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UMUARAMA

Comparsi aguarda 
decisão da Câmara 
para assumir a vaga de 
Marcelo Nelli 
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Garoto que invadiu casa em 
busca de armas é capturado
Um adolescente foi localizado na tarde de ontem (18), no conjunto 28 de Outubro, depois que 

participou de um assalto no mesmo bairro. Na casa estavam uma mulher e duas crianças. 
As vítimas foram rendidas pelo garoto e pelo comparsa (armado com pistola). A dupla queria 

armas de fogo e celulares. Apenas os telefones roubados foram encontrados. 

MP assinada pelo 
presidente mantêm 
DPU de Umuarama em 
funcionamento

Pavimentação asfáltica 
na avenida Apucarana 
segue dentro do 
cronograma 
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Pré-História
O Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste será 
inaugurado hoje (19), dando nova Era à história do 

município. Estudiosos, pesquisadores, cientistas e turistas 
interessados pela Pré-História e seus animais incríveis, são 
esperados no novo ponto de encontro instalado no prédio 
do antigo Fórum da cidade, que foi totalmente reformado. 

Lá, poderão conhecer fósseis do pterossauro Caiuajara 
Dobruskii e do dinossauro Vespersaurus Paranaensis. 
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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 11 17 18 24 25 28
concurso: 0177

01 13 32 33 40 44

concurso: 1962
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião
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concurso: 5023
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OUTUBRO

SÃO CAETANO/SP

concurso: 1841
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concurso: 1987
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15 20 38 61 66 67 68 Paulo Panossian - paulopanossian@hotmail.com

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Sexta

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
01/08 - 00h12


23 11 


23 15

Sexta




19 9 


21 10

SábadoSábado

Cheia
16/07 - 18h39

NubladoNublado Nublado

‘‘

‘‘
Demorou liberar o FGTS ‘‘

‘‘

“Tem gente que 
acha que eu sou 
super-homem. 
Pode continuar 
achando. Mas 
minha cadeira 
tem criptonita. 
A do [ministro] 
Paulo Guedes 

não!”

Presidente Jair 
Bolsonaro, em seu 

discurso durante 
solenidade dos 200 

dias de governo.

Nublado

ALAN SANTOS/PR

O ministro da Economia, Paulo Guedes, mesmo percebendo 
que desde início de março a expectativa do mercado quanto 
ao crescimento do PIB para este ano - assim como indicava 
também o boletim Focus do Banco Central se deteriorava mais 
em função das crises desnecessárias criadas pelo Planalto -, 
demorou em anunciar incentivos para melhora da atividade 
econômica e consumo.  

E, somente agora, passados 200 dias de gestão de Jair 
Bolsonaro, é que deve anunciar uma nova liberação do FGTS 
para os trabalhadores ativos. A expectativa é de irrigar no mer-
cado R$ 42 bilhões de recursos. Com limites de 35% para quem 
tem até R$ 5 mil no fundo e 30% para o trabalhador com até 
R$ 10 mil; acima de R$ 50 mil só poderá sacar 10% do valor 
depositado no Fundo de Garantia. 

Guedes deve também anunciar a liberação do PIS/Pasep, 
num total de R$ 21 bilhões.

É bom lembrar que, em 2017, durante o governo de Michel 
Temer, 25 milhões de trabalhadores tiveram a boa oportunidade 
de sacar um total de R$ 44 bilhões do FGTS e outros R$ 20 
bilhões do PIS/Pasep.

Na oportunidade, com a pior recessão econômica da nossa 
história e alto índice de desemprego, essa medida ajudou a 
alavancar o consumo e o País conseguiu crescer 1,1%.

Se o Governo Bolsonaro tivesse tomado essa decisão no 
fi m de março, hoje a expectativa de crescimento não seria essa 
medíocre de 0,82%. 

E, no embalo da aprovação da reforma da Previdência, 
poderíamos até encerrar o ano com um PIB em torno de 1,5% 
ou quem sabe de 2%. Além de acelerar a criação de empregos 
com carteira assinada. Porém, antes tarde do que nunca... 
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Parlamento universitário
Estudantes receberam ontem orientações do 
Parlamento Universitário na Assembleia Legislativa, 
durante o primeiro encontro entre os selecionados 
para a 4º edição. Na ambientação, promovida pela 
Escola do Legislativo, os alunos falaram de suas 
expectativas. Teve ‘bate papo’ com o deputado 
Evandro Araújo (PSC) sobre a importância do Poder 
Legislativo na democracia.

Emissão do DNI
O Tribunal Superior Elei-

toral (TSE) deve definir em 
novembro deste ano as 
cidades que vão partici-
par do projeto-piloto para 
as primeiras emissões do 
Documento Nacional de 
Identificação (DNI), docu-
mento digital que reunirá 
informações da identidade 
(RG), CPF, título de eleitor 
e carteira nacional de habi-
litação dos cidadãos.

De acordo com o tribu-
nal, responsável pela ges-
tão do programa, técnicos 
trabalham na identificação 
das localidades que apre-
sentam condições técni-
cas para iniciar a emis-
são do DNI. Cidades com 
maior número de pessoas 

cadastradas no sistema 
biométrico de votação das 
urnas eletrônicas devem 
participar do projeto inicial. 

Segundo a Justiça 
Eleitoral, mais de 100 
milhões de pessoas já 
foram cadastradas pela 
biometria em todo o país. 

Em 2018, o projeto 
piloto do documento único 
foi lançado pelo governo 
federal e pelo TSE, que 
fornecerá a base de dados 
da biometria dos eleitores 
para compor o banco de 
informações. No início de 
janeiro, o governo federal 
retomou iniciativas pas-
sadas para criar a base 
digital que unifique diver-
sos documentos.

O ministro-chefe da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
afirmou que o anúncio da 
liberação de saques das 
contas ativas do Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) ficará para 
a próxima semana. Onyx 
falou sobre o assunto com 
jornalistas no início da tarde 
de ontem (18), ao sair do 
Ministério da Economia.

Ele disse que os deta-
lhes técnicos ainda estão 
sendo ajustados pela 
equipe econômica e isso 
motivou o prazo de uma 
semana para o anúncio. 
Além dos saques das 
contas ativas do FGTS, 
o governo deve liberar o 
acesso a contas inativas 
dos fundos dos progra-
mas de Integração Social 
(PIS) e de Formação do 
Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep).

FGTS ficou para
semana que vem

“Os técnicos estão 
fazendo ajustes e nós 
tomamos a decisão de 
que na semana próxima 
vai ser feita a apresen-
tação da medida provi-
sória”, disse o ministro. 
Inicialmente, a ideia do 
governo era liberar os 
saques apenas após a 
aprovação da reforma da 
Previdência, que ainda tra-
mita no Congresso. A apro-
vação definitiva, no entanto, 
só deverá ocorrer – caso 
confirmadas as expectati-
vas dos aliados do governo 
– a partir de setembro. 
Atualmente, o saque nas 
contas ativas do FGTS só 
é permitido em situações 
específicas, como no 
caso de o trabalhador ser 
demitido sem justa causa 
ou se for para utilizar os 
recursos na compra de 
casa própria.

Caixa Dois
Zeca negava a existência do débito, mas foi condenado 
também ao pagamento das custas e honorários 
processuais. Mas tudo pode piorar, pois o deputado 
não declarou o gasto com os santinhos nas contas da 
campanha de 2014, ou seja, caixa dois, e uma denúncia 
formal da irregularidade deve chegar à Justiça Eleitoral.

Acompanhamento
Professores e 
orientadores também 
participaram, junto aos 
alunos, da ambientação. 
Para Mônica Andressa 
Silveira, assessora de 
assistência estudantil da 
Unioeste, o projeto dá 
aos alunos um panorama 
intenso e real da política, 
que é observado na 
grande expectativa dos 
jovens. “É um incentivo 
para os estudos este 
envolvimento com o 
parlamento. Estamos 
muito satisfeitos por 
participar pela primeira 
vez da iniciativa, uma 
novidade para nós”, 
disse.

