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UMUARAMA

Sesa libera R$ 5,4 mi para 
Consórcios de Saúde

Depois de percorrer o estado e conversado com representantes dos consórcios na busca de um modelo para que a 
população seja realmente atendida, o secretário Beto Preto anunciou a liberação de R$ 5,4 milhões para os Consórcios 

Intermunicipais (ComSUS) de diversas regiões paranaenses. Cisa/Amerios receberá R$ R$ 130 mil. 

Prefeitura de Umuarama 
vai repassar R$ 3,4 mi 
a entidades nos 
próximos 18 meses

PÁGINA

05
Legislativo apresenta 
economia superior a 
R$ 2.7 milhões no 
primeiro semestre 

PÁGINA

09
Lutadores de Umuarama 
foram campeões de 
Jiu-Jitsu no Open de 
Minas Gerais

PÁGINA

16

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Estrada Jaborandi
A adequação e preparação do leito para a pavimentação 

da Estrada Jaborandi entre a PR-482 e a estação de 
captação de água da Sanepar estão adiantados. A obra 

marca o início do programa de pavimentação de estradas 
rurais da Prefeitura, visando a melhoria da infraestrutura 
e saneamento. O prefeito Celso Pozzobom acompanha os 

serviços pessoalmente. 
l Pág. 7
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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 04 06 09 10 18 29
concurso: 0176

01 04 06 10 11 12

concurso: 1961
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 13457

07 34 45 51 54 59
concurso: 2169

concurso: 5021

03 04 23 34 78

concurso: 5405

68.865
18.128
67.990
76.409
44.456

JUNHO

GUARANI DE CAMPINAS

concurso: 1840

02 03 06 07 10 11 12 13 
14 15 16 17 19 21 24

concurso: 1987

03 11 13 18 19 21 31 
37 42 43 44 50 53 57 

68 69 78 92 98 00

16 17 26 27 28 33

11 16 29 32 35 65 67
Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor 

 http://lcamorim.blogspot.com.br

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quarta

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
01/08 - 00h12


20 5 


18 9

Quarta




16 4 


17 8

QuintaQuinta

Cheia
16/07 - 18h39

NubladoNublado Nublado

‘‘

‘‘
As bibliotecas digitais ‘‘

‘‘“Sou grande 
defensor da liber-
dade de imprensa, 
mas essa campa-
nha contra a Lava 

Jato e a favor da corrupção 
está beirando o ridículo. 
Continuem, mas convém 

um pouco de reflexão para 
não se desmoralizarem. Se 
houver algo sério e autên-

tico, publiquem 
por gentileza.”

Ministro da 
Justiça, Sergio 

Moro, ex-juiz fede-
ral da Lava Jato, 

sobre a divulgação de mensa-
gens supostamente trocadas 
entre ele e procuradores da 

força-tarefa.

Nublado

Fazendo um expurgo na minha biblioteca, escolhendo livros para 
doar a pequenas bibliotecas de bairros ou de escolas de interior, lem-
brei-me de uma matéria que vi na televisão sobre bibliotecas virtuais.

É claro que as bibliotecas como as conhecemos hoje não vão aca-
bar, as bibliotecas virtuais não vão substituí-las, mas já são realidade. 
E é claro que, apesar das novidades tecnológicas como os leitores de 
livros eletrônicos - omo Kindle, tablets e smartphones - o livro de papel 
impresso continuará existindo por muito e muito tempo.

Mas as bibliotecas digitais estão aí, oferecendo livros para quem 
tem os leitores eletrônicos ou quiser lê-los na tela do computador. A 
biblioteca da USP e a Biblioteca Nacional Digital, por exemplo, estão 
com seus acervos digitalizados. Outras bibliotecas de grandes uni-
versidades também estão digitalizando seus acervos. A Escola Dante 
Aliguieri, de São Paulo, tem mais de 60 mil livros já em versão digital.

A Biblioteca Mundial da Unesco, que abriga obras do mundo inteiro, 
também oferece seu acervo digitalizado e disponível. E muitas outras 
pelo mundo afora já têm seu acervo digitalizado.

Então a tendência para um futuro próximo é termos tudo o que 
já foi publicado transportado para a versão virtual e o que está sendo 
publicado e que será publicado sair com a versão tradicional impressa 
e outra digital.

As editoras estão vendendo também seus livros digitais. Os escri-
tores, mesmo os que fazem suas edições próprias, estão fazendo 
também uma edição digital quando publicam seus livros. A maioria 
das revistas e jornais literários é digital e circula no formato de e-book.

Então podemos aproveitar as bibliotecas digitais que nos oferecem 
grandes acervos em versão virtual - quase sempre gratuitamente -, 
pois muita coisa não tem mais direito autoral.

Se não tivermos os e-readers (leitores eletrônicos), que atenuam 
o brilho das suas telas, podemos também ler os livros digitais na tela 
de nossos computadores, embora nossos olhos não tenham sido feitos 
para enfrentar o brilho intenso e a radiação por muito tempo. Mas não 
precisamos ler tudo de uma vez, podemos ler pequenos ou médios 
trechos de cada vez.

E aproveitar, de um jeito ou de outro, a imensa gama de títulos que 
nos são oferecidos por lojas e bibliotecas virtuais. 

DIVULGAÇÃO
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Conselho de governo

Lideranças
femininas

A deputada estadual 
Cristina Silvestri (PPS), Pro-
curadora Especial da Mulher 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), participou 
da 1ª Reunião Ampliada e 
Descentralizada do Conse-
lho Estadual dos Direitos 
da Mulher, que está sendo 
realizada em Guarapuava 
desde segunda feira (15). 
No encontro, que terminou 
ontem (16), Cristina apre-
sentou as prerrogativas da 
Procuradoria para gesto-
ras e lideranças femini-
nas de 22 municípios 
do Paraná. O encontro 
debate o fortalecimento 
da política das mulheres 
e das instâncias munici-
pais de controle social.

Para Cr is t ina,  o 
momento foi importante, 
também, para alinhar a par-
ticipação do Conselho Esta-
dual junto à Procuradoria da 
Mulher, que está realizando 
as primeiras parcerias 
para o desenvolvimento 
de políticas públicas.

“Esta parceria é fun-
damental para o desen-
volvimento de políticas 
públicas para as nossas 
paranaenses. E a parti-
cipação dos municípios 

também é primordial, 
principalmente através 
das Câmaras Municipais, 
as quais queremos esti-
mular a criarem suas pró-
prias procuradorias para 
facilitar o alinhamento 
com o nosso legislativo”.

No encontro, Cristina 
relembrou que a reunião 
ocorre em um mês que 
passa a ser muito signifi-
cativo para as paranaen-
ses, que é quando serão 
realizadas, pela primeira 
vez, ações de conscientiza-
ção em 22 de julho, agora 
Dia Estadual de Combate 
ao Feminicídio. A data foi 
inserida no calendário 
oficial do Estado através 
da Lei 19.873/2019, de 
autoria da deputada.

“A nossa união em torno 
desta causa é urgente. Não 
é mais possível manter na 
invisibilidade esse tipo de 
violência. Por isso, apro-
veito o espaço e convido 
a todas para se juntarem 
a esta causa! Para termos 
políticas públicas para as 
mulheres, é preciso discutir, 
falar, buscar apoio e princi-
palmente apoiarmos umas 
às outras”, disse a procu-
radora da Mulher na Alep.

