento 
de 5% nas exportações.

Microempreendedores
Há quase 10 anos, os microempreendedores 
individuais eram 38 mil no Paraná e não 
passavam de 760 mil no Brasil. Há uma 
semana, o último número verificado apontou 
512,4 mil apenas no Paraná e 8,3 milhões no 
país. O crescimento das empresas de uma 
só pessoa, que ultrapassa os 1.340% nesse 
período, revela também uma face da crise 
econômica que nos últimos anos cobrou 
muitos empregos e levou muita gente ao 
“empreendedorismo forçado”.

Incentivo para hospitais
O deputado Michele Caputo (PSDB) apresentou 
projeto de lei que cria a Política Estadual de Apoio 
aos Hospitais Públicos e Filantrópicos do Paraná. A 
proposta torna o programa HospSUS em política 
pública e garante a manutenção dos incentivos 
financeiros aos hospitais mesmo com a mudança 
de governos.“Temos um profundo respeito às 
santas casas e hospitais, sem fins lucrativos, por 
que fazem em prol da população. Precisamos 
valorizar este trabalho e apoiar essa causa que é 
a filantropia na área da saúde”, destaca.

Amunorpi
Os deputados aprovaram o título de utilidade 
pública à Amunorpi (Associação dos Municípios 
do Norte Pioneiro) que reúne 22 cidades da 
região. O projeto de lei, apresentado pelo 
deputado Romanelli (PSB), será sancionado 
pelo governador Ratinho Junior. O título amplia 
as possibilidades da entidade firmar convênios 
com municípios, Estado e União.

Mandado de segurança
O deputado Filipe Barros (PSL-PR) entrou com 
mandado de segurança no STF para impedir 
a instalação da CPI mista das Fake News  
determinada pelo presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). Filipe Barros diz que CPI 
não tem um objeto “minimamente definido” e 
que pode investigar tanto um “cidadão mais ativo 
nas redes sociais que manifesta suas opiniões e 
replica outras em tom crítico” aos três poderes, 
quanto “criminosos que se utilizam do anonimato 
para fomentar a prática de crimes”.

Medo do desemprego
A Confederação Nacional da Indústria divulgou 
pesquisa que avalia o índice do medo do 
desemprego entre os brasileiros. As pessoas 

com mais de 45 anos e com menor grau 
de instrução são as que mais temem a 
desocupação. Entre brasileiros entre 45 e 
54 anos, o medo do desemprego deu um 
salto de 7,1 pontos (abril) e marcou 60,1 
pontos em junho. Já entre as pessoas com 
instrução apenas até a quarta série do ensino 
fundamental, o marcador subiu 6,1 pontos e 
atingiu 65,1 pontos em junho. O levantamento 
também constatou que o medo do 
desemprego é maior no Nordeste, região em 
que o índice alcançou 66 pontos. O marcador 
é menor na região Sul, onde ficou em 47,9 
pontos, abaixo da média nacional.

Atenção Primária
O ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) 
anunciou R$ 233,6 milhões para o atendimento 
a saúde em 1,2 mil municípios, aumpliando o 
acesso a exames, consultas e medicamentos 
nos atendimentos das equipes de saúde 
da família que atuam em cuidados básicos 
e prevenção de doenças. Em 2020, estão 
previstos mais R$ 400 milhões. 
 

Atenção II
Desse montante, o Paraná receberá R$ 5,6 
milhões para credenciamento de novas 207 
equipes ou serviços da atenção primária em 
55 cidades. Serão 113 agentes comunitários 
de saúde, 31 equipes de saúde da família, 
20 equipes de saúde bucal, 2 equipes de 
consultórios de rua, 4 polos de academia 
da saúde, 1 equipe de saúde prisional, 2 
centros especializados em odontologia, 34 
laboratórios de próteses dentárias.  

Defensoria Pública
A Assembleia Legislativa aprovou a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2020 que contou 
com emenda do deputado Paulo Litro (PSDB) 
para aumentar o orçamento da Defensoria 
Pública Estadual. “Esse recurso vai contribuir 
para o fortalecimento da Defensoria Pública, 
órgão que promove o acesso à justiça por meio 
de serviços de assistência jurídica integral e 
gratuita ao cidadão que não possui condições 
financeiras para custeá-la”, ressaltou.

13º na conta
Os mais de oito mil servidores da prefeitura 
de Ponta Grossa recebem hoje o pagamento 
da primeira parcela do 13º salário, totalizando 
R$ 12 milhões. Esta será a terceira vez seguida 
que o prefeito Marcelo Rangel (PSDB) antecipa 
a parcela, com provisionamentos ao longo dos 
primeiros meses do ano. 

TV Tarobá
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) marcou para a próxima quinta-
feira, 11, a sessão solene em homenagem aos 40 
anos da TV Tarobá. A proposição é do deputado 
Evandro Roman (PSD-PR).
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Patota chia
Principal formulador da Reforma 
da Previdência, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, tornou-se 
o principal crítico do governo sobre 
as alterações de trechos da proposta 
que avança na Câmara. É que os 
deputados mexeram com o andar 
de cima, os bancos. O embate entre 
portas é forte com deputados. 
Dois pontos no parecer do relator, 
Samuel Moreira (PSDB-SP), irritaram 
Guedes: retirada da capitalização - 
obsessão do ministro - e o aumento 
da alíquota da Contribuição 
Social Sobre Lucro Líquido dos 
bancos dos atuais 15% para 20%. 
Cálculos do relator da reforma 
apontam que o aumento da taxa 
sobre os banqueiros, se aprovado, 
terá “potencial arrecadatório de 
aproximadamente R$ 50 bilhões nos 
próximos dez anos”.

Do outro lado
A Reforma da Previdência já é alvo 
da oposição no Senado. Será mais 
difícil na Casa Alta a articulação do 
governo, onde o Palácio não tem, 
hoje, mais que 30 aliados.

Explica essa
Em requerimentos já em 
análise pela Comissão Diretora, 
senadores pedem ao ministro 
Guedes informações sobre 
os dados que embasaram a 
apresentação da proposta.

Conta aí
Cid Gomes (PDT-CE) requisita acesso 
“aos parâmetros quantitativos e 
qualitativos” que garantem o R$ 1 
trilhão. Leila Barros (PSB-DF) quer 
detalhamento das aposentadorias 
especiais de professores, por sexo, 
entre outros pontos específicos 
sobre invalidez.

Fumo neles!
Depois de mais de três anos de 
tramitação no Senado, o projeto que 
proíbe propaganda de cigarros enfim 
foi aprovado na CCJ e seguirá para 
análise e votação na Câmara. O 
texto determina a proibição da 
exposição nos pontos de venda, 
mudanças nas embalagens de 
cigarros, eliminação de sabor 
adicional, além do enquadramento 
do ato de fumar em veículos com 
menores de 18 anos como infração 
de trânsito. 

Aviso prévio
José Serra, autor da proposta, 
capitaliza o tema. Fez questão de 
lembrar sua gestão no Ministério 
da Saúde anos atrás, que cercou a 
indústria cigarreira. “O primeiro passo 
foi quando ocupava o Ministério da 
Saúde e isso já teve efeito sobre as 
vidas, sobre poupar vidas e recursos 
para tratamento”, diz Serra.

BNDES com FAT
Além da pressão de empresários e 
reações negativas de parlamentares, 
estudos técnicos pesaram para a 
retirada, do parecer da proposta de 
reforma da Previdência, da emenda 
que vedava o repasse de recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador 
ao BNDES.

“Pressão” técnica
Nota técnica de consultores do 
Senado apontou que a medida teria 
impacto fiscal de R$ 217 bilhões em 
dez anos. Contudo, apontaram, a 
análise mostrou que o impacto para 
a União se daria apenas pelo lado 
financeiro e tenderia a ser “muito 
pouco relevante”. Deputados também 
receberam carta de executivos e 
ex-executivos do BNDES com pedido 
de manutenção dos recursos do FAT.

Domingo sagrado 1
Presidente da Fecomerciários 
(Federação dos Empregados no 
Comércio do Estado de São Paulo), o 
deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP) 
pretende derrubar a Portaria 604 
que autoriza de forma permanente 
o trabalho aos domingos em 78 
setores econômicos. O parlamentar 
argumenta em Projeto de Decreto 
Legislativo (428/19) que a portaria 
fere vários preceitos legais.

Domingo sagrado 2
Diz ainda que, além de descumprir a 
Constituição e a CLT (que garantem 
o descanso semanal remunerado do 
trabalhador), a medida exorbita do 
poder regulamentar e dos limites de 
delegação legislativa: “Sem qualquer 
negociação entre trabalhadores e 
empregadores, a Portaria 604 quer 
transformar a exceção em regra, numa 
afronta à legislação trabalhista”. 

O Rio de Marina
A escritora Marina Colasanti conclui 
seu segundo livro de memórias. 
Em “Vozes de Batalha” ela conta 
a história de sua tia avó, a cantora 
lírica Gabriela Besanzoni, e do 
marido dela, Henrique Lage (que 
remodelou o Parque Lage, herança 
de sua família, para dar de presente 
à esposa em 1920). Lúcia Ryff 
cuidará da divulgação.

