
A Casa do Empreendedor realiza hoje (9), mais um encontro aberto a empresários e 
empreendedores que buscam desenvolver um negócio. É o workshop “Atendimento da 

minha empresa com foco no cliente: como definir?”. O treinamento visa sanar dúvidas dos 
empreendedores e facilitar a documentação para uma plena gestão empresarial.

Workshop e treinamentos
na Casa do Empreendedor

l Pág. 9
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UMUARAMA

Brinquedo de adulto
O céu de brigadeiro em Umuarama no final de semana 

parece ter sido providenciado especialmente para 
o desfile de pequenas aeronaves. O Clube Pelicano 
sediou o encontro paranaense de Aeromodelismo e 

arrecadou rações para a Saau. Entre os participantes, 
estava o tricampeão e entusiasta Fábio Borges, que 

mesmo tendo abandonado as competições, continua 
dedicando a vida ao hobby, treinando novatos e 

auxiliando competidores profissionais. 
l Pág. 7

Concessionária do 
transporte coletivo 
apresenta novos ônibus 
ao prefeito de Umuarama
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Empresário de 
Umuarama receberá o
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

03 06 10 21 25 27 30
concurso: 0172

01 22 25 37 38 41

concurso: 1957
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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
Terça

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
01/08 - 00h12




21 6 


22 11

Terça




19 4 


20 8

concurso: 13453

03 19 34 44 56 58
concurso: 2166

concurso: 5014

13 38 51 62 76

concurso: 5403

22.061
73.556
01.709
41.013
82.320

OUTUBRO

TUNA LUSO/PA

concurso: 1837

01 04 05 06 08 09 11 12 
13 14 15 16 21 24 25

concurso: 1984

08 10 17 24 29 35 39 
42 43 55 74 75 78 79 

85 86 89 92 94 00

04 16 17 23 33 48

Quarta

01 20 34 35 38 64 65

Quarta

Cheia
16/07 - 18h39

Os impactos no Brasil do acordo de livre 
comércio entre Mercosul e União Europeia

Sobre Helmuth Hofstatter é especialista
 em tecnologia da informação

SolSol SolSol

Os países integrantes do Mercosul e da União Europeia assinaram 
o acordo de livre comércio dia 28 de junho em Bruxelas, criando a maior 
parceira comercial do mundo. Após cerca de 20 anos de negociação, o 
tratado põe fi m ao isolamento dos países da América Latina e deve gerar 
mudanças na economia.

Só no PIB brasileiro a projeção é de um aumento de U$ 87,5 bilhões 
nos próximos 15 anos entre reduções não tarifárias e produtividade dos 
fatores de produção. Listei as condições que irão impactar no Comércio 
Exterior e como é possível utilizar isso a favor de negócios e empresas.

Conheça as vantagens para o Mercosul: Nos próximos dez anos, 
mais de 90% das exportações terão suas tarifas zeradas. Já aquelas que 
não estão inclusas, terão acesso preferencial por meio de cotas. Antes 
do acordo, a taxa de entrada brasileira, por exemplo, era de apenas 24% 
na União Europeia.

Taxação de produtos na exportação: O acordo prevê a eliminação na 
tarifa de produtos agrícolas brasileiros como suco de laranja, frutas, café 
solúvel, peixes, crustáceos e óleos vegetais. Além disso, exportadores bra-
sileiros terão acesso via quotas a carnes, açúcar, etanol, entre outros. No 
caso de produtos industriais, também está garantido 100% de eliminação 
de tarifas, aumentando a competitividade entre os setores.

Taxação de produtos na importação: A parceira também deve benefi -
ciar a importação da Europa para o Brasil. A previsão divulgada indica que 
91% das tarifas impostas hoje ao Mercosul devem ser retiradas gradual-
mente. Produtos como queijos e laticínios também estão inclusos, com 
taxa zero na importação. Já os vinhos, devem zerar as tarifas em 12 anos.

Veículos, que hoje tem 35% de taxa cobradas na importação, terão 
redução gradual. Demais produtos também devem tarifas eliminadas 
conforme o indicativo a seguir: equipamentos industriais a partir de 14%; 
produtos químicos até 18%; roupas até 35%; produtos farmacêuticos até 
14%; chocolate até 20%; licores até 35%; peixes enlatados até 55% e 
bebidas gaseifi cadas até 35%.

O Acordo de Livre Comércio se trata de uma parceira, que como o 
próprio nome diz, pretende facilitar o comércio entre seus participantes. 
São tarifas e regulamentações acordadas entre as partes para ampliar o 
alcance das medidas e estimular o acesso a produtos pelos processos 
de importação e exportação. Após o anúncio, o acordo deve ser ratifi cado 
pelos países, processo que pode levar cinco anos ou mais.   

Tite, técnico da 
seleção brasileira.

DIVULGAÇÃO

 “Neymar é 
extraordinário, 
mas o trabalho 

de equipe é 
importante”. 
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Migrantes
Parlamentares que integram a CCJ na Alep discutiram na 
segunda-feira (8), uma proposição de autoria do deputado 
Evandro Araújo (PSC), que inclui migrantes, solicitantes 
de refúgio, refugiados e apátridas no Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza (FECOP). O FECOP prevê, entre 
outros benefícios, a inserção no mercado de trabalho e 
programas na área de segurança alimentar e nutricional.

Preservação
na CCJ

Dois projetos que tra-
tam do meio ambiente na 
pauta da reunião extraor-
dinária da Comissão de 
Constituição e Justiça 
(CCJ) da Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep) que 
acontece na segunda-feira 
(8), às 13h30, no Auditó-
rio Legislativo. Um deles, 
do deputado Rodrigo 
Estacho (PV), obriga as 
escolas paranaenses, de 
níveis básico, fundamental 
e médio, públicas e priva-
das, afixarem placas, ban-
ners e cartazes em suas 
dependências com orien-
tações aos alunos e fun-
cionários sobre a impor-
tância da reciclagem de 
lixo e do cuidado com o 
meio ambiente.

O deputado justifica 
o projeto a partir de dois 
pilares: sustentabilidade 
e preservação ambiental. 
Segundo ele, a susten-
tabilidade e preservação 
ambiental são temas de 
extrema relevância nos 
dias atuais, especialmente 
dado ao triste cenário de 
degradação dos ecossiste-
mas, da fauna e da flora, 
bem como do crescente 
acúmulo de lixo nas ruas, 
calçadas, praças, parques, 

rios, mares e aterros muni-
cipais. Dessa forma, con-
sidera de fundamental 
impor tância que todas 
as pessoas, mas princi-
palmente as crianças e 
os jovens paranaenses, 
desenvolvam consciência 
ética, moral e civil com 
valores coletivos, voltados 
à preservação do patri-
mônio comum, especial-
mente, do meio ambiente. 
Nesse sentido, a separa-
ção e a reciclagem de lixo 
é, sem dúvidas, uma das 
importantes frentes de 
preservação ambiental, 
entende Estacho. O relator 
dessa proposta é o depu-
tado Paulo Litro (PSDB).
PRAÇAS DE PEDÁGIO 

O outro projeto relacio-
nado ao tema é assinado 
pelo deputado Arilson 
Chiorato (PT) e dispõe 
sobre a instalação de cole-
tores de lixo nas praças de 
pedágio. A ideia é reduzir 
o volume de lixo descarta-
dos nas rodovias. Ele cita 
dados da Ecovia que reve-
lam que apenas no trecho 
que liga Curitiba às praias 
do estado são descarta-
das 350 toneladas de lixo. 
O relator é o deputado Nel-
son Justus (DEM).

ICMS 
Entrou em discussão na Alep, o texto que dispõe sobre a 

reinstituição das isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos 
ao ICMS, decorrentes de atos normativos editados pelo Paraná, 

publicados no Diário Oficial até 8 de agosto de 2017. A proposição 
sana vícios ocasionados pela edição de atos em desacordo com a 
Constituição Federal. O relator, Tiago Amaral (PSB) observou que 

o projeto convalida e reinsere benefícios já concedidos, sem o 
acréscimo de despesas, e pediu a aprovação da matéria.

Reajuste adiado
O presidente da Alep, deputado Ademar Traiano 
(PSDB), afirmou que os trabalhos do primeiro 
semestre legislativo serão encerrados nesta semana 
e que a proposta de reajuste dos servidores do Poder 
Executivo, encaminhada à Alep na semana passada, 
será discutida somente a partir de agosto. “A ideia 
era pautarmos esse projeto ainda no dia de hoje 
(segunda-feira, 8), mas parece que há um processo 
de negociação com o Governo e a liderança do 
Governo me pediu para que a gente não colocasse na 
pauta”, relatou.

Ações em prática
O autor argumenta que 
o acolhimento não pode 
ser reduzido somente 
ao discurso altruísta: 
“É necessário colocar 
em prática ações e 
estratégias que ajudem 
a receber e inserir na 
sociedade paranaense 
essa população”. A 
proposição tem como 
relatora a deputada 
Cristina Silvestri (PPS).

Meditação
Foi colocado em pauta na reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça da Alep, o projeto de lei de 
autoria do deputado Hussein Bakri (PSD), que trata 
da promoção da meditação e desenvolvimento da 
inteligência emocional nas instituições de ensino do 
Paraná. O deputado afirma que a prática da meditação 
e o desenvolvimento da inteligência emocional 
previnem diretamente a ocorrência de distúrbios 
psicossomáticos, como a depressão e a ansiedade, além 
de auxiliarem na regulação eficaz de emoções negativas, 
minorando as chances de explosões de humor e, por 
consequência, rompantes de violência. O relator dessa 
matéria é o deputado Tiago Amaral (PSB).

Identidade
Paulo Litro (PSDB) quer a 
inserção (solicitada pelo 
cidadão), da inclusão 
de dados na carteira 
de identidade. Tipo 
sanguíneo, disposição 
de doar órgãos, número 
e data de validade da 
CNH, título de eleitor, 
identidade funcional 
ou carteira profissional, 
certificado militar estão 
entre eles.
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Havan em PG
O presidente 
da Havan, 
Luciano Hang, 
vistoriou em 
Ponta Grossa 
as  áreas para 
a implantação 
de um centro 
comercial 
que abrigará as megalojas da Havan 
e MM. “Admiro muito Ponta Grossa e 
este centro comercial demonstra que 
acreditamos na cidade, investindo 
e gerando mais desenvolvimento e 
empregos”, disse. O investimento 
deve superar R$ 50 milhões e quando 
estiver em operação deverá gerar mil 
vagas de emprego. 

Desburocratizar  
O deputado Pedro Lupion 
(DEM-PR), relator do projeto de 
lei que melhora a eficiência e 
desburocratizar a administração 
pública, avisa que o prazo para 
emendas de deputados acaba nesta 
semana. Assim que finalizado, 
Lupion apresenta o relatório na 
CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça) quando o presidente 
da comissão, deputado Felipe 
Francischini (PSL-PR), pautar. 
Um das novidades do projeto de 
Alessandro Molon (PSB-RJ) será 
obrigar a administração pública a 
acompanhar resultados 
de governança.
 