Experiência
Jackeline Saori Teixeira, 
da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), foi 
parlamentar universitária 
em 2017 e começou 
a auxiliar a Escola 
do Legislativo como 
voluntária. Para ela, 
que está se formando 
em Ciências Sociais 
e escolheu seguir o 
bacharelado em Ciências 
Políticas, as angústias 
dos alunos participantes 
este ano são as mesmas 
que ela já sentiu. “Eu me 
revejo, quanto animada 
e ansiosa estava. Só 
vivendo esta experiência 
para entender como é”, 
contou.

Condenado
O deputado federal José Carlos Becker de Oliveira 
e Silva, o Zeca Dirceu (PT), foi condenado pelo 
juízo da Vara Cível de Cruzeiro do Oeste (cidade 
onde foi prefeito) a pagar dívida contraída na 
campanha eleitoral de 2014, de R$ 104.787,45, 
com a devida correção. A ação foi ajuizada por 
uma gráfica de Maringá, contratada para imprimir 
dez milhões de santinhos.
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Transporte
de órgãos
As cinco aeronaves à 

disposição do Governo 
do Estado têm uma mis-
são social. Serem usa-
das para o transporte de 
órgãos humanos e ajuda 
a fazer do Paraná referên-
cia em transplantes. Em 
2019 foram 57 missões 
de apoio, em 117 horas e 
55 minutos de voo, para o 
transporte de 111 órgãos.

Essa atuação ajuda a 
salvar vidas, como a de 
Antônio Carlos dos San-
tos, 56 anos, de Marechal 
Cândido Rondon. O técnico 
em manutenção predial é 
um dos tantos beneficiados 
pela política para a saúde 
adotada no Estado – há 
um ano que ele escuta 
um novo coração batendo 
no peito. “Para falar a ver-
dade, passei a viver depois 
do transplante”, diz.

A frota é formada por 
quatro aviões – um King 
Air 350, um Grand Cara-
van, dois Sênecas III – e 
um helicóptero. No mês 
passado a logística de um 
transporte de órgãos só 
obteve sucesso graças ao 
King Air, que é usado com 
frequência pelo governador. 
O avião foi acionado em 
um fim de semana para 
buscar fígado, rins e baço 
de um doador em Casca-
vel e trazer os órgãos para 
serem reimplantados em 
pacientes compatíveis que 
se encontravam na fila de 
espera em Curitiba. Mais 
três vidas salvas.

“Quanto antes retirar 
o órgão e reimplantar, 
melhor o resultado. Um 
coração, por exemplo, 

dura quatro horas. O 
fígado, oito. Sem essa 
logística aérea, não tem 
como fazer, seria apenas 
transplantes entre pes-
soas da mesma cidade”, 
afirmou Arlene Terezinha 
Cagol Garcia Badoch, 
coordenadora do Sistema 
Estadual de Transplante 
do Paraná (SET/PR).

De acordo com a Casa 
Militar, a hora/voo dos 
dois Sênecas III a serviço 
do Executivo custam R$ 
1.500. O investimento 
no deslocamento entre a 
capital e Cascavel seria de 
R$ 5.250, considerando 3 
horas e meia para a ida e 
a volta. “Com essas dis-
tâncias, sem um avião, 
não teria como fazer”, 
explicou o Capitão Pedro 
Paulo Sampaio, um dos 
responsáveis pelo setor.

LIDERANÇA
Desempenho que aju-

dou o PR a fechar 2018 
na liderança em doações 
e transplantes, segundo 
levantamento da revista 
Registro Brasileiro de 
Transplantes, publicação 
da Associação Brasi-
leira de Transplantes de 
Órgãos (ABTO).

Foram 47,7 doadores 
por milhão de população 
(pmp), resultado quase três 
vezes maior que a média 
do País, de 17 pmp. O PR 
se destaca ao realizar 90,9 
transplantes pmp, seguido 
por Pernambuco (69,2 
pmp) e São Paulo (67,4 
pmp). No Brasil a taxa foi 
de 41,9 pmp, distante do 
previsto para 2021, de 60 
transplantes pmp.

400 vagas I
As agências de emprego de 
Primeiro de Maio e de Sertaneja 
vão intermediar a colocação de 
400 vagas para o Hard Rock Hotel 
Ilha do Sol após a inauguração do 
hotel a partir de 2020 e 2021. O 
empreendimento vai beneficiar 
46 cidades e 600 mil moradores 
da mesorregião Norte Pioneiro.

400 vagas II
Já a Agência do Trabalhador 
em Foz do Iguaçu recebeu 
11 mil currículos para as 400 
vagas que serão preenchidas na 
construção da segunda ponte 
entre o Brasil e o Paraguai. Kelly 
Trento, diretora da agência, 
disse que foi realizada uma 
seleção de candidatos que 
começarão a ser entrevistados e 
contratados nos próximos dias.

Sem embaixada
A indicação do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
para a embaixada do Brasil nos 
EUA é rejeitada pela maioria 
dos brasileiros. Levantamento 
do Instituto Paraná Pesquisas, 
entre 13 e 17 de julho, mostra 
que 65% são contra a indicação 
do presidente Jair Bolsonaro, 
pai do deputado, contra 28,7% 
que concordam.

Duty Free em Foz
A Sky Duty Free, primeira loja 
franca de Foz do Iguaçu, vai abrir 
as portas agora em agosto. A 
loja prevê a venda de bebidas, 
perfumes e cosméticos de 
marcas pelos menores preços 
da fronteira, batendo até 
mesmo os valores praticados no 
Paraguai e na Argentina.

CNH isenta
O deputado Soldado Fruet 
(Pros) apresentou projeto de 
lei que prevê a isenção das 
taxas do Detran para motoristas 
com renda familiar de até dois 
salários mínimos na obtenção 
da carteira de habilitação em 
qualquer categoria. “O objetivo 
é prestar assistência aos 
desamparados, garantindo uma 
vida digna através da oferta de 
melhores condições de trabalho 
e transporte, que são direitos 

constitucionais de todo cidadão”, 
destaca Fruet.

PIS/Pasep
O pagamento do abono do PIS/
Pasep começa na quinta-feira 
(25). O abono aos cadastrados 
no PIS vai considerar a data de 
nascimento e os do Pasep, o dígito 
final do número de inscrição. Os 
trabalhadores que nasceram entre 
julho e dezembro receberão o 
PIS ainda este ano. Já os nascidos 
entre janeiro e junho terão o 
recurso disponível em 2020. 
Recebem também este ano os 
servidores públicos cadastrados no 
Pasep com dígito final da inscrição 
entre 0 e 4. Os com final entre 5 e 
9 receberão no próximo ano.

Novas obras
O deputado Romanelli (PSB) 
e a prefeita Beti Pavin (PSDB) 
detalharam ontem os projetos das 
obras de revitalização da Avenida 
Abel Scuissiato, em Colombo. O 
investimento é de R$ 15 milhões 
em 4,5 quilômetros da avenida 
e em mais 400 metros da Rua 
do Carvalho, no Bairro São 
Dimas. Beti Pavin espera fazer as 
licitações num prazo máximo de 
dois meses.

Crédito imobiliário
A Caixa Econômica Federal 
aguarda autorização do Banco 
Central para anunciar a redução 
de até 31,5% dos juros dos 
financiamentos imobiliários. 
O banco detém mais de 70% 
do crédito habitacional do 
país e se espera que outros 
bancos derrubem suas taxas no 
financiamento de imóveis.