DEPUTADA Cristina Silvestri (PPS), procuradora da Mulher na Alep, na reunião 
do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher

ASSESSORIA PARLAMENTAR

Agenda 2030
Texto elaborado por representantes dos 193 estados-
membros da ONU em setembro de 2015 aponta ações 
a serem realizadas durante 15 anos. O objetivo é criar 
desenvolvimento sustentável a partir da erradicação da 
pobreza. O plano, iniciado em 2016, indica 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas para 
erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, 
dentro dos limites do planeta. Entre as ações propostas está 
o trabalho decente e crescimento econômico.

Sessão solene
No dia 27 de agosto, a 
Assembleia Legislativa 
fará sessão solene 
em homenagem ao 
centenário da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT). “Os 100 anos da OIT 
marcam um novo desafio 
frente a realidade do 
mundo moderno marcado 
pelas novas tecnologias, 
trabalho por aplicativos, 
mudanças climáticas e a 
luta pelo trabalho decente, 
um dos objetivos do 
milênio posto pela ONU na 
agenda de 2030”, disse o 
deputado Romanelli (PSB).

Seminário
O Seminário “O centenário 
da OIT e o futuro do 
trabalho” acontece entre 
26 e 30 de agosto em 
Curitiba e Ponta Grossa. 
A sessão solene na Alep 
terá a presença de Martin 
Hahn, diretor do escritório 
da OIT no Brasil. “Palestras 
e debates, reunirão 
segmentos para destacar 
a importância da OIT no 
crescimento econômico, 
inclusivo e sustentável, com 
emprego pleno e produtivo 
e trabalho decente para 
todos e todas”, disse 
Romanelli.

O presidente Jair Bolsonaro participou ontem (16), no 
Palácio da Alvorada, em Brasília, da 16ª Reunião do 
Conselho de Governo. Periodicamente, o alto escalão se 
reúne para avaliar e discutir as prioridades da agenda do 
governo. Paulo Guedes, Tereza Cristina e Onyx Lorenzoni 
também participaram. Após a reunião no Alvorada, 
Bolsonaro participou da posse do novo presidente do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Gustavo Montezano. (mais na pag 04)

AGÊNCIA BRASIL
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Montezano 
no BNDES

Ao tomar posse ontem 
(16), na presidência 
do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), 
o economista Gustavo 
Montezano disse que, até 
o final do ano, o banco 
“será menos banco e 
mais desenvolvimento”.

O objetivo da nova ges-
tão, segundo Montezano, 
é concentrar as atividades 
da instituição em projetos 
de impacto social, como 
privatizações, investimen-
tos em infraestrutura e 
saneamento básico e na 
reestruturação fiscal de 
estados e municípios. 
“O novo BNDES será 
um banco de serviço do 
Estado brasileiro, ajudando 
o Estado em privatizações, 
concessões, desinvesti-
mento e ajudando o ges-
tor público a respirar suas 
finanças”, disse.

Montezano d isse 
ainda que o foco não será 
o lucro, mas sim a sus-
tentabilidade financeira 
da instituição, e que o 
banco não deverá com-
petir com o setor privado, 
mas ser complementar 
à economia privada. “O 
BNDES está preparado 
para cumprir sua mis-
são e, a partir de hoje, 
o alinhamento do BNDES 
com o governo federal 
é total. Nós seremos o 
braço operacional da exe-
cução da política pública 
ao longo desse mandato 

[do presidente Jair Bolso-
naro]”, disse.

Durante a cerimônia, 
no Palácio do Planalto, 
o novo presidente do 
BNDES apresentou cinco 
metas para serem cum-
pridas até o final deste 
ano, entre elas explicar a 
caixa-preta para a popula-
ção brasileira (contratos 
e investimentos do banco 
em governos passados); 
acelerar a venda de par-
ticipações especulativas 
em bolsa de valores, no 
qual o banco ainda detém 
cerca de R$ 100 bilhões; 
e concluir a devolução 
de R$ 126 bilhões ao 
Tesouro Nacional.

O economista anun-
ciou ainda que o banco 
vai apresentar para o 
governo e para a socie-
dade um plano trianual, 
com orçamento, metas 
claras e o redimensiona-
mento para ser cumprido 
até o final do mandato. 
A última meta da nova 
gestão do BNDES para 
este ano é melhorar, 
de forma substancial e 
clara, a prestação de 
serviços ao Estado bra-
sileiro, “permitindo que 
o Estado foque em segu-
rança, saúde, educação, 
que o saneamento che-
gue a casa das pessoas, 
que o gestor público não 
perca sua energia em 
como pagar as contas, 
mas como melhora a vida 
das pessoas”.

Dinheiro em espécie
O senador 
Flávio Arns 
(Rede-PR) 
apresentou 
projeto de 
lei que cria 
regras e 
condições 
para o uso de dinheiro em espécie 
no Brasil. A proposta estabelece 
limites para transações comerciais, 
pagamentos, trânsito e posse de 
recursos em espécie. “Ao fixar os 
limites, o projeto busca prevenir 
crimes de lavagem de dinheiro 
em atividades de corrupção e 
sonegação fiscal, além da prática 
de crimes como assaltos a bancos 
e arrombamentos de caixas 
eletrônicos”, disse Arns.  

Reajuste
Aposentadorias e pensões pagas 
pelo INSS e com valor superior a 
um salário mínimo poderão passar 
a ter reajuste anual na mesma data 
e com base no INPC, que é adotado 
para aumento do piso mínimo 
nacional. A medida prevista no 
projeto de lei do senador Paulo 
Paim (PT-RS) recebeu parecer 
favorável, com emenda do relator, 
senador Flávio Arns (Rede-PR) na 
Comissão de Assuntos Sociais. A 
matéria seguiu para a Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Londrina paga 13º
O prefeito de Londrina, Marcelo 
Belinati (PP), antecipou o 
pagamento da primeira parcela 
do 13º aos 11 mil servidores 
municipais. Belinati ressalta que 
a medida foi possível graças 
ao equilíbrio financeiro da 
prefeitura e que os cerca de R$ 25 
milhões depositados nas contas 
dos servidores vão aquecer a 
economia da cidade.  

Projeção do agronegócio
José Garcia Gasques, especialista 
do Ministério da Agricultura, 
fala hoje sobre as “projeções 
do agronegócio brasileiro e 
paranaense para os anos 2028/29”. 
A conversa será na Secretaria 
Estadual da Agricultura, a partir das 
9h30, em Curitiba.

MDB prorroga mandatos
O MDB do Paraná prorrogou os 
mandatos dos diretórios municipais 
e comissões provisórias até 15 
de setembro. O presidente em 

Exercício, deputado Anibelli Neto, 
adianta que estão suspensos 
os editais de convocação de 
eleições já publicados, com 
exceção dos autorizados pela 
executiva estadual.

Contra nomeação
O senador Alvaro Dias (Pode-PR) 
colhe assinaturas para PEC 
contrária a nomeação do 
deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) como embaixador 
do Brasil em Washington. O 
senador defende que somente 
servidores do Itamaraty sejam 
indicados pelo presidente como 
chefes de missão diplomática: 
“Sou pela meritocracia”.

Consórcios 
Intermunicipais
O secretário Beto Preto 
(Saúde) liberou mais de R$ 5,4 
milhões para os consórcios 
intermunicipais de saúde de 
Cornélio Procópio, Apucarana, 
Ivaiporã, Umuarama, Guarapuava, 
Irati, Campo Mourão, Pato 
Branco, Londrina, União da 
Vitória, Cianorte, Maringá, 
Cascavel e Curitiba. “Para que 
a população seja efetivamente 
atendida, por um modelo de 
alcance plural, trabalhamos 
nesta regionalização da saúde, 
fortalecendo os consórcios”.