Cidadão de Jacarezinho
Já o pai do deputado, o ex 
deputado Abelardo Lupion recebeu 
o título de cidadão honorário de 
Jacarezinho. “Ter a capacidade de 
fazer a diferença para a terra que 

eu amo. Eu ainda tenho a capacidade 
de compensar alguma falha minha. 
Hoje faço parte da equipe do governo 
federal e tenho certeza que posso 
auxiliar muito mais para o Norte 
Pioneiro e para Jacarezinho”, diz 
Lupion pai.  

La garantia soy yo
“A Lava Jato vai continuar. E essa não é 
a palavra só de um brasileiro que ama 
o Brasil. É de quem no ano que vem 
assume a presidência do Supremo”, do 
ministro do STF, Luiz Fux, em palestra a 
investidores, que assumira o Supremo a 
partir de setembro de 2020.

Moro de folga
O ministro Sérgio Moro (Justiça e 
Segurança Pública) vai tirar cinco dias 
de folga para acompanhar o filho 
mais velho em viagem aos EUA. A 
autorização para se ausentar do país 
foi publicada nesta segunda-feira, 8, no 
Diário Oficial da União. 
 

Ney na ACP
O deputado secretário da Justiça, 
Família e Trabalho, Ney Leprevost (PSD), 
será homenageado no dia 16 de julho 
pela Associação Comercial do Paraná, 
em Curitiba, durante as comemorações 
do Dia do Comerciante, data criada pela 
lei de autoria do próprio Leprevost.

Saúde e infraestrutura
O deputado Ricardo Barros (PP) 
adiantou que o Paraná terá mais R$ 
300 milhões para investir em saúde 
e obras de infraestrutura em 2020. 
Os recursos são de quatro emendas 
da bancada federal paranaense. 
“A bancada escolheu quatro 
emendas para 2020. A construção 
do contorno sul metropolitano de 

Maringá, a construção da ferrovia 
Curitiba-Paranaguá -Antonina, a 
manutenção de rodovias federais 
e investimentos para entidades 
filantrópicas a exemplo de 
hospitais a Apaes”, disse.

Voos para Cornélio
Cornélio Procópio, no Norte do 
Paraná, vai integrar o programa 
Voe Paraná e receber voos da 
operadora Gol. Serão 10 cidades 
do interior que passarão a ter voos 
diretos para Curitiba. O programa 
será lançado em breve pelo 
governador Ratinho Junior.

Redução da maioridade
Levantamento do Instituto Paraná 
Pesquisas aponta que 76,7% dos 
brasileiros apoiam a redução da 
maioridade penal de 18 para 16 
anos. Os contra somam 19%. 
A pesquisa foi feita com 2.232 
eleitores entre os dias 27 de junho 
e 1º de julho em 154 cidades dos 26 
estados mais o Distrito Federal.

Conversa pra dormir
O novo pacto federativo proposto 
pelo ministro Paulo Guedes 
(Economia) “é conversa pra boi 
dormir”, segundo o deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB). Guedes 
propõe desvincular do orçamento as 
receitas e os porcentuais obrigatórios, 
nas áreas como educação e saúde. 
“Modificar a injusta distribuição dos 
tributos, nem pensar, pois hoje o 
Governo Federal fica com 58%, os 
Estados com 24% e os Municípios com 
apenas 18%”, diz.

Penaliza os menores
“A atual carga tributária daqueles 
que têm até dois salários de renda 
familiar é superior a 50%, e de quem 
tem mais de 30 salários mínimos, 
menos de 30%. Isso reflete o 
predomínio de impostos indiretos, 
e não sobre a propriedade, a renda 
e a riqueza”, diz o ex-deputado, 
Luiz Carlos Hauly (PSDB), que já foi 
relator da Reforma Tributária.   
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Previdência e 
sustentabilidade fiscal 
Ao defender a aprovação da 
reforma pelo Congresso Nacional, 
o subsecretário do Regime Geral de 
Previdência Social, Rogério Nagamine 
Constanzi, aponta que o Brasil passa 
por um envelhecimento populacional 
muito rápido e precisa se planejar 
para o futuro. Estudo apresentado por 
Constanzi aos senadores da Comissão 
de Direitos Humanos (CDH) indica que 
o conjunto de reformas (trabalhista, 
previdenciária e tributária) e outras 
mudanças em discussão no Congresso 
Nacional terão impacto positivo sobre 
o crescimento econômico, a geração de 
empregos e, consequentemente, sobre 
a taxa de desemprego/desocupação.   

Desigualdade 
O levantamento mostra que, na faixa 
etária considerada como aposentadoria 
precoce, a renda média de trabalho 
dos aposentados é maior que a dos 
ocupados: “Neste caso, o pagamento 
da aposentadoria mais que triplica 
a desigualdade de renda que era 
observada no mercado de trabalho”. 

Dívida
“A dívida bruta do Governo passou 
de 50% do PIB para quase 80% 
no período de cinco anos. Se essa 
trajetória for mantida, vamos chegar 
a 2023 com 100% do PIB. Isso significa 
gastar mais com juros no futuro. Com 
a nova previdência, vamos estabilizar 
e diminuir a dívida pública”, prevê 
Rogério Nagamine Constanzi.  

Interstício
Deputados governistas discutem, nos 
bastidores, a possibilidade de acordo 
para aprovar requerimento de quebra 
de interstício e acelerar a tramitação 
da reforma da Previdência na Câmara. 
Isso porque o regimento interno prevê 
o prazo de cinco sessões do plenário 
entre a aprovação no primeiro e 

a votação no segundo turno. Se o 
interstício for aprovado, a reforma 
poderá ser votada em dois turnos na 
mesma sessão.

Orçamento 
Relator do Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 2020, o 
deputado Cacá Leão (PP-BA) alterou a 
proposta original enviada pelo Executivo. 
No parecer, o parlamentar abre a 
possibilidade de reajustes salariais para 
o pessoal civil da União. O Executivo 
havia previsto apenas a correção das 
remunerações nas Forças Armadas. 

Déficit 
O projeto da LDO prevê para 2020 um 
déficit de R$ 124,1 bilhões para o governo 
central (Tesouro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central). As contas do 
governo federal estão no vermelho desde 
2014. A previsão de déficit para este 
ano é de R$ 139 bilhões. O parecer do 
relator Cacá Leão será discutido e votado 
Comissão Mista de Orçamento (CMO) 
antes de ser analisado em sessão do 
Congresso Nacional. 

Lava Jato
O procurador da República Deltan 
Dallagnol não vai à Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara dos 
Deputados (CDHM) para prestar 
esclarecimentos sobre as supostas 
mensagens da Lava Jato. Em ofício 
enviado ao colegiado, alega que prefere 
concentrar suas manifestações “na 
esfera técnica”. 

Fronteiras 
O Sistema Integrado de Monitoramento 
de Fronteiras (Sisfron), que vem 
operando com R$ 230 milhões anuais - 
isso já com a expansão territorial para 
outros estados, como Paraná e Mato 
Grosso -, precisaria de R$ 650 milhões/
ano para concluir as fases seguintes 
e reforçar o combate aos crimes 
transfronteiriços. A falta de orçamento 
para o projeto será discutida hoje na 

Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional (CRE). 

Tráfico 
O presidente da Comissão, senador 
Nelsinho Trad (PSD/MS), defende que 
o Parlamento dê sua contribuição 
para que o programa não acabe já no 
seu início: “A gente sabe que mesmo 
chegando ao montante necessário, o 
custo ainda é pequeno se comparado 
a bilhões que se perdem anualmente 
com a violência e o tráfico de drogas e 
armas na fronteira brasileira”. 

UNE 
Marianna Dias, presidente da 
UNE, recebeu a mensagem que 
Lula enviou nesse fim de semana, 
através de seus advogados, para 
ser lida na abertura do Congresso 
Nacional da entidade, dia 10 de 
julho, em Brasília. No encerramento 
do encontro, dia 14 de julho, haverá 
uma passeata de estudantes pela 
Esplanada dos Ministérios. 

Peronismo
Lula contou a Alberto Fernandez, 
candidato favorito às eleições 
presidenciais da Argentina (que 
trabalhou com Néstor Kirchner), 
que tem lido muitos livros sobre 
o peronismo. O político argentino 
visitou o ex-presidente brasileiro, 
recentemente, levado por 
Celso Amorim.

Quadrilheiro 
O Senado fará na sexta-feira, 
12, às 15h, sessão especial em 
homenagem ao Dia Nacional do 
Quadrilheiro Junino.  
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Audiência do Fila Única
A Secretaria Municipal de Educa-

ção realizou na noite de ontem (8), 
audiência pública sobre a adoção 
de novos critérios para cadastro de 
crianças no Programa Fila Única, 
visando a matrícula nas unidades 
que oferecem Educação Infantil (0 
a 3 anos) no município. A audiência 
aconteceu no Centro Cultural Vera 
Schubert e foi definida pelo prefeito 
Celso Pozzobom e pela secretária de 
Educação, Mauriza Lima, acompa-
nhada de sua equipe. A secretária de 
Assistência Social, Izamara Amado 
de Moura, a promotora pública Sílvia 
Leme Correa, a conselheira tutelar 
Azenilda Barbosa, os vereadores 
Júnior Ceranto e Ana Novaes – e 
representante da vereadora Maria 
Ornelas –, a procuradora parlamentar 
Rosane Meyer, a diretora de Assun-
tos Jurídicos da Prefeitura, Carolina 
Cicote Moreira e o coordenador no 

Núcleo de Tecnologia da Informa-
ção (NTI), Rafael Moretto Barros 
também participaram das decisões 
a respeito da reunião.

O objetivo do encontro foi a 
apresentação de alguns critérios 
que aper feiçoarão o sistema de 
cadastramento do Fila Única. 
“Antes do programa, familiares das 
crianças acampavam na frente das 
escolas e Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEIs) para 
conseguir uma vaga. Com a ins-
tituição do Fila Única, as filas 
acabaram e a classificação para 
a matrícula passou a ser feita 
por ordem de cadastro, favore-
cendo quem está mais atento ao 
prazo e conta com internet mais 
rápida”, lembrou Mauriza Lima.

CLASSIFICAÇÃO
Com a intenção de readequar o 

sistema, a secretária procurou o 

MP e discutiu a adição de novos 
critérios de classificação para regu-
lamentar o cadastramento. Tema 
também apresentado à Defenso-
ria Pública Estadual, à Procurado-
ria do município e ao juízo da Vara 
da Juventude.

Entre os critérios, estão renda 
familiar; situação profissional dos 
pais (se estão empregados ou 
não); escolha de até três insti-
tuições no momento do cadastro 
para evitar a recusa sistemática de 
vagas que não agradam aos pais 
cadastrados; prioridade para matrí-
cula de gêmeos na mesma insti-
tuição, bem como o favorecimento 
para irmãos de idade diferente; 
exigência cumulativa de comprova-
ções para avaliar a real situação 
da família e o estabelecimento de 
grupos econômicos, entre outros 
que poderão ser sugeridos.