Redução do IR
O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que o governo vai 
trabalhar por uma reforma 
tributária mexendo apenas em 
impostos federais. Uma das 
mudanças: a redução da alíquota 
máxima do imposto de renda (IR) 
para 25%. Atualmente, pessoas 
físicas pagam até 27,5% e pessoas 
jurídicas, como empresas, pagam 
até 34% de IR. Outra ideia é 
unificar impostos e contribuições 
federais, como PIS, Cofins, IPI e 
IOF, em um imposto único.
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BUSCA
O presidente da Aciu, Orlando Luiz 
Santos, acompanhado de diretores 
setoriais e profissionais da entidade 
foram a Cascavel na manhã desta 
quinta-feira (18) para conhecer e 
buscar subsídios sobre a Acic Labs, 
aceleradora e hub de inovação da Acic 
(Associação Comercial e Industrial 
de Cascavel). A visita técnica foi 
coordenada pelo Sebrae Umuarama 
e também foram representantes das 
associações comerciais de Cianorte 
e de Campo Mourão. Todos foram 
recepcionados pelo executivo Cleyton 
Silva, coordenador da estrutura, e 
pela jornalista Julia Orsa.

NOVO
Cleyton informou que a finalidade da 
aceleradora é conectar empresários, 
dos mais diferentes ramos e portes, 
ao mundo da inovação e novas 
tecnologias. Na Acic Labs eles têm 
contato com o que há de mais 
novo em um universo de grandes 
transformações e possibilidades. O 
ambiente, especialmente projetado, 
abriga hackathons, meetups, encontros 
de startups, entre outros, tudo para 
que o empresário possa entender, se 
conectar e refletir novas possibilidades 
que se abrem às empresas. É um 
ambiente descontraído, focado em 
soluções, negócios e parcerias.

TROCA
A consultora do escritório de 
Umuarama do Sebrae Paraná, Jane 
Queiroz, informa que o objetivo da 

visita foi conhecer as boas práticas 
da Acic, principalmente de entender 
melhor o funcionamento de sua 
aceleradora. Ela observa que já é 
grande em todo o Estado, refletindo 
uma tendência mundial, o movimento 
de startups e negócios inovadores, e os 
municípios de Cianorte, Campo Mourão 
e Umuarama estão integrados a ele.

FUTURO
A visita ao Acic Labs vai contribuir 
para aprimorar as iniciativas que já 
existem nesses três municípios. Na 
Aciu, especificamente, já estão sendo 
desenvolvidos projetos de investimento 
em inovação e incentivo à tecnologia, 
por meio das diretorias setoriais ligadas 
à área. Parcerias já estão estruturadas 
para, dentro em breve, privilegiarem os 
associados da entidade.

TRIUNFO
A Feira Ponta de Estoque, maior evento 
de vendas do varejo de todo Noroeste 
do Paraná já tem data certa: 22, 23 e 
24 de agosto, novamente no Parque 
de Exposições Darío Pimenta Nóbrega, 
o famoso Parque de Exposições de 
Umuarama. A abertura será na quinta-
feira (22) às 18h30 e vai até às 22h. Na 
sexta-feira (23) será das 9h às 22h e o 
encerramento será no sábado (24), com 
funcionamento das 9h às 18h. Prepare-se 
para aproveitar as grandecíssimas 
oportunidades de comprar mercadorias 
com desconto real de até 70%.

TOPS
Para participar da Feira Ponta de 
Estoque de Umuarama, que está em 

sua 44ª edição e é coordenada pelo 
Conselho da Mulher Empresária 
e Executiva da Aciu, é preciso ser 
associado. São disponibilizados 105 
estandes, que reúnem empresas 
que vendem confecções, calçados, 
bijuterias, flores, estofados e 
colchões, jeans, trajes de gala e 
muito mais. Este ano a presidente 
Carla Regina Moreira Frasquette 
anunciou que empresas de 
ramos diversos também devem 
participar como forma de 
engrandecer o evento.

AGRADO
Além de roupas, calçados, etc, os 
visitantes ainda encontram uma 
Praça de Alimentação completa, 
com restaurante, lanchonetes, 
pizzaria, pastelaria, docerias, 
brinquedos infantis e muito mais. O 
estacionamento é gratuito e é um 
momento para fazer um passeio 
em família e amigos. Ah, sim, vale 
destacar que o sorteio para escolha 
dos estandes será segunda-feira 
agora, dia 22, às 14h, no auditório 
da Aciu. Para mais informações 
basta ligar (44) 3621-6700 e falar 
com a Camila.

FOCO
Quase tudo converte-se para 
o digital: dinheiro, trabalho, 
produtos. A tecnologia é tanta e 
tão rápida que muita gente nem 
acredita que existiram aparelhos 
revolucionários chamados 
mimeógrafos, telex e fax. E o que 
fazer diante de tanta informação? 
Como acompanhar tudo isso sem 
pirar? Basta ir devagar, acreditando 
que é capaz e pedindo ajuda 
para as crianças, os adolescentes 
disponíveis. Pessoas com mais de 
40 anos têm uma vantagem sobre 
os jovenzinhos: ainda guardam 
lembranças na memória pessoal 
e não no cartão do smartphone. 
Venha para a Aciu e vamos juntos 
rumo aos novos tempos!
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Comparsi espera
decisão do Legislativo
Ex vereador, aposentado recen-

temente do IAP – Instituto Ambien-
tal do Paraná – onde atuou no 
Escritório Regional de Umuarama, 
Antonio Comparsi, presidente do 
MDB aguarda decisão da Justiça 
para assumir uma das cadeiras na 
Câmara Municipal como vereador. 
Suplente de Marcelo Nelli, espera 
pela decisão final. “Estou tranquilo, 
aguardo uma decisão da Câmara 
para que possa afirmar meu 
retorno como vereador”, comenta.

Nelli, atualmente no Solidarie-
dade, foi condenado, com transi-
tado em julgado do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) á perda dos 
direitos políticos pelo período de 
três anos, além de sua extinção do 
cargo de vereador e ficará fora da 
eleição do próximo ano.

A procuradoria jurídica da Câmara 
Municipal de Umuarama foi notifi-
cada da decisão, mas ainda cabe 
uma última defesa de Nelli, que 
poderá ser feita à Casa de Leis.

O MDB, presidido por Comparsi 
tomou conhecimento da condena-
ção de Nelli, em última instância 
e protocolou na Câmara o pedido 
para que a direção da Casa cumpra 
o regimento interno e dê por extinto 
o mandato de Nelli.

Somente depois disso é que 
o suplente da coligação (Toninho Nota oficial

Em nota, o presidente da Câmara, vereador Noel do Pão informa que um 
requerimento firmado pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasi-
leiro de Umuarama – MDB pedindo a extinção do mandato do Vereador Marcelo 

Nelli, está em tramite no Poder Legislativo.
Esclarece que o requerimento é fundamentado pela ação judicial que resultou 

na suspensão dos direitos políticos do vereador, pelo prazo de 3 anos, a contar do 
trânsito em julgado da decisão, em 11 de junho de 2019, perante o STF.
Por sua vez, em cumprimento à Lei Orgânica do Município e ao Regimento 

Interno, a Câmara determinou a notificação de Nelli para que, no prazo 3 dias 
úteis, a contar de sua notificação, apresente defesa.

A assessoria do vereador  aponto que ele se encontra em viagem, com pre-
visão de retorno para próxima semana. Todavia, estão sendo mantidas todas as 

medidas para efetivar a notificação pessoal do parlamentar.

Serraglio
Em 2010, Osmar Serraglio (PMDB-PR) 
culpou Nelli pela contratação irregu-
lar do irmão. Naquele ano, assim que 
o fato foi revelado, Nelli e Serraglio 
demitiram o assessor. Marcelo 
alegava que não sabia do emprego 
do irmão no gabinete do deputado 
e revelou à reportagem que seus 
advogados recorriam e que ainda 
havia possibilidade de recursos junto 
ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Comparsi) poderá ser convocado 
para assumir o cargo.