Casal das letras
Em tempo: O Rio e o Brasil devem 
muito à elegância literária de Marina 
e ao romantismo das crônicas de 
Affonso Romano de Sant’anna. 
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Umuarama recebeu quase
R$ 33 mi do PR em 2019

A Secretaria de Estado da 
Fazenda repassou, no primeiro 
semestre deste ano, R$ 3,7 bilhões 
para as 399 prefeituras do Paraná. 
Os depósitos são feitos a cada 
terça-feira e se referem à parte do 
ICMS (Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) destinada 
constitucionalmente aos municípios.

De acordo com o Sistema Inte-
grado de Acompanhamento Finan-
ceiro do governo do Estado, Umua-
rama recebeu R$ 32.928.579,67, 
de repasses referentes ICMS, fundo 
de exportação, Royalts de Petróleo, 
e IPVA (Imposto Sobre Propriedade 
de Veículos Automotores). Somente 
este último gerou ao município 
a renda de R$ 18.814.650,39. 
O mês que mais rendeu foi o de 
janeiro, com o repasse no valor de 
R$ 9.077.237,24.

De acordo com o Governo do 

Estado, os valores semanais variam 
de acordo com a arrecadação do 
imposto, já que a Constituição Fede-
ral destina 25% do ICMS às adminis-
trações municipais. Recursos são 
repassados em função do índice de 
participação de cada município na 
arrecadação do imposto estadual. O 
último depósito, efetuado na terça-
-feira (2), foi de R$ 120,7 milhões.

No ano passado, o Paraná 
repassou R$ 7,5 bilhões (ICMS 
bruto) às prefeituras. Para 2020, 
a previsão deve alcançar R$ 7,9 
bilhões, segundo estimativas da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o próximo exercício.

PROVISÓRIO
No mês de junho de cada ano é 

feito um cálculo provisório do índice 
de participação dos municípios na 
cota-parte do ICMS, a ser aplicado 
no ano seguinte. O índice deste 

ano, a ser aplicado em 2020, foi 
publicado no Diário Oficial 10.465, 
de 27 de junho de 2019 (Resolu-
ção 556/2019 – Sefa).

As administrações municipais 
podem impugnar o índice, no 
período entre 1º até 30 de julho 
(inclusive), protocolando digital-
mente seu recurso. O índice defi-
nitivo está programado para ser 
publicado no dia 29 de agosto.

Cálculo
O Índice de Participação dos Municípios (IPM) é calculado com base em sete 

coeficientes, que consideram: o valor adicionado - operações relativas ao ICMS 
(circulação de mercadorias, prestações de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal, de comunicação e energia); a população rural do município; o 
fator área; o número de propriedades rurais; o valor da produção agropecuária; 

o fator ambiental e o índice igualitário.
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Comissão aprova texto base
da Reforma da Previdência
O texto principal da reforma 

da Previdência foi votado e apro-
vado na Câmara dos Deputados, 
na quinta-feira (4). O processo de 
votação do relatório do deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP) na 
Comissão Especial teve 36 votos 
a favor e 13 contrários.

Os parlamentares vão se 
debruçar agora sobre os 19 des-
taques de bancadas e 88 indivi-
duais com sugestões de mudan-
ças ao texto-base.

Os deputados da base gover-
nista apontaram a necessidade 
de reformar a previdência para 
reverter o déficit no sistema de 
aposentadorias e pensões. Para os 

Em café da manhã com inte-
grantes da Frente Parlamentar 
da Agropecuária, ministros e 
líderes do governo no Congresso 
Nacional, o presidente Jair Bol-
sonaro falou sobre a reforma da 
Previdência e disse que os poli-
ciais nunca tiveram privilégios no 

Apelo do presidente

favoráveis à PEC, a reforma vai tra-
zer de volta a geração de emprego 
e renda na economia brasileira.

De acordo com o líder do 
Podemos, deputado José Nelto 
(GO), a reforma é necessária 
para que o governo não atrase 
salários e aposentarias. “O país 
está quebrado, estados e muni-
cípios estão quebrados e agora 
a iniciativa privada está indo 
para a quebradeira”.

A oposição considera que a 
reforma vai desmontar o sistema 
de previdência social e será 
mais dura com os mais pobres. 
Segundo o líder do PSOL, depu-
tado Ivan Valente (SP), a PEC 

vai afetar o sistema de proteção 
social, sobretudo de quem ganha 
até quatro salários mínimos.

Ivan Valente lembrou que o 
elevado desemprego e a grande 
informalidade no país dificultam 
a contribuição previdenciária dos 
trabalhadores. “Essa reforma é 
recessiva, vai tirar R$ 1 trilhão de 
circulação da economia brasileira. 
Não há consumo, o comércio e a 
indústria vão mal”.

Brasil. Ele também fez um apelo 
para que sejam atendidas pelo 
menos em parte as reivindicações 
dos policiais no texto da reforma.

“Apelo aos senhores nessa 
questão específica, vamos aten-
der que, seja em parte, porque os 
policiais militares são aqueles que 

dão suas vidas por nós, todos bra-
sileiros. O mesmo no tocante a 
Polícia Federal e Polícia Rodoviária 
Federal. Tem algum equívoco que 
nós, eu, governo, erramos, e dá 
pra resolver essa questão através 
do bom senso de todos os senho-
res”, disse aos presentes.

Nova versão
Em seu novo voto complementar, lido na quarta-feira (3), Samuel Moreira 

manteve as regras para as aposentadorias dos policiais que atuam na esfera 
federal. As categorias, que incluem policiais federais e legislativos, se aposenta-
rão aos 55 anos, com 30 anos de contribuição e 25 anos de exercício efetivo na 

carreira, independentemente de distinção de sexo.
Em seu novo texto, Moreira recuou da permissão para que estados e municí-

pios aumentem a contribuição dos servidores públicos locais para cobrir os rom-
bos nos regimes próprios de Previdência. A possibilidade constava do relatório 

apresentado na terça-feira (2) pelo relator.
Com a desistência, os estados e os municípios voltam a ficar integralmente 

fora da reforma. Caberá às Assembleias Legislativas estaduais e às Câmaras 
Municipais aprovar a validade da reforma para os governos locais, assim como o 

aumento das alíquotas dos servidores sob sua alçada.

De 15% para 20%
Principal ferramenta para elevar 
a arrecadação da seguridade 
social e cobrir parte do rombo 
da Previdência, o aumento 
da Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL) de 
15% para 20% será restrito a 
bancos médios e grandes. A 
modificação constou do novo 
voto complementar do relator 
da reforma da Previdência na 
comissão especial da Câmara.
O texto anterior, lido na terça-
-feira (2), previa que a elevação 
da alíquota valeria para todas as 
instituições financeiras, exceto 
a B3 (antiga Bolsa de Valores de 
São Paulo). As cooperativas de 
crédito haviam sido beneficiadas 
com aumento menor, para 17%.



08 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 05 DE JULHO DE 2019

FORMIGUEIRO
Amanhã (6) é dia de Sabadão, quando o 
comércio de Umuarama fica aberto em 
horário especial até as cinco da tarde, 
oferecendo muito mais tempo para que os 
consumidores possam fazer suas compras. 
Comprar em Umuarama é garantir produtos 
de primeira, atendimento diferenciado 
e principalmente garantia de que seu 
produto é original, além de garantir também 
empregos e desenvolvimento para sua 
cidade. Compre sempre em Umuarama!

MESTRE
O premiado empresário Thiago Ramalho, 
presidente da Rede Gela Boca, uma das 
franquias de maior sucesso no Brasil, é o 
convidado do “Bate-Papo Sobre Franquias”, 
coordenado pelo Núcleo de Franqueadores 
de Umuarama (NFU). O evento será no 
auditório da Aciu no próximo dia 11, às 19h, 
com entrada gratuita e vagas limitadas.

RUMOS
Segundo Guilherme Turcato, diretor de Núcleos 
Setoriais da Aciu, o objetivo do encontro é 
apresentar as franquias como oportunidade de 
empreender, tanto em meio ao cenário atual da 
economia, quanto em qualquer outra situação. 
Será também um momento para debater os 
benefícios reais das franquias em relação a 
outros modelos de negócios.

MODELO
Thiago Ramalho começou a trabalhar cedo, 
aos dez anos, como caixa na sorveteria da 
família e foi galgando novos cargos. Hoje a 
Gela Boca tem 50 unidades em 22 cidades. 
Além disso, a empresa conta com uma 
nova marca, a Ultraçaí, com distribuidores e 
clientes no Paraná, São Paulo e Paraguai. Os 
interessados em participar do evento devem 
entrar em contato com a Aciu pelo telefone 
(44) 3621-6700 (falar com Charles) ou enviar 
e-mail para contato@aciupr.com.br.

FUTURO
O presidente do Conjove (Conselho do 

Jovem Empresário) da Aciu, Heitor Souza 
Vivian, acompanhado do Diretor Setorial 
de Prestação de Serviços da Aciu, Hengel 
Julian Silva, visitaram a Guarda Mirim 
(Associação de Assistência ao Menor – 
Aram). Os empresários foram até lá para 
falar sobre empreendedorismo com os 
adolescentes e jovens, buscando incentivar o 
desenvolvimento de lideranças e fomentar o 
empreendedorismo jovem, dentro do projeto 
“Conjove nas Escolas”.

CANUDO
Responsável por 80% do PIB de Umuarama, o 
setor do comércio é abrangente e referência 
no Estado. Porém, não há nenhuma formação 
escolar específica de profissionais nessa 
área. Pensando em preencher esta lacuna, a 
coordenação do Colégio Estadual Vereador 
José Balan e a Aciu assinaram parceria 
visando trazer para a cidade o curso Técnico 
em Comércio.