Transplantes pediátricos
O Hospital Angelina Caron, em 
Campina Grande do Sul, foi 
credenciado pelo Ministério da 
Saúde para realizar transplantes 
pediátricos. O hospital é o 
terceiro da Região Sul habilitado 
a transplantar pacientes de 
quatro meses a 16 anos de idade. 
Estão aptos também o Hospital 
Pequeno Príncipe, em Curitiba, e 
a Santa Casa de Porto Alegre.

Centenário da OIT
No dia 27 de agosto, a Assembleia 
Legislativa fará sessão solene em 
homenagem ao centenário da 
OIT (Organização Internacional do 
Trabalho). “Os 100 anos da OIT 
marcam um novo desafio frente 
à realidade do mundo moderno 
marcado pelas novas tecnologias, 
trabalho por aplicativos, 
mudanças climáticas e a luta 
pelo trabalho decente, um dos 
objetivos do milênio posto pela 
ONU na agenda de 2030”, diz o 
deputado Romanelli (PSB).
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R$ 3,4 mi para entidades
O prefeito Celso Pozzobom e 

a secretária municipal de Assis-
tência Social, Izamara Amado 
de Moura, renovaram convênios 
de repasse de recursos para 12 
entidades assistenciais de Umua-
rama, durante reunião na manhã 
desta terça-feira, 16, na sala de 
reuniões do gabinete. Com a par-
ceria, a Prefeitura vai liberar em 
recursos próprios R$ 3 milhões 
464 mil 640,00 em subvenções 
sociais às entidades, nos pró-
ximos 18 meses – cerca de R$ 
192,5 mil por mês. O vice-prefeito 
Hermes Pimentel da Silva partici-
pou da assinatura dos convênios.

O valor será acrescido de R$ 
534.155,00 em recursos federais 
(atendendo oito entidades) e R$ 
99,5 mil em verbas do governo 
do Estado, para mais duas enti-
dades, totalizando quase R$ 4 
milhões 100 mil. “Sabemos que 
o trabalho prestado pelas entida-
des – que é da maior relevância 
– exige mais recursos. Porém, 
dentro das inúmeras demandas 
atendidas pelo município, é desta 
forma que a Prefeitura pode aju-
dar”, comentou o prefeito.

Pozzobom falou das obriga-
ções repassadas aos municípios 
pelo Estado e pelo governo fede-
ral sem, no entanto, ser feito o 

Relação
Serão atendidas com recursos livres do município, em repasses mensais, as 

seguintes entidades:  Lar São Vicente de Paulo (R$ 46.400), Associação de Senho-
ras de Rotarianos (R$ 40 mil), Apromo (R$ 32.600), Guarda Mirim (R$ 14.490), 
Associação dos Clubes de Mães (R$11.880), Casa da Sopa (R$ 11.700) e ainda a 

Associação de Recuperação de Alcoólatras, Associação Vida e Solidariedade, Apa-
devi, Centro de Apoio e Integração Social Bem Viver, Casa da Paz e Lar Betel, com 

valores entre R$ 4.500 e R$ 7.650 mensais.
Assumu, Apae, Associação Vida e Solidariedade, Apadevi, Apromo, Associação 

das Senhoras de Rotarianos, o Centro de Apoio Bem Viver e o Lar São Vicente de 
Paulo também receberão repasses mensais do governo federal (entre R$ 1.590,15 
e R$ 6 mil) e a Apromo e a Associação de Senhoras de Rotarianos também terão 

recursos do Estado – respectivamente R$ 3.250 e R$ 3 mil mensais.

devido aporte de recursos. Como 
exemplo citou o transporte esco-
lar, cuja maior parte da clientela é 
da rede estadual e o município é 
quem banca a grande maioria dos 
custos. “Os professores estaduais 
fizeram greve e os alunos ficaram 
sem aulas. Mesmo assim, o trans-
porte escolar não parou e agora 
terá que funcionar além do calen-
dário para a reposição das aulas. 
O nosso prejuízo será de R$ 130 
mil com uma greve que nem é do 
município”, comentou.

O prefeito lembrou também a 
situação difícil do Samu, que com 
poucos recursos federais acaba 
dependendo muito dos municípios, 

e disse que a Prefeitura conta com 
o bom trabalho das entidades para 
atender aos diversos públicos 
necessitados. “O trabalho voluntá-
rio é de extrema importância, por 
isso as entidades devidamente 
regularizadas podem contar com 
nosso apoio. Com planejamento 
e medidas acertadas a Prefeitura 
está com as contas em dia, salá-
rios pagos dentro do mês traba-
lhado e alguns recursos para cus-
teio e investimentos”, informou.

ENTIDADES REGULARIZADAS
A secretária Izamara Moura 

disse que o repasse de subven-
ções só é possível porque o municí-
pio dispõe dos recursos e as enti-
dades estão regularizadas, com 
a documentação em dia perante 
o Tribunal de Contas do Estado. 
“Nós somos exigentes com a 
burocracia para poder atender 
a todos, da melhor forma, e os 
recursos estão disponíveis gra-
ças ao bom trabalho da adminis-
tração municipal. Conseguimos 
os aditivos e agora as entidades 
poderão respirar mais aliviadas 
e continuar prestando esse 
impor tante trabalho”, apontou.

PREFEITURA vai liberar em recursos próprios R$ 3.4 milhões em subvenções sociais às entidades, nos 
próximos 18 meses

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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 

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,13 0,01 2,23 3,37
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

17/6 a 17/7 0,5000 0,3715 0,0000
18/6 a 18/7 0,5000 0,3715 0,0000
19/6 a 19/7 0,5000 0,3715 0,0000
20/6 a 20/7 0,5000 0,3715 0,0000
21/6 a 21/7 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 ago/19 887,75 -14,00 -1,7%
FARELO ago/19 308,40 -3,20 -5,0%
MILHO set/19 435,25 -5,75 -5,0%
TRIGO set/19 507,50 -0,25 -6,4%

Ações % R$
Petrobras PN -1,24% 27,83 
Vale ON +0,68% 53,05 
ItauUnibanco PN +0,39% 36,50 
Gol PN +4,66% 39,94 
B2W Digital ON -3,50% 35,83 
B3 ON +3,17% 41,00

IBOVESPA: -0,03% 103.775 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 67,51 -1,1% -5,4% 66,50
MILHO 28,88 -2,9% -2,1% 28,50
TRIGO 46,51 0,1% 0,6% 46,50
BOI GORDO 150,59 -0,1% 0,8% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,37
Libra est. 0,8059
Euro 0,8918
Peso arg. 42,70

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 3,7680 3,7690 -1,9%

PTAX  (BC) +0,4% 3,7618 3,7624 -1,8%

PARALELO +0,3% 3,7000 3,9800 -2,2%

TURISMO +0,3% 3,7000 3,9600 -2,2%

EURO 0,0% 4,2166 4,2188 -3,2%

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 16/07

Iene R$ 0,0347
Libra est. R$ 4,67
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.587,05 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 16/07 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 16/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 16/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 73,50 0,0% -5,8%
SOJA Paranaguá 79,50 -1,2% -5,4%
MILHO Cascavel 33,00 3,1% 3,1%

fev/19 a dez/19

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

Umuaramense premiado
A Fecomércio – PR rea-

lizou na sexta-feira (12), 
a 14ª edição do troféu 
Guerreiro do Comércio, 
em que homenageou 47 

empresários ligados a 
seus sindicatos filiados 
e outorgou a comenda 
“Ordem do Mérito do 
Comércio do Paraná” a 

três nomes de grande 
relevância no cenário 
paranaense. O evento 
reuniu empresários e 
seus familiares, represen-
tantes sindicais e autori-
dades paranaenses.