Comparsi lembrou que, se 
assumir a vaga, irá trabalhar pelos 
anseios da comunidade. “Não sou 
pendente à oposição ou situação. 
Procuro trabalhar pela população, 
pelas necessidades e fazendo uma 
atuação com transparência, serie-
dade e honestidade”, reforça.

Quanto aos anseios em subir 
para outros degraus na política local, 
ou até estadual, Toninho explica que 
por enquanto ainda é cedo para se 
dedicar à voos mais altos. “Vamos 
aguardar a decisão da Câmara Muni-
cipal e, depois que tudo estiver mais 
aparente e concretizado, possamos 
fazer nosso trabalho como vereador 
neste pequeno período (de pouco 
mais de um ano e meio) que falta 
para o termino da atual legislatura”.

CONDENAÇÃO DE NELLI
Em abril deste ano, Nelli per-

deu nova uma batalha na Justiça 
quando a ministra do STF Rosa 
Weber negou o seguimento a um 
recurso impetrado pela defesa do 
vereador. Nelli já havia sido conde-
nado pelo Tribunal Regional Fede-
ral (TRF) em Ação Civil Pública por 
improbidade administrativa, sen-
tença acatada por unanimidade 

pelos desembargadores.
IRMÃO EM DOIS CARGOS

A denúncia dava conta que seu 
irmão exercia acúmulo de cargos 
no gabinete do deputado federal 
Osmar Serraglio (secretário par-
lamentar) e na Câmara de Umua-
rama como secretário geral.

A sentença do Desembargador 
Federal Cândido Alfredo Silva Leal 
Junio, de 28 de março de 2016, deter-
minava que Nelli tivesse o mandato 
interrompido com a perda do cargo, 
suspensão dos direitos políticos e 
multa civil no valor equivalente ao rece-
bido pelo irmão entre 1 de janeiro de 
2009 e 20 de março de 2010.

EX vereador espera que a Câmara o convoque para 
assumir a vaga atualmente ocupada por Marcelo Nelli

ARQUIVO
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

MP mantém DPU
O presidente Jair Bol-

sonaro, assinou medida 
provisória para manuten-
ção na Defensoria Pública 
da União (DPU) dos 819 
servidores requisitados 
do Poder Executivo Fede-
ral. A assinatura ocorreu 
ontem (18), no Palácio 
do Planalto.

A decisão do presi-
dente garante o funcio-
namento de todas as 43 
unidades da DPU no inte-
rior, que corriam o risco 
de fechamento caso os 
servidores requisitados, 
responsáveis por 2/3 da 
força de trabalho admi-
nistrativa da Defensoria, 
tivessem que voltar aos 
órgãos de origem a par-
tir de 27 de julho.

A possibilidade de 
devo lução  compu l -
sória decorria da Lei 
13.328/2016, que esta-
beleceu prazo máximo de 
três anos de tempo de 

requisição de servidores 
da administração pública 
federal direta pela DPU.

Com a MP assinada, 
a administração do órgão 
pode concentrar esfor-
ços junto ao Congresso 
Nacional para solução 
definitiva em relação ao 
quadro de pessoal por 
meio do Projeto de Lei 
7.922/2014 ou subs-
titutivo que crie a car-
re i ra administ rat iva 
própria da Defensoria 
Pública da União.

NO PARANÁ
A Defensoria Pública 

da União poderia ter 
fechado as por tas das 
quatro unidades do 
interior do PR. Popula-
ção de Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Londrina e 
Umuarama perderia o 
acesso aos ser viços 
da DPU, caso o presi-
dente não assinasse a 
medida provisória.

Um acidente envol-
vendo um ônibus de 
trabalhadores deixou 
duas pessoas feridas 
na manhã da quinta-feira 
(18), em Umuarama. O 
fato ocorreu na estrada 
215, entre os distritos 
de Serra dos Dourados 
(Umuarama), e Carbonera 
(Maria Helena). O Samu 
atendeu a ocorrência 
que envolveu um ônibus. 
O coletivo caiu em um 
barranco.  Testemunhas 
relataram que o moto-
rista perdeu o controle da 

direção e saiu da pista. 
A Polícia Militar de Maria 
Helena esteve no local 
para registrar a ocorrên-
cia. De acordo com os 
policiais, o ônibus seguia 
para Serra dos Dourados 
e transportava trabalha-
dores da região.

A ambulância do 
Samu atendeu as víti-
mas e duas tiveram que 
ser encaminhadas ao 
Hospital Cemil (plantão) 
com ferimentos leves, 
dores nas articulações, 
pescoço e na coluna.

Ônibus caiu no barranco

Tentativa de coalizão
Após a aprovação com folga da 
Reforma da Previdência em primeiro 
turno, o presidente Jair Bolsonaro, 
o novo articulador político do 
Planalto, general Luiz Eduardo 
Ramos, e o ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, vão tentar 
iniciar agosto com a base aliada 
consolidada na Câmara. O general 
Ramos tem aberto o gabinete para 
líderes do Centrão (PSD, SD, PRB, 
PL, Progressistas, DEM). Onyx 
também mira os deputados do 
bloco que garantiu os votos para a 
aprovação. Somados os deputados 
de legendas que podem se alinhar, 
a base deverá contar com mais de 
320 parlamentares. O que, nesta 
conta, garante ao Planalto pequena 
vantagem para aprovar PEC.

Saldo devedor
As conversas no primeiro semestre 
não avançaram. Quem salvou o 
governo, angariando os mais de 
100 votos do Centrão, foi Rodrigo 
Maia, presidente da Casa.

Bateu asas
Para evitar a humilhação que 
Aécio Neves vive, a esposa 
do ex-governador Beto Richa, 
do Paraná, Fernanda Richa, 
desfiliou-se do PSDB. Também já 
foi presa com o marido.

É grave
O Estado do Rio de Janeiro registra 
uma média de 500 desaparecidos 
por mês. São João do Meriti lidera o 
triste ranking, seguido pela capital.

Fundo Lava Jato 
A oposição na Câmara aguarda, 
há mais de mês, resposta da 
procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, sobre o pedido 
de apuração de eventuais crimes 
cometidos pela força-tarefa da 
Lava Jato para a gestão de um 
fundo de R$ 6,8 bilhões oriundos 
de acordo de delação feito com 
a empreiteira Odebrecht. Ao PT, 
Dodge posicionou que a questão 
do fundo de R$ 2,5 bilhões estava 
sendo analisada pelo STF.  

Sabatina 
Apesar da resistência de alguns 
senadores, a indicação do 
deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) para assumir a embaixada 
do Brasil nos Estados Unidos tem 
poucas chances de sofrer revés na 
Comissão de Relações Exteriores 
e no plenário do Senado. Até 

hoje, apenas uma indicação foi 
rejeitada pelos senadores.

Memória
Foi em 2015. O plenário 
derrubou a indicação do 
embaixador Guilherme Patriota 
para a representação do Brasil 
na Organização dos Estados 
Americanos (OEA), feita pela então 
presidente Dilma Rousseff - cujo 
Governo já estava em derrocada.

Férias...
Pais, empresas de ônibus e 
comissários de voo têm passado 
maus momentos com viagens 
de filhos desacompanhados 
nessas férias. O portal do 
Conselho Nacional de Justiça tem 
matéria regulada (131/11) sobre 
autorização judicial para menores 
viajarem sem os pais, mas a falta 
de um padrão no documento 
confunde até juízes nas Varas de 
Infância. E não há demanda, por 
ora, sobre isso no CNJ.