Poliesportivo
A construção do Parque dos 

Ipês, onde antes existiu o Com-
plexo Poliesportivo – na Avenida 
Parigot de Souza – está sendo 
feita por etapas, conforme orienta-
ção do prefeito Celso Pozzobom e 
também como cuidado para evitar 
que a erosão não volte a ameaçar 
a região. Cada novo setor recebe 
terraplenagem e gramado e só 
após consolidado as máquinas 
avançam para a área seguinte.

Desta forma, quando a ade-
quação do solo for executada em 
toda a extensão do futuro parque, 
a maior parte já estará gramada e 
pronta para receber as melhorias 
previstas no projeto. “O parque 
será construído com todos os cri-
térios de segurança e qualidade. 
Vai ser uma nova área de lazer para 
a população se encontrar, passear, 

praticar esportes e se divertir, inclu-
sive com seus bichos de estimação”, 
disse o prefeito Celso Pozzobom.

Na última semana, mais uma 
etapa da terraplenagem foi realizada, 
com a adequação de mais 4 mil m². 
“O espaço já está praticamente pronto 
para receber a grama. E já adiantamos 

mais uma área para a próxima 
etapa, além de removermos parte 
dos muros. Aos poucos o futuro par-
que começa a ganha forma e, até o 
final do ano, creio que entraremos 
na reta final”, estimou o secretário 
de Obras, Planejamento Urbano e 
Projetos Técnicos, Isamu Oshima.

NA última semana, mais uma etapa da terra-
planagem foi realizada, com a adequação de 
mais 4 mil m²

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Encontro de Aeromodelismo
Entre a sexta-feira (5) e o 

domingo (7), centenas de pessoas 
se reuniram em Umuarama, para o 
1º Encontro Paranaense de Aero-
modelismo. No céu da Capital da 
Amizade, 70 amantes da aviação, 
fascinaram os espectadores com 
seus aeromodelos.

O encontro organizado pelo CAPU 
– Clube de Aeromodelismo Pelicano 
de Umuarama, aconteceu no clube, 
situado ás margens da rodovia 
PR-482, saída para Maria Helena, 
ao lado do aterro sanitário municipal.

O evento que aconteceu pela pri-
meira no município, reuniu, além 
dos pilotos de Umuarama, tam-
bém aeromodelistas de Cianorte, 
Campo Mourão, Londrina, Maringá, 
Curitiba e Loanda.

Uma das principais atrações 
do evento foi o campeão brasi-
leiro, Fábio Borges, de Franca/
SP, que exibiu habilidades cha-
mando a atenção dos praticantes 
da modalidade.

O paulistano de 39 anos levou 
para o evento seu próprio avião, 
um Aeromodelo Extra 300. “Este 
modelo foi projetado por mim, uso 
ele para participar dos encontros. 

Vitórias
Há 15 anos participando de 
competições, Fábio Borges foi 
tricampeão da IMAC - Interna-
tional Miniature Aerobatic Club, 
evento que reúne pilotos de 
aeromodelismo do Brasil e 
dos Estados Unidos. As três 
vitórias vieram na categoria 
de acrobacia. Porém o piloto 
afirma que não participa mais 
de competições.
“O último campeonato que eu 
fui foi em 2014, nesses últimos 5 
anos eu me dedico mais ao meu 
trabalho, que é fazer com que 
novos adeptos se iniciem nas competições. É uma dedicação muito grande, fazer 
com que novos pilotos se tornem campeões”.
O jornal Tribuna Hoje News acompanhou o piloto durante o sábado (6). O paulistano 
fez uma apresentação de voo com música, considerado pelos participantes como se 
fosse um ballet aéreo. O que chamou a atenção do público presente.

O encontro do Clube de Aeromodelismo Pelicano, 
aconteceu no final de semana e levou centenas de 
espectadores e aeromodelistas

Posso dizer que ele é bem potente, 
equipei com um motor de 150 cilin-
dradas, praticamente tem a potên-
cia de uma moto”, comenta.

BRINQUEDO DE ADULTO
Borges conta que gasta em torno 

de R$ 20 mil, em seus aeromode-
los. “Um avião que eu monto para 
as competições vai custar em torno 
de R$ 20 mil. Porém esse valor 
varia, dependendo da proposta 
do piloto. Caso queira investir em 

aviões pequenos, pode conseguir um 
modelo no valor de R$ 500, mas os 
modelos maiores podem chegar a 
R$ 10 mil. Os jatos são mais caros 
ainda, custam cerca de R$ 15 mil”, 
conta o campeão.

“Além de ser meu hobby, mon-
tar aeromodelos se tornou a minha 
profissão com o passar dos anos, 
dou aulas para iniciantes e auxilio 
pilotos que querem participar das 
competições”, conclui.

FÁBIO Borges campeão brasileiro de aeromodelismo trouxe conhe-
cimento e troca de experiência para os competidores paranaenses

Clube Pelicano
O Clube Pelicano é organizado por 
um grupo de entusiastas e pro-
fissionais da aviação, cujo hobby 
é construir réplicas em escala de 
aeronaves, inclusive com sistemas 
básicos de voo, e coloca-las para 
voar enquanto são controladas à 
distância. No grupo organizador há 
profissionais de todos os tipos, de 
administradores a pilotos de avião.
As pessoas que compareceram 
ao evento levar um quilo de 
ração, como forma de ingresso 
para prestigiar as manobras de 
aeromodelismo.
De acordo com a diretoria do 
Clube Pelicano foram arrecada-
dos 360 quilos de ração animal 
que foram doados para a Socie-
dade de Amparo Animais de 
Umuarama (Saau).

FOTOS: JOAS CAVALCANTE



08 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 09 DE JULHO DE 2019

Guerreiro do Comércio
Em cerimônia reúne em Curi-

tiba mais de mil empresários e 
convidados para a entrega do 
troféu Guerreiro do Comércio e 
da Comenda Ordem do Mérito do 
Comércio do Paraná, um umuara-
mense está entre os homenagea-
dos da edição de 2019.          

A Federação do Comércio de 
Bens, Ser viços e Turismo do 
Paraná (Fecomércio PR), em come-
moração ao dia do comerciante, 
promoverá no dia 12 de julho, às 
19h30, a 14ª edição do troféu 
Guerreiro do Comércio, em que 
destaca empresários e trajetórias 
de sucesso paranaenses.

Serão 47 empresários ligados 
a sindicatos filiados à Fecomércio 
PR, que receberão a graça com 
a homenagem, em Curitiba, em 
evento celebrado no Centro de 
Eventos Expo Unimed, com patro-
cínio da Caixa Econômica Federal.

Os premiados são indicados 
segundo critérios de projeção, 
tempo de mercado, reconheci-
mento da comunidade e noto-
riedade empresarial. Com o prê-
mio, a Fecomércio PR pretende 
destacar os empreendedores 

que geraram opor tunidades de 
trabalho e ajudaram a impulsio-
nar e desenvolver o Paraná e o 
país. As histórias profissionais 
e pessoais passam por homens 
e mulheres inovadores e criati-
vos ao empreender e por novos 
e antigos negócios que vencem 
desafios diários e crises para 
manutenção de empregos.

COMENDA
Além de premiar empresários 

de destaque, a Fecomércio PR 
entrega a comenda “Ordem do 
Mérito do Comércio do Paraná”, 
que destaca importantes nomes 

do cenário paranaense.
Desde sua criação, há 51 anos, 

a homenagem foi entregue a apenas 
26 personalidades e, nesta edição, 
contempla outras três: o jurista 
Eduardo Rocha Virmond; o presi-
dente da Cocamar, Luiz Lourenço e 
o senador Oriovisto Guimarães.

Aos homenageados serão 
entregues medalhas no formato 
da Cruz de Malta – um desenho 
formado por oito pontas –, que 
representa uma pessoa observa-
dora, confiável, inventiva, habi-
lidosa, distinta, sábia, perseve-
rante e encorajadora.

Uma ideia que surgiu durante 
as comemorações dos 64 anos 
da Capital da Amizade, entre 
empresários e o prefeito Celso 
Pozzobom, foi o ponto de partida 
para a organização da 1ª Fecoum 
– Feira da Construção de Umua-
rama, que já ganhou forma e 
data: será realizada em outubro 
próximo, de 17 a 20, no Pavilhão 
de Indústria e Comércio do Par-
que de Exposições Dario Pimenta 

Feira movimentará construção civil
Nóbrega. A partir de 2020, a feira 
deve integrar o calendário de festi-
vidades do aniversário da cidade.

Estão à frente do projeto os 
empresários Ronie Perini e Júlio 
Meloni, do ramo imobiliário, e o publi-
citário Leonardo Revesso. A Fecoum 
será realizada em parceria com a 
Prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Indústria, Comércio e 
Turismo, com objetivo de ser uma 
vitrine de produtos e tendências para 

dois dos setores mais importantes 
da economia local, inclusive com a 
geração de empregos – a constru-
ção civil e o mercado imobiliário.

Pozzobom parabenizou empre-
sários, pela iniciativa, e reforçou a 
parceria com a Prefeitura. “Precisa-
mos estimular esse tipo de evento, 
que envolve um setor econômico tão 
importante e que ajuda a desenvol-
ver uma de nossas características 
marcantes – o turismo de negócios”.

Homenageado
Representando o município de 

Umuarama, Nilson Destro, indicado 
pelo Sindicato dos Lojistas do Comér-
cio Varejista de Gêneros Alimentícios, 
de Maquinismos, Ferragens e Tintas 
e de Material Elétrico e Aparelhos 
Eletrodomésticos de Umuarama 

(Sindlojistas Umuarama). Desde que 
o prêmio “Guerreiro do Comércio” 

foi criado, em 2006, 678 empresários 
– de um total de 500 mil empresas 

paranaenses - foram homenageados.

ASSESSORIA
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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 0,63 4,40 6,04

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

7/6 a 7/7 0,5000 0,3715 0,0000
8/6 a 8/7 0,5000 0,3715 0,0000
9/6 a 9/7 0,5000 0,3715 0,0000
10/6 a 10/7 0,5000 0,3715 0,0000
11/6 a 11/7 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/19 875,25 3,00 2,2%
FARELO jul/19 304,20 0,40 -2,6%
MILHO jul/19 438,50 4,50 5,5%
TRIGO jul/19 516,75 -2,50 2,4%

Ações % R$
Petrobras PN +0,91% 27,65
Vale ON +1,17% 50,95
Gol PN +1,26% 40,91
Ambev S/A ON -0,32% 18,94
Viavarejo ON +6,30% 6,75
Kroton ON +5,81% 12,38

IBOVESPA: +0,42% 104.530 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0864 1,0764 1,0651
IGP-DI (FGV) 1,0825 1,0693 1,0604
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 68,03 0,0% -3,5% 67,00
MILHO 29,71 1,3% 5,0% 29,50
TRIGO 46,50 0,1% 0,6% 46,50
BOI GORDO 150,73 0,0% 0,5% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,74
Libra est. 0,7998
Euro 0,8921
Peso arg. 41,85

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,3% 3,8070 3,8080 -0,9%

PTAX  (BC) -0,4% 3,8059 3,8065 -0,7%

PARALELO -0,2% 3,7400 4,0300 -1,0%

TURISMO -0,2% 3,7400 4,0100 -1,0%

EURO -0,4% 4,2657 4,2667 -2,1%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 1.535,06 1.536,93 0,12 1,56 4,79
Oeste 1.536,83 1.538,42 0,10 1,23 3,86

DÓLAR 08/07

Iene R$ 0,0350
Libra est. R$ 4,76
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.614,21 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 08/07 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 08/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 73,50 -0,7% -2,0%
SOJA Paranaguá 80,50 -0,6% -1,2%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% -1,5%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

Workshop e treinamentos
na Casa do Empreendedor

A Casa do Empreendedor rea-
liza hoje (9), mais um encontro 
aberto a empresários e empreen-
dedores que buscar desenvolver 
um negócio. É o workshop “Aten-
dimento da minha empresa com 
foco no cliente: como definir?”. 
As inscrições são gratuitas e 
maiores informações podem 
ser obtidas pelos telefones (44) 
3624-8064 e 3055-4023.