Um dos empresários 
homenageados foi Nil-
son Destro, sócio pro-
prietário das empresas 
Destro Acabamentos e TK 

Acabamentos de Umua-
rama. Nilson foi repre-
sentado pela filha Talita 
Sgobi Destro.

O presidente do Sistema 
Fecomércio Sesc Senac PR 
e vice-governador do PR, 
Darci Piana, destacou a 
importância do trabalho de 
cada um dos empresários 
para o desenvolvimento do 
estado e do país.

TALITA Destro representou o pai, Nilson, no evento e recebeu o prêmio da Fecomércio

A
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Pavimentação
na Jaborandi
Os serviços de ade-

quação e preparação do 
leito para a pavimentação 
da Estrada Jaborandi, no 
trecho de 6 quilômetros 
entre a rodovia PR-482 e 
a estação de captação de 
água da Sanepar, no rio 
Piava, estão adiantados. 
Alguns trechos já mostram 
a configuração final da via, 
faltando apenas a cober-
tura com massa asfáltica. 
A frente de trabalho segue 
sentido à rodovia.

A obra marca o início 
do programa de pavimen-
tação de estradas rurais 
da Prefeitura, visando a 
melhoria da infraestru-
tura e saneamento. O 
prefeito Celso Pozzobom 
tem acompanhado os 
serviços de terraplena-
gem, ao lado do secre-
tário municipal de Obras, 
Planejamento Urbano e 
Projetos Técnicos, Isamu 
Oshima, e do diretor de 
Obras, Nelson Bigeschi. 
O secretário municipal 
de Serviços Rodoviários, 
Mauro Liutti, também 
acompanha as obras.

A pista terá seis 
metros de largura, mais 
um metro de grama e 
um metro de área livre 
de cada lado. Serão 10 
metros de espaço para 
o tráfego, manobras de 
veículos e apoio em caso 
de parada. O projeto 
compreende 36,7 mil 
m² de asfalto com ondu-
lações (acompanhando 

as microbacias) e fai-
xas gramadas.

“A pavimentação da 
Jaborandi é um exemplo 
de gestão participativa, 
pois conta com recursos 
da comunidade, da Pre-
feitura e do governo fede-
ral. Já estudamos asfal-
tar outras vias rurais e, 
atualmente, realizamos 
uma adequação completa 
na Estrada 215, próximo 
de Serra dos Dourados. 
Tudo isso é resultado de 
parcerias com nossos 
representantes políticos, 
do apoio da Câmara de 
Vereadores e da boa dos 
recursos próprios”, apon-
tou Pozzobom.

EMENDA DE 
ALFREDO KAEFER
O projeto foi viabili-

zado com a adesão dos 
moradores, que aceita-
ram arcar com parte dos 
custos. “Cada proprie-
tário rural participa com 
uma cota, de acordo com 
o termo de adesão indi-
vidual, e no final todos 
serão beneficiados”, 
explicou o prefeito. O 
custo total foi estimado 
em R$ 3,8 milhões, dos 
quais R$ 2,9 milhões 
serão rateados entre o 
município e os donos 
de áreas rurais ao longo 
da estrada e o restante 
provém de emenda par-
lamentar do ex-deputado 
federal Alfredo Kaefer. O 
prazo estimado para a 
obra é de seis meses.

EXTRA 
Vem mais aí
A Força-Tarefa da Operação Lava 
Jato trabalha atualmente com 
calhamaços da acusação de 429 réus, 
cuida de 754 pedidos de cooperação 
internacional e de (acredite) 180 
colaborações premiadas. Vem muito 
mais giroflex da Polícia Federal 
nas ruas. Prova de que o ano tem 
sido movimentado em Curitiba, 
enquanto os holofotes denuncistas 
miram dois personagens principais 
que enquadraram bandidos de 
colarinho branco. A perspectiva 
é a de que, nas próximas fases 
da operação, o cerco se feche em 
torno dos políticos acusados que 
perderam o foro privilegiado.

Mina de ouro 1
O Ecad (Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição) deve 
faturar mais de R$ 1,1 bilhão (sim!, 
bilhão!) este ano com o cerco a 
restaurantes, bares e hotéis na 
cobrança. Mas não divulga como 
paga (e quanto) os artistas por 
direitos autorais de suas músicas. 

Mina de ouro 2
Para este ano, a previsão é de 
faturar R$ 45 milhões apenas no 
setor hoteleiro. A Lei de Direitos 
Autorais (9.610/98) define os 
hotéis como locais de frequência 
coletiva. Os dados são do próprio 
Ecad para nossa reportagem.

Ou seja...
...É obrigatório o pagamento de 
direitos autorais na operação de 
hotéis. Mesmo que não haja música 
ambiente nos apartamentos. E 
mesmo que estejam sem uso.

Colisão burocrática
Um relatório de 41 páginas assinado 
por sete servidores do Tribunal de 
Contas do Paraná derruba a falácia 
da Infosolo de que é vítima de 
perseguição na praça. O documento, 
ao qual a Coluna teve acesso, aponta 
que foi montada espécie de máfia 
para dirigir o edital do Detran e 
direcionar o contrato para a Infosolo. 
A empresa cobra alto - mais que 
outros estados - para registro de 
financiamento de veículos. 

Da garagem
O relatório aponta que há 
“materialidade das irregularidades” 
em quatro anexos do calhamaço 
entregue à direção do TCE e ao 
governo do Paraná. As falhas estão 
no Edital de Credenciamento 
001/2018 (protocolo 15.191.750-
03) elaborado pelo Detran ano 
passado, que deu ganho à Infosolo.

Êpa, êpa
Uma das irregularidades - e 
gritante! - indicadas é a celeridade 
da tramitação de avaliação dos 
documentos da Infosolo antes do 
prazo de 15 dias de expiração para 
a concorrência, enquanto outras 
empresas ainda se credenciavam. 

Derrapagem
Um personagem chamou a 
atenção dos técnicos do TCE. 
Emerson Gomes, que presidiu a 
comissão de licitação, já fora citado 
como preposto da Dismaf - dos 
mesmos donos da Infosolo - que 
chegou a ser investigada pela 
Polícia Federal no Mensalão do PT. 
Os técnicos aconselharam o TCE 
a cercar o grupo da licitação com 
multas e penalidades.

Fiscalização rural
Auditores fiscais agropecuários 
apontam que a Instrução 
Normativa nº 12/19 do Ministério 
da Agricultura, que transfere 
atribuições da fiscalização para 
carreiras que não exigem ensino 
superior, pode comprometer a 
segurança agropecuária e expor 
consumidores a produtos sem uma 
avaliação correta de qualidade e 
sanidade. Lembram do papelão na 
carne descoberto pela PF? É algo 
nesse sentido.