BECA
A professora e coordenadora Luciana Pereira 
Ortega terá o apoio do empresário Clóvis 
Bruno Filho, diretor setorial de Comércio 
da Aciu, na elaboração do Plano de Curso, 
documento necessário para a implementação 
do curso Técnico em Comércio. O presidente 
Orlando Luiz Santos também se colocou 
à disposição para o que fosse preciso na 
conquista desse importantíssimo programa 
de construção educacional voltado para 
formação de comerciários.

CAPIVARA
Ter o nome negativado afasta o consumidor 
das lojas. E muitas pessoas não sabem 
se estão ou não no banco de dados de 
inadimplentes. Para estimular que o cidadão 
volte a consumir, a Aciu vai realizar a 
campanha “Arraiá de Consultas SPC Brasil”. 
Nos dias 11 e 12 de julho as consultas ao 
SPC-Brasil-Serasa feitas no balcão da entidade 
terão desconto de 50%.

PURO
O presidente da Aciu, Orlando Luiz Santos, 
ressalta porém que não se trata de uma 

campanha para a renegociação de dívidas. 
“Esta ação visa somente levar informação 
sobre a situação cadastral do consumidor. 
De posse do documento com seus débitos, 
o cidadão deve procurar pessoalmente a 
empresa e propor um acordo. Seguramente 
a maioria das empresas têm interesse em 
negociar”, afirma.

TESTE
Muitas pessoas nem sabem que têm 
o nome incluído no banco de dados 
de inadimplentes, pois é bastante 
comum pessoas ‘emprestarem’ o nome 
principalmente para parentes e amigos. 
Depois não vão atrás para saber se essas 
contas foram realmente pagas e podem ter 
sido negativadas. Só vão saber em algum 
momento que vão fazer uma compra ou 
alguma transação bancária, por exemplo. 
Essa campanha veio para que as pessoas 
evitem essas ‘surpresas desagradáveis’.

CARÃO
A campanha “Arraiá de Consultas do SPC 
Brasil” vem para ajudar o consumidor 
evitar o constrangimento de não conseguir 
comprar alguma coisa em uma loja — ou 
para evitar de ter problemas ao contratar 
empréstimos ou utilizar o cartão de crédito 
justamente quando mais precisa. É bom 
estar sempre de olho nos cadastros, 
até por questão de falsificações de 
documentos e assinaturas, que podem 
levar consumidores à inadimplência 
injustamente. Lembrando: o “Arraiá de 
Consultas SPC Brasil” será nos dias 11 e 12 
de julho, das 8h às 18h, no balcão do SPC 
na Aciu (Praça Hênio Romagnolli nº 3800).

ELLAS
A presidente do Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva da Aciu, Carla Regina 
Moreira Frasquette, reuniu-se com sua 
Diretoria para definir os projetos para a nova 
gestão – dentre eles: Café com Negócios, 
Rodadas de Negócios (dentro das próprias 
empresas interessadas), Visitas Técnicas 
e a tradicional Feira Ponta de Estoque, já 
agendada para os dias 22, 23 e 24 de agosto.

FOCO
Concentrar forças no próprio 
aperfeiçoamento pessoal é lucrativo 
para sua alma. Perder tempo julgando o 
vizinho, repercutindo mensagens falsas ou 
compartilhando histórias que começam 
com “diz que” é destruir as boas energias. 
Mantenha o mundo em equilíbrio: tenha 
bons pensamentos e ações, ouça mais e 
fale menos, sirva mais e aponte menos. 
Seguramente todos sairão ganhando. A 
Aciu precisa de suas ideias: venha para a 
Casa do Empresário. Boa semana!
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Fazendeiro de Umuarama
é multado em R$ 27 mil
Durante vistorias em proprieda-

des rurais do município de Coronel 
Sapucaia/MS, Policiais Militares 
Ambientais de Amambai localiza-
ram em uma fazenda, erosões e 
outras degradações ambientais 
por falta de conservação do solo, 
inclusive em áreas protegidas de 
preservação permanente (APP).

Na propriedade rural, localizada 
a 40 quilômetros da cidade, os poli-
ciais estiveram no dia 24 de junho, 
onde verificaram a degradação com 
várias ravinas e voçorocas em 38 
hectares.  Proprietário, que é mora-
dor em Umuarama, foi localizado 
somente na última terça-feira (2).

Algumas voçorocas eram tão 
profundas que atingiram o lençol 
freático. Além disso, 5,4 hectares 
de erosões estava dentro de áreas 
protegidas de nascentes e matas 
ciliares, causando assoreamento 
de mananciais na propriedade.

A falta de conser vação do 
solo na fazenda fez com que 

PROPRIEDADE está localizada em Coronel Sapucaia e crime foi constatado pela Polícia Ambiental de 
Amambai

ocorressem os processos erosivos 
e fossem carreados sedimentos, 
tendo como causa o assoreamento 
dos cursos d’água.

As atividades foram paralisadas 
e o infrator, de 52 anos foi autuado 
administrativamente e multado em 
R$ 27.850,00. O autuado também 
responderá por crime ambiental de 

degradação de área de preserva-
ção permanente (APP). A pena é de 
um a três anos de detenção.

O nome do proprietário das terras 
não foi divulgado pela Polícia Ambien-
tal, mas ele foi notificado a apresen-
tar junto ao órgão Ambiental Esta-
dual um Plano de Recuperação de 
Área Degradada e Alterada (PRADA).

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA AMBIENTAL DE AMAMBAI

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,13 2,22 4,66
IGP-M (FGV) 0,45 0,80 4,38 6,51
IGP-DI (FGV) 0,40 - 3,75 6,93

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 4ª parcela
vence em 31/07, com juros Selic de 2,01%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

3/6 a 3/7 0,5000 0,3715 0,0000
4/6 a 4/7 0,5000 0,3715 0,0000
5/6 a 5/7 0,5000 0,3715 0,0000
6/6 a 6/7 0,5000 0,3715 0,0000
7/6 a 7/7 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

Salários até 1.751,81 8%
1.751,82 até 2.919,72 9%
2.919,73 até 5.839,45 11%

SOJA jul/19 885,25 9,00 0,7%
FARELO jul/19 306,00 2,50 -4,5%
MILHO jul/19 433,00 19,50 2,1%
* Ontem (04/07) foi feriado nos EUA

Ações % R$
Petrobras PN +0,96% 27,39 
ItauUnibanco PN +1,15% 36,99 
Bradesco PN +2,17% 39,07 
Gol PN +7,31% 38,03 
B2W Digital ON +6,10% 34,28 
Azul PN +5,87% 46,75

IBOVESPA: +1,56% 103.636 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0864 1,0764 1,0651
IGP-DI (FGV) 1,0825 1,0693 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 68,96 -0,1% -3,6% 68,00
MILHO 29,30 0,8% 0,6% 29,00
TRIGO 46,47 0,0% 0,6% 46,50
BOI GORDO 150,69 0,3% 0,3% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 107,82
Libra est. 0,7948
Euro 0,8863
Peso arg. 41,63

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,7% 3,7980 3,7990 -1,1%

PTAX  (BC) -1,4% 3,7934 3,7940 -1,0%

PARALELO -0,7% 3,7500 4,0200 -1,2%

TURISMO -0,7% 3,7500 4,0000 -1,2%

EURO -1,3% 4,2797 4,2808 -1,8%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 1.535,06 1.536,93 0,12 1,56 4,79
Oeste 1.536,83 - 0,21 1,12 3,99

DÓLAR 04/07

Iene R$ 0,0352
Libra est. R$ 4,77
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.623,11 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 04/07 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/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: 6,5%  | TJLP: 6,26%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em *03/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 74,00 -3,9% -3,3%
SOJA Paranaguá 81,00 -2,4% -2,4%
MILHO Cascavel 32,00 -7,2% -3,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Umuarama é certificada por
eliminar a transmissão do HIV

Umuarama é a segunda cidade 
do Brasil a receber a Certificação 
de Eliminação da Transmissão 
Ver tical do HIV, após análise de 
grupo de especialistas respon-
sável por conceder o cer tificado 
e avaliar o atendimento às con-
dições de impacto exigidas. O 
município recebeu a cer tificação 
em 18 de junho, em Brasília. A 
primeira cidade cer tificada no 
país foi Curitiba, em 2017, que 
mantém a certificação em 2019.

São elegíveis à cer tificação 
municípios com mais de 100 
mil habitantes que atendam aos 
seguintes critérios estabeleci-
dos pela Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde (Opas) e pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS): qualidade dos programas 
e ser viços de saúde; vigilância 
epidemiológica; laboratórios; 
respeito aos direitos humanos, 
igualdade de gênero e a par tici-
pação da comunidade.

A assistente social do Centro 
de Testagem e Aconselhamento 
(CTA), Maria de Lourdes Gianini, 

Redução
Para o diretor do DCCI, Gerson Pereira, a transmissão vertical do HIV pode 

ser reduzida a menos de 1% com a adoção de medidas de prevenção. “O Brasil 
é signatário do compromisso mundial de eliminar a transmissão vertical do HIV 
e optou por adotar uma estratégia gradativa de certificação de municípios que 

eliminaram a transmissão vertical do HIV”, afirmou.
“O país busca incentivar e orientar a adoção de práticas que visem atingir a 

certificação dos municípios, tendo como meta futura a certificação dos Estados 
e do país, de acordo com os critérios estabelecidos pela OPAS”, completou. 