...frustradas
O conselheiro Humerto Martins, 
do CNJ, explica à Coluna que a 
regulação não foi revista “após 
modificações introduzidas pela 
Lei 13.812/19, cujo principal 
foco está na instituição de 
Política Nacional de Busca 
de Pessoas Desaparecidas” e 
temas envolvendo o ECA. A lei 
estabeleceu que nenhum menor 
até 16 anos poderá viajar para fora 
da Comarca de sua residência sem 
autorização judicial. 

Cadê você?
O ministro Tarcísio de Freitas, 
da Infraestrutura, desdenha 
dos pedidos de audiência do 
deputado Wladimir Garotinho 
(PSD-RJ). O parlamentar 
pretende ajudar a destravar 
empreendimentos logísticos 
do Porto do Açu e complexo 
industrial de Barra do Furado. 

13 bi!
Já foram investidos R$ 13 bilhões 
de dinheiro privado e serão mais R$ 
8,5 bilhões até 2023 na região. Mas 
falta a contrapartida do governo 
federal na ferrovia Açu-Vitória.
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Recape da Apucarana será
finalizado dentro do prazo

O recapeamento da Avenida 
Apucarana, entre a Avenida Mas-
carenhas de Moraes e a Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca, na Zona V, 
avança rapidamente. A obra foi 
dividida em quatro etapas pela 
Secretaria Municipal de Obras, Pla-
nejamento Urbano e Projetos Técni-
cos, e as duas primeiras já estão 
concluídas – da Praça Anchieta até 
a Igreja São Paulo.

Na quinta-feira (18), as máqui-
nas já preparavam o trecho entre a 
praça e a Avenida Duque de Caxias 
para receber a capa asfáltica. O 
tráfego de veículos fica momenta-
neamente bloqueado neste trecho, 
o que exige um pouco mais de cui-
dado e de paciência por parte dos 
motoristas e moradores da região. 
Nesta etapa de serviços serão 
investidos R$ 618.278,96.

O secretário municipal de 
Obras, Isamu Oshima, lembra que 
o recape da Apucarana e de um 
trecho da Avenida 19 de Dezem-
bro soma 16.780 m². “O serviço 
foi licitado há mais de cinco meses 
e só agora pôde ser iniciado, com 
recursos federais e contrapartida 
da Prefeitura”, informou. A ordem 
de serviço foi assinada na segun-
da-feira, pelo prefeito Celso Pozzo-
bom, na presença de secretários 
municipais, vereadores, da presi-
dente da Associação de Moradores 
da Praça Anchieta, Neuza Alves de 

Mais trechos
Nos próximos dias a Secretaria de Obras passará a utilizar a vibroacabadora 

adquirida pelo município. O operador está realizando cursos de qualificação 
para operar o equipamento. “Assim que o recape da Apucarana terminar e nossa 
equipe finalizar a pavimentação nas ruas do Alto da Glória, deslocaremos o con-
tingente para a Zona V, onde faremos o reperfilamento de trechos das ruas Curi-
tiba, Florianópolis, Ivaté e Xingu, e de uma parte da Avenida Guarani utilizando a 

vibroacabadora”, informou o secretário Isamu Oshima.

Souza, representantes políticos e 
lideranças da comunidade.

“O trabalho é bem rápido, para 
resolver os problemas da ave-
nida e minimizar os transtornos à 
comunidade. O trabalho começou 
na segunda-feira e a previsão da 
empresa é de 10 dias de trabalho 
são suficientes para conclusão. 
Este serviço vem sendo solicitado 
pela comunidade há vários anos 
e agora, com o apoio dos nossos 
representantes junto ao governo 
federal, conseguimos os recursos 
necessários”, disse o prefeito Celso 
Pozzobom, ao assinar o documento 
com o representante da empresa 

contratada, André Longuini.
Conforme levantamento da 

Secretaria de Obras, nos últimos 
30 meses foram recapeados ou 
receberam reper filamento ou 
micropavimentação mais de 120 
quilômetros de ruas, avenidas e 
contornos de logradouros públicos 
do município. “Nossa meta é che-
gar aos 200 km até o final de 2020 
para atender à maioria dos locais 
que necessitam de melhorias, afir-
mou o prefeito.

MÁQUINAS e funcionários trabalhando no trecho para recuperação da via

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Museu de Paleontologia
de Cruzeiro do Oeste

O Museu de Paleontologia de 
Cruzeiro do Oeste será inaugurado 
hoje (19), às 14h, com a presença 
de autoridades de diversas partes 
do país. O evento, cercado de expec-
tativas, dará início a uma nova Era 
na história do município, que será 
rota de estudiosos, pesquisadores 
e turistas que se interessam pela 
Pré-História e seus animais incríveis. 
O Museu foi instalado no prédio do 
antigo Fórum da cidade, totalmente 
reformado. A abertura para a visi-
tação pública acontece a partir de 
segunda-feira (22), entre as 9h e 
às 11h e das 13h30 às 16h30. O 
local funcionará, inicialmente, de 
segunda a sexta-feira. Excursões 
e grupos devem agendar o horário 
pelo telefone: (44) 3676-8150.

Os turistas poderão conhecer fós-
seis das espécies já descobertas e 
descritas pela ciência na cidade – o 
pterossauro Caiuajara Dobruskii e 
o dinossauro Vespersaurus Para-
naensis. O museu conta ainda com 
salas temáticas onde os visitantes 
poderão vivenciar experiências e 
conhecer um pouco mais sobre 
a evolução do Planeta Terra e as 
espécies animais e vegetais que 
já existiram. O local também conta 
com um amplo auditório e um Labo-
ratório de Paleontologia, para pes-
quisadores e estudiosos.

Raros
Os dinossauros encontrados em Cruzeiro do Oeste datam do período Cretá-

ceo – 90 milhões de anos atrás –, são espécies raras, únicas e de grande valor 
científico. Em 2014 fosseis do Caiuajara Dobruskii foram encontrados. No ano 

seguinte os de um pequeno lagarto, denominado Gueragama Sulamericana, pri-
meira espécie acrodonte (que tem dentes presos no maxilar superior) descoberta 

na América do Sul.
O Vespersauros Paranaensis, último achado, é único no mundo e o mais com-

pleto dinossauro terópoda já encontrado no Brasil.
“Até agora só estudamos parte do material. Tem muito trabalho a ser feito. 

Estudos podem revelar novas espécies”, encerra a diretora e curadora do Museu 
de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste, historiadora Neurides Martins.

De acordo com o geólogo, pes-
quisador e consultor do Museu de 
Paleontologia de Cruzeiro do Oeste 
Paulo Manzig, o local está pronto 
para receber públicos distintos. 
“Além de pesquisadores, geólogos, 
paleontólogos e outros estudiosos 
que virão pelo interesse científico, 
teremos o público em geral, turis-
tas, crianças, adolescentes, famí-
lias, que vem pela curiosidade que 
a Era dos Dinossauros desperta 

em todos nós”, destacou Mazig.
Segundo ele, os visitantes serão 

recebidos por monitores treinados 
e todas as visitas ao museu serão 
guiadas. “Nosso objetivo é oferecer a 
melhor experiência ao visitante, seja 
qual for o seu interesse”, destacou.

TURISMO
De olho no potencial turístico, a 

Prefeita de Cruzeiro do Oeste tem 
projetos para alavancar o setor, 
atraindo negócios, empresas, 
emprego e renda. “Os achados 
são importantes para a História 
Natural. É dever do município zelar 
pelo patrimônio, que fez os olhos 
do mundo se voltarem para cá”, diz 
a prefeita Helena Bertoco.

Projetos turísticos já estão em 
andamento. “Desde fevereiro trata-
mos com o estado, com a federação 
e com a iniciativa privada para fomen-
tar o turismo e atrair investimentos 
através da educação, da cultura e da 
ciência”, destacou a prefeita.