O treinamento ajudará o empreen-
dedor a responder dúvidas, como 
por exemplo: Toda empresa precisa 
ter um padrão de atendimento? E 
quais os requisitos e premissas 
para não se esquecer do contato 
com o cliente? “Esse workshop traz 
informações para quem aposta na 
sua ideia, no seu negócio, e quer 
evoluir. A Casa do Empreendedor é 
parceria importante tanto na parte 
documental, de alvarás, licenças e 
outras exigências, como também 
no acesso ao financiamento e na 
qualificação dos empreendedores, 
por meio de cursos e treinamentos”, 

apontou o secretário municipal de 
Indústria, Comércio e Turismo, Dou-
glas Bácaro.

Na última semana a Prefeitura 
de Umuarama realizou, por meio 
da Casa do Empreendedor, o wor-
kshop “Como acelerar as vendas 
da minha empresa”, que objeti-
vou favorecer o fortalecimento do 
ambiente de negócios. Cerca de 40 
participantes estiveram ouvindo e 
interagindo diante das proposições 
para melhoria da participação de 
suas empresas no mercado.

“Tratamos proposta de valor a ser 
entregue ao cliente, discutido a mon-
tagem de um plano de aceleração de 

vendas; imagem e identidade visual 
das empresas e o estabelecimento 
de metas, que é essencial para 
desenvolver qualquer planejamento 
que alcance estes objetivos: ter um 
alvo”, explicou o coordenador da 
Casa, Paulo Leon Baraniuk. 

E acrescenta: “Por fim, dis-
cutimos como levar o serviço ou 
produto até o cliente e estraté-
gias a serem usadas para ganhar 
um cliente que passeia entre o 
mercado digital e nossas calça-
das. Não importa o tamanho da 
empresa, o diferencial de foco no 
cliente é necessário e até essen-
cial nos dias de hoje”, completou.

Programação
A Casa do Empreendedor tem mais um curso importante programado. 

Nesta quarta-feira, 10, começa a “Trilha para potencial empresário”, que 
terá dois encontros com os temas “O que é uma empresa? Conheça, inicie e 
inove” e “Desenvolvendo a ideia e analisando os cenários” e também duas 
horas de consultoria e análise de viabilidade, em parceria com o Sebrae. O 

primeiro encontro será às 19h desta quarta, o segundo dia 17/07, no mesmo 
horário (ambos no Sebrae) e a consultoria acontece de 18 a 30 de julho, na 

Casa do Empreendedor – com horário agendado.
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Ambulatório de Infectologia
oferece testes rápidos gratuitos

O Ambulatório de Infectologia da 
Secretaria Municipal de Saúde con-
vida a população para testes rápidos 
que serão realizados gratuitamente 
hoje (terça-feira, 9), para identifi-
car casos suspeitos de HIV, sífilis 
e hepatites B e C. Os interessados 
poderão comparecer à unidade das 
8h às 11h30 e das 13h30 às 16h 
– o endereço é Avenida Rio Branco, 
4488, Zona I, fundos do Pronto Aten-
dimento Municipal.

A ação é parte da campanha 
de orientação e prevenção de ISTs 
(infecções sexualmente transmis-
síveis e Aids) em alusão ao Julho 
Amarelo, um mês dedicado à cons-
cientização sobre hepatites virais e 
a importância de saber que é um 
portador, para interromper uma 
cadeia de contágio.

Outro fator importante é iniciar o 
tratamento o quanto antes, em caso 
de resultado positivo. Quanto mais 
rápido for iniciada a medicação e os 
cuidados necessários, maiores são 
as chances de cura e – no caso da 
Aids – de se levar uma vida prati-
camente normal. Mais informações 
pelo fone (44) 3906-1033.

Treinamento
O Ambulatório de Infectologia realizou na última semana uma capacitação com o 

médico infectologista Ricardo Delfini Perci para profissionais das unidades básicas de 
saúde (UBS). “Reunimos técnicos de enfermagem, dentistas, agentes comunitários de 
saúde (ACS), auxiliares de consultório dentário (ACD) e auxiliares gerais para o treina-
mento, em alusão ao Julho Amarelo, quando aprofundamos a abordagem sobre as 

hepatites virais”, lembrou a assistente social do ambulatório, Maria de Lourdes Gianini.
A capacitação aconteceu no último dia 5, no teatro do Centro Cultural Vera 

Schubert. “É importante lembrar que os profissionais médicos e enfermeiros das 
UBS já foram capacitados com as mesmas informações, no dia 14 de junho”, com-

pletou a assistente social.

O médico infectologista Ricardo Delfini Perci realizou palestra aos profissionais das unidades básicas 
de saúde (UBS)

O Hospital do Câncer Uopeccan de Umuarama fará um 
novo treinamento para voluntários no próximo dia 20. A 
capacitação será no auditório Dr. Cândido Garcia, dentro 
do hospital, a partir das 8h. A ação é promovida pela 
LFCC (Legião Feminina de Combate ao Câncer). Neste 
dia, todas as orientações necessárias serão repassadas aos 
interessados em se tornar voluntários no hospital. Para se 
tornar um voluntário da Uopeccan é preciso ter no mínimo 
18 anos, disponibilidade de horário, comprometimento e 
muito amor no coração. Cada voluntário pode dedicar 4 
horas semanais para as atividades da unidade. Os voluntá-
rios atuam em vários setores, como orientações aos pacien-
tes, servindo café, entre outros.

OBEMDITO

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Acadêmicos avaliam
saúde bucal de crianças

O curso de Odontologia da Uni-
versidade Paranaense fechou uma 
parceria com o Ministério Público de 
Xambrê para levar saúde bucal às 
crianças do município. Com a par-
ticipação de 35 acadêmicos, uma 
grande ação já aconteceu. A ini-
ciativa veio do Promotor de Justiça 
Mario Augusto de Lucena que, ao 
realizar uma pesquisa com os profis-
sionais da saúde da cidade sobre as 
falhas na saúde básica, identificou a 
saúde bucal como prioridade.

A partir do contato com a pro-
fessora Vanessa Rodrigues, esta-
beleceu-se a parceria com a Uni-
par. Nessa primeira etapa da ação, 
grupos de acadêmicos estiveram 
nas escolas da cidade e distritos, 
onde realizaram avaliação bucal. 
Foram contempladas 624 crianças 
do ensino fundamental e médio. 
Todo o trabalho foi coordenado pela 
professora Vanessa. “Fizemos um 
levantamento de cada caso e, aque-
les que necessitam de atendimento, 
serão encaminhados para a Clínica 
Odontológica da Unipar”, informa.

A acadêmica Karoline Prado, 
que participou da ação, conta que 
foi uma experiência gratificante: 
“Foi uma oportunidade de estar 

fora da sala de aula, em contato 
com as comunidades, vivenciando 
a realidade de cada uma... Isso é 
fundamental para nossa aprendi-
zagem. Mais do que isso, poder 
interagir e proporcionar benefícios 
para pessoas que têm essa carên-
cia foi excepcional”. A acadêmica 
Gabrielly Vieira, que também estava 
na equipe da Unipar, ressalta que 
essa experiência é um diferencial 
na graduação: “Ações como essa 

nos permitem colocar em prática 
as teorias adquiridas em sala de 
aula e acrescentam muito conhe-
cimento à nossa formação, de 
modo que saímos da universidade 
melhor preparados para o mercado 
de trabalho”. Diante do sucesso 
da ação, a assessora do promo-
tor, Maiara Gouveia, conta que o 
objetivo é expandir o atendimento 
odontológico, tanto na cidade de 
Xambrê, quanto nos distritos.

MAIS de trinta acadêmicos participaram da ação, que atendeu mais de 600 crianças

ASSESSORIA

A Polícia Rodoviária Estadual de Cru-
zeiro do Oeste apreendeu 260 quilos 
de maconha e prendeu um homem de 
36 anos, na PR-323, por volta das 
9h do domingo (7), em frente ao 
posto de fiscalização. De acordo com 
a PRE, os patrulheiros perseguiram o 
VW Parati, com placas de Curitiba e, 
quando abordaram, perto de Tapejara, 
descobriram o carregamento de droga. 
Após os procedimentos cabíveis o 
veículo e o preso foram entregues à 
Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste.

DIVULGAÇÃO
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Três assassinatos foram registra-
das pelas Polícias Civil e Militar na 
região de Umuarama. A última delas 
foi no início da tarde de ontem (se-
gunda-feira, 8) quando uma pessoa 
foi encontrada enforcada na cidade 
de Nova Olímpia. Outros dois corpos 
de pessoas vítimas de crimes de ho-
micídio derma entrada no instituto 
Médico Legal (IML) de Umuarama.

Um homem foi assassinado a 
tiros dentro de um bar em Mariluz 
e um homem foi encontrado morto 
dentro de sua casa em Alto Piquiri, 
onde aconteceu o primeiro registro.

Na tarde do domingo (7) Sérgio 
da Silva, de 54 anos, foi encontrado 
morto dentro de sua casa, no distrito 
de Saltinho do Oeste. Investigadores 
fizeram um levantamento no local e 
passaram a tratar o caso como um 
homicídio, já que no corpo da vítima 
foram encontradas lesões, algumas 
na cabeça, na região dos olhos.

A suspeita da equipe policial é 
que o homem teria sido assassina-
do a chutes a pauladas. Ninguém foi 
preso até o fechamento desta edi-
ção. De acordo com os policiais, os 

indícios apontam que Sérgio já es-
tava morto há aproximadamente 12 
horas, devido à rigidez e cheiro do 
corpo, o que indica que o crime pode 
ter acontecido na noite de sábado 
(6). A Polícia Civil descartou a pos-
sibilidade de suicídio, pois além dos 
hematomas encontrados no corpo 
do homem, foram localizados sinais 
de luta dentro da casa, além dos ob-

jetos quebrados.
Um cunhado de Sérgio é quem 

teria avisado a polícia. Ele chegou 
até a residência e se deparou como 
cunhado morto. Uma hipótese que 
não foi descartada, seria o supos-
to envolvimento da vítima com con-
trabandistas, pois na casa em que 
Sérgio estavam, foram encontrados 
cigarros contrabandeados.