Com a certificação é possível verificar a qualidade da assistência ao pré-natal, 
do parto, puerpério e acompanhamento da criança e do fortalecimento das 

intervenções preventivas.
Ela representa, ainda, o reconhecimento do processo de trabalho de gesto-

res, profissionais de saúde e demais atores envolvidos na eliminação da trans-
missão vertical do HIV no Brasil, sendo este um grande desafio ao SUS. (Com 

informações do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções 
Sexualmente Transmissíveis – DIAHV)

Prioridades
A eliminação da transmissão verti-
cal do HIV, com a redução da sífilis 
e da hepatite B, é uma das cinco 
prioridades do Departamento de 
Doenças de Condições Crônicas e 
Infecções Sexualmente Transmissí-
veis (DCCI) para os anos de 2019 e 
2020. As outras são a redução da 
mortalidade das pessoas vivendo 
com HIV; redução das hepatites 
virais com foco na hepatite C; 
ampliação do acesso às ações de 
prevenção e atenção à saúde em 
IST, HIV/Aids e hepatites virais para 
populações-chave; e a redução dos 
casos de sífilis adquirida.

informou que Umuarama conta 
hoje com certa de 330 pessoas em 
tratamento de HIV/Aids. Porém, há 
cerca de 8 anos não é registrado 
um caso de criança infectada pela 
mãe, durante a gestação.

“Buscamos constantemente 
melhorar os serviços prestados 
à população em todas as áreas, 
especialmente a saúde, um setor 
que tem melhorado muito nos últi-
mos dois anos, com a redução das 
demandas represadas, aumento da 
infraestrutura e maior ofer ta de 
serviços. Essa certificação vem 
coroar este trabalho e traz também 
o compromisso de manter a quali-
dade no atendimento”, comentou 
o prefeito Celso Pozzobom. 

“É uma grande conquista para 
Umuarama, que já é referência no 
tratamento a pessoas com HIV 
e poderá contribuir com outros 
municípios, repassando técnicas, 
conhecimentos e experiências”, 
disse a secretária municipal de 
Saúde, Cecília Cividini. 

Para obter a cer tificação o 
município deve atingir os indica-
dores de impacto nos últimos três 
anos da análise, como a taxa de 
incidência de novas infecções de 
HIV em criança, por ano de nasci-
mento (menor ou igual a 0,3) e a 
proporção anual de crianças infec-
tadas pelo HIV entre as crianças 
expostas acompanhadas pela 
rede SUS (menor que 2%).

Outros critérios são os indica-
dores de metas e de processo, 
de acordo com os dois últimos 
anos, que incluem cober tura 
mínima de quatro consultas 
no pré-natal (maior ou igual a 
95%), cober tura de gestantes 
com, pelo menos, uma testagem 
para o HIV no pré-natal (maior 
ou igual a 95%), cober tura de 
gestantes infectadas pelo HIV 
em uso de terapia antirretroviral 
(maior ou igual a 95%), cober-
tura de crianças exposta ao HIV 
em uso de profilaxia antirretrovi-
ral (maior ou igual a 95%).
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Veículo em chamas
Um caminhão 

ficou completa-
mente destruído 
na noite da quar-
ta-feira (3), após 
pegar fogo na 
rodovia PR-477, 
que liga a rodovia 
PR-323 ao muni-
cípio de Nova 
Olímpia. O caso 
aconteceu por 
volta das 19h30 
nas proximidades 
do distrito de São 
Silvestre, em Cru-
zeiro do Oeste.

Patrulheiros 
rodoviários esta-
duais e Corpo de 
Bombeiros foram acionados para 
atender a ocorrência, mas quando 
chegaram ao local, o caminhão já 
havia sido totalmente consumido 
pelas chamas. Os bombeiros, 
então, apagaram o fogo e fizeram 
as orientações ao condutor.

De acordo com os patru-
lheiros que atenderam ao inci-
dente, o motorista do cami-
nhão seguia em direção a Nova 
Olímpia quando percebeu que 
o veículo estava pegando fogo, 

inicialmente, pela par te frontal. 
Ele então, estacionou o cami-
nhão e tentou conter as chamas, 
mas não teve sucesso.

A suspeita principal dos policiais 
é de que uma pane elétrica possa 
ter acontecido na região do painel 
ou no motor, o que teria causado 
o incêndio. Como o condutor saiu 
rapidamente do local, não houve 
feridos. A pista também não che-
gou a ficar interditada e nem cau-
sou tráfego no local.

Por volta das 20h30 
dessa quarta-feira (03) 
a Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE) de 
Iporã apreendeu quase 
seis quilos de maconha 
e prendeu dois homens 
durante patrulhamento 
pela rodovia PR-323. 
O entorpecente estava 
em uma Parati com 

placas de Pérola, que seguia de Guaíra sentido a Cafezal do Sul.
Duas pessoas, que também são moradoras de Pérola, disseram que receberiam R$ 500 
para entregar a droga em Cafezal do Sul. Ao todo a PRE encontrou 9 tabletes escon-
didos abaixo do banco traseiro do veículo. A dupla foi presa e encaminhada para a 
delegacia da Polícia Civil de Iporã, que investigará o caso.

Fuga de 90 km termina na
apreensão de contrabando

 Após fugir de uma abor-
dagem e seguir por cerca de 
90 quilômetros, motorista é 
abordado com carro repleto 
de cigarros contrabandeados 
do Paraguai.

A fuga se iniciou per to de 
Guaíra e só acabou em Altô-
nia, depois que o condutor se 
acidentou.

A abordagem aconteceu 
na manhã da quinta-feira (4), 
quando patrulheiros rodoviários 
federais avistaram o VW Voyage 
com placas de São Paulo, 
seguindo pela rodovia BR-272. 
O motorista furou o bloqueio 
e fugiu, sendo perseguido até 
per to da cidade de Altônia, 
quando perdeu o controle da 
direção e se acidentou.

Conforme os patrulheiros, 
durante o acompanhamento 
o contrabandista efetuava 
manobras irregulares e peri-
gosas pela pista

Depois do acidente, foram 
encontradas dentro do carro 
cerca de 15 mil car teiras de 
cigarros contrabandeadas do 
Paraguai. O homem detido infor-
mou que levaria a carga até 
Santo Antonio da Platina, no 
norte pioneiro do Paraná, mas 
foi conduzido até a Delegacia da 
Polícia Federal de Guaíra.

PMS e GMs de Altônia ajudaram os patrulheiros 
rodoviários na abordagem

FOTOS: DIVULGAÇÃO

VEÍCULO foi completamente consumido pelas chamas
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Afau pode perder vaga
na final da Copa Paraná

O jogo que aconteceria neste 
domingo (7), entre Afau e Casa 
Branca pela final da Copa Paraná 
de Futebol Amador foi adiado pela 
Federação Paranaense de Futebol 
Amador (FPFA). A par tida de ida 
da final aconteceria no Estádio 
Lúcio Pipino às 15h.

De acordo com Jonathan Ferreira, 
integrante da diretoria da Associa-
ção de Futebol Amador de Umua-
rama (Afau), o time de Mariselva 
(que jogou a semifinal e perdeu 
para a Afau) entrou com um recurso 
na FPFA pedindo a anulação do jogo 
que aconteceu no último domingo 
(30), em Umuarama.

Na ocasião o Afau, venceu 
o Mariselva por 3 a 0. “Recebe-
mos um ofício na quarta-feira (3), 

Recursos
Junto com o técnico Paulo Cesar, o presidente da Afau, Rodrigo Mendes foi até Maringá 

ontem (4), discutir a apelação feita pelos dirigentes do Mariselva. Cabe recurso da decisão 
final, além de que os dirigentes de Umuarama também denunciaram uma irregularidade 
do Mariselva. “Pesquisamos os jogadores do Mariselva e descobrimos que eles possuem 
um atleta que participou do Campeonato Brasileiro de Futebol 7. Este jogador trocou o 

nome para participar da competição”, aponta Jonatham Ferreira.
O caso estava sendo analisado na quinta-feira (4). Se o Afau não for desclassifi-

cado, enfrentará o Casa Branca dia 14, na ida da final da Copa Paraná. Porém ser for 
desclassificado, o Mariselva se classifica para a final e joga contra o Casa Branca no 

próximo dia 14. O resultado será divulgado no decorrer da próxima semana.

Brigas judiciais
Jonathan acredita que existe uma imparcialidade contra o time de Umuarama. 

“Tempos atrás entramos com recurso na Federação contra o time de Casa Branca. 
Na ocasião alegávamos que o Casa Branca jogou contra nós com um atleta pro-

fissional, que havia participado do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. 
Apresentamos fotos dele jogando na partida, mas a federação não aceitou, ale-

gando que era outro atleta’, lembra Ferreira.
Tal partida em que o “atleta profissional”, fazia parte da terceira rodada da primeira 

fase da Copa Paraná. O Afau perdeu para o Casa Branca, por 3 a 1, os três gols anota-
dos pelo time foram marcados pelo atleta mencionado. “Perdemos com isso a coloca-
ção no grupo, pois tal atleta marcou os três gols no jogo em que perdemos por 3 a 1. 