ROSI RODRIGUES – ASSESSORIA

HISTORIADORA Neurides Martins, curadora do Museu, analisando fósseis encontrados
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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 

Publicação de requerimento de Licença Prévia de Ampliação – LP-A 

 

T. DA SILVA MILLANI E SILVA LTDA (CNPJ: 16.725.270/0001-08), torna 

público que requereu ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a Licença Prévia 

de Ampliação (LP-A) para atividade de Comércio varejista de combustíveis 

para veículos automotores, localizada na Avenida Angelo Moreira da Fonseca, 

nº 2731 Jardim Alvorada, CEP: 87.506-370, Umuarama/PR. Foi determinado 

devidos memoriais descritivos dos projetos e plantas baixa contendo o layout 

dos equipamentos. 

Assaltante capturado
Um dos suspeitos 

de envolvimento em um 
assalto praticado na 
quinta (18) à tarde, no 
bairro 28 de Outubro, foi 
localizado apreendido e 
conduzido a delegacia 
de Umuarama.

O garoto de 14 anos, 
estava em um bar nas 
proximidades da resi-
dência assaltada e foi 
flagrado com os celula-
res roubados.

A PM foi informada do 
fato pela vítima e equipes 
do Rocam (patrulhamento 
com motos) e RPA (Rádio 
Patrulha) foram até o 
endereço, na rua 21 de 
Setembro. Os morado-
res revelaram que dois 
bandidos invadiram o 
imóvel e um deles por-
tava uma pistola.

A dupla exigiu dinheiro 
e armas, se apossaram 
de alguns per tences e 
fugiram, entre eles uma 

arma de fogo e muni-
ções. “Com as caracte-
rísticas dos criminosos, 
iniciamos patrulhamen-
tos nas proximidades. 
Passando por um bar 
vimos um homem pare-
cido que tentou escon-
der os telefones assim 
que notou a presença 
da equipe”, comentou 
o soldado Scandiussi.

CRIANÇA NA CASA
A moradora da resi-

dência invadida comen-
tou que estava na sala 
de casa quando os 
criminosos chegaram. 
Ela e o filho de 3 anos 
foram rendidos.  Os 
assaltantes queriam 
as armas da família e 
ameaçavam matar o 
filho dela.

Entre os itens levados 
pela dupla estão a bolsa 
da mulher, com seus 
documentos e dinheiro, 
um relógio do marido, 

pulseira e três celulares 
– dois aparelhos já foram 
recuperados pela PM. A 
moradora acrescentou 
que as armas do esposo 
são legalizadas.

A PM passou a tarde 
em patrulhamento, na 
busca pelo segundo 
assaltante.

A PM de Iporã conduziu duas mulheres e duas adolescentes à Dele-
gacia na tarde desta quarta-feira (17), por estarem vendendo núme-
ros de uma rifa em prol da irmã de uma delas que estaria passando por 
tratamento médico. Pessoas que compraram a rifa tentaram ligar para 
o celular que aparece na ação entre amigos, mas ninguém atendeu, o 
que reforçou a suspeita de falsidade da rifa. Cada número era vendido 
por R$ 5 e valia par ao sorteio de uma máquina de solda e um kit 
de pesca. As mulheres foram ouvidas e liberadas e responderão por 
estelionato e corrupção de menores. R$ 520 haviam sido vendidos 
em cartões com numeração para o sorteio.

Tráfico
PMs de Umuarama apreenderam 
na quarta-feira (17) cocaína e crack. 
Dois jovens foram presos por volta 
das 15h30 no Sonho Meu com 12 
pinos de cocaína. Um dos detidos 
usava tornozeleira eletrônica. À 
noite, noutra abordagem, no bairro 
San Marino, PMs localizaram uma 
sacola contendo 117 pedras de 
crack embaladas para venda. O 
proprietário conseguiu fugir e 
não foi localizado.

DIVULGAÇÃO

POLÍCIA Militar fechou o cerco no conjunto 28 de Outubro em busca dos assaltantes

OBEMDITO
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Seu estado de ânimo é promissor, por 
isso aproveite ao máximo a possibili-
dade de perguntar o que deve fazer 
e pedir o que merece. Você precisa 
se mexer e tudo vai dar certo. O sen-
timento atual de letargia é devido à 
falta de exercício.

Cresce a pressão em torno de você. 
Não se deixe afastar de seus objeti-
vos. Você sabe que está certo. Você 
tem sinais de cansaço, o que não o 
impede de agir, faria bem dormir mais.

G
êm

eo
s A sorte estará com você em seus passos 

hoje. É hora de considerar um investi-
mento financeiro e repensar o orçamento. 
Seus exageros podem gastar suas reser-
vas de energia. Tente compensar isso 
com uma dieta equilibrada.

C
ân

ce
r

Você vai ter entusiasmo, mas vai conti-
nuar deixando para resolver as coisas 
no último minuto. As conversas que tiver 
hoje vão lhe trazer paz interior. Não seja 
tão ansioso para ajudar os outros. Você 
precisa ter tempo para si mesmo, para 
recarregar suas baterias.

Você vai conseguir resolver um conflito 
entre as pessoas a sua volta e terá 
razões para sentir orgulho de si mesmo. 
Você vai ser muito intransigente e duro 
consigo mesmo. Você precisa encontrar 
um equilíbrio entre a ação e o repouso, 
a reflexão e o relaxamento.

Você vai descobrir verdades sobre pes-
soas que o rodeiam que não são sem-
pre fáceis de aceitar, mas vai ser uma 
bênção disfarçada. Você tem um ótimo 
estado físico, tudo que você precisa fazer 
é antecipar as consequências dos seus 
excessos e medir os gastos de energia.

Você vai ter que olhar dentro de si e 
ser flexível para lidar com suas espe-
ranças e concretizá-las. O cansaço 
que você está sentindo é resultado 
da falta de exercício. Você tem sido 
sedentário e não faz exercício físico 
suficiente há muito tempo.

E
sc

o
rp

iã
o Não confie nas opiniões superficiais 

que você ouve por acaso, mas veri-
fique por si mesmo. Seu estado de 
ânimo forte natural e sua coragem 
compensarão a falta de energia. Você 
não está dormindo o suficiente.

Você se afastará de seu cotidiano. É 
hora de fazer planos para o futuro. 
Você precisa encontrar um equilíbrio 
entre o físico e o bem-estar mental, 
o repouso e a atividade para fazer 
justiça às necessidades do seu corpo.

C
ap

ri
có

rn
io Não tem sentido pedir para você fazer 

grandes esforços hoje. Não comece as 
coisas sem ter a certeza de que vai ser 
capaz de terminá-las! A influência de Mer-
cúrio vai levá-lo a procurar um pouco de 
paz para limpar sua mente e isso vai aliviar 
a irritação que você sente por dentro.

A
q
u
ár

io

Você vai ser mais sério do que de 
costume e sentirá necessidade de se 
concentrar no que é realmente impor-
tante. Não tenha medo de mostrar o 
seu talento para improvisar.

Não force as coisas. Este sentimento 
de isolamento não vai durar. Mante-
nha-se fiel a si mesmo. Não há preo-
cupações maiores em vista e sua 
forma está relativamente boa. Tudo 
seria melhor se você ouvisse mais 
seu corpo.
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MAP
GEOGRAFIA

LETRASANGU

NATDICA
ELZASOARES

ERRODMLC
OASOARR

MEDIAMONI
RICAIDAS

MAORICARTA

AÇAIGEGL
ATACARRUI

IHUSAIN
POVOADOLA

POSSANTES

Ciência que
estuda a 

organização
territorial

Dois fato-
res de desi-
gualdade

social

Urânio ou
césio

(Quím.)