Um morador de Nova Olímpia, 
de 62 anos, também foi vítima de 
um homicídio. O crime aconteceu 
na manhã de ontem (8), na aveni-
da Ipiranga. O fato foi confirmado 
pela Polícia Militar e a suspeita é 
que ele teria morrido na noite de 
domingo (7), devido ao estado rígi-
do em que o corpo se encontrava. 

De acordo com a Polícia Civil 
de Cidade Gaúcha, que investiga o 
caso, o homem estava enforcado na 
cozinha da própria residência, com 

uma câmara de ar de uma bicicleta en-
volta do pescoço. O que leva a equipe 
policial a entender que se trata de um 
assassinato é o fato de uma faca ter 
sido colocada na câmara de ar que en-
forcava a vítima, que parecia ter sido 
usada como torniquete.

Conforme a Polícia Militar de 
Nova Olímpia, a ex-companheira da 
vítima esteve na casa do homem na 
segunda pela manhã e constatou o 
enforcamento. Ela então ligou para 
o hospital da cidade, mas quando 

os socorristas chegaram, apenas 
constataram o óbito.

Os policiais ainda procuram por 
suspeitos, mas a dificuldade é 
grande, pois ninguém foi visto nas 
imediações, entrando ou saindo 
da casa da vítima entre sábado (6) 
e domingo (7). O homem foi iden-
tificado pela Polícia Militar como 
Euzebio Borghi.

A polícia civil verificou a identi-
dade e descobriu que a vítima não 
possuía antecedentes criminais.

VÍTIMA foi encontrada morta dentro da casa no distrito de Saltinho do Oeste

DIVULGAÇÃO

Baleado no bar
Outro crime que está sendo investigado pela polícia da região, aconteceu em Mariluz 
(38 quilômetros de Umuarama). Um assassinato que aconteceu dentro de bar na 
noite do domingo (8).
Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste receberam um co-
municado relatando detalhes a respeito do crime e uma equipe foi deslocada até o 
estabelecimento, situado na avenida Marília, centro da cidade.
No local, os PMs se depararam com um homem caído, ensanguentado, devido aos 
ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo.
Ainda com vida a vítima foi encaminhada às pressas ao Hospital Municipal de Mariluz, 
mas não resistiu aos ferimentos.
Nos levantamentos iniciais feitos pelos policiais, foi descoberto que o homem bale-
ado, identificado como Quintino dos Santos Correa, de 42 anos, estava acompanha-
do de um desconhecido. Eles estavam sentados à uma mesa no estabelecimento, 
quando o acompanhante saiu. Minutos depois um homem retornou armado e atirou 
contra Quintino. Em seguida, fugiu em uma motocicleta onde havia um comparsa.
A polícia estuda, entre outras hipóteses, um crime passional. O corpo de Quintino foi 
trasladado ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama, onde foi necropsiado.

Final de semana violento na região de Umuarama

HOMEM baleado ficou caído no chão do bar até a 
chegada do socorro
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Morte em Nova Olímpia

Esfaqueado no Jaboticabeiras
Um homem de 40 anos teve que 

ser socorrido às pressas e levado 
ao hospital de plantão na noite do 
sábado (6) após levar duas facadas 
quando estava em um bar, na rua 
Jasmim, no Parque das Jabuticabei-
ras, em Umuarama.

De acordo com testemunhas, a ví-
tima tomava cerveja com o suspeito 
no estabelecimento minutos antes 
do ocorrido. Segundo os relatos, o 
suspeito se levantou da mesa, saiu 
do bar e retornou com uma faca. 
Sem dizer qualquer coisa, golpeou 
o homem que estava bebendo com 
ele. Testemunhas disseram que não 
houve discussão entre os dois. PMs 
foram acionados e isolaram o local 
até a chegada da equipe de socorro 
do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu).

O homem recebeu os primeiros 
atendimentos ainda no local do cri-
me e posteriormente foi encaminha-
do para o hospital.

DIVULGAÇÃO
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Três assassinatos foram registra-
das pelas Polícias Civil e Militar na 
região de Umuarama. A última delas 
foi no início da tarde de ontem (se-
gunda-feira, 8) quando uma pessoa 
foi encontrada enforcada na cidade 
de Nova Olímpia. Outros dois corpos 
de pessoas vítimas de crimes de ho-
micídio derma entrada no instituto 
Médico Legal (IML) de Umuarama.

Um homem foi assassinado a 
tiros dentro de um bar em Mariluz 
e um homem foi encontrado morto 
dentro de sua casa em Alto Piquiri, 
onde aconteceu o primeiro registro.

Na tarde do domingo (7) Sérgio 
da Silva, de 54 anos, foi encontrado 
morto dentro de sua casa, no distrito 
de Saltinho do Oeste. Investigadores 
fizeram um levantamento no local e 
passaram a tratar o caso como um 
homicídio, já que no corpo da vítima 
foram encontradas lesões, algumas 
na cabeça, na região dos olhos.

A suspeita da equipe policial é 
que o homem teria sido assassina-
do a chutes a pauladas. Ninguém foi 
preso até o fechamento desta edi-
ção. De acordo com os policiais, os 

indícios apontam que Sérgio já es-
tava morto há aproximadamente 12 
horas, devido à rigidez e cheiro do 
corpo, o que indica que o crime pode 
ter acontecido na noite de sábado 
(6). A Polícia Civil descartou a pos-
sibilidade de suicídio, pois além dos 
hematomas encontrados no corpo 
do homem, foram localizados sinais 
de luta dentro da casa, além dos ob-

jetos quebrados.
Um cunhado de Sérgio é quem 

teria avisado a polícia. Ele chegou 
até a residência e se deparou como 
cunhado morto. Uma hipótese que 
não foi descartada, seria o supos-
to envolvimento da vítima com con-
trabandistas, pois na casa em que 
Sérgio estavam, foram encontrados 
cigarros contrabandeados.

Um morador de Nova Olímpia, 
de 62 anos, também foi vítima de 
um homicídio. O crime aconteceu 
na manhã de ontem (8), na aveni-
da Ipiranga. O fato foi confirmado 
pela Polícia Militar e a suspeita é 
que ele teria morrido na noite de 
domingo (7), devido ao estado rígi-
do em que o corpo se encontrava. 

De acordo com a Polícia Civil 
de Cidade Gaúcha, que investiga o 
caso, o homem estava enforcado na 
cozinha da própria residência, com 

uma câmara de ar de uma bicicleta en-
volta do pescoço. O que leva a equipe 
policial a entender que se trata de um 
assassinato é o fato de uma faca ter 
sido colocada na câmara de ar que en-
forcava a vítima, que parecia ter sido 
usada como torniquete.

Conforme a Polícia Militar de 
Nova Olímpia, a ex-companheira da 
vítima esteve na casa do homem na 
segunda pela manhã e constatou o 
enforcamento. Ela então ligou para 
o hospital da cidade, mas quando 

os socorristas chegaram, apenas 
constataram o óbito.

Os policiais ainda procuram por 
suspeitos, mas a dificuldade é 
grande, pois ninguém foi visto nas 
imediações, entrando ou saindo 
da casa da vítima entre sábado (6) 
e domingo (7). O homem foi iden-
tificado pela Polícia Militar como 
Euzebio Borghi.

A polícia civil verificou a identi-
dade e descobriu que a vítima não 
possuía antecedentes criminais.

VÍTIMA foi encontrada morta dentro da casa no distrito de Saltinho do Oeste

DIVULGAÇÃO

Baleado no bar
Outro crime que está sendo investigado pela polícia da região, aconteceu em Mariluz 
(38 quilômetros de Umuarama). Um assassinato que aconteceu dentro de bar na 
noite do domingo (8).
Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste receberam um co-
municado relatando detalhes a respeito do crime e uma equipe foi deslocada até o 
estabelecimento, situado na avenida Marília, centro da cidade.
No local, os PMs se depararam com um homem caído, ensanguentado, devido aos 
ferimentos causados pelos disparos de arma de fogo.
Ainda com vida a vítima foi encaminhada às pressas ao Hospital Municipal de Mariluz, 
mas não resistiu aos ferimentos.
Nos levantamentos iniciais feitos pelos policiais, foi descoberto que o homem bale-
ado, identificado como Quintino dos Santos Correa, de 42 anos, estava acompanha-
do de um desconhecido. Eles estavam sentados à uma mesa no estabelecimento, 
quando o acompanhante saiu. Minutos depois um homem retornou armado e atirou 
contra Quintino. Em seguida, fugiu em uma motocicleta onde havia um comparsa.
A polícia estuda, entre outras hipóteses, um crime passional. O corpo de Quintino foi 
trasladado ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama, onde foi necropsiado.

Final de semana violento na região de Umuarama

HOMEM baleado ficou caído no chão do bar até a 
chegada do socorro
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Morte em Nova Olímpia

Esfaqueado no Jaboticabeiras
Um homem de 40 anos teve que 

ser socorrido às pressas e levado 
ao hospital de plantão na noite do 
sábado (6) após levar duas facadas 
quando estava em um bar, na rua 
Jasmim, no Parque das Jabuticabei-
ras, em Umuarama.

De acordo com testemunhas, a ví-
tima tomava cerveja com o suspeito 
no estabelecimento minutos antes 
do ocorrido. Segundo os relatos, o 
suspeito se levantou da mesa, saiu 
do bar e retornou com uma faca. 
Sem dizer qualquer coisa, golpeou 
o homem que estava bebendo com 
ele. Testemunhas disseram que não 
houve discussão entre os dois. PMs 
foram acionados e isolaram o local 
até a chegada da equipe de socorro 
do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu).

O homem recebeu os primeiros 
atendimentos ainda no local do cri-
me e posteriormente foi encaminha-
do para o hospital.

DIVULGAÇÃO
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Umuarama é ouro no jiu-jtsu
Atletas umuaramenses partici-

param, no último domingo (7), do 
Campeonato Open Jiu-Jtsu Cham-
pionship em Cidade Gaúcha.

Foram 20 alunos da Acadêmia 
FP Team, sendo que 12 repre-
sentaram Umuarama e 8 são de 
Douradina.

Gabriela Gonçalo, Fernanda 
Freitas e Edicleia Zatelli, foram 
as mulheres que se destacaram 
na competição.

Fernanda Freitas, atualmente na 
faixa azul, obteve o ouro nas cate-
gorias absoluto (todos os pesos) 
e em sua categoria (competiu com 
atletas de seu peso).

Gabriela levou a medalha de 
ouro em sua categoria até 60 
quilos e chegou à final do abso-
luto lutando contra sua colega 
de treino, Edicleia Zatelli, as 
duas atletas optaram por não se 
enfrentar e dividiram o prêmio. 
Edicleia conquistou o ouro em 
sua categoria.

“Toda competição para mim vem 
sendo muito importante. Estou com 
o foco de competir o sul-americano 
em novembro, então participando 
de competições regionais, faz com 
que eu melhore meu treinamento 
e tenho a experiência de lutar com 
diferentes atletas”, disse Gabriela 
Gonçalo, afirmando que está feliz 
com o crescimento do esporte e 
das mulheres no tatame.