Iriamos ficar em primeiro na tabela, mas com a derrota, ficamos em segundo”.

da Federação, onde o Mariselva 
aponta que, durante a partida de 
volta da semifinal, um dos nos-
sos atletas jogou com o nome tro-
cado. Temos em nosso time dois 

jogadores com o mesmo primeiro 
nome e, naquele dia, como um 
deles não participou da semifinal 
pois estava participando de outro 
campeonato, o nosso atleta assi-
nou o seu nome, sem querer, no 
lugar dele”, afirma.

Jonathan ressalta que a dire-
toria de Mariselva entrou com 
recurso também contra outro 
atleta, que par ticipou da par-
tida, mas tem residência confir-
mada na Turquia.

Na quar ta-feira (3), O presi-
dente da Federação esteve em 
Umuarama acompanhando o téc-
nico do Mariselva, onde averi-
guou as denúncias. “Em nossa 
base contamos com o atleta 
Jackson, que chegou há pouco 
tempo em Umuarama. Como o 
jogador ainda não transferiu o 
título de eleitor para Umuarama, 
eles verificaram o caso, mas 
não encontraram nada de irregu-
lar nesta situação. Já tínhamos 
apresentado para a FPFA o fato 
de ele não ter o título de eleitor 
ainda”, conta Ferreira.

EQUIPE do Afau chega na final de competição amador, mas pode perder vaga após recurso apresentado a 
Federação Paranaense de Futebol Amador

ARQUIVO PESSOAL
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Seleção sofre com
problemas físicos

Às vésperas da final da Copa 
América, a seleção brasileira 
convive com problemas físicos e 
médicos que podem atrapalhar na 
decisão. Além dos já machucados 
Filipe Luís e Fernandinho, que não 
estavam 100% na vitória por 2 a 
0 sobre a Argentina no Mineirão, 
outras baixas ocorreram durante 
a partida e podem dificultar o pla-
nejamento do técnico Tite para 
domingo (7), no Maracanã, na 
final contra Peru.

O atacante Willian realizou exa-
mes e constataram uma lesão. 
O atleta se machucou na par te 
final do jogo contra a Argentina. 
Na ocasião, ele entrou em campo 
no segundo tempo, no lugar de 
Everton Cebolinha. Como o regu-
lamento não permite mais trocas, 
Tite ficará com uma opção a menos 
para montar a equipe.

Alisson foi poupado no trei-
namento ontem (4) da seleção 
brasileira na Granja Comary, em 
Teresópolis. O goleiro sente dores 
devido a um choque sofrido na 
última par tida. A condição do 
jogador do Liverpool, entretanto, 
não preocupa. A expectativa é 

de que ele volte às ati-
vidades normais já a 
par tir de amanhã (5). 
Além dele, Filipe Luís, 
realizará um trabalho 
separado do restante 
do grupo na academia.

Fernandinho, que 
sofreu com dores no 
joelho direito no final de 
semana, participou nor-
malmente do trabalho.

ÁVIDO PARA JOGAR
Richarlison recupe-

rado de caxumba e que 
está louco para jogar 
depois de passar três 
dias no quarto de hotel 
em Porto Alegre - palco 
das quartas de final con-
tra o Paraguai, enquanto 
todos os companheiros 
já tinham viajado para 
Belo Horizonte. “Eu 
fiquei deitado e dor-
mindo para o tempo passar mais 
rápido. Perdi um quilo sem trei-
nar, é recuperar porque quero aju-
dar e quem sabe entrar na final”, 
disse o camisa 21.

A seleção brasileira treina em 

Teresópolis até sábado, quando 
vai para o Rio de Janeiro. Depois 
de bater os argentinos nas semifi-
nais, o Brasil fará a final da Copa 
América diante do Peru. O con-
fronto será às 17h do domingo, 
no Maracanã.

O atacante Richarlison, que foi diagnosticado com caxumba 
na semana passada, voltou aos treinos da seleção brasileira

REUTERS

No domingo (7), às 11h, o 
Corinthians enfrenta o Londrina no 
estádio Willie Davis, em Maringá. 
O amistoso serve de preparativo 
para a retomada do Campeonato 
Brasileiro pelas duas equipes, em 
suas respectivas séries.

Já foram vendidos pouco 
mais de 7 mil ingressos, quase 

a metade dos 16 mil que foram 
colocados à venda. As vendas 
estão no segundo lote, e os valo-
res das arquibancadas coberta e 
descoberta variam entre R$ 60 e 
R$ 90. Com o ingresso solidário, 
todos poderão pagar meia-entrada 
– basta levar 1kg de alimento não 
perecível no domingo.

Segundo a comissão técnica do 
Corinthians, o time vai escalar uma 
equipe diferente da que jogou ontem 
(4), diante do Vila Nova.  O Timão não 
quer correr riscos de lesionar jogado-
res antes da volta do Brasileirão.

A par tida de domingo será a 
primeira do Timão em Maringá 
desde 2005.

Corinthians x Londrina em Maringá
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chama Waldisney para sair e o confronta.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Marina e Ofélio disfarçam, fazendo de 

conta que ele estava tirando um cisco do 
olho dela. Sandro acredita. Téo diz para sua 
mãe que foi ele mesmo que roubou os ovos 
e jogou nas casas. Fiorina diz que é difícil de 
acreditar que o fi lho cometeu esse crime. Ela o 
perdoa, mas coloca de castigo. No jantar, Raul 
diz para Isabela (que na verdade é Manuela) 
que fi cará por um bom tempo na cidade. No 
galpão, Navarro traz a comida que Isabela 
desejava. Isabela pressiona o capataz para 
saber o paradeiro de Marina. 

TOPÍSSIMA 
Beatriz diz que só voltar para casa quando 

Paulo Roberto mudar o comportamento. Lara 
fi ca em estado de choque devido a sentença 
recebida. Madalena se emociona ao lembrar 
do passado. Um médico examina Lara e diz 
que ela precisa ser internada. Antonio desco-
bre que Lara está fi ngindo. Jandira encontra 
Madalena e começa a chorar.

JEZABEL 
O médico avalia o estado de saúde de 

Queila e Barzilai fi ca preocupado. Baruch 
pede para fi car com a mãe. Barzilai conversa 
com Baruch. Leah conversa com Raquel e 
se apavora ao ver o homem que a violentou. 
Raquel sai correndo.

e Jofre fi cam presos no engarrafamento e 
não chegam a tempo do embarque de Manu. 
Moana e João tomam o chá de Diana achando 
que a bebida é revigorante. João tem um apa-
gão e acorda ao lado de Moana em sua cama.

A DONA DO PEDAÇO
Roma revela a Amadeu que Régis aban-

donou sua fi lha Liliana. Vivi pede para se 
encontrar com Chiclete. Agno conta a Rock 
sobre o assalto que sofreu. Chiclete atira con-
tra Kim, mas acerta um funcionário da confei-
taria. Camilo investiga o atentado e fala com 
Márcio, que decide ajudar Kim. Chiclete marca 
um encontro com Vivi. Sabrina leva Dorotéia 
para fazer compras. Fabiana convence Téo 
a espionar Otávio. Márcio e Kim se beijam. 
Téo fotografa Sabrina e Otávio juntos. Vivi se 
encontra com Chiclete e tem um mau pressen-
timento. Adão avisa a Evelina que mandará 
Mão Santa fazer o trabalho de Chiclete. Jô 
alerta Régis sobre Roma e Liliana.  

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Débora é assaltada pelos trombadinhas 

do Jd. Bem Te Vi. Roger leva Filipa para tentar 
convencer OTTO a contrata-la para estrelar 
a campanha do Vetherna, mas as coisas não 
saem como planeja, e a menina fi ca frustrada. 
O Clube MaGaBeLo vai até a casa de Sr. P 
para fazer investigações, mas as crianças  são 
assustadas pelo robô gigante e fogem. Nadine 
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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
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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
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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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
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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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.
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ÓRFÃOS DA TERRA 
Jamil fi ca indignado com as acusações 

de Rania, e Laila desconfi a do marido. Cibele 
e Benjamin decidem contar o que descobri-
ram para Laila. Samir ouve Paul intimidar 
Fauze. Com a ajuda de uma camareira, 
Camila invade o quarto de Dalila/Basma. 
Jamil não acredita nas acusações de Cibele 
contra Dalila/Basma. Muna enfrenta Omar, e 
Mamede se preocupa. Paul provoca Dalila. 
Camila encontra uma bolsa com documen-
tos de Dalila/Basma. Jamil conversa com Ali. 
Helena tenta falar com Elias. Missade conforta 
Laila. Dalila ouve quando Camila tenta sair de 
seu quarto. Rania pede desculpas a Camila. 
Laila decide se separar de Jamil.