Respeito e segurança
O lutador de MMA Vítor Belfort 
vai gravar amanhã no Rio de 
Janeiro um vídeo alertando para 
o sério problema das pessoas 
desaparecidas. Sua mãe, Jovita 
Belfort, é coordenadora de 
Desaparecidos da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos do Governo. Há um drama 
familiar conhecido nacionalmente. 
Até hoje, autoridades não 
encontraram sua irmã, Priscila 
Belfort, desaparecida há 15 anos.

Correção
Citamos que foi José Serra, então 
ministro da Saúde, quem deu o 
pontapé ao cerco à indústria do cigarro 
no País. Ele ajudou. Mas o trabalho se 
iniciou no Governo Sarney, com o 
então ministro da Saúde, Borges 
da Silveira, leitor da Coluna que 
nos escreveu para lembrar que 
iniciou a regulamentação da 
propaganda do cigarro.
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PR libera R$ 5,4 mi para
os consórcios de Saúde

A Secretaria de Saúde (Sesa) 
anunciou ontem (16) a liberação 
de recursos da ordem de R$ 5,4 
milhões para os Consórcios Inter-
municipais (ComSUS) de diversas 
regiões paranaenses.

De acordo com o secretário 
Beto Preto, a pasta tem percorrido 
o estado para conversar com os 
representantes dos consórcios, 
buscando um modelo de alcance 
plural, para que a população seja 
realmente atendida.

A medida, através desse reforço 
financeiro, busca auxiliar no cus-
teio e no investimento em diversas 
áreas da atenção secundária em 
saúde. Atualmente, a participação 
dos consórcios tem sido uma das 
grandes estratégias de gestão. De 
acordo com o secretário de Saúde, 
Beto Preto, o fortalecimento dos 
consórcios é fundamental para 
agilizar e promover uma política 

Educação
Já na última segunda-feira, a Secretaria da Educação e do Esporte (Seed) reali-

zou um encontro com lideranças indígenas da região Centro-Sul. A principal pauta 
do encontro foi debater as demandas dessa população no âmbito educacional.

De acordo com a Seed, o Paraná conta atualmente com 39 escolas inscritas em 
terras indígenas, onde é aplicada pedagogia própria, a fim de respeitar a singula-
ridade das culturas indígenas e valorizar sua diversidade étnica. A Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e os princípios constitucionais que orientam a Educação 
Básica no Brasil são observados. Cerca de cinco mil estudantes têm acesso a esse 

ensino intercultural e bilíngue (Português e Guarani ou Kaingang) no Paraná.

A Sanepar irá alterar, a partir de 12 
de agosto, o horário de funcionamento 
de algumas Centrais de Atendimento 
ao Público de Umuarama, Cruzeiro do 
Oeste, Iporã, Cidade Gaúcha, Ron-
don, Icaraíma e Cianorte.

Na maioria das cidades, o aten-
dimento terá início às 8h30 e se 

Horário de atendimento da Sanepar
encerrará às 17 horas, fechando das 
12h às 13h30 para almoço. Em Cia-
norte e em Umuarama, o atendimento 
será realizado entre as 8h30 e às 17h 
de maneira ininterrupta. Atualmente, 
os horários são diferenciados e não 
seguem o mesmo padrão.

Conforme o gerente regional de 

Umuarama, Carlos Henrique Gon-
çalves, a mudança vai padronizar 
os horários de funcionamento das 
centrais de atendimento na região. 
“Estas padronizações devem garan-
tir atendimento mais ágil aos clien-
tes, reduzindo o tempo de espera”, 
destacou Gonçalves.

integrada de atendimento para a 
população. “Temos caminhado pelo 
Estado, conversando com os muni-
cípios e com os representantes dos 
consórcios. Para que a população 
seja efetivamente atendida, por um 
modelo de alcance plural, temos 
trabalhado nesta regionalização 
da saúde, fortalecendo os consór-
cios. Estes recursos vão ajudar em 

muito nas diretrizes que estão ado-
tando”, afirmou o titular da pasta. 
Dentre a previsão de liberação de 
recursos, eram contemplados os 
consórcios de Cornélio Procópio 
(Cisnop), Apucarana (Cisvir), Ivai-
porã (Cis), Umuarama (Cisa/Amé-
rios), Guarapuava (Cisgap), Irati 
(Amcespar), Campo Mourão (Cis-
comcam), Pato Branco (Conims), 
Londrina (Cismepar), União da Vitó-
ria (Cisvale), Cianorte (Ciscenop), 
Maringá (Cisamusep), Cascavel 
(Cisop) e Curitiba (Comesp).

De acordo com a assessoria do 
Cisa/Amerios, deste valor, mais de R$ 
130 mil serão destinados para Umua-
rama. Tais recursos serão utilizados 
para fins determinados na manuten-
ção, aquisição de equipamentos e 
outras despesas determinadas pela 
Secretaria de Estado da Saúde.

CISA/AMERIOS receberá mais de R$ 130 mil para despesas determinadas pela SESA

DIVULGAÇÃO



09LOCALUMUARAMA, 17 DE JULHO DE 2019

Câmara economizou 
R$ 2,7 milhões

Com a presença de presidentes 
das associações de moradores de 
bairros, membros de entidades 
representativas e a comunidade 
em geral, Noel do Pão, presidente 
da Câmara Municipal de Umua-
rama, membros da Mesa Diretora 
e servidores do Poder Legislativo 
apresentaram os dados relativos 
à prestação de contas do primeiro 
semestre de 2019.

Durante a apresentação, os pre-
sentes puderam fazer reivindicações 
para melhorias em seus bairros.

De acordo com Noel, a presta-
ção de contas comprova resultados 
do trabalho pautado na transparên-
cia administrativa e na geração de 
economia no primeiro semestre de 
R$ 2.728.773,72, relativos aos 
empenhos e pagamentos efetua-
dos, bem como controle de fre-
quência de servidores. O valor é 
referente a 25% do orçamento do 
Poder Legislativo.

“Precisamos mostrar para a 
população o que estamos fazendo 
e por isso acreditamos que presta-
ção de contas com os representan-
tes dos bairros e das entidades é 
fundamental”, completa.

A Procuradora Jurídica, Rosane 
Meyer, falou sobre os propósitos 
do evento, endossando a neces-
sidade de lisura, transparência e 
honestidade do gestor público. Em 

Administração
As mudanças na verificação da regularidade fiscal de empresa fornecedoras, 

através de certidões fiscais, todas atualizadas antes do empenho foram apresen-
tadas pelo Departamento de Administração. Os procedimentos são publicados 

no portal da transparência instantaneamente após a emissão de empenho. Bem 
como do controle de frota que foi digitalizado e que garante controle total do uso 

dos veículos do Poder Legislativo.

Patrimônio
Dados relativos ao recadastra-
mento do patrimônio da Câmara 
foram apresentados, bem como 
a economia de R$ 5 mil com 
a contenção no uso de copos 
descartáveis e papel, bem como 
demais materiais.

seguida, a Chefe do Departamento 
de Assistência Técnico Legislativa, 
Rosana Teixeira, apresentou os 
dados relativos aos trabalhos do 
departamento por ela chefiado.

NÚMEROS
Ao todo, 1197 procedimentos 

foram realizados, número que 
demonstra fluxo intenso de trami-
tação de matérias e interlocução 
entre o Legislativo e demais esfe-
ras governamentais e sociais.

A Comunicação e Redação 
confeccionou 27 atas desde 1 de 
janeiro. Os dados mensurados tam-
bém comprovam que os parlamen-
tares apresentaram 312 indicações 
desde o início do ano seguidas de 
requerimentos. Estes números, 
somados aos demais procedimen-
tos, totalizam 810 tramitações.