Material 
de panelas
de cozinha

retrô

Atração dos
lagos nas
grutas de 

Bonito (MS)
Academia 

Brasileira de
(?): A Casa
dos Imortais

Cantora de
"A Mulher
do Fim do
Mundo"

Alexandre
Nero, 
ator

brasileiro

É procura-
do pelo
revisor 

de textos
Homena-
geado em

31 de
outubro

(?)-gigante,
brinquedo

como a 
London Eye

Agem co-
mo o mo-
derador 

de debates

Espécie de
cachimbo
usado pe-
los turcos

Idioma de
nativos da

Nova
Zelândia

Mensagem
pessoal
rara no 

século XXI

Liga-se
como o
velcro

(?) Costa, 
governador
da Bahia
(2017)

Comando
ensinado
ao cão
policial

(?) Bolt:
recordista 
de medalhas
olímpicas

Tonelada
(símbolo)

Os
motores
de carros
esportivos

Ferramenta de
efeitos do Photoshop

(?) play, conduta ética
entre esportistas (ing.)

(?) de caro-
ço: confusão
Carta Q do

baralho

"Tudo", em
"onívoro"
(?)-T, ator
do EUA

Filho,
em inglês

Aldeia;
vilarejo

Fruta ener-
gética ser-
vida com
camarão
no Norte
do Brasil

Ecoar;
retumbar

Toque (pop.)
Cidade de 
onde Lot fu-
giu (Bíblia)

Regatos

Estado
das folhas
no outono

3/ice — son. 4/fair. 5/ágata — maori.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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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 

Beto aconselha Filipe a esque-
cer de Rita. Max humilha Regina. 
Anjinha não gosta quando Cléber 
defende Jaqueline. Carla sente ciú-
mes de Neide com Marco. Jaqueline 
entrega a Marco o abaixo-assinado. 
Beto faz uma proposta a Meg. 

Verão 90
Madá tem uma visão de João 

perseguindo Jerônimo. Moana 
constrange Manu, chamando aten-
ção para sua gravidez. João e Manu 
se beijam. Ticiano e Gisela come-
moram o gol do Brasil na Copa de 
94 e acabam se beijando. Janaína 

e Raimundo comemoram seu casa-
mento e a liberdade de João. 

A dona do pedaço
Régis e Josiane despistam 

Maria da Paz. Cássia decide ficar 
com a mãe. Gladys aler ta Lyris 
sobre o provável divórcio. Fabiana 
deixa a casa de Vivi e afirma que 
as duas são inimigas. Zé Hélio 
flerta com Beatriz. Fabiana se ins-
tala na construtora e Otávio alerta 
Agno sobre a ambição da moça. 

As aventuras de Poliana 
Fernanda briga com Durval 

pela reação que teve com Gui-
lherme. Mario conta aos pais que 

pegou as HQs que dão continui-
dade a história de Vetherna. 

Cúmplices de um resgate
Meire e Dinho espalham 

car tazes sobre Bar to lomeu 
pelas ruas do bairro. Luiz diz 
para Joel que Omar ainda não 
pode montar o cavalo novo, 
pois ele ainda não foi domado. 
Manuela consegue fazer com 
Regina a deixe de castigo no 
porão e reencontra Isabela. 

Topíssima 
Pedro ameaça os estudantes 

e o irmão. Gabriela estranha ao 

ver a bolsa de Miguel na casa de 
Bruno. Edison consegue render a 
enfermeira e a ameaça, pedindo 
para ajudá-lo a sair dali. Bruno 
mente para Gabriela, que fica 
desconfiada. Zeca encontra com 
Rafael em um local deser to e 
aponta uma arma para ele. 

Jezabel 
Hannibal leva uma mensa-

gem do rei Bem-Hadade em que 
os sírios esperam para a batalha. 
Tadeu agradece à Joana pela 
hospedagem na taberna. Acabe 
e os soldados avistam o imenso 
exército de Bem-Hadade. Micaías 
diz a Acabe que seu pai tem uma 
mensagem de Deus para ele. 
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Zélia Casoni

Reitor e Ministro
O Reitor da Universidade Paranaense, Carlos Eduardo Garcia, e a diretora de Pesquisa, 
professora Evellyn Wietzikoski, foram recebidos pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique 

Mandetta. Durante a audiência na Capital do País, eles discutiram projetos que a Unipar 
pretende desenvolver em parceria com o Governo Federal. 

ARQUIVO PESSOAL

“A bondade real 
está além da cons-
ciência e é preciso 
coragem para ul-

trapassá-la e fazer 
algo realmente 
bom. A bondade 

real significa servir 
a muitos e reco-
nhecer também 
as diferenças de 
outros grupos e 
outros sistemas 

ou outras religiões 
como sendo igual-
mente válidas.” 
(Bert Hellinger )

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. 
Na sexta (19) os parabéns seguem para 

Alessandro Otavio Yokohama e Afonso Lepre. 
No sábado (20)  vivas para Carlos Rodri-

gues Guedes, Ana Beatriz Cardoso Cavalini 
, Osvaldo Reina, Jocelani Beatriz Forte e 
Fabio Augusto de Carvalho. No domingo 

(21) cumprimentos para Thiago Iria, Priscila  
Nassif Spoladore, Cassino Rodrigo De Carli, 

Elaine Garcia Monteiro Pereira, Gabriel Mene-
gassi Pronsati, Marcos Catarin, Cleuza Inês 
Scalabrim de Oliveira, Thiago Diniz Bertoni, 
Marcelo Laurindo dos Santos e Alvaro Este-

ves. Na segunda (22) parabéns para  Luciana 
Gonçalves Paiva Barcaro, Edgar Monteiro, 
Lázaro Martinho de Melo, Cinthia Akemi 

Nakamura,  Rosa Lina Pinto e Luiz Genésio 
Picoloto.  Da coluna: felicidades! 

CLIQUE
Amanhã (20), acontece no Centro Cultural 
Schubert, das 18h às 20h, palestra gratuita 
com o fotógrafo Marcio Saiki. Ele mostra  

através de suas fotos um olhar sob civilizações 
antigas, retratando a história, cultura, religião, 
política, economia e educação, de pessoas e 
paisagens da Índia, Camboja, Tailândia. Saiki 
é Umuaramense e mora em Nagoya – capital 
da província de Aichi na Ásia. Em sua carreira 
já realizou coberturas de mundiais de vôlei, 
corridas de carros e encontro de presidentes. 
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Chevrolet destaca alta na versão
sofisticada do Spin

As mudanças no design, os novos acabamentos e a maior oferta de equipamentos 
de série deixaram o Chevrolet Spin mais sofisticado. Isto vem se refletindo tam-
bém no perfil do cliente do crossover, o único do segmento com até sete lugares. 
Com a chegada do Novo Spin, a participação das versões topo de linha saltaram 
de cerca de 50% para 66% - ou dois terços do total. A média de emplacamentos 
do produto também está subindo. Como comparação, no primeiro quadrimestre 

do ano foram registradas 7,3 mil unidades vendidas, ante 6 mil unidades no 
mesmo período do ano passado (+21%).  “O Spin sempre foi um produto refe-
rência em sua categoria pelo amplo espaço interno. Com as recentes evoluções 
promovidas, o carro passou a atrair adicionalmente um perfil de consumidor que 
valoriza também mais requinte e tecnologia, como o público dos SUV. Por isso 

avaliamos ampliar a capacidade produtiva do Spin”, aponta Rodrigo Fioco, diretor 
de Marketing de produto da Chevrolet. Com a procura crescente pelas configu-
rações mais sofisticadas do Spin, a Chevrolet terá  a versão Premier. Esta será a 

principal novidade da linha 2020 do modelo. 

UVEL: aqui você tem mais vantagens!

NEWS
O Spin Premier sucede o modelo 

LTZ com o mesmo refino. Traz cro-
mados na moldura da grade fron-
tal, no friso traseiro e nas rodas 
aro 16. Conta com acabamentos 

premium na cabine e a conveniên-
cia da segunda fileira de bancos 
deslizantes e a da terceira fileira 

de bancos articulável. A nova 
versão também se sobressai pela 
conectividade, com o multimídia 
MyLink com Android Auto e Apple 
CarPlay além do sistema de tele-

mática avançada OnStar.
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NOTÍCIAS DA

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

Segurança do Trabalho   
A especialização é 
uma ótima escolha 
para quem busca ter 
destaque no mercado 
de trabalho. Na Unipar 
de Umuarama, os 
engenheiros e arquitetos 
contam com diversas 
opções, entre elas 
está a pós-graduação 
em Engenharia 
de Segurança do 
Trabalho. As inscrições 
vão até o dia 16 de 
agosto e o número 
de vagas é limitado, 
apenas 30. O curso 
tem como objetivo 
qualificar profissionais 
para atuarem na 
segurança e higiene 
do trabalho, conforme 
recomendam as Normas 
Regulamentares do 
Ministério do Trabalho 
e outras organizações. 
O curso tem carga 
horária de 600 horas, 
distribuídas em aulas 
quinzenais, às sextas-
feiras e aos sábados. 
Para atender os 
objetivos foi convocado 
um corpo docente de 
alto nível, formado por 
especialistas, mestres 
e doutores. Ex-alunos 
da Unipar e de outras 
instituições de ensino 
e integrantes das 
forças de segurança 
ganham descontos nas 
mensalidades. Inscrições 
no site da Unipar; mais 
informações no (44) 
3621-2816.

Relaxamento   O 
curso de Estética e 
Cosmética, Unidade 
de Guaíra, organizou 
uma série de 
atividades de apoio 
aos acadêmicos de 
Pedagogia durante a 
semana de avaliações 
do 2º bimestre. Por 
meio do projeto de 
extensão universitária 
‘Medicina Alternativa 
na Promoção da Saúde 
e Bem-Estar’, a ação 
se pautou no estímulo 
ao equilíbrio físico 
e mental, levando 
em conta que a 
semana de prova é 
bastante estressante. 
Inovando, a proposta 
foi idealizada para 
que os estudantes 
entendessem a 
importância do 
autocontrole e do 
conhecimento de 
suas emoções, para 
que, durante as 
provas, não fiquem 
tensos. Segundo a 
coordenadora do 
curso de Estética e 
Cosmética, professora 
Simone Angelim, 
a atividade foi 
um momento de 
introspecção. Foram 
realizados terapia 
aromática, exercícios 
aeróbicos e meditação 
guiada para ajudar a 
diminuir estresse e 
ansiedade causados 
pela tensão que as 
avaliações geram. 

Citadino
Chave Prata
Na próxima semana começa os con-
frontos da volta das quartas de final 
do Citadino de Futsal Chave Prata. 
As partidas serão decisivas para as 
equipes avançarem na semifinal da 
competição. Na segunda-feira (22), 
Real Celtic enfrenta Ó O Gás FC, às 
20h15, na partida de ida Ó O Gás 
venceu por 5 a 2, Real Celtic. Em 
seguida, Córrego Longe Futsal bate 
de frente com Paraíso Móveis, às 
21h15, no confronto de ida, Paraíso 
saiu vitorioso com o placar em 6 a 
4. Os jogos acontecerão no Ginásio 
Mário Ocken. Na quarta-feira (24), 
Aceru joga com Vidro Mais, às 
20h15, na partida de ida Aceru foi 
derrotado por 4 a 2. Na sequência, 
às 21h15, Líder Funilaria enfrenta 
Chopp Queens - equipe melhor 
colocada na competição -, no jogo 
de ida Chopp goleou o adversário 
por 3 a 0.

Final Inter-Bairros
Depois de dois meses de compe-
tição, chegou a hora de conhe-
cer o vencedor do Campeonato 
Interbairros e Distritos de Fute-
bol Sub-13 Masculino. A rodada 
final acontece no próximo 
domingo (21), no Estádio Lúcio 
Pipino.  Os jogos começam com 
a disputa do terceiro lugar entre 
Serra dos Dourados x Parque 
Bonfim/ São Cristóvão, às 8h15, 
e a grande final entre Colé-
gio Global/ Camisa 10 (100% 
de aproveitamento) x Colégio 
Bento/ Jardim União às 9h15.

Jojups
Começa na próxima segunda-feira 
(22) a fase regional da Divisão B 
dos Jogos da Juventude do Paraná 
(Jojups). Umuarama receberá, 
até o dia 28 de julho, equipes de 
33 municípios. Serão 1.323 atle-
tas na faixa dos 15 aos 18 anos. 
As disputas serão realizadas nas 
modalidades coletivas – handebol, 
vôlei, basquetebol, futsal e futebol 
de campo – nos naipes masculino 
e feminino. A abertura oficial acon-
tece no Ginásio Amário Viera da 
Costas às 19h30.
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EXTRAVIO DE ALVARÁ 

ZANOLO & NASCIMENTO 
LTDA, firma inscrita no CNPJ nº 

08.272.110/0001-14, comunica 
o extravio do ALVARÁ DE LICENÇA 
Nº26.505  situado na Avenida TIRA-
DENTES, 4811 Jardim Paraiso, CEP 
87505-090, Parque Danielle, nesta 
cidade de Umuarama. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal. 

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

@tribunahojenewsumuarama
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NOTÍCIAS DA UNIPAR

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

Realizado em Curitiba, o 1º Encontro de 
Coordenadores de Cursos de Odontologia do 
Paraná teve como pauta a discussão para a criação 
do exame de proficiência. O evento contou com 
a participação de 24 coordenadores. A Unipar foi 
representada pelos coordenadores Cintia Araújo 
(Umuarama) e Laerte Luiz Bremm (Cascavel). 
Depois de um longo dia de discussões, foi aprovado 
por unanimidade a criação do exame, que deverá 
ser realizado pelos ex-alunos. A aprovação no 
exame será um requisito obrigatório para o 
exercício legal da profissão de cirurgião-dentista. 

A aula chamou a atenção das estudantes de 
Estética e Cosmética. A iniciativa teve por objetivo 
mostrar o conceito por trás da técnica e ensinar a 
realizá-la com perfeição. Uma palestra ministrada 
pela tecnóloga em estética Vanessa Zaguini abriu 
o evento. Entre outras abordagens, ela explicou 
a maneira correta na execução da técnica de 
microagulhamento usando um aparelho elétrico 
parecido com uma caneta. O aparelho, novidade 
em Umuarama e região, faz microlesões na pele, 
provocando a regeneração. Mundo afora, está sendo 
bastante usado por quem aposta em tratamentos 
clínicos para cuidar da aparência da pele. 

Representando a Unipar, a professora Tereza 
Vieira participou do congresso realizado pela LASA 
(Associação de Estudos Latino-Americanos), em 
Boston/EUA, com professores e pesquisadores de 
vários países. Nessa área, é o maior do mundo. Ela 
apresentou pesquisa sobre o tema de reconhecimento 
e proteção jurídica do afeto entre animais e famílias, 
intitulado ‘Famílias de multiespécies: pets como sujeito 
de direito em caso de separação conjugal’. Também 
visitou duas prestigiadas bibliotecas – da Universidade 
de Harvard e Universidade Brown – e doou algumas de 
suas obras [ela é autora de vários livros sobre bioética].

Encontro de Coordenadores cria 
exame para exercício da profissão 

Alunas têm aula prática 
sobre microagulhamento

Pesquisadora apresenta 
estudo científico 

ODONTOLOGIA 

ESTÉTICA E COSMÉTICA  

EM HARVARD
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