VERÃO 90
Moana é sonsa com Manu e não conta 

para João que a namorada apareceu no apar-
tamento. Lidiane tem medo que Manu não a 
perdoe. Mercedes pede Andreas que admi-
nistre todo o seu patrimônio. Manu perdoa 
Lidiane e se despede da mãe antes de embar-
car. Álamo tem a impressão que já conhece 
Andreas quando Mercedes o apresenta 
ao falso investidor. Álamo dá dinheiro para 
Andreas. Tobé se confunde na hora de etique-
tar os chás de Diana. Jofre procura João para 
tentar convencê-lo a procurar Manu antes da 
viagem. Diana dá um chá para Moana. João 

Em “Malhação”, Filipe tranquiliza 
Guga e se surpreende ao saber que 
o namoro do rapaz com Rita é falso. 
Cléber se apavora ao perceber que 
está sendo seguido. Guga discute 
com Filipe sobre Martinha. Rita teme 
que Filipe volte a se aproximar dela. 
Filipe questiona Martinha sobre o 
mal-entendido com Rita. Cléber vê os 
dois homens estranhos na ONG Boa 
Luta. Meg fi ca indignada com Martinha. 
Madureira instrui Daniel a cuidar da 
ONG enquanto estiver viajando. Cléber 
decide contar para Anjinha sobre suas 
suspeitas. Marco se anima ao saber 
que Madureira vai viajar e decide jan-
tar no Baixadas com Cléber e Anjinha. 
Filipe procura Rita.  

Rita teme que 
Filipe volte a se 
aproximar dela
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Tudo correrá bem hoje, desde que ninguém 
vá chorar em seu ombro - você não vai ter 
tanta paciência! Você poderá sofrer uma 
lesão hoje, tenha cuidado para não fazer 
movimentos bruscos.

Seus pensamentos estão conduzindo você à 
distração. Não embarque em tarefas difíceis. 
Você pode sentir que a sua força está melho-
rando, seria uma boa ideia continuar assim e 
melhorar sua saúde e seu estilo de vida.

Fuga será o seu tema recorrente do dia. 
Você precisa sair de sua rotina para obter 
um pouco de ar fresco e para esquecer as 
suas preocupações, embora elas sejam 
passageiras.

Você terá a oportunidade de estabelecer contatos 
úteis e seria ideal dedicar tempo a isso em detalhes. 
A sobrecarga mental está começando a mostrar 
suas garras e seria sensato levar isso em conta 
agora, antes de ser completamente dominado.

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua 
vida no mês que vem. É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-estar interior se benefi -
ciará se você se concentrar mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida diária melhorará.

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

Você vai conseguir resolver uma discussão 
entre as pessoas em sua vida, sinta-se orgu-
lhoso. Você vai ser muito duro consigo mesmo. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre 
trabalho e descanso, refl exão e relaxamento.

Você terá mais satisfação se não fi car isolado. 
Você terá energia básica para completar suas 
tarefas com sucesso. Ao mesmo tempo, você 
vai precisar desacelerar antes de levar as coi-
sas longe demais. Vá com calma.

Isso vai motivar sua equipe e você estará cercado 
por um grupo bom. Seu espírito está girando em 
todas as direções, o que é desgastante. Leve as 
coisas um passo de cada vez e recarregue as 
baterias em uma atmosfera calma.

Você vai notar muito a falta de sensibilidade 
e verá claramente através dos jogos de cer-
tos indivíduos. Você se beneficia de uma 
mudança de energia e isso refletirá no seu 
interior. Tenha isso em perspectiva!

Seu otimismo vai ajudá-lo a superar aborreci-
mentos e obstáculos em seu caminho. Use isso 
para deixar para trás certos hábitos ruins que 
prejudicam seu estilo de vida saudável - você 
está começando a sentir os efeitos.

Você está fazendo a coisa certa ao se concentrar 
no passado para fazer um balanço, mas não per-
sista nos sentimentos fúteis de culpa. Seria bom 
revisar objetivamente a sua dieta para corrigir 
alguns desequilíbrios que causam problemas.
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Desigual-
dade;

diferença

Ver
para (?):
exigência
do cético

(?) Rónai,
jornalista
brasileira

Imposto
declarado
anualmen-
te (sigla)

Qualquer
meio que
evite a fe-
cundação

"Antes (?)
do que
nunca"
(dito)

(?) Belt: 
a região 
do milho,
nos EUA

(?) as
unhas:

hábito do
ansioso

Baixo (?):
linguajar
grosseiro

Poeta,
em inglês

Doença
identifica-

da na
biópsia

(?) Penn, 
ator de "Na
Natureza 

Selvagem"

Alfred
Nobel,

químico
sueco

Única
letra com
cedilha

O Linux,
em rela-
ção ao

Windows

Montes
(?): sepa-
ram a Ásia
da Europa

Prega sob
a língua
(Anat.)

Fernando
Chacel,

paisagista
brasileiro

Animal-
símbolo

da cultura
espanhola

Pouco;
escasso

Armando
Daltro,
surfista
baiano

Ratazana,
em inglês

Parte do
carro

passível
de riscos

Ilha
oceânica 
em forma
de anel

Átomo
carregado
Adminis-

tração

"(?) pois!", expressão
portuguesa

Tecido de roupas
de recém-nascidos

Mise-(?)-scene:
encenação (fr.) 

"Onde (?) Wally?",
série de livros infantis

Explosão

Negrinho 
do Folclore
brasileiro

Posições
políticas

contrárias
Cruel

Grosseiro
(?) Supply,
duo aus-
traliano
Protetor

dos moto-
ristas

(Catol.)

Lago, em
francês

Capital da
Áustria

Senhor
(abrev.)

Vermelho,
em inglês

Tabu relacionado a Édipo e
Jocasta Permanecer em 

um lugar após as 
18h para dormir

Teófilo
Ottoni,
político

brasileiro

O ponto
mais alto
de uma
carreira

Erguida (a
bandeira)

Levemente
queimada
(a carne)

2/en. 3/air — lac — rat — red. 4/corn — poet — sean. 5/touro. 6/sádico. 11/concorrente.
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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 Festa Cultural
A Escola Municipal Jardim Birigui convida a comunidade para o Festival Cultural Dançando o Brasil, que será reali-

zado na próxima quarta-feira, 10/07, a partir das 19h30. Haverá dança gaúcha, baião, frevo, catira, carimbó, dança 
da Amazônia, samba, funk e sertanejo. Os visitantes também terão uma diversificada praça de alimentação, com 

cachorro-quente, espetinhos, lanches assados, bolos, doces, amendoim torrado, pipoca, quentão, chá de amendoim 
e ainda brincadeiras de cama elástica e pescaria. A arrecadação será revertida em melhorias para a escola.

“Quem julga os 
outros precisa temer 

que, por sua vez, 
também será julga-
do. Pouco importa 
se justa ou injus-
tamente. Pois todo 
julgamento, afinal 
de contas é injusto 
porque é arrogante. 
Quem julga, colo-

ca-se acima da vida 
e do destino dos 
outros, como se a 
sua própria vida e 

seu próprio destino 
fossem diferentes 
e mais humanos 

do que os alheios”  
(Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário. Na 
sexta (5) os parabéns seguem para Edu-
ardo Giostri e  Fernanda Pereira da Silva. 

No sábado (6)  vivas para Nivaldo Zanutin, 
Máriam Trierveiler Pereira, Raissa Santa-
na, No domiingo (7) cumprimentos para 
Danielle Zambotti Correia da Silva, Maria 
Beatriz Gomes de Lima, Alcino Venancio 
Bárbara , Ednelson Viscovini Morando e  
Rita De Cassia Pedrosal. Na segunda (8) 

parabéns para Marcela Scanavaca, Diemer-
son Romero Castilho, Juliano Francisco 
Sarmento, Marcelo Rodrigues Ribeiro e 
Olevi Ernesto.  Da coluna: felicidades!

 ZOOM
A  nossa eterna Miss Brasil 2016, Raissa Santana,  se transformou na eterna Diva 
Elza Soares para o livro ELAS -, o clique é de @marcosduartephoto num trabalho 
esplêndido. Ela, comemora aniversário no sábado (6) e  comentou:  “Estou muito 
Feliz porque a Elza Soares é uma mulher forte. Tenho orgulho de representar essa 
mulher forte, negra, brasileira. Um exemplo. Tenho certeza que ela passou por 
muita coisa antes de chegar onde chegou e hoje é um exemplo”. Ficha técnica:  

Total Beauty: @maxwebertotalbeauty  / Styling: @kel_ferey Produção: @mellyra-
malho /Diretora xecutiva: @bycamisprado /Diretora Criativa: @pollypiva  

DICAS 
n Muita se fala sobre pos-

tagens em redes sociais -, e 
mais uma vez especialistas 

reforçam: Publique com inte-
ligência pois cada vez mais se 

multiplicam publicações vazias, 
assim busque se diferenciar com 
publicações pertinentes. Evite 
postes irrelevantes que possam 
atrapalhar sua imagem. Busque 
levantar assuntos relacionados 

ao seu campo de atuação.

n Evite debates inúteis,  há 
nas redes sociais existem mo-

mentos tensos, de debates 
políticos, religiosos e outros 
similares, contudo, por mais 

que possa ‘coçar’, evite entrar 
nesse tipo de conversa. Repare 
que geralmente essas não levam 
a lugar nenhum e não terminam 
bem. Sem contar que você não 
sabe qual o posicionamento de 

seus parceiros de negócios.Troféu Guerreiro do Comércio
A Fecomércio comemora o “dia do comerciante” no dia 12 de 

julho, às 19h30, a 14ª edição do troféu Guerreiro do Comércio, 
em que destaca empresários e trajetórias de sucesso paranaenses. 

Neste ano, 47 empresários ligados a sindicatos filiados à Feco-
mércio PR serão agraciados com a homenagem no Centro de Even-
tos Expo Unimed. Os premiados são indicados segundo critérios 
de projeção, tempo de mercado, reconhecimento da comunidade 

e notoriedade empresarial. O prêmio “Guerreiro do Comércio” 
foi criado, em 2006 e 633 empresários já foram homenageados. 
Nesta edição, o jurista Eduardo Rocha Virmond; o presidente da 
Cocamar, Luiz Lourenço e o senador Oriovisto Guimarães srão 

homenageados com  medalhas no formato da Cruz de Malta – um 
desenho formado por oito pontas –, que representa uma pessoa 
observadora, confiável, inventiva, habilidosa, distinta, sábia, 
perseverante e encorajadora. O empresário homenageado de 

Umuarama é Nilson Destro.

Avenida  Maringá, 4211
(44) 99906-5508 / (44) 3624-5508

Feira
Você já foi a Faisca? Então vá. Neste sábado vai 

ter cultura & arte através do Rap a partir das 
16h com a Kombi do Chopp Artesanal, verduras 

agroecológicas e artesanato. Um bom passeio na 
tarde de sábado.... 

DIEGO URBANSKI recepcionou no finalzinho do mês de Junho o representante 
da NX Boots Jonas Moura (a dir.) e Marcelo Borck, da Yamaha. Ambos vieram 
especialmente para a reinauguração de IZA Náutica que movimentou  a Capital 
da Amizade na véspera do feriado, dia 25.

THIAGO CASONI
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Festa Cultural
A Escola Municipal Jardim Birigui convida a comunidade para o Festival Cultural Dançando o Brasil, que será reali-

zado na próxima quarta-feira, 10/07, a partir das 19h30. Haverá dança gaúcha, baião, frevo, catira, carimbó, dança 
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e ainda brincadeiras de cama elástica e pescaria. A arrecadação será revertida em melhorias para a escola.

“Quem julga os 
outros precisa temer 

que, por sua vez, 
também será julga-
do. Pouco importa 
se justa ou injus-
tamente. Pois todo 
julgamento, afinal 
de contas é injusto 
porque é arrogante. 
Quem julga, colo-

ca-se acima da vida 
e do destino dos 
outros, como se a 
sua própria vida e 

seu próprio destino 
fossem diferentes 
e mais humanos 

do que os alheios”  
(Bert Hellinger)

Happy Day
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Homenagem à Vera Schubert
A roda de conversa promo-

vida pela Secretaria Municipal de 
Comunicação Social, em comemo-
ração aos 64 anos de Umuarama, 
teve mais um capítulo na noite 
da última terça-feira, 2, no teatro 
do Centro Cultural Vera Schubert, 
com a homenagem à pianista que 
dá nome à casa de cultura. Vera 
Zita Nitsche Schubert nasceu em 
Viena, na Áustria, viveu os horrores 
de duas guerras mundiais e ainda 
nova deixou seu país, passando 
por várias regiões da Europa e, 
por fim, desembarcou no Brasil. 
Passou por Santos (SP) e chegou 
ao Paraná na região Norte.

Veio viver em Umuarama no início 
da década de 1960 e morreu em 
2008, poucas semanas antes de 
completar 100 anos. “Relembrar his-
tórias que contam histórias é o foco 
do projeto, que não vai parar com o 
fim das festividades do aniversário. 
Teremos outras rodas de conversa e 
novos vídeos sobre pioneiros, pro-
tagonistas da nossa história, uma 

ideia do prefeito Celso 
Pozzobom que tem 
dado ótimos resul -
tados”, expl icou a 
secretária de Comuni-
cação, Letícia Macedo 
D’Avila Correa.

Após a exibição do 
vídeo da minissérie 
“Eu amo Umuarama”, 
em nome da homena-
geada falou a ex-aluna 
de piano e hoje pro-
fessora da Academia 
Musical Schuber t – a 
mais antiga da cidade 
–, Eliane Regina Mal-
donado Garcia. “A his-
tória de Vera Schubert 
é muito rica e quem 
passa pela academia a 
conhece. É uma pessoa 
por quem tenho muita 
gratidão e saudade. 
Através da academia 
continuamos com o seu sonho de 
ensinar a música clássica e promo-
ver transformações. Agradecemos 
a presença de todos, ao prefeito 
Celso Pozzobom e à Secretaria de 
Comunicação, pela iniciativa e por 
tudo que já foi feito em memória de 
Vera Schubert”, afirmou.

QUADRO
A secretária municipal de Edu-

cação, em nome do prefeito, entre-
gou um quadro de lembrança para 
Eliane e a filha de Vera, Marion 

Schubert. “É uma honra para mim 
estar aqui, ouvindo histórias e 
vendo a luta dos pioneiros numa 
época em que nem energia elé-
trica havia na cidade. Hoje, para os 
nossos filhos, está tudo ‘pronto’. 
Temos água encanada, luz, tele-
fone, internet, mas naquele tempo 
só havia dificuldades e mesmo 
assim eles construíram essa linda 
cidade, que sobrevive na conti-
nuidade daquilo que se plantou 
naquela época”, disse.

Vizinha de Freud
A professora Ivete Todero Uliana, 
que tem formação em psicologia, 
lembrou que Vera Schubert foi 
vizinha de Sigmund Freud, médico 
neurologista e criador da psicaná-
lise, em Viena. “Ouvi muitas histó-
rias dele, através da Vera. Foi uma 
convivência que trouxe sabedoria”, 
afirmou. O professor Augusto 
Gaioski – secretário de Educação 
e Cultura na época da construção 
do Centro Cultural (na gestão do 
prefeito Romero Filho) e da inaugu-
ração pelo então prefeito Alexandre 
Ceranto – lembrou que o nome 
“Centro Cultural Schubert” foi um 
“arranjo” para homenagear a pia-
nista, já que prédios públicos não 
podiam levar nomes de pessoas 
vivas, e que só após a morte dela é 
que a casa de cultura pode levar o 
nome completo da homenageada.

Outros contos
Também relembraram histórias de convivência com Vera Schubert alguns 

amigos da família, como Lourdes Scapin – cuja irmã Nívea se formou com a 
pianista e vive de música, profissionalmente, no Estado de São Paulo –, Anecy 

Oncken, Rômulo Rauen – que se emocionou com as lembranças – e o radialista 
Raul Lopes, entre outros convidados.

Gaioski sugeriu à administração municipal e à Fundação Cultural a aquisição 
de um piano de cauda para o Centro Cultural Vera Schubert. Devido a um com-
promisso previamente marcado para o mesmo horário, o prefeito Celso Pozzo-

bom não pode comparecer a esta roda de conversa.a

A secretária municipal de Educação entregou um quadro para Eliane e 
a filha de Vera, Marion Schubert

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Direito Penal   Pela 
primeira vez em 
Cascavel, a pós-
graduação em 
Criminologia, Direito 
Penal e Processual 
Penal iniciou com 
grandes nomes e faz 
sucesso. Novidade 
atraiu advogados de 
toda a região. A aula 
de abertura foi com 
o Dr. Thiago Minagé, 
que compartilhou 
tema de sua pesquisa 
de doutorado e pós-
doutorado - Prisão e 
medidas cautelares. A 
ideia da especialização 
é trazer enfoque 
teórico conjugado com 
a questão prática, um 
aperfeiçoamento e 
aprofundamento nos 
temas especificamente 
de penal e processo 
penal. Já o objetivo da 
primeira aula foi trazer 
temas pouco explorados 
na graduação, pois 
a pós-graduação é 
o momento ideal 
para esmiuçar certos 
institutos, como 
prisão preventiva. 
O coordenador da 
especialização, professor 
Márcio Berti, também 
destaca que a proposta 
foi fazer um curso e 
montar um conteúdo 
programático que 
realmente atendesse 
às expectativas dos 
profissionais que atuam 
na advocacia criminal. 
Ao longo do curso, 
assuntos atuais estarão 

em pauta, como 
projeto do Ministro 
Sérgio Moro, justiça 
penal negociada e 
contraditório em 
medidas cautelares, 
entre outros. 

Ética   A Unipar está 
sempre buscando 
incentivar a 
interação e a troca 
de conhecimentos 
entre acadêmicos e 
profissionais. Pensando 
nisso, o curso de 
Sistemas de Informação 
da Unidade de Paranavaí 
promoveu Aula Magna 
com o tema ‘A Ética no 
universo acadêmico: da 
reflexão à autonomia 
intelectual’. O assunto 
foi abordado pelo 
major Orlando Lázaro 
Silva, da Polícia Militar, 
o qual promoveu 
uma reflexão sobre a 
vivência acadêmica e 
conhecimento da ética 
sob um ponto de vista 
prático e aplicável. 
Especialista em 
ensino de Matemática 
pela UNESPAR, de 
Paranavaí, Silva falou 
aos acadêmicos sobre 
a consciência moral, 
princípios e valores, 
as Virtudes Cardeais 
de Platão, a lógica 
como compreensão 
das relações humanas, 
a importância da 
fidelidade, lealdade 
e confiabilidade no 
mundo atual, ética e 
responsabilidade.

NOTÍCIAS DA

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

A APMF da Escola Municipal São 
Francisco de Assis promove nesta 
sexta-feira (5), a tradicional Festa 
do Cachorro-Quente, que marca 
o encerramento das atividades da 
Semana da Família, realizada anual-
mente pela instituição de ensino. 
Os vales para o cachorro-quente 
estão sendo vendidos antecipa-
damente a R$ 6,00 (unitário) e R$ 
20,00 (promocional – 4 unidades) e 
haverá mais quitutes no dia da festa 
(quentão, pipoca, refrigerantes, 
doces e bolos).

Oficina gratuita
Prefeitura de Umuarama, por meio 
da Secretaria Municipal de Indús-
tria, Comércio e Turismo e da Casa 
do Empreendedor, juntamente com 
o Sebrae, abriu inscrições para a 
Estão abertas as inscrições para a 
“Trilha para Potencial Empresário”. 
O curso realizado pela Prefeitura 
de Umuarama, juntamente com o 
Sebrae. O curso terá três módulos. 
O 1° Encontro acontece na pró-
xima quarta-feira (10), às 19h, no 
Sebrae, com o tema: O que é uma 
empresa? Conheça, Inicie e Inove. 
O 2° Encontro acontece no dia 17, 
às 19h, no Sebrae, com o tema: 
Desenvolvendo a ideia e analisando 
o cenário. Já entre os dias 18 a 
30 de julho haverá consultoria 
de análise e viabilidade (com 
atendimento previamente agen-
dado). As inscrições são gratui-
tas e as vagas são limitadas.

Mais oficinas
Novamente com o apoio da Pre-
feitura de Umuarama o Sebrae 
abriu inscrições gratuitas para a 
oficina “Atendimento da minha 
empresa com foco no cliente. 
Como definir?”. A oficina acon-
tece na terça-feira (9), a partir das 
14h, na Agência do Trabalhador 
(Avenida Rio Branco, 4211 - Zona 
I). As vagas são limitadas, para 
participar entrar em contato pelo 
telefone (44) 3055-4023.
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    COMUNICADO  

A PRO AGRÍCOLA UMUARAMA, situada na Av. Brasil 

3617 na cidade de Umuarama, por motivo de mudança de 
endereço, solicita a todos os clientes que se dirijam ao 
endereço da empresa, a fim de retirar até dia 25/07/2019 seus 
equipamentos que estejam lá localizados, principalmente 
aqueles cujo conserto não fora autorizado. 

Contamos com a compreensão de todos.  

    Pro Agrícola Umuarama Ltda 

    44 3622 1039/ 44 3622 1588 

LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

N O S S A S  A Ç Õ E S  G LO B A I S  

 

Toda jornada começa com um simples passo. 
Um ato de serviço, uma palavra encorajadora. 
Um presente de generosidade é muitas vezes 
o suficiente para levar esperança onde ela é 
mais necessária. 

Durante os últimos 102 anos, a bondade dos 
Leões e Leos se multiplicou além das 
fronteiras, oceanos e continentes. Com mais 
de 1,4 milhão de associados, nós agora temos 
a oportunidade de verdadeiramente mudar 
nosso mundo. 

Em uma de nossas causas globais, o  Alivio à 
Fome,  nós servimos para garantir que todos 
os membros da comunidade tenham acesso a 
alimentos nutritivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AS ENGENHARÍADAS PARANAENSE 2019  
possibilitou a doação de 500 quilos de 
alimentos à 27 entidades assistenciais de 
nosso município, totalizando 12 toneladas, 
além de 32 cestas básicas entregues à 
famílias carentes.  

A Secretaria de Saúde 
de Umuarama realizou 
ontem (4), grande ação 
de combate à dengue 
na região da Praça dos 
Xetá e Zona 7 (Posto de 
Saúde Central), que con-
centra o maior número 
de casos da doença (38, 
entre os 200 confirma-
dos pelos laboratórios de 
referência). Os agentes 
de combate a endemias 
(ACE) tiveram o reforço 
de atiradores do Tiro de 
Guera 05.012, Defesa 
Civil, Corpo de Bombei-
ros, Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACS) e 
voluntários do Comitê de 
Combate à Dengue.

A proposta foi realizar 
um ‘pente-fino’ visitando 
todos os 1.927 imóveis 
da área para orienta-
ção dos moradores e 
eliminação de focos do 
mosquito. “Esta é a pri-
meira de uma série de 

ações que realizaremos 
numa ofensiva contra a 
dengue. Além dos 200 
casos oficiais, temos 
informação de mais 163 
registrados em laborató-
rios particulares – o que 
colocaria Umuarama em 
situação de epidemia. 
Os casos aumentaram 
num período incomum, 
foram do ano epidemio-
lógico, por isso vamos 
realizar ações em todos 
os bairros com infesta-
ção do mosquito e regis-
tro de casos”, disse a 
secretária municipal da 
Saúde, Cecília Cividini.

A ação foi conduzida 
pela chefe da Coordena-
doria de Vigilância em 
Saúde (Covisa), Maris-
tela de Azevedo Ribeiro, 
e pelo coordenador da 
Vigilância Ambiental, 
Carlos Roberto da Silva, 
e contou com cerca de 
80 integrantes.

Combate à dengue
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CLASSIC 1.0 LS .............................. 14/15 ..................BRANCO .............COMPLETO ................................................................................................. R$ 28.900,00
COBALT 1.4 LT ............................... 17/17 ..................PRATA .................COMPLETO ................................................................................................. R$ 46.900,00
COBALT 1.8 ELITE .......................... 16/16 ..................BRANCO .............COMPLETO, AUT, COURO............................................................................ R$ 54.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................. 14/15 ..................BRANCO .............COMPLETO ................................................................................................. R$ 39.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ............... 16/17 ..................BRANCO .............COMPLETO, AUT, COURO............................................................................ R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ............... 16/17 ..................PRATA .................COMPLETO, AUT, COURO............................................................................ R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ........... 16/17 ..................VERMELHO .........COMPLETO, AUT, COURO............................................................................ R$ 79.900,00
FIESTA 1.0 FLEX ............................. 13/14 ..................PRATA .................BASICO ....................................................................................................... R$ 23.900,00
ONIX 1.0 LT .................................... 18/19 ..................PRATA .................COMPLETO  ................................................................................................ R$ 46.900,00
ONIX 1.4 ACTIV .............................. 16/17 ..................VERMELHO .........COMPLETO ................................................................................................. R$ 49.900,00
PRISMA 1.4 LT ............................... 14/15 ..................BRANCO .............COMPLETO ................................................................................................. R$ 41.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT.......................... 16/17 ..................BRANCO .............COMPLETO, AUT ....................................................................................... R$ 112.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT.......................... 17/17 ..................BRANCO .............COMPLETO, AUT ....................................................................................... R$ 114.900,00
SPIN LT 1.8 AT ............................... 13/14 ..................PRETO .................COMPLETO, AUT ......................................................................................... R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 AT ............................... 14/15 ..................PRATA .................COMPLETO, AUT ......................................................................................... R$ 44.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................. 14/14 ..................BRANCO .............COMPLETO, AUT, 7L ................................................................................... R$ 39.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................. 15/16 ..................PRATA .................COMPLETO, AUT, 7L ................................................................................... R$ 53.900,00
TRACKER LT TURBO ....................... 17/18 ..................BRANCO .............COMPLETO, AUT, COURO............................................................................ R$ 79.900,00
VOYAGE 1.0 COMFORTLINE ........... 14/15 ..................BRANCO .............COMPLETO ................................................................................................. R$ 36.900,00
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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

Aluga-se
 Casa de alvenaria de 

fundos contendo 04 peças 
e garagem. Localizada na 

Rua Jequitibá, 1315 
Jardim Canadá. 
Valor R$ 430,00

Contato (44) 99912-4062 

  EXTRAVIO DE ALVARÁ 

IND. E COM. DE MARMO-
RES E GRANITOS SHAGRILA 

LTDA - ME, firma inscrita nº CNPJ 
03.477.069/0001-07, situada na Rua 
Sady Gomes dos Santos, 2950, CEP: 

87506-085, nesta cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica o extravio 
do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 22.256. 

Com esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal. 
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Reunindo todos os seus 
colaboradores, a Unipar 

realizou com bastante sucesso sua 
Sipat (Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho). 
Instruções teóricas e práticas de 
primeiros socorros e orientações 
sobre saúde pública e psicológica 
fizeram parte da pauta. O Reitor 
Carlos Eduardo Garcia prestigiou. A 
primeira palestra foi sobre ‘Teoria 
de primeiros socorros, reanimação 
cardiopulmonar (RPC), desengasgo 
e outros procedimentos básicos de 
salvamento’, com o coordenador 
de laboratórios, Denilson Cassita, 
e uma equipe de instrutores de 
saúde da Unipar credenciada pelo 
American Heart Association (AHA). A 
parte prática foi realizada no Centro 
de Simulação em Saúde. Os outros 
dois assuntos foram ‘Dependência 
digital: tudo que é em excesso 
pode prejudicar a nossa saúde’, 
ministrado pela professora do curso 
de Psicologia, Bárbara Brunini, e a 
importância da vacinação para a 
saúde pública, com a coordenadora 
do mestrado em Ciência Animal da 
Unipar, professora Daniela Dib.  

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

‘Primeiros socorros’ é assunto na Sipat
PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Professora Daniela Dib fala 
da importância da vacina

Em palestra, psicóloga 
Bárbara Brunini

Primeiros Socorros: palestra começa 
com conhecimentos teóricos 

Reitor Carlos Eduardo 
Garcia abriu a Semana

Prática: 
Colaboradores 
aprendem 
sobre primeiros 
socorros 
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