O Departamento de Assuntos 
Técnicos e Jurídicos apresentou 
36 pareceres, elaborou 21 procedi-
mentos licitatórios e 15 pareceres 
jurídicos requeridos pela presidên-
cia, além de acompanhar 71 reu-
niões de comissões permanentes.

A Comunicação Social, Tecnolo-
gia da Informação e Cerimonial apre-
sentou planejamento de marketing e 
comunicação interna desenvolvido 
para o período de dois anos, disponi-
bilizou link de acesso à internet wi-fi 
para visitantes e imprensa.

A Comissão Permanente de Lici-
tação – CPL preparou 20 Procedi-
mentos Licitatório, divididos entre 
Pregão Presencial, Dispensa de 
Licitação, Tomada de Preços e Ilegi-
bilidade, bem como a realização de 
7 Contratos e 4 Termos Aditivos.

DEPARTAMENTOS prestaram contas do trabalho e da economia no primeiro semestre

ASSESSORIA
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Solidariedade   O 
curso de Estética e 
Cosmética da Unidade 
de Umuarama participou 
de uma grande ação 
social no Lar São Vicente 
de Paulo. Na ocasião, 
estudantes fizeram a 
entrega de itens de 
higiene pessoal, que 
arrecadaram numa 
campanha realizada na 
Unipar. Elas levaram 
talco, lenços umedecidos 
e gilete. Além da 
entrega dos donativos, 
a equipe de alunas 
teve a oportunidade 
de colocar em prática 
conhecimentos 
teóricos e técnicos, em 
atendimentos estéticos, 
proporcionando também 
atenção e carinho 
nessa integração com 
os idosos. O evento 
contou com a parceria 
também dos cursos de 
Pedagogia, Educação 
Física e Publicidade 
e Propaganda, que 
colaboraram com várias 
atividades recreativas.

Qualidade de Vida   O 
curso de Estética e 
Cosmética da Unidade de 
Francisco Beltrão conta 
com diversos projetos. 
Na extensão, um deles 
é o ‘Qualidade de Vida’, 
que atende idosas com 
os procedimentos de 
massagem relaxante, 
design de sobrancelhas, 
hidratação facial, 
hidratação capilar e 
maquiagem. A equipe 

promove também 
palestras sobre técnicas 
de relaxamento, voltadas 
ao bem-estar e melhora 
da qualidade de vida. Um 
dos locais beneficiados 
foi a Unidade Básica 
de Saúde do bairro 
Marrecas, onde as alunas 
ensinaram técnicas de 
respiração e preparo 
e formas de uso dos 
sais de banho relaxante 
e reenergizante, uso 
da aromaterapia 
para relaxamento 
e reenergização, 
meditação, musicoterapia 
e cromoterapia.

Pedagogia   O curso 
da Unidade de Guaíra 
realizou atividade 
especial no primeiro dia 
da temida semana de 
avaliações bimestrais: o 
‘Dia do cabelo maluco’. A 
proposta foi descontrair 
e, assim, amenizar a 
tensão gerada pelas 
provas. A atividade 
multidisciplinar envolveu 
acadêmicos de todas as 
turmas de Pedagogia. 
Tintas coloridas, flores, 
laços, fitas e outros 
apetrechos foram os 
recursos usados pelos 
estudantes para entrar 
no clima. Promovido 
por diversas escolas ao 
redor do mundo, o ‘Dia 
do cabelo maluco’ reúne 
crianças e jovens, que são 
motivados a expressar 
sua criatividade, em 
penteados doidos. E 
assim foi na Unipar.  

NOTÍCIAS DA

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

cortadeiras
A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Emater e Adapar, do Governo 
do Paraná, realizará nos distritos 
de Umuarama reuniões técni-
cas sobre manejo de formigas 
cortadeiras, legislação e como 
produzir comida para o rebanho 
o ano todo. Amanhã (18), no 
distrito de Santa Eliza, a reunião 
acontecerá na Sede da Asso-
ciação. No próximo dia 25, no 
distrito de Serra dos Dourados, 
o evento acontece na proprie-
dade de Edson Pereira Martins 
(Estrada Sete). E no dia 31 de 
julho, a reunião será em Lovat, 
na propriedade de Francisco da 
Silva - Ceará (antiga estrada para 
Cruzeiro do Oeste).
Todas as reuniões acontecerem 
das 13h30 às 15h30.
 

Fotografia
No próximo sábado (20), 
acontece no Centro Cultural 
Vera Schubert, das 18h às 20h, 
uma palestra com o fotógrafo 
Marcio Saiki. Na ocasião o foto-
grafo mostrará através de suas 
fotografias um olhar sob civi-
lizações antigas, retratando a 
história, cultura, religião, polí-
tica, economia e educação, de 
pessoas e paisagens da Índia, 
Camboja, Tailândia. O evento 
é gratuito sendo direcionado 
para todas as idades.

Treinamento
Na sexta-feira (19) e sábado 
(20), a Associação Comercial 
e Industrial e Agrícola de 
Umuarama (Aciu), oferecerá 
o curso de Treinamento em 
Líder Coach. As vagas são 
limitas e podem ser feitas 
através do telefone: (44) 
3621-6700. O curso é uma 
realização da Abnara.
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Você não tem tempo para pensar em 
tudo antes de agir. Não corra riscos, 
tome uma decisão mais tarde! Cãi-
bras musculares e rigidez corporal 
poderiam atrasá-lo. A deficiência de 
vitaminas ou minerais é a razão disso.

Alianças estão se tornando uma 
possibilidade, então olhe além das 
aparências. Você ficará surpreso. 
Sua saúde, embora excelente, 
pode ser perturbada por problemas 
no fígado e pequena mudança na 
dieta te ajudará.

G
êm

eo
s O excesso de confiança atrasa o seu 

progresso. Seja discreto sobre seus 
planos antes de embarcar neles. Seu 
otimismo está claramente melho-
rando e você se sente forte para 
lidar com tarefas difíceis. Planeje a 
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Seu otimismo vai ganhar a admi-
ração das pessoas ao seu redor e 
nada vai atravessar o seu caminho. 
Seja tolerante, nem todos serão 
capazes de acompanhar seu ritmo. 
Cuidado com o fígado e não exa-
gere nos prazeres da mesa.

Você impõe suas ideias sem perce-
ber. Seja flexível e tudo vai correr 
sem problemas. A fadiga o está 
prendendo fisicamente e você pre-
cisa recuperar o sono atrasado para 
poder começar de novo.

Você verá as coisas sob um ângulo mais 
positivo e as pessoas próximas a você 
notarão. Isso permitirá que você use seus 
talentos em benefício de todos. Cuidado 
com ar condicionado, vento e correntes 
de ar. Proteja-se do frio, em geral. Você 
está suscetível a ele.

A tristeza vai passar se você deixar. Aque-
les em torno de você estarão em melhor 
posição para ajudá-lo! Seus níveis de 
concentração estarão baixos. Você pre-
cisa desacelerar você está gastando suas 
reservas de energia. Dê-se um pouco de 
descanso. Você precisa disso.

E
sc

o
rp

iã
o Hoje parece ser um dia calmo. É hora 

de pensar mais em si mesmo e nas 
pessoas próximas a você! Não se 
esqueça de se aquecer gradualmente 
antes de fazer exercício e tenha cui-
dado com movimentos bruscos, tam-
bém. A moderação é aconselhável.

Tenha cuidado para não ser impul-
sivo, você fala rápido demais. Os 
prazeres materiais vêm na hora certa. 
Você precisa recarregar suas baterias 
para manter o ritmo em torno de você. 
Passe algum tempo sozinho também. 
Você vai se sentir melhor com isso.
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io Novas atividades de lazer vão lhe dar 

a oportunidade de florescer. Suas 
amizades vão estar presentes hoje. 
Seria bom fazer uma pausa na sua 
vida diária. Tire um dia de folga para 
respirar.
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Você está dando um passo atrás 
em relação a sua rotina e seus 
planos futuros. Você precisa de 
equilíbrio entre o seu estado de 
ânimo e sua saúde física; e ativi-
dade e repouso, de acordo com as 
exigências do seu corpo.

Sua energia psíquica está em alta e lhe dá 
um impulso prometedor. Você vai compar-
tilhar essa energia com as pessoas que 
vê. Há muito estresse em torno de você 
e você vai chegar ao seu limite. Tente 
encontrar algum lugar tranquilo e sosse-
gado para descansar a cabeça.
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LINGUISTICA

Indígena
como o 

aimoré e 
o caiapó

Arte
marcial 

de origem
japonesa

Sufixo que
forma fe-

minino em
"poetisa"

Lya Luft:
escreveu
"Canções
de limiar"

Arma
química 

da Guerra
do Vietnã

A punição
após mau 
compor-
tamento

Amada de
Tristão
(Lit.)

Atitude 
da pessoa
estúpida

Felinas
caçadoras
da savana
africana

Tintura 
de (?): 
o elixir 

paregórico

Tamanho 
interme-
diário de
camisas

"Pedra que
rola não
cria (?)"

(dito)

O objeto 
de museus,

por sua
existência

Adorno de
pérolas de 
volta à mo-
da em 2014

Sebastião
Tapajós,

violonista
brasileiro

Ave não
voadora,
extinta no
séc. XVI

E = m(?)2:
a equação Senador

(abrev.)

(?) e Ter-
ra, polari-
dades da
Mitologia

Pop (?): 
a arte da
cultura 

de massa

(?) Lopes,
escritor e 

compositor
de sambas

Formação
do vapor
de água

congelado

Respiração
(?): pode
ocorrer 

em sapos
Ciência 

desenvol-
vida por
Saussure

Orixá
criança
(Rel.)

"Master",
em MBA
(Econ.)

Liames
(fig.)

Medição
do tempo

Que revolta,
por ser

insultuoso

Inventor
do telégra-
fo sem fio,

faleceu 
em 1937

Linimento
(abrev.)

Time de 
(?), apeli-
do do Flu- 
minense

(fut.)

Rio suíço
No de

1995 sur-
giu o DVD 

Metal
tóxico de
raticidas
Preparou

Sedutores
O comando 
"adicionar"
(Inform.)

Inseto
noturno 

semelhante
à borboleta

Projeta;
planeja

(?) Carlos Prestes,
político e companheiro

de Olga
Benário

Região mais seca da
América, abrange

Chile, Bolívia e Peru
Inteira; completa

de Einstein
(Fís.)

3/aar — add — art — erê. 6/aikido — isolda — napalm.

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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l SBT
l RECORD

l REDE GLOBO
Malhação 

Rita e Lígia se enfrentam, e a 
jovem deixa o hospital. Lígia con-
fessa a Joaquim que sentiu que 
Rita realmente se preocupa com 
Nina. Carla questiona Rita sobre o 
pai de sua filha. Marco e Cléber 
discutem por causa de Góis. 

Verão 90 
Almeidinha interroga Dalila, 

que envolve Gabriel em seu falso 
depoimento. Padre Zoran e Helena 
tentam ajudar Salma. Latifa descon-
fia da gentileza de Ester. Omar con-
vence Eva a aceitar que ele trabalhe 
e durma nos fundos da floricultura. 

A dona do pedaço
Márcio se desculpa com Silvia 

e pede Kim em namoro. Otávio 
cede à chantagem de Agno e aceita 
a nova sociedade. Eusébio insiste 
em se divorciar de Dorotéia e 
rejeita a companhia de Chico. Chi-
clete chega à casa de Vivi e reco-
nhece o local da foto de Cosme. 

As aventuras de Poliana
Roger vai até a casa da mãe 

para se dispor a ajuda-la. A energia 
da cidade não foi suficiente para 
finalizar o projeto de Pendleton. 
Sophie vai até a casa de Sr. P e 
conta o que houve no Clube Geek 

enquanto estava disfarçada, ao 
sair, encontra com Marcelo. 

Cúmplices de um resgate 
Omar diz para Sabrina que vai dar 

o troco na banda do vilarejo por eles 
terem se oferecido para tocar em sua 
festa. Mateus ouve a conversa. Regina 
e Geraldo pensam num plano para 
saber mais sobre Rebeca e Otávio. 

Topíssima 
Taylor recebe uma encomenda 

e fica surpreso ao abrir a caixa. 
Ele encontra o Veludo Azul, um 
pedaço da camisa de Edison e uma 
bala de revólver. Ele lê um bilhete 

ameaçando Pedro, Paulo Roberto 
e ele. Edison diz que adoraria ver 
a cara de Taylor recebendo a enco-
menda. O rapaz pergunta para 
quem Gonçalo trabalha. 

Jezabel 
Micaías confessa a Inlá que 

seu casamento com Raquel ainda 
não foi consumado. Tadeu e Hannah 
discutem. Jezabel diz à Dido que ela 
pagará seu castigo na festa. Dido 
fica petrificada. Naamã se infil-
tra na taberna de Phinéas e colhe 
informações sobre o treinamento 
dos soldados através de Joana e 
Sidônio e eles não percebem. 
Jezabel adentra a sala do trono 
belíssima e caminha imponente. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Agende-se
Dia 27 de Agosto,  às 14h ,   acontece a 

palestra “Envelhecer com Qualidade” ministrada 
pelo Dr. Romulo Pimenta,  em  Alto Piquiri ., a 

convite da Pastoral da Pessoa Idosa.  

“ O amor é terapia, 
no mundo não 

há nenhum outro 
tratamento senão 
o amor. É sempre 
o amor que cura, 
porque o amor faz 

você inteiro”
(Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje -, Cristiane Rome-
ro, Adriano Cesar Felisberto, Licia 
Gregório, Nilde Fuentes Romero,  

Terezinha Fernandes Gomes Eckert,  
Basilio Sobrinho , Claudio Pereira 

Brito, Adilson Preszlak dos Santos. 
Da coluna: felicidades! 

Ponta de Estoque
Reconhecidamente o maior evento 
de vendas do varejo de todo No-

roeste do Paraná, a Feira Ponta de 
Estoque é um sucesso de público 
e vendas. E esta será a primeira 

feira sob a coordenação da presi-
dente Carla Regina Moreira Fras-
quette e  novas conselheiras, que 
estão empolgadas com o desafio. 
A 44ª Feira Ponta de Estoque este 
ano será nos dias 22, 23 e 24 de 
agosto. Na segunda (22) haverá 
escolha dos estandes, às 14h, no 

auditório da Aciu.

PORTRAIT
TEREZA BERGAMASCO ladeada pelas filhas Bruna e  Rafaela, em grande estilo,  para a 

lente exclusiva de Luci Lemes.

LUCI LEMES
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Não me perturbe! 
Consumidores que não desejam receber ligações de telemarketing de empresas de telecomunicação 
já podem se cadastrar desde ontem (16) na chamada lista de “não perturbe”. O cadastro poderá ser 
feito pelo site, criado pelas empresas, após determinação da Agência Nacional de Telecomunica-

ções (Anatel). O site já entrou no ar -, e desde os  primeiros minutos está concorridíssimo.

Tons Quentes!
EDUARDO OLIVEIRA faz parte da equi-
pe competentíssima do Milano Centro 
de Beleza. Há 13 anos atua na área de 
cabelos & make up -, e faz parte da 

equipe há 6 meses. Um especialista em 
mechas que destaca para este inverno os 
tons quentes: avelã, dourado e canela. E 
para a maquiagem: olhos mais sutis com 
lábios em vermelho ou vinho, blush mais 
marcado e pele iluminadíssima. Agenda 

pelo 3624-5508.

Inaugura 
O Museu de Paleontologia de Cruzeiro 
do Oeste será inaugurado na sexta-
-feira (19), às 14 horas, com a pre-
sença de autoridades de todo o país. 
O evento, cercado de expectativa, 

dará início a uma nova Era na história 
da cidade, que pretende ser o novo 

roteiro para estudiosos, pesquisadores 
e turistas que se interessam pela Pré-

-história e seus animais incríveis.  

De Cruzeiro do Oeste
NEURIDES MARTINS - diretora e curadora do Museu de Paleontologia de Cruzeiro do 
Oeste é historiadora e pesquisadora e foi quem descobriu o primeiro Dinossauro do 
Paraná - o Vesperssaurus Paranaensis - que é o dinossauro mais completo do Brasil 

já descoberto e descrito cientificamente.
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Acidente deixa dois
feridos na PR-323

Duas pessoas foram encami-
nhadas ao hospital de Perobal na 
tarde da terça-feira (16), após se 
envolverem em um acidente na 
rodovia PR-323, per to do trevo 
de acesso àquele município. Um 
carro, uma picape Strada de cor 
branca e um caminhão colidiram, 
deixando duas vítimas feridas. Con-
forme o Pronto Atendimento Munici-
pal de Perobal, um dos envolvidos 
foi identificado como Vanderson 
Marques, 34, morador de Perobal, 
que conduzia um carro Sedan de 
cor branca. Outro socorrido e enca-
minhado ao hospital foi o motorista 
do caminhão de transpor te de 

Câmeras de Segurança flagraram 
um ladrão que invadiu o Centro de 
Educação de Jovens e Adultos (Cee-
bja) Maria Antonieta Scarpari, de 
Goioerê e furtou merenda. O crime 
aconteceu na madrugada da segun-
da-feira (15), mas foi divulgado pela 
polícia ontem (16), depois que as 
equipes do 7º Batalhão de Polícia Mili-
tar (7º BPM) atenderam a ocorrência. 
De acordo com a Polícia Militar (PM) 
o crime ocorreu por volta das 4h 
assim que o autor pulou o muro da 
escola, arrombou a porta da des-
pensa e furtou carne de frango, 
carne bovina, macarrão, tilápia, fei-
jão, canjiquinha, molho de tomate 
entre outros. A direção informou 
que houve um remanejamento de 
alimentos de outras escolas para 
suprir a necessidade do Ceebja. O 
ladrão não havia sido identificado até 
o fechamento desta edição.

carga viva. O homem 
de 38 anos é morador 
de Cascavel e sofreu 
ferimentos leves.

Patrulheiros Rodo-
viários estiveram no 
local e fizeram um levan-
tamento da colisão, 
além de controlar o trá-
fego no trecho. A pista 
ficou interditada durante 
a tarde e de acordo com 
atendentes do Pronto 
Atendimento de Pero-
bal, nenhuma vítima 
ficou gravemente ferida, 
todos sofreram apenas escoriações. COLISÃO envolveu três veículos e deixou dois feridos

DIVULGAÇÃO

Ladrão de merenda
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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
FOCUS 1.6 SE ................... 17/18 ...........BRANCO .....COMPLETO .................................................................. R$ 67.900,00
ONIX 1.0 LT ....................... 18/19 ...........PRATA ..........COMPLETO  ................................................................. R$ 46.900,00
ONIX 1.0 LT ....................... 18/19 ...........PRATA ..........COMPLETO .................................................................. R$ 46.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. .............. 17/18 ...........BRANCO .....COMPLETO, AUT ....................................................... R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACTIV ............... 16/17 ...........VERMELHO COMPLETO .................................................................. R$ 49.900,00
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 LTZ 1.8 AT ............... 15/16 ...........PRATA ..........COMPLETO, AUT, 7L ................................................. R$ 53.900,00
TRACKER LT 1.4 TURBO 17/18 ...........BRANCO .....COMPLETO, AUT ....................................................... R$ 79.900,00
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Umuarama campeão
no Jiu-Jitsu em MG

Lutadores de jiu-jitsu umuara-
menses conquistam pódio do Belo 
Horizonte Winter International Open 
IBJJF, no último fim de semana. 
A competição ocorreu no Estádio 
Jornalista Felipe Drummond, na 
capital mineira.

Weslley Ricardo, faixa azul, 
foi campeão na categoria No Gi 
(sem kimono), fechando o pódio 
com outro atleta de BH, na cate-
goria absoluto (todos os pesos), 
ficou em 3º lugar. “Foi muito difícil 
alcançar o resultado. A competição 
contou com atletas de alto nível, 
além de a concorrência ser muito 
maior”, disse Ricardo.

Representando também Umua-
rama, Fernanda Freitas (faixa azul), 
ficou em segundo lugar na catego-
ria com kimono, mesma posição 
anterior na categoria No GI e ter-
ceiro lugar no absoluto No Gi.

“Participar de uma competição, 
onde encontramos atletas de várias 
partes do país, é um sonho realizado. 
Fico grata em estar representando 

as mulheres de Umuarama neste 
esporte que tem crescido cada vez 
mais. Agora é treinar mais forte para 
estar preparada para as próximas”, 
conta Fernanda.

Os atletas já se preparam 
para seus próximos desafios. 

Em agosto lutam em casa na 
Copa Força Verde (texto abaixo) 
e depois em Florianópolis no 
International Open IBJJF. Já em 
setembro os umuaramenses par-
ticipam do Campeonato Brasileiro 
de Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro.

FERNANDA Freitas (chão) lutando com adversária do Rio de Janeiro

FOCADOS NO TATAME

Copa verde de Jiu-Jitsu
No próximo dia 4 (domingo), 

o 2º Pelotão da 3ª Companhia do 
Batalhão de Polícia Ambiental Força 
Verde, realizará em Umuarama, a 1ª 

Edição da Copa Força Verde de Jiu-
-Jitsu. O evento, que será realizado 
no Ginásio de Esportes Amário Vieira 
da Costa, vai contar com a presença 
de atletas militares e civis dos esta-
dos do Paraná, Mato Grosso e Santa 
Catarina e ainda com atletas do país 
vizinho, Paraguai.

A expectativa é de que mais de 
400 atletas participem do evento 
em várias modalidades, masculino e 
feminino, e ainda na categoria abso-
luto. A premiação poderá passar de 
R$ 3 mil em todas as categorias. 
A abertura do campeonato será às 
8h. Informações com Vander 99981-
5772 ou Namur 99152-1525.
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