Vida e Solidariedade
Alunos do projeto Anjos do Tatame 
da Associação Vida e Solidariedade de 
Umuarama também fizeram bonito na 
competição, alcançando o pódio. Com 
a ajuda do professor Tomeya Sahara, 
Diego Siqueira obteve o 1º lugar na 
categoria leve, Raiane Alves também 
conquistou o 1º lugar na categoria 
infantil galo e Lorena Lira alcançou o 3º 
lugar na categoria infantil B.
Estes alunos agora pretendem parti-
cipar do Mundial de Jiu-Jitsu dias 25 a 
28 de julho em Ibirapuera/SP.
De acordo com a diretoria da asso-
ciação serão gastos cerca de R$ 3.400 
com os três alunos, este valor está 
incluso, inscrição do campeonato, 
passagem, diária e alimentação.

Hoje (9), acontece mais uma 
rodada do Campeonato Citadino 
Chave Ouro. Faltando apenas 10 
rodas para acabar a primeira 
fase da competição, nesta quar-
ta-feira, 6 equipes entrarão em 
quadra para a disputa do Fiat 

Citadino Chave Ouro
Mobi 0 Km.

Na primeira par tida Clínica 
Veterinária Santa Clara (4º lugar), 
enfrenta a Barbearia do Higão (lan-
terna), às 19h. Em seguida Aceru/ 
Flávyo Tur (3º lugar) bate de frente 
com Dunas Futsal (7º lugar), às 

20h. A última partida da noite será 
entre UPC D’Itália Sorvetes (12º 
colocado) e AIDU Agape Contabili-
dade (lanterna), às 21h.

Os jogos acontecerão no 
Ginásio de Espor te Amário Viera 
da Costa.

DIVULGAÇÃO

DOS 20 atletas da FP Team que participaram do campeonato, apenas um 
ficou em segundo lugar

DIVULGAÇÃO
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Seleção pode disputar
40 jogos até a Copa

Campeã da Copa América, 
a seleção brasileira ficará dois 
meses ausente dos gramados, 
mas depois dará início a uma 
maratona até o Catar, sede da pró-
xima Copa do Mundo. Poderão ser 
40 jogos até a abertura do mais 
importante dos torneios, no dia 21 
de novembro de 2022.

A Seleção disputará mais seis 
amistosos em 2019. No dia 6 de 
setembro, o rival será a Colômbia, 
em Miami, e para o dia 10 está mar-
cado o reencontro com o Peru, der-
rotado na final da Copa América, em 
Los Angeles. A CBF ainda não anun-
ciou os jogos de outubro e novem-
bro, mas é boa a possibilidade de 
eles serem realizados na Ásia.

Em 2020 terão início as elimina-
tórias sul-americanas para a Copa 
do Catar. As primeiras rodadas 
serão disputadas em março, e o 

Neymar avisou ao Paris St. Ger-
main na semana passada que não 
quer mais jogar pelo clube. O 
anúncio foi feito em uma reunião 
telefônica com o novo diretor do 
clube, o brasileiro Leonardo.
Na conversa, o dirigente apre-
sentou o projeto que criou para 
o PSG. Neymar, então, elogiou 
as ideias, mas reforçou que seu 
desejo é sair. Ontem (8), o ata-

cante não se reapresentou com o restante do grupo para a pré-temporada. Os jogadores 
que não estavam com seleções nacionais fazem exames físicos e médicos até hoje (9) no 
hospital americano em Neuilly sur Seine, na capital francesa. A partir de amanhã (10), os 
jogadores vão para campo no CT do clube, em Saint-Germain-en-Laye.
A ausência, porém, só aumenta as especulações envolvendo Neymar e seu ex-clube, o 
Barcelona. Na última semana, o presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, 
concedeu uma coletiva de imprensa e falou sobre os rumores: “Sabemos que ele quer sair 
do PSG, mas também sabemos que o PSG não quer que ele saia”, afirmou o dirigente.

Copa do Brasil retorna
 
Com o fim da Copa América, a bola 

volta a rolar já no meio desta semana e 
coloca os clubes brasileiros em decisões 
importantes. Quatro jogos vão abrir a fase 
de quartas de final da Copa do Brasil, com 
partidas de ida e volta.

Três jogos estão marcados amanhã 
(10). O Grêmio recebe o Bahia, em 
Porto Alegre, às 19h15. Um pouco mais 
tarde, às 21h30, duelam Athletico-PR x 
Flamengo e Palmeiras x Internacional.  
Na quinta-feira, às 20 horas, será reali-
zado o clássico Cruzeiro x Atlético-MG.

As partidas de volta serão realiza-
das no próximo dia 17, com os mandos 
invertidos. O campeão da Copa do Brasil 
assegura vaga na Copa Libertadores da 
América de 2020.

formato é o mesmo das edições 
passadas. Os 10 países filiados à 
Conmebol vão se enfrentar em dois 
turnos, com 18 jogos para cada 
um. O torneio vai se estender até 
novembro de 2021.

Também no ano que vem 
haverá mais uma edição da Copa 
América, que passará a ser dispu-
tada de quatro em quatro anos, 
sempre que houver Eurocopa – ou 
seja, a seguinte deve acontecer 

somente em 2024, e “deve” é 
uma precaução em razão das ins-
tabilidades da Conmebol.

A Copa América de 2020 terá, 
pela primeira vez, duas sedes: Argen-
tina e Colômbia, que será a base da 
seleção brasileira. Cada um dos dois 
grupos terá seis seleções jogando 
entre si na primeira fase, o que 
elevará o número de partidas. Vale 
lembrar que o Campeonato Brasileiro 
não será paralisado.

SELEÇÃO terá longa 
caminhada até a Copa 
do Mundo de 2022

SERGIO MORAES/REUTERS

AFP
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disse que a liberou para que encontre sua 
fi lha. Otávio fi ca nervoso, pois Rebeca saiu 
sem avisá-lo. Raul leva Isabela (que na ver-
dade é Manuela) para o ensaio na gravadora. 
Sandro os segue. Omar ameaça Mateus por 
ter o dedurado. Ao sair de casa, Sandro 
encontra Isabela em frente a mansão.

TOPÍSSIMA
Rafael diz admirar Gabriela. O pessoal 

da república estranha o comportamento de 
Edison. Paulo Roberto chega alcoolizado até 
o hotel. Beatriz atende a porta e surpreende 
com ele tentando beijá-la. Jandira conversa 
com Madalena e pergunta como foi a reação 
de Zeca quando soube que ela estava grávida. 
Beatriz liga para Rafael e fala sobre a embria-
guez de Paulo Roberto. Vitor busca Jandira no 
Vidigal e diz que eles realmente não podem 
ter a criança. Ela fi ca triste.

JEZABEL 
Micaías pede a Emanuel a mão de Raquel 

em casamento. Acabe conversa com Aisha 
e diz que não concorda com Jezabel de via-
jar e deixar o fi lho com as servas. Phineas 
e Dido se encontram as escondidas. Eliseu 
está arando a terra e conversa com Elias. 
O profeta diz que ele o sucederá na missão 
de Deus. Elias retira o seu manto e o coloca 
sobre Eliseu que fi ca emocionado. Dalila vem 
se aproximando e vê Eliseu com o manto de 
Elias e fi ca chocada. 

com Márcio. Rock afi rma a Fabiana que Jô 
armou contra ele. Nilda chega à casa de 
Amadeu e Gilda. Nilda comenta com Rael 
que acredita que Jô seja inimiga de Maria da 
Paz. Jô sente ciúmes de Régis com Maria da 
Paz. Rock confronta Jô. Gilda inicia a nego-
ciação de um apartamento e Agno a parabe-
niza. Maria da Paz proíbe Chiclete de usar sua 
arma dentro de casa. Régis anuncia a Jô que 
não aceitará sua relação com Téo.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sem ter para onde ir, Débora acaba 

dormindo no carro. Na escola, Guilherme e 
Marcelo falam sobre o problema de Glória, 
e Débora escuta toda a conversa. Glória vai 
até a casa de Branca para pedir ajuda. Jeff e 
Vini convencem Salvador a os deixar olhar a 
estatueta de gato. Pendleton da inicio ao jogo 
de realidade virtual na escola Ruth Goulart, 
mas é interrompido pelas crianças do MaGa-
BeLo, que invadem a rádio da escola para 
fazer um pronunciamento. Afonso vai até a 
casa de Luisa a procura de Débora. Yasmin, 
Luigi, Ruth e Marcelo conseguem impedir 
que o Clubinho faça mais acusações contra 
Pendleton.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Joel dá uma bronca em Omar e leva o 

fi lho ao vilarejo para pedir desculpas a todos 
os que sofreram com o que ele fez. Otávio 
pergunta a Safi ra onde está Rebeca. Safi ra 
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

Filipe por Rita e lamentam por Martinha. Pei-
xoto e Marco sofrem a morte de um colega, 
e o major desabafa com Carla. Filipe termina 
o namoro com Martinha. Raíssa e Jaqueline 
fazem uma pesquisa com os alunos do colé-
gio. Carla enfrenta um homem que observa 
o Baixadas, e Thiago se preocupa. Martinha 
alerta Guga sobre a impossibilidade de convi-
dar Filipe e Rita para sua festa de aniversário. 
Madureira e Daniel estranham a presença de 
um homem junto aos lutadores. Madureira 
denuncia o homem suspeito para Marco. 
Thiago procura Anjinha.

VERÃO 90
Jerônimo coloca Mercedes em uma situa-

ção constrangedora durante a inauguração da 
emissora. Vanessa se estressa com a mega-
lomania de Jerônimo. Jofre recebe Manu, que 
chega de surpresa na casa de Lidiane. Manu 
diz a Jofre que sua relação com Marco Auré-
lio é apenas profi ssional. Madá diz a Álamo 
que teve uma sensação estranha quando viu 
Galdino/Andreas. Moana conta para João que 
está grávida. Manu entra na casa de João e 
dá de cara com Moana.

A DONA DO PEDAÇO 
Evelina impede que Chiclete atire contra 

Kim na festa de casamento. Amadeu desabafa 

Em “Órfãos da terra”, Ester decide controlar as 
saídas de Abner. Benjamin investiga a vida de 
Dalila. Dalila vê Fauze e se desespera. Paul 
é humilhado por Dalila e promete se vingar. 
Raduan sofre com a separação da família. Artur-
zinho sabota a reunião de Aline e Caetano com 
a assistente social. Norberto teme falhar com 
Valéria e pede ajuda a Gabriel. Marie confronta 
Bruno sobre Laila. Martin inaugura sua exposi-
ção. Benjamin descobre a identidade de Dalila/
Basma. Laila revela a todos que Basma é Dalila.

Laila revela a todos 
que Basma é Dalila
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As coisas vão fi car muito agitadas com as pes-
soas ao seu redor e você vai ser bombardeado 
com todos os tipos de solicitações. Não diga 
sim a todas. Sua energia vai voltar para iniciar 
um projeto, o que signifi ca muito para você.

A revisão que você está realizando o incen-
tiva a adotar valores novos e mais profundos. 
Uma onda de cansaço está apontando na 
direção certa. Uma noite tranquila seria o 
ideal, descanse.

Seu senso de humor o torna mais popular do 
que nunca e será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo 
a encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo

Você vai ter a chance de aprender sobre si 
mesmo através de suas reações. Apesar de 
alguns momentos passageiros de cansaço, 
você estará em boa forma hoje. Revitalize-se 
através do esporte.

A relativa calma, hoje, é favorável para fazer 
uma revisão global. Concentre-se no essencial. 
Suas obrigações parecem cansativas, então 
descarregue e tente encontrar um momento 
de solidão para recuperar a sua calma interior.

A atmosfera vai ser descontraída. Você se 
dedica a novos prazeres sem perder seu senso 
de direção. Você se sente disposto a melhorar 
seu estilo de vida. Pense em uma dieta mais 
equilibrada também.

Você se sentirá corajoso hoje. É hora de uma 
explicação complicada. Você está recuperando 
a sua forma muscular. Você vai se sentir mais 
leve e seus refl exos serão mais nítidos.

É um bom momento para qualquer coisa 
relacionada com questões ofi ciais, jurídicas e 
administrativas. Este é o momento para agir. 
Mantenha seus pés no chão, especialmente se 
você for convidado para jantar.  

Seu otimismo é contagiante e você vai 
conhecer pessoas novas. Você estará em 
sua melhor forma, então aproveite esta 
oportunidade para ficar alerta a certos maus 
hábitos em seu estilo de vida.

Os movimentos planetários causarão tensão hoje, 
mas algumas boas notícias vão compensar 
isso. Você está perdendo a calma muito rapida-
mente e vai gastar energia com isso. Obtenha 
algum espaço, você tem tempo sufi ciente.

Você sente uma necessidade de aproveitar a 
vida e isso é exatamente o que você precisa 
para recarregar suas baterias de hoje. Seu bom 
humor é contagiante e você levará pessoas a 
sua volta junto com você.

Você terá que fi car longe de sua rotina diária. 
Faça isso antes que você se sinta completamente 
saturado. Uma sensação de bem-estar interior lhe 
permitirá colocar as suas ideias em perspectiva e 
uma atmosfera calma lhe dará força.
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HÃOC
TOMJOBIMU

MUMIAOPERAR
TIRÇRES
ULTRAMARINO

PAIROLADAS
AMAPACID

IRCMAOME
ENSEADANAE

ESSSILEX
TIJUCAONT
PROPRIEDADE

AROPSRN
NSOTIMAS

RATOIOBÃ
MELODRAMATICO

Sem
cultura;

ignorante

Realizar
uma inter-

venção
cirúrgica

Ferra-
menta do
afiador

de facas 

Vitamina
chamada
calciferol

Estado bra-
sileiro fron-
teiriço ao
Suriname

Robson
Caetano,

atleta
brasileiro 

Peixe or-
namental

(bras.)

"(?) of
Time", 
hit de

Beyoncé
Periódico 
impulsio-
nado por 

Gutemberg

Afeição
para com
outrem

Braço, 
em inglês

Abreviatu-
ra latina
posposta
em cartas 

Clube de
futebol

potiguar

Muito
boas

Satélite
vulcânico
de Júpiter

(Astr.)

Aditivo 
do sal

caseiro
(símbolo)

Direito de
(?): garan-
tia consti-
tucional

brasileira

Magoa

O "J"
grego

Pequena
baía

Bairro
carioca

101, em romanos 

Giradas
Aquilo 
que se

presume

Sermão sobre tre-
chos do Evangelho

Parceiro
de Vinicius

(Mús.)

Feijão com farinha en-
feitado com ovos cozi-
dos (Cul.)

Progenitor

Conselho
(?), órgão
criado por
D. João VI

Cadáver 
embalsa-

mado

A voz do
pardal
Cabeça 
de gado

O ferro
magnético
Tony Ra-
mos, ator 

O gênero
teatral que
envolve e-
moções e-
xageradas

Armação
de óculos Animal

como Stuart Little
(Cin.)

Vogal do
jogo da
velha

Serpente de 85% dos
acidentes
ofídicos
no Brasil

Atividades acadêmi-
cas de universidades,
atendem demandas

da sociedade 
Austral

Centro dos 
anfiteatros
romanos

Recebeu o
 Corão do
Arcanjo
Gabriel

Conjunção que intro-
duz uma oposição ao

que já foi dito

Quartzo muito duro
usado na Idade da
Pedra Verdura 
de sopas (Cul.)

2/mó. 3/arm — end. 4/iota — rato. 6/tijuca. 7/homilia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

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

Existe também 
uma segunda for-
ma de culpa. Tem 
a ver com o equi-
líbrio entre o dar 
e o tomar. Quando 
alguém me pre-

senteia com algo, 
sinto-me em dívida 
em relação a ele. 
O que recebi não 
me deixa em paz 
até que devolva 
algo equivalente.  
(Berth Hellinger)

Happy Day
 A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário hoje -, 
Esmael Alves, Gilson Adorno Reis, Abner Costa, 

André Cardoso e Silma Mattos. Da coluna: 
felicidades! 

Nova Fase 
A presidente do Conselho da Mulher Em-

presária  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 interessa-

das), Visitas Técnicas e a tradicional Feira 
Ponta de Estoque, já agendada para os dias 

22, 23 e 24 de agosto.  

Papo Cabeça
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 . que acontece no 

auditório da Aciu no próximo dia 11, às 19h. 

ZOOM KIDS
Francisco,  estréia na  ZOOM KIDS  desta semana,  para mostrar sua carinha de sa-
peca e toda  sua  fofura. Os pais  Alexandre Verardi e Meryellen Babolin Verardi são 
pais corujas assumidíssimos.  

LUCI LEMES

OPEN
Sábado (13) é dia de consumidores de Umuarama e de toda região aproveitarem as promo-

ções especiais preparadas pelos lojistas associados à Aciu. É o Sabadão, já tradicional 
na cidade, quando o comércio abre em horário especial no segundo sábado do mês, 

das 9h às 17h, muito mais tempo para que todos possam fazer suas compras 
com tranquilidade.

ROTARY
Na posse do novo presidente 
do Rotary Clube Umuarama 
-, Vilmar Custodio Pereira, 

sua esposa Rosângela Pereira  
também foi empossada como 

membro do RC Umuarama. 
Na cerimônia o registro da 
presença do  governador do 
Distrito 4630 Edio Martelo 
e sua esposa Rosy Martelo, 
que prestigiaram esta noite 
de festividades dos novos 

presidentes e novos membros 
dos Rotary Clubes da cidade 

de Umuarama.

Maria Rosângela  e Vilmar Custódio Pereira e  Rosy Maria e Edio Martello

DIVULGAÇÃO

Em recente evento no Metropolitan, os rotarianos 
Marcela Chiavari Frederico e  Fernando Frederico.

No jantar italiano, o destaque foi para os veteranos do 
Rotary Umuarama,  Elza e Idalino Guarezzi.

FOTOS: PORTAL CIDADE 
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André Cardoso e Silma Mattos. Da coluna: 
felicidades! 

Nova Fase 
A presidente do Conselho da Mulher Em-

presária  Carla Regina Moreira Frasquette, 
reuniu-se com sua diretoria para definir os 
projetos para a nova gestão – dentre eles: 
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Competição solidária
Preparar o jovem para a vida é cuidar do futuro. 

Esse papel esteve sempre presente na história do 
SENAR-PR desde a sua criação. Não é por acaso que 
a entidade desenvolve diversas iniciativas voltadas a 
este público, como o Programa Agrinho, que leva para 
a sala de aula temas transversais que aproximam o 
campo da cidade; o Aprendizado de Adultos e Jovens 
(AAJ) que faz a ponte com o mercado de trabalho; 
e o Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) que aponta os 
caminhos para a futura profissão.

No final de junho, 300 alunos do JAA se reuniram 
em Barboza Ferraz, na região Noroeste do Estado, 
para participar do “O Desafio”, gincana marcada pela 
solidariedade, na qual os participantes devem aplicar na 
prática os conhecimentos aprendidos em sala de aula.

O programa possui uma etapa inicial com 
conhecimentos básicos nas áreas de agricultura e 
pecuária. Após esta fase, os jovens passam por uma 
etapa específica, na qual focam os conhecimentos 
em uma atividade do meio rural: Pecuária Leiteira, 
Fruticultura, Mecanização, Agricultura Orgânica, 
Olericultura e Cana-de-açúcar.

A gincana reuniu 18 turmas do JAA de 11 cidades. 
Além das provas voltadas às competências específicas 
das atividades rurais – demarcação de lotes, teste do 
parquímetro, teste da mastite – houve provas solidárias, 
em que os resultados se converteram em cadeiras de 
rodas e de banho para instituições assistenciais.

sistemafaep.org.br

Viação apresenta nova frota
O prefeito Celso Poz-

zobom e o secretário 
de Gabinete e Gestão 
Integrada do município, 
Luiz Genesio Picoloto, 
conheceram na manhã 
desta segunda-feira, 8, 
os novos ônibus que a 
Viação Umuarama está 
incorporando ao trans-
por te coletivo urbano. 
São cinco carros novos, 
modelo Marcopolo Torino 
com motor Mercedes Benz 
OF 1519, considerados 
um dos conjuntos mais 
modernos disponíveis no 
mercado, de acordo com o 
gerente da empresa, Wan-
deley Mitsuo Tsutumi.

O investimento final 
na aquisição dos veículos 
é de aproximadamente 
R$ 2 milhões. “Além de 
garantir mais conforto e 
segurança aos usuários, 
a renovação constante 
da frota é uma exigência 
contratual para a conces-
sionária. Temos hoje 28 
carros rodando nas linhas 
urbanas e a idade média é 
de 4 anos, uma das meno-
res que temos notícia em 
contratos de concessão”, 
lembrou o gerente.

Os ônibus são todos 
0 km, com modernos 
recursos de segurança e 
acessibilidade para pes-
soas com deficiência. O 

prefeito Celso Pozzobom 
elogiou a empresa pelo 
investimento e disse que 
o município também tem 
feito a sua parte para dar 
mais conforto aos usuá-
rios. “A Prefeitura está 
implantando 60 abrigos 
modernos e confor tá-
veis para os usuários da 
região central e dos bair-
ros, com um investimento 
de quase R$ 560 mil. 
São cabines cober tas, 
fechadas com vidro tem-
perado e com cadeiras, 
inclusive para pessoas 
obesas, acessibilidade e 
cadeiras reservadas para 
idosos e deficientes”, 
lembrou o prefeito.

O primeiro lote de 20 
unidades já foi implan-
tado e a montagem dos 
demais continua. “O 
trabalho é feito por eta-
pas, mas de forma con-
tínua, até a instalação 
de todos os 60 novos 
pontos de ônibus”, refor-
çou. Pozzobom disse 
que o transporte coletivo 
é uma alternativa viável 
ao trânsito individual de 
passageiros. “Quanto 
mais pessoas utilizarem 
as circulares, menos veí-
culos e motos estarão 
rodando no nosso trân-
sito. Para isso, também 
estamos investindo em 

melhorias na pavimen-
tação asfáltica, com 
recape e reperfilamento 

priorizando as ruas e ave-
nidas por onde circulam 
os ônibus”, completou.

PREFEITO Celso Pozzobom, o secretário de Gabinete Luiz Genesio Picoloto conheceram 
os novos ônibus, apresentados pelo gerente da Viação Umuarama, Wandeley Mitsuo

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Ciência Animal   Um 
sucesso! Assim foi 
avaliado o 7º Simpósio 
em Ciência Animal e 
13º Mostra Cientifica, 
promovidos pelo 
mestrado e doutorado 
em Ciência Animal com 
ênfase em Produtos 
Bioativos. O evento 
reuniu em Umuarama 
professores, graduandos 
e pós-graduandos da 
Unipar e de outras 
instituições de ensino 
superior. Diagnóstico 
laboratorial da 
toxoplasmose e sua 
importância para a saúde 
foi a palestra de abertura. 
Também entraram na 
pauta os temas: Pet 
terapia no contexto 
escolar, Morcegos e a 
saúde única: Importância 
e cuidados, Atividade 
antimicrobiana dos óleos 
essenciais: Pesquisas 
e aplicações, Agências 
de fomento e sua 
importância para o 
desenvolvimento de um 
país, e Bioativos para o 
tratamento da mastite 
bovina: perspectivas e 
desafios. 

Perícia Criminal   Área 
que chama a atenção de 
profissionais do Direito 
e da saúde, o perito 
criminal tem sido cada 
vez mais necessário nas 
questões relacionadas 
à segurança pública. 
Atento a isto, a Unipar de 
Cascavel realizou curso 
de extensão na área 

Pericial, em parceria com 
o Instituto Honorum, 
de Curitiba. O objetivo 
foi abordar a perícia de 
local de crime, papel do 
perito no local de crime 
e condutas no sentido 
de auxiliar a investigação 
criminal. O perito da 
Criminalística da Polícia 
Civil do PR, biomédico 
Thiago Massuda, 
conduziu a aula, falando 
sobre diligências no 
sentido de buscar 
provas materiais, tentar 
identificar o autor do 
crime, como cometeu o 
crime, qual instrumento/
arma ele usou. 

Edificações   O curso 
de Engenharia Civil da 
Unidade de Francisco 
Beltrão recebeu alunos 
do curso técnico em 
Edificações, do Colégio 
Estadual Mário de 
Andrade. O objetivo 
foi apresentar aos 
futuros universitários 
o projeto de extensão 
Laboratório Aberto. Além 
de conhecerem toda a 
estrutura laboratorial 
da graduação, os 
visitantes participaram 
de atividade voltada à 
tecnologia do concreto. 
Eles também puderam 
esclarecer dúvidas em 
torno do tema, levando 
em consideração 
às normatizações 
vigentes que regem as 
especificações, produção 
e controle de concretos 
utilizados em obras.

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S EFérias de inverno

A unidade do Sesc de Umuarama, 
está promovendo mais uma edição 
férias de inverno.
A atividade é desenvolvida por 
instrutores qualificados e acom-
panhamento constante, esse ano 
a temática é baseada em jogos 
de tabuleiro e brincadeiras tradi-
cionais, uma proposta que visa o 
verdadeiro brincar da criança explo-
rando outros caminhos além do 
tecnológico. Podem se inscrever 
crianças de 6 a 12 anos de idade 
ou crianças de 5 anos que com-
pletem 6 anos ainda esse ano. As 
inscrições são limitadas e devem 
ser feitas com antecedência. As 
atividades acontecerão a partir 
do próximo dia 15 e vai até 26 de 
julho, das 13h30 às 17h30.

Encontro de 
celíacos
A Acelpar estará realizando nesta 
quarta-feira (10), o encontro 
mensal do grupo de celíacos de 
Umuarama. A roda de conversa 
acontecerá na sala de Telemedi-
cina da Unipar – Sede, às 19h30. 
O encontro é aberto para pessoas 
que tenham ou conhecem algum 
familiar e amigos que possui a 
doença celíaca ou outra desordem 
em seu corpo.
 

Sobre a doença
A Celíaca é uma doença autoimune, 
que afeta o intestino delgado inter-
ferindo diretamente na absorção 
de nutrientes essenciais ao orga-
nismo como carboidratos, gorduras, 
proteínas, vitaminas, sais minerais 
e água. Caracteriza-se pela intole-
rância permanente ao glúten em 
pessoas geneticamente predispos-
tas. O único tratamento é a dieta 
isenta de glúten por toda a vida. 
Geralmente aparece na infância, 
nas crianças com idade entre 1 e 
3 anos, mas pode surgir em qual-
quer idade, inclusive nas pessoas 
adultos e idosos.
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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 

ORIENTADOR DE ATIVIDADES 
PILATES

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se até 

14/07/2019.

Vaga nº 129/19 para Umuarama

Pré-Requisitos: Superior completo em 
Bacharelado em Educação Física, Curso de 

Formação Específica em Pilates Estúdio , com 
carga horária  mínima de 120h teórico-práticas e 
30h de estágio supervisionado ,registro ativo no 
CREF/PR e experiência profissional comprovada  

com Pilates Estúdio.

Cemil inicia curso 
de Enfermagem

Estão abertas as ins-
crições para o processo 
seletivo do curso téc-
nico em enfermagem da 
Escola de Educação Pro-
fissional São Francisco de 
Assis, regida pela mesma 
mantenedora do Hospital 
Cemil, em Umuarama. O 
programa é reconhecido 
pela Secretaria Estadual 
de Educação (SEED) e 
apresenta uma série de 
diferenciais para a capa-
citação de profissionais 
que querem ingressar ou 
aprimorar conhecimentos 
na área da saúde.

Podem participar da 
seleção as pessoas inte-
ressadas que concluíram o 
ensino médio e que tenham 
18 anos completos no ato 
da matrícula. A escola vai 
ofertar 60 vagas para o 
curso, sendo 30 para as 
aulas e segunda a sexta, 
no período noturno, das 
19h às 22h40, e 30 para 
sexta e sábado, das 8h às 
11h40 e 13h às 18h30.

A inscrição para o 

processo seletivo vai até 
o dia 2 de agosto e poderá 
ser realizada de segunda a 
sexta, em horário comer-
cial (exceto das 11h30 às 
14h), no Hospital Cemil. 
É necessária a apresen-
tação de cópia de docu-
mento pessoal com foto, 
diploma ou cer tificado 
de conclusão do ensino 
médio e o preenchimento 
de uma ficha. A documen-
tação pode ser entregue 
para Andressa, Mayara, 
Natalie ou Nalú.

A prova, com 10 ques-
tões de matemática básica, 
10 questões de português 
e redação, será realizada no 
dia 10 de agosto próximo, 
às 10h e às 13h30, nas 
dependências da escola, 
que fica na rua Doutor 
Camargo, 4867. O resul-
tado será divulgado direta-
mente para os aprovados 
por e-mail ou telefone.

As aulas terão início já 
no próximo mês de agosto 
e a mensalidade cus-
tará R$ 298. Atendendo 

as exigências do MEC, 
serão 1200 horas-aulas 
teóricas e outras 600 
práticas (estágio). Estas 
acontecerão dentro do 
Cemil, sob supervisão 
de professores e da 
equipe profissional, ou 
nas unidades básicas de 
saúde (UBS) e demais 
unidades do município, 
conforme orientação da 
coordenação.

“Para manter o padrão 
de qualidade aqui no hos-
pital e diminuir a rotativi-
dade, a diretoria achou 
por bem criar a Escola, 
que vislumbra outros 
cursos em um futuro 
próximo, dependendo 
da necessidade de pro-
fissionais. Há um tempo 
considerável estamos 

dedicados a esse pro-
jeto de ensino e confia-
mos plenamente no seu 
sucesso”, diz a coordena-
dora da escola, a enfer-
meira Andressa Martins.
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

COMUNIDADE EVANGÉLICA DE 
UMUARAMA, firma inscrita nº CNPJ 
00.064.822/0002-17, situada na 
Rua Governador Ney Braga, 4353, 

Zona I, CEP: 87501-330, nesta 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica o extravio do 

ALVARÁ DE LICENÇA Nº 29.143. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

PAULO CESAR MENEZES DOS 
SANTOS, firma inscrita nº CPF 

040.997.609-10, situada na Rua 
Bahia, 5533, Zona II, CEP: 87501-
430, nesta cidade de Umuarama, 

Estado do Paraná, comunica o 
extravio do ALVARÁ DE LICENÇA 
Nº 28.141. Com esta publica-
ção o mesmo fica sem nenhum 

efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
DE LICENÇA

RAIMUNDO APARECIDO VIANA, 
inscrito, no CPF 331.912.129-49 
situado na Avenida Paraná, 4114, 
CEP:87500-000, nesta cidade de 

Umuarama, Estado do Paraná, vem 
publicar o extravio do ALVARÁ DE 
LICENÇA Nº 17.757. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal.
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Carro de aplicativo
é alvo de disparo

O motorista de um aplicativo de 
transporte teve seu carro baleado 
na manhã desta segunda-feira (8), 
em Umuarama, próximo ao estacio-
namento da rodoviária. O homem 
não soube dizer quem seria o res-
ponsável pelo ato, pois não estava 
no local no momento em que acon-
teceu o disparo. O projétil atingiu o 
para brisas traseiro do carro.

A Polícia Militar chegou a ser 
acionada, compareceu ao local e 
lavrou o registro da ocorrência.

O proprietário do veículo, que 
tem 56 anos, relatou aos policiais 
que teria deixado o carro estacio-
nado por volta das 9h40 e foi até 
uma loja de celulares na rodoviária. 
Quando retornou descobriu que o 
veículo havia sido alvo do tiro.

Um motociclista que estava nas 
proximidades disse ter visto um dos 
ocupantes de um veículo Honda Civic 
de cor prata, sacando a arma de 
fogo e efetuando o disparo.

O proprietário do carro disse 
não saber a motivação do fato, 
mas alegou um estado de inse-
gurança com a situação, já 
que ele não sabe se o alvo era 
ele. O homem é motorista dos 

aplicativos Garupa e Par tiu e é 
morador de Umuarama.

A Polícia Militar orientou o 
homem e disse que iria buscar as 
imagens de câmeras de monitora-
mento da Guarda Municipal e de 
algum estabelecimento próximo 
para tentar ajudar a elucidar o 
caso. Até o momento o responsá-
vel pelo tiro não foi encontrado. A 
bala que teria sido disparada tam-
bém não foi localizada.

VEÍCULO alvejado com disparo de arma de fogo. Caso será investigado

OBEMDITO

Ferido na PR-323
Uma colisão envolvendo uma motocicleta 
e um carro deixou um homem gravemente 
ferido na PR-323, entre Cianorte e Tapejara, 
na noite de domingo (7). Claudinei Yiil, de 
41 anos, piloto da CG 150, seguia para 
Cianorte e o Fiat Uno, conduzido por Ivanir 
de Oliveira, de 51 anos, ia para Tapejara. 
A PRE ainda está investigando as causas 
da colisão. Com a batida, o piloto da 
moto, que é morador de Arapongas, ficou 
gravemente ferido, com escoriações pelo 
corpo e fratura na perna.
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