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Começou a corrida por um 
espaço na Ponta de Estoque

Dos 105 estandes disponíveis na Feira Ponta de Estoque de Umuarama, 80 foram 
comercializados no primeiro sorteio da Aciu. A 44ª edição da Feira acontece entre 

os dias 22 e 24 de agosto no Parque de Exposições Dario Pimenta Nóbrega. Empre-
sas ramo de confecções, calçados, importados, camas e colchões, ar tesanato, entre 

outras estão entre as que já reservaram seus estandes. l Pág. 7

Grave acidente de 
trânsito envolvendo 
motos deixou uma 
mulher ferida 

Atletas do Futsal de 
Umuarama foram 
selecionados para 
jogar no Avai FC 

‘Bagulho no bumba’
Patrulheiros rodoviários federais apreenderam em Porto 

Camargo mais de uma tonelada de maconha. A droga estava 
escondida em fundos falsos de um ônibus de transporte 

escolar. Mais de 900 quilos de maconha e pouco mais de 14 
quilos de skunk foram encontrados. O motorista disse que 

levaria o entorpecente até Maringá. l Pág. 5
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 Em carta aberta que 
circula em grupos 

de WhatsApp e 
redes de militares da 
reserva, intitulada “O Cadete 
Presidente”, indiretamente 

direcionada ao presidente Jair 
Bolsonaro, o general de brigada 
Reinaldo Minati defende o fim 
da reeleição, diz que um pre-
sidente da República deve dar 
atenção especial às palavras e 
que precisa dialogar sem abrir 

mão de suas convicções.  

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 05 11 21 24 30
concurso: 0179

22 25 29 34 35 49

concurso: 1964
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião
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Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor, 

Cadeira 19 da Academia Sulbrasileira de Letras
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NubladoNublado Nublado

‘‘

‘‘Dia do Operário das Letras

“Há coisas que 
a gente pensa, 
mas não fala; 
fala, mas não 

escreve; escreve, 
mas não assina”.

Nublado

E chega o dia 25 de julho, um dia para homenagear nossos escri-
tores, um dia para homenagear os operários da palavra, como Júlio 
de Queiroz, talvez o maior escritor de Santa Catarina, um dos grandes 
escritores brasileiros, que nos deixou há pouco tempo, infelizmente. 
Escritor, esse artista solitário, cujo trabalho é registrar a trajetória do 
ser humano no nosso planeta, seja na fi cção ou na não fi cção. 

O escritor é aquele que, em verso ou prosa, localiza o homem 
no espaço e no tempo, com seus costumes, sua cosmovisão, seu 
habitat, seus sentimentos e emoções, suas vitórias e derrotas, seu 
caminho pela vida.

Minha homenagem a todos os escritores, sejam famosos ou não, 
tenham publicado livros ou não, sejam suas publicações livros tradi-
cionais, de papel, ou eletrônicos. 

Sabemos que, mais do que nunca, surgem escritores novos, mas o 
mercado editorial absorve muito poucos deles, pois livro é um produto 
para as editoras e um produto tem que vender. Elas arriscam pouco 
nos novos.

A internet veio para se transformar no veículo mais democrático que 
pode existir, para os novos autores, pois todos podem usá-la como vitrine, 
colocando lá sua obra. É claro que só os que tiverem algum talento fi carão 
visíveis, mas a verdade é que o espaço está lá e é de todos.

A concorrência é grande, o número de escritores é cada vez maior, 
mas o número de leitores ainda não é o que seria desejável. O Brasil 
ainda é um país que lê pouco. Temos poucas livrarias, o preço do livro 
ainda é um pouco alto e a escola não tem, no seu conteúdo programá-
tico, espaço delimitado ou sufi ciente para incentivar o hábito da leitura 
nos nossos leitores em formação.

Neste dia do escritor, conclamo todos eles para que nos unamos 
e nós todos, cada um, procuremos ir a uma ou mais escolas, aquela 
perto de casa, por exemplo, para procurar mostrar lá a nossa obra, 
divulgando a literatura como um todo e incentivando a leitura.

E há que exijamos, também, a melhoria da educação em nosso 
país, pois o fato de termos uma sistemática de ensino de melhor qua-
lidade implicará em estudantes mais propensos a gostarem de ler. 

WIKEPEDIA

‘‘

‘‘
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Audiências
públicas

As demandas da popu-
lação paranaenses foram 
debatidas em 50 audiên-
cias públicas propostas 
por deputados, Comissões 
e Frentes Parlamentares 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), apenas 
nos primeiros seis meses 
de atividades desta legis-
latura. Os temas, apresen-
tados por especialistas de 
diversas áreas de interesse 
público, foram discutidos 
com as plateias que lota-
ram os auditórios da Casa.

Um exemplo da partici-
pação popular foi a audiên-
cia sobre o Plano Estadual 
de Cultura e do Fundo 
Estadual da Cultura, pro-
movida pela Comissão de 
Cultura, que é presidida 
pelo deputado Delegado 
Recalcatti (PSD), para 
apresentar à sociedade 
as políticas públicas pro-
gramadas pelo governo 
do estado para a ar te e 
a cultura paranaenses. 
O encontro teve a parti-
cipação do secretário de 
Estado da Comunicação 
Social e Cultura, Hudson 
José, artistas e produto-
res culturais.
ESCOLA SEM PARTIDO

Outro evento concorrido 
foi o que abordou o pro-
jeto de lei nº 606/2016, 
conhecido como Escola 
Sem Par tido. Proposta 
pelo deputado Ricardo 
Arruda (PSL) e o hoje depu-
tado federal Felipe Francis-
chini (PSL), a iniciativa foi 
discutida por represen-
tantes da Secretaria de 

Estado da Educação, pro-
fessores e estudantes, 
secundaristas e universitá-
rios, que acompanharam a 
audiência pública proposta 
pela Comissão de Ciência 
e Tecnologia da Assem-
bleia, presidida pelo depu-
tado Emerson Bacil (PSL).

ABERTURA 
A abertura do Poder 

Legislativo à participação 
direta da sociedade é uma 
das orientações da Mesa 
Executiva da Casa, presi-
dida pelo deputado Ade-
mar Traiano (PSDB), com 
1º secretaria do deputado 
Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), para dar cada vez 
mais transparência aos 
atos públicos. “A Casa está 
sempre aberta e queremos 
cada vez mais a presença 
de todos, porque é na 
Assembleia Legislativa que 
os mais diferentes assun-
tos e segmentos do Paraná 
estão representados, como 
caixa de ressonância da 
sociedade. Todos os dias 
os cidadãos são muito bem-
-vindos”, defende Traiano.

DEMOCRACIA
De acordo com Roma-

nelli, as audiências públicas 
estão entre as principais for-
mas do exercício da demo-
cracia no parlamento. “A 
nossa constituição é exer-
cida de forma direta pelo 
cidadão, que através do 
voto escolhe seus governan-
tes e parlamentares”, expli-
cou. A qualidade destes 
50 encontros do primeiro 
semestre merece nossos 
parabéns”, afirma.

Intensa atuação
A Comissão de Obras Públicas, Transporte e 
Comunicação da Alep teve um papel de destaque 
na discussão de assuntos relevantes no primeiro 
semestre de atividades de 2019. É o que sublinha o 
presidente do grupo, deputado Tião Medeiros (PTB). 
“Tivemos uma atuação bastante intensa, com reuniões 
ordinárias, sabatinas, oitivas e audiências públicas. 
É um trabalho muito produtivo, sempre tratando 
de assuntoas relevantes e de interesse direto da 
sociedade. Por isso, penso que a Comissão é uma das 
mais importantes da Assembleia”, diz Medeiros.

Interiorização
Tião Medeiros lembra que a Comissão vai atuar 
no próximo semestre na interiorização de ações e 
trabalhos. “Nosso objetivo é ouvir os anseios das 
regiões do Estado. Este será um avanço bastante 
grande”. O deputado conta que a ideia é realizar 
reuniões com federações industriais e de agricultura, 
assim como associações comerciais, para melhorar a 
fiscalização dos serviços envolvendo a Comissão. Entre 
os deputados integrantes da comissão, está o Soldado 
Adriano José (PV), eleito pela região noroeste.

Votos e menções
Por fim, a Comissão efetuou a entrega de três certificados 
de voto de congratulações e menção honrosa a servidores 
do TCE-PR, realizou uma reunião com o Secretário de 
Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL) juntamente 
com o diretor-geral do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER-PR), além de enviar 69 ofícios.

Números
No período, a Comissão 
realizou oito reuniões 
ordinárias, discutiu, 
votou e aprovou 13 
projetos de lei, além de 2 
requerimentos de criação 
de Frentes Parlamentares 
e 6 requerimentos de 
autoria de deputados. 
O grupo de trabalho 
também recebeu pessoas 
de fora na Assembleia, 
realizando uma oitiva 
com técnicos do Tribunal 
de Contas do Paraná 
(TCE-PR).

Indicação de cargos
Foram realizadas duas 
arguições públicas visando 
a indicação de dois cargos 
de Diretorias na Agência 
Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados 
de Infraestrutura do 
Paraná (Agepar), além de 
organizar duas audiências 
públicas. Em uma das 
audiências, os deputados 
pediram a revisão do 
acordo de leniência 
firmado pela Rodonorte 
com o Ministério Público 
Federal.
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Jojups festeja chegada
de atletas e dirigentes
O clima de alegria e confra-

ternização marcou a abertura da 
fase regional da 32ª edição dos 
Jogos da Juventude do Paraná 
(Jojups), na noite da segunda-
-feira, 22, no Ginásio de Esportes 
Professor Amário Vieira da Costa.

Ginastas e atletas de várias 
delegações, autoridades e popu-
lação protagonizaram um grande 
espetáculo, organizado pela Pre-
feitura de Umuarama, por meio da 
Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer (Smel), com a presença do 
Tiro de Guerra 05.012.

No total, mais de 140 equi-
pes masculinas e femininas de 
33 municípios da Regional 6 
disputam as modalidades de fut-
sal, futebol, basquete, voleibol e 
handebol. A competição envolve 
cerca de 1.350 pessoas, entre 
atletas, técnicos e organizadores 
das comissões estadual e muni-
cipal. As delegações entraram na 
quadra por um corredor formado 
pelos atiradores do TG.

O público também foi presen-
teado com uma apresentação da 
equipe de ginástica rítmica da 
Unipar e com o time dos Tigres 
de Umuarama, atual campeão 

Pira Olímpica
Cinco atletas umuaramenses que se destacam em suas modalidades conduzi-

ram o fogo simbólico, na abertura dos jogos. Gustavo, do futsal, acendeu a tocha 
olímpica e acompanhou Amanda e Liessa, do handebol. Os três se juntaram a 

Kauê, do vôlei, e levaram a chama até a paratleta Denise, campeã do basquete em 
cadeira de rodas nos Parajaps, com o Tigres de Umuarama.

Denise foi içada ao teto do ginásio de esportes com o auxílio do Corpo de 
Bombeiros e acendeu a pira olímpica, emocionando o público que acompanhava 
a cerimônia. Rodrigo Moura, do basquetebol, realizou o juramento do atleta. Os 
Jogos da Juventude do Paraná são promovidos pelo governo do Estado, por meio 

da Esporte Paraná, com apoio da Prefeitura de Umuarama.

dos Jogos Paradespor tivos do 
Paraná (Parajaps), disputados 
recentemente em Londrina, tudo 
isso antes da entrada dos atle-
tas e técnicos.

O chefe escritório do IPCE 

(Instituto Paranaense de Ciência 
do Espor te/ Espor tes Paraná), 
Adalberto Rigobello, parabenizou 
os envolvidos na competição, em 
especial atletas e dirigentes, e 
agradeceu à administração muni-
cipal pelo empenho em receber a 
competição. “Além do município 
de Umuarama, é preciso agrade-
cer aos prefeitos pelo apoio aos 
times aqui presentes, seja através 
do transporte ou na parte de estru-
tura, para o treinamento desses 
atletas”, afirmou, desejando sorte 
aos participantes. Também pediu 
empenho aos times vitoriosos em 
Umuarama para que representem 
bem a região na fase final.

DELEGAÇÃO de Umuarama foi a mais aplaudida ao entrar no ginásio

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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a escavação da rodovia e a 
construção do elevado.

Microempreendedores
Segundo dados do Empresômetro, 
o setor responsável por 
movimentar mais de R$ 1,3 
trilhão por ano e que representa 
59% das indústrias brasileiras 
são microempreendedores. São 
artesãos, vinagreiros, fabricante 
de sucos e velas. As pequenas 
empresas também fortalecem 
o time, com 38% do total. O 
Paraná tem registrado 105.460 
empreendedores. 

Acabou o papel
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), e o 1º secretário, 
deputado Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), assinaram eletronicamente 
o ato número 1 que determina 
o uso do sistema eletrônico de 
informação para os processos e 
documentos do legislativo. Na 
prática, o sistema vai acabar com 
o uso do papel.

“Tempo para virada”
“A campanha acabou. Frases de 
efeito devem dar lugar a ações. 
Discursos não as substituem. 
Há tempo para a virada” - do 
senador Alvaro Dias (Pode-PR), 
após o Datafolha mostrar que 
39% dos brasileiros afirmam que 
o presidente Jair Bolsonaro não 
fez nada que mereça destaque. 

Medo da violência
A maioria dos brasileiros - 84% 
- já não atende ao telefone 
quando está na rua. Entre as 
mulheres, o índice é maior: 88%. 
Das 2.532 pessoas entrevistadas 
pela pesquisa Panorama Mobile 
Time, 1.184 responderam que 
já tiveram um aparelho roubado 
ou furtado. Dessas, a maioria foi 
vítima de roubo: 62%.

Em obras
O DER-PR confirmou que a 
empresa contratada para os 
reparos da PR-542, trecho entre 
Colorado e Itaguajé, já mobilizou 
mão de obra e equipamentos 
para retomar os serviços na 
rodovia. Os trabalhos devem 
começar em agosto. O trecho de 
30 km está todo esburacado e 
precisa de reparos urgentes. 

Dois do Paraná

Entre os 81 senadores, 
15 dispensaram o auxílio-
moradia de R$ 5,5 mil por 
mês e tampouco ocupam um 
imóvel funcional. Na lista dois 
paranaenses: Alvaro Dias (Pode) 
e Oriovisto Guimarães (Pode).

Uso das redes
Pesquisa Datafolha de julho 
mostra que 72% dos brasileiros 
têm conta em ao menos uma 
rede ou aplicativo social. O 
WhatsApp está na frente com 
69%, seguido de Facebook (59%), 
Instagram (41%) e Twitter (16%). 
Os usuários do Whats apontam 
como assuntos mais relevantes: 
família (39%), trabalho (31%), 
política (30%), amigos (15%), 
futebol (14%), escola (13%) e 
religião (12%). Dos entrevistados, 
50% afirmaram que discutem 
política no Whats e citam o PSL 
como partido de preferência.

Dentro da lei
Curitiba recebe no próximo dia 
30 o Fórum Dentro da Lei, que 
terá painéis com o deputado 
Efraim Filho (DEM-PB), o 
secretário Renê Garcia Junior 
(Fazenda) e o jornalista Augusto 
Nunes. O fórum faz parte dos 
debates em curso sobre o 
sistema tributário, o controle 
de qualidade de produtos, o 
contrabando e o descaminho no 
Brasil. Ontem, São Paulo teve 
dois seminários a respeito.

Obras retomadas
A Econorte retomou os 
trabalhos das obras na BR-153, 
em Santo Antônio da Platina, 
interrompida várias vezes. A 
concessionária ainda garantiu 
que o viaduto, principal obra 
do trecho, está incluído no 
pacote e a conclusão está 
prevista para dezembro deste 
ano. Na primeira etapa, estão 
sendo construídas as vias 
marginais e alças de acesso 
à cidade, que darão suporte 
ao trânsito local durante 

Maconha em
ônibus escolar

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreendeu 
quase uma tonelada 
de maconha na tarde 
de ontem (23) em Alto 
Paraíso. A droga era 
transpor tada em com-
partimentos ocultos de 
um falso ônibus escolar.

Os agentes da PRF abor-
daram o veículo por volta 
das 13h, em frente à Uni-
dade Operacional em Porto 
Camargo (84 quilômetros 
de Umuarama), na BR-487.

Além da maconha, tam-
bém foram encontrados 
no veículo 14,6 quilos de 
skunk. Também derivado 
da planta Cannabis Sativa, 

o skunk tem uma concen-
tração do princípio ativo 
THC até sete vezes maior 
do que a maconha.

Preso em flagrante, o 
motorista, de 31 anos de 
idade, disse aos policiais 
rodoviários federais que 
pegou o ônibus em Navi-
raí/MS e que pretendia 
levá-lo até Maringá.

A PRF encaminhou 
o detido, o veículo, os 
936,8 quilos de maco-
nha e 14,6 kg de skunk 
até a Delegacia da Polícia 
Civil em Xambrê. O crime 
de tráfico de drogas tem 
pena prevista de cinco a 
15 anos de prisão.

Hackers presos
A PF cumpriu ontem 

(23) 4 mandados de prisão 
temporária e sete de busca 
cujos alvos são suspeitos 
de envolvimento na inva-
são de celulares do ministro 
Sergio Moro (Justiça) e do 
procurador Deltan Dallagnol.

De acordo com a PF, 
os mandados foram cum-
pridos em São Paulo, Ara-
raquara e Ribeirão Preto. 
A autorização para as bus-
cas e prisões foi dada pelo 
juiz Vallisney de Oliveira, 
da 10ª Vara da Justiça 
Federal, em Brasília.

A operação foi batizada 
de Spoofing (“falsificação 
tecnológica que procura 
enganar uma rede ou 
uma pessoa”). O objetivo 
é desarticular organização 
criminosa que praticava 

crimes cibernéticos.
A Polícia Federal já ins-

taurou quatro inquéritos 
para investigar o vaza-
mento de mensagens do 
celular do ministro da Jus-
tiça e deverá abrir investi-
gação de suposta invasão 
do celular do ministro 
Paulo Guedes (Economia).

No caso de Moro, os 
investigadores trabalham 
com a hipótese de uma 
ação orquestrada. Há a 
suspeita de que a inva-
são do celular do ministro 
tenha sido planejada.

Os investigadores estão 
colhendo indícios sobre a 
autoria, sobre quem teve 
acesso de forma ilegal 
a conversas privadas do 
ministro e sobre o método 
utilizado pelos hackers.
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Acidente grave
Um violento acidente 

na tarde de ontem (ter-
ça-feira, 23) envolveu 
duas motocicletas e dei-
xou uma pessoa feridas. 
A colisão aconteceu na 
entrada da Parque Dom 
Pedro II, em Umuarama.

Uma equipe de socor-
ristas do Corpo de Bom-
beiros foi acionada e, 
compareceu ao local 
para prestar atendi -
mento a uma vítima, que 
estava inconsciente.

Era por volta das 15h 
quando foi feito o cha-
mado de socorro para a 
central dos bombeiros.

Uma motocicleta Honda 
CG 150, com placa de 
Terra Roxa, era conduzida 
por um jovem que não foi 
identificado. Ele trafegava 
pela rua Nossa Senhora 
Aparecida, no sentido à 
rua Anhumai quando uma 
Honda Biz, pilotada por 

Briga pelo ponto
Uma confusão entre 
garotas de programa 
terminou com uma delas 
ferida na note da segunda-
feira (22) em Umuarama. 
O caso aconteceu na 
rua Guadiana. A PM foi 
comunicada de que uma 
mulher de 18 anos estava 
conversando com um 
potencial cliente quando 
a outra se aproximou e 
uma discussão foi iniciada. 
As duas entraram no 
carro e, em seguida outro 
homem se aproximou a 
passou a agredir uma das 
mulheres, usando um 
pedaço de madeira. O 
Samu foi chamado e levou 
a garota ferida na cabeça 
para o hospital. A PM fez 
buscas mas não localizou 
o suspeito, já o cliente não 
foi atendido por nenhuma 
das mulheres.

Na noite da segunda-feira (22), um Fiat Strada carregado com 
cigarros paraguaios foi apreendido em Terra Roxa pelo BPFron, 
quando equipes patrulhavam por uma propriedade rural e encon-
trou marcas de pneus em uma plantação. As diligências levaram 
até o paradeiro da Strada, que havia colidido contra uma árvore. 
Na carroceria estavam 18 caixas de cigarros contrabandeados. O 
veículo foi rebocado até a 2ª Cia BPFron.

uma mulher de 26 anos, 
trafegava na rua Menino 
Jesus e veio a colidir 
quando chegou à esquina.

Testemunhas relata-
ram que o motociclista 
estava na via preferencial 
e não teve tempo de frear, 
deixando o choque ainda 
mais violento. O rapaz 
não sofreu ferimentos, 
e dispensou o atendido 
pela equipe do Samu, que 

também foi acionada.
A mulher que pilotava 

a Biz foi socorrida pelos 
Bombeiros e encami-
nhada ao Hospital Noros-
par (plantão), com fratura 
em um dos braços.

DIVULGAÇÃO

JOÁS CAVALCANTE

MULHER ferida foi socorrida ás pressas pelos bombeiros e pelo Samu
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Ponta de 
Estoque

Dos 105 estandes dis-
poníveis na Feira Ponta de 
Estoque de Umuarama, 80 
foram comercializados no 
sorteio realizado na segun-
da-feira (22), no auditório 
da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Umuarama (Aciu).

A 44ª edição da Feira 
será entre os dias 22 e 
24 de agosto no Pavilhão 
da Indústria e Comércio, 
no Parque de Exposições 
Dario Pimenta Nóbrega e 
é organizado pelo Conse-
lho da Mulher Empresária 
e Executiva da Aciu.

Empresas do ramo de 
confecções, calçados, 
importados, camas e col-
chões, jeans, lãs, trajes 
de gala, artesanato, moda 
íntima e bijuteria estão 
entre as que já reserva-
ram seus estandes.

Para a presidente 
Carla Regina Moreita 
F r a sque t t e ,  é  um 
momento muito impor-
tante para toda a região. 

“Assumimos o Conselho 
há dois meses, mas esta-
mos confiantes de que o 
evento será mais uma 
vez um sucesso”, afirma.

A vice-presidente, 
Carina Previato, também 
diretora setorial de Feira é 
quem fez o sorteio. “Este 
ano temos a grata satisfa-
ção de receber a Destro 
Acabamentos, que chega 
para aproveitar a força de 
venda que a Feira Ponta de 
Estoque. Como nos outros 
anos, o estacionamento 
será gratuito, teremos 
a Praça de Alimentação 
completa, com restau-
rante e brinquedos para 
as crianças”.

A abertura oficial da 44ª 
Feira Ponta de Estoque 
será no dia 22 de agosto 
às 18h, com abertura ao 
público às 18h30 e encer-
ramento às 22h. Na sexta-
-feira, dia 23, o horário de 
atendimento será das 9h 
às 22h e no sábado, dia 
24, das 9h às 18h.

Professores Rodrigo Oliva e 
Thiago Martins e as acadêmicas 
de Publicidade e Propaganda da 
Unipar Heloisa Oliveira, Quéren 
Rocha e Eduarda Silva participaram 
do Congresso Regional Intercom 
Sul, no Centro Universitário Ritter 
dos Reis (UniRitter), em Porto 
Alegre/RS. Todos os anos a Unipar 
marca presença e já trouxe alguns 
troféus. Neste ano, na modalidade 

videoclipe em cinema e audiovisual, apresentaram o trabalho ‘Performance da 
cantora e youtuber trans Gabe no videoclipe Black Thoughts’. A etapa nacional 
da Intercom será em setembro, em Belém do Pará. “Sentimos que a missão foi 
cumprida, vivenciamos as emoções do Intercom com o videoclipe entre os cinco 
melhores do Brasil”, conta acadêmica Quéren.

ASSESSORIA

Tabagismo
A Justiça Federal determinou 
a citação das fabricantes 
de cigarro Souza Cruz Ltda, 
Philip Morris Brasil Indústria e 
Comércio Ltda e Philip Morris 
Brasil S/A, bem como das 
controladoras estrangeiras 
(British American Tobacco PLC 
e Philip Morris International) 
para que apresentem 
defesa na ação ajuizada pela 
Advocacia-Geral da União 
para cobrar o ressarcimento 
dos gastos federais do Sistema 
Público de Saúde (SUS) com 
o tratamento de doenças 
causadas pelo tabagismo. A 
ação foi protocolada pela AGU 
em maio na Justiça Federal do 
Rio Grande do Sul. 

Despacho 
No despacho, a juíza Graziela 
Cristine Bündchen concedeu 
30 dias úteis para que as 
empresas contestem a ação. 

Tratamento 
O pedido feito pela AGU 
abrange os gastos da União 
nos últimos cinco anos com o 
tratamento de pacientes com 
26 doenças cuja relação com 
o consumo ou simples contato 
com a fumaça dos cigarros é 
“cientificamente comprovada”. 

Danos
A ação também solicita a 
reparação proporcional dos 
custos que a rede pública 
de saúde terá nos próximos 
anos com os tratamentos e 
o pagamento de indenização 
por danos morais coletivos. 

Imóvei$
O Tribunal de Contas da 
União (TCU) emitiu uma 
série de recomendações 
ao Ministério da Economia 
após realizar auditorias que 
constataram várias falhas 
nas locações de imóveis 
realizadas pela Administração 
Pública Federal (APF). 

Gastança
Somente o Poder Executivo 
Federal gastou, nos últimos 

anos, mais de R$ 1 bilhão 
com locações de imóveis 
de terceiros, de acordo 
com o tribunal. Entre os 
problemas detectados está 
a “ausência de métricas que 
demonstrem que o modelo 
de locação escolhido seria o 
de maior economicidade”.
 
Previdência
“Traído” por oito deputados 
que contrariaram a 
recomendação da Executiva 
Nacional e votaram a favor 
da reforma da Previdência, o 
PDT vai insistir na tentativa 
de alterar o texto aprovado 
em primeiro turno no 
plenário da Câmara.

Substitutivo 
A bancada do partido 
elaborou um “substitutivo 
global” à PEC 06 (Previdência) 
para, segundo deputados, 
acabar com privilégios “sem 
retirar direitos daqueles que 
estão na base da pirâmide”. 

Bate-rebate 
Provocado e xingado em uma 
rede social por um internauta 
que elogiara o governo 
de Wilson Witzel (PSC), o 
governador do Espírito 
Santo, Renato Casagrande 
(PSB), rebateu com ironia: 
“Você tem a opção de se 
mudar para lá”. 
   
Construção 
O setor de materiais de 
construção aposta na 
melhoria do ambiente 
econômico nos próximos 
meses. No primeiro semestre, 
foi registrada alta de 2,6%. 
Quanto às vagas de emprego 
no setor, o resultado 
observado em 2019 segue 
estável e positivo, de acordo 
com a Associação Brasileira 
da Indústria de Materiais de 
Construção (Abramat). 
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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 
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Você vai receber uma boa notícia. Seu 
humor será uma das condições para 
alcançar seus objetivos, então preste 
atenção nele. Correr riscos vai aumen-
tar a sua moral. Na frente física, você se 
beneficiaria de beber mais líquidos a fim 
de purgar os seus rins.

Alguns obstáculos na comunicação 
estão frustrando você. Não conte com 
ninguém hoje, somente com você. 
Mesmo que tenha tendência a pensar 
em coisas demais, você ficará bem se 
conseguir um pouco de ar fresco - lite-
ral e figurativamente falando.

G
êm

eo
s Você será capaz de se expressar de 

forma espontânea e com mais liber-
dade. Não perca esta oportunidade. 
Sua vida amorosa vai dominar e equi-
librar seus níveis de energia. Mostre-se 
como você é juntamente com as suas 
necessidades reais.

C
ân
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r

Sua própria hesitação está deixando 
você inquieta. Há um problema que 
você terá que resolver para recuperar 
a paz interior. Você precisa de energia 
física, mas sua mente perspicaz vai 
equilibrar isso. Faça alguns alonga-
mentos para se sentir melhor.

Seu otimismo é claramente sentido 
por aqueles que o rodeiam. Não 
hesite em espalhá-lo ao seu redor. 
Você está saudável, terá reflexos 
melhores e se sentirá mais leve.

Você estará preocupado com os 
problemas de outras pessoas e lhes 
dará apoio. Você deve consumir mais 
vitaminas para poder aguentar este 
mês, que vai ser muito agitado.

Você vai estar muito autoconfiante, 
talvez até demais. Evite discussões 
aprofundadas e se concentre na ação. 
Seria muito bom se você praticasse 
um esporte ao ar livre. Você precisa 
de uma mudança de ares, tanto moral 
como física.

E
sc

o
rp

iã
o As pessoas ao seu redor vão se 

surpreender com a determinação 
que você demonstra para alcançar 
seus objetivos. Você precisa de fle-
xibilidade mental e física, mergulhe 
em uma arte como passatempo para 
relaxar.

Boas notícias estão no ar e uma 
atmosfera do presente constrói a 
sua confiança. Aproveite ao máximo a 
paz e a tranquilidade do dia para dar 
atenção ao que pode estar faltando 
em sua dieta.

C
ap

ri
có

rn
io Ter a razão não é a coisa mais impor-

tante. Tire tempo para pensar antes 
de falar. Tenha cuidado para não ser 
intransigente só porque quer mudar 
as coisas mais rapidamente. Você 
está gastando suas reservas de ener-
gia, isso não é bom para os nervos.

A
q
u
ár
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Você vai descobrir os lados inesperados 
das pessoas próximas a você. É um dia 
para surpresas. Você está pensando em 
muitas coisas ao mesmo tempo e a sua 
mente está cheia de novas ideias. Pla-
neje suas atividades em longo prazo, 
mas sem entrar em pânico.

Você terá o benefício de uma atmos-
fera agradável e amigável, onde o 
humor vai prevalecer. Aguarde mais 
um dia para ter discussões aprofunda-
das. Seria uma boa ideia melhorar a 
sua circulação sanguínea através do 
esporte e de um pouco de ar fresco.

N  o  velas
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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Prato
típico do
Espírito
Santo

A Rainha
dos

Baixinhos

Composto
de origem
biológica
não fóssil

Alvo da
ação da 
osteopo-

rose
Gás

produzido
na fotos-
síntese

Roupa
usada no
judô (pl.)

Ler, em
inglês

A maior
molécula
existente

Como fica
a muscula-

tura na
contração

Samuel
(?), fute-

bolista ca-
maronês

A fronteira
oeste do

Maranhão

Criança
recém-
nascida
(pop.)

Uma das 
alternati-
vas do

plebiscito

Ave de
canto tido

como
agourento

"Marinhei-
ro (?)",

canção do
Folclore

"É melhor
(?) que

receber"
(dito) 

Desprovi-
do de de-
licadeza

Símbolo
das bodas

de 25
anos

Esquiva; 
descon-

fiada

Que tem a 
proprieda-

de de enfer-
rujar (pl.)

(?) além:
exceder o
limite de 

A primeira
letra do
alfabeto

Pôr em 
concórdia;
conciliar

Criança,
no Can-
domblé

2, em
algarismos 
romanos

Fuso
horário

britânico

Corresponde à segun-
da época
do Paleo-

cênico

"Identidade"
dos livros
Estrada
romana

"(?) Rei",
peça 
de

Sófocles

Associação de Livre
Comércio das

Américas (sigla)

Período
histórico
findo com
a queda
do Muro

de Berlim 

3/erê. 4/avir — eto’o — read. 5/acauã. 8/eocênico.

Malhação 
Rita implora que Isaura depo-

nha a seu favor na audiência de 
custódia de Nina. Anjinha joga 
futebol e Cléber desiste de assis-
tir. Serginho pergunta quando Guga 
revelará seu segredo para a famí-
lia. Thiago conta para Carla que 
Marco e Neide se beijaram. Filipe 
diz a Lígia que acredita em Rita. 

Verão 90
Jerônimo é preso, mas Galdino 

consegue escapar. Murilo anuncia a 
prisão de Jerônimo em seu programa. 
Murilo pergunta a Moana se o filho que 
ela está esperando é dele. Dandara 
incentiva Diego a procurar Larissa. 

A dona do pedaço
 Jô inventa uma desculpa para 

se justificar com Téo. Vivi teme 
ficar com Chiclete e pede para ir 
embora com Téo. Vivi conta para 
Téo que Chiclete apontou uma 
arma para ela e Beatriz ouve a 
conversa. Britney tem uma ideia 
para Dorotéia atrapalhar o namoro 
de Eusébio e Gina. 

As aventuras de Poliana 
Sergio conclui seu projeto, e 

inspirado nas HQs, lança “Os Pere-
grinos da Profecia”, jogo que dá 
continuidade a saga Vetherna. Após 
alguns meses, o jogo Vetherna é 
enfim lançado, e todos começam a 
joga-lo para acumular pontos para o 

Campo de Férias. Bento pede a Ruth 
um console para jogar Vetherna. 

Cúmplices de um resgate 
Meire diz a Dinho que a aten-

dente do pet shop no qual encontrou 
Bartolomeu disse que um rapaz o 
deixou lá. Ela questiona se ele tem 
alguma coisa a ver. O rapaz nega. 
Manuela chega do ensaio e mostra 
as fotos da banda para Isabela, que 
fica com raiva por quase não apare-
cer. Omar obriga um funcionário do 
haras a selar seu cavalo. Ele con-
segue fazer com que Téo cavalgue 
primeiro, para ver se o cavalo real-
mente é arisco. Téo se dá bem com 
Dourado e monta sem problemas. 

Topíssima 
Rafael diz que vai esperar o 

momento certo para desmascarar 
Vitor e pede sigilo a Mão de Vaca. 
Zeca conversa com Madalena e diz 
acreditar na inocência de Rafael. 
Miguel diz que está comprando 
os brigadeiros, pois eles estão 
trazendo lucro, mas Gabriela fica 
desconfiada. Sophia diz que con-
tratou um detetive para descobrir 
por onde anda Andrea, sua meia 
irmã. Lara se desespera e ameaça 
deserdar a filha. Edison diz que 
fará tudo o que Gonçalo mandou. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“Uma pessoa 
está em paz 
quando todas 
as pessoas que 

pertencem a sua 
família tem um 
lugar em seu 

coração”
(Bert Hellinger ) 

PORTRAIT
NEUZA PIANTONI, na lente exclusiva de Luci Lemes, comemora o auge da maturidade 

aos 80 anos -, de bem com a vida cercada pelo carinho das filhas & netos.

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário hoje 
-, Nilda Santana, Zuleica Prieto, Etelvina 

Balan, Rui Barros de Souza Martins, Denner 
Agostinho Alfaro e  Clodoaldo Lopes Costa. 

Da coluna: felicidades!

Pode usar TUDO!
A paleta de cores entra em cena nesta tem-
porada de outono-inverno e trouxe à tona 
os tons terrosos. Peças em marrom, nude, 
terracota e caramelo fervilham por aí  e já  
deram as caras nos mais diversos looks que 
povoam os guarda roupas dos descolados.

Vale Agendar!
Dia 13 de agosto, das 19h as 23h  tem o  Rotas da Lide-
rança com o tema Líder Coach que abordará:  o papel do 

líder coach, postura Coach e de Assertividade, metodologia 
coach, construção do plano de desenvolvimento da equipe, 
obtenção de melhores resultados individuais e coletivos.
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EXPERTS! 
Com profissionais experientes e um ambiente especialmente preparado para te atender, 
o Centro de Beleza Milano trabalha para evidenciar toda sua beleza. Agende seu horário: 
sobrancelhas, maquiagem, pé e mão, limpeza de pele, depilação (feminina e masculina) 

e massagem. Fica na Av. Apucarana, 4211.

Porque eu nasci, nasci para bailar!
A coluna também respeita o ritmo das férias de Julho -, e dá destaque e aplaude aos casais que fa-
zem jus à poesia imortalizada por Nara Leão. “Danço bolero, danço samba, danço chá-chá-chá...”.

Érica e Fabrício Kovalechen Cris e João Codato

Ezilda e Luiz Fernando Nina e Luiz Irajá
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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 1.4 LTZ..................................17/17 ..............BRANCO............... COMPLETO ....................................................R$ 48.900,00
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
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 ........11/12 ..............PRATA ................... COMPLETO ....................................................R$ 62.900,00
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
S10 LTZ 2.8 4X4 AT ......................16/17 ..............BRANCO............... COMPELTO, AUT, COURO ...................... R$ 132.900,00
SPIN LT 1.8 AT ...............................13/14 ..............PRETO ................... COMPLETO, AUT ..........................................R$ 39.900,00
TRACKER LT 1.4 TURBO .............17/18 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT ..........................................R$ 79.900,00
TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT .13/14 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT, COURO ..................... R$ 116.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ

EDER PAULO FURTUOZO BOR-
RACHARIA pessoa jurídica de 

direitos privados, inscrito no CNPJ: 
10.213.711/0001-06 estabelecida 
na Avenida Ipiranga, nº 3965 – Zona I, 
CEP 87501-310, na cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, com cadastro 
municipal nº 25300 comunica para 
os devidos fins o extravio de seu 

Alvará de Licença Municipal com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 

valor legal e comercial.
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Software   O coordenador 
multicampi do CIAPE 
(Centro Integrado 
de Apoio a Projetos 
Empresariais), professor 
Bruno Oliveira, e o 
professor José Maria 
Oliveira, representando 
a Reitoria, receberam 
o prefeito de Pérola 
e presidente da 
AMP (Associação 
dos Municípios do 
Paraná), Darlan Scalco, 
para apresentar uma 
parceria. A proposta é a 
viabilização da utilização 
de um software de 
monitoramento de malha 
asfáltica dos municípios. 
O trio participou de 
uma videoconferência 
com o secretário de 
Desenvolvimento 
Urbano de Paranavaí, 
arquiteto Darlan Alves, 
e o representante da 
empresa desenvolvedora 
do Software GEMAP, 
Marco Silva. O professor 
Bruno explica que o 
aplicativo busca oferecer 
transparência nos 
processos que envolvem 
as contratações de 
empresas que prestam 
serviços ao poder 
público, bem como a 
avaliação da qualidade 
e monitoramento do 
serviço prestado, com 
o engajamento da 
população por meio de 
um app.

Pós-graduação   Com 
público formado por 
administradores e 
executivos das áreas 
de gestão de empresas 

e gestão de projetos, 
a Unipar de Cascavel 
abriu sua primeira turma 
de MBA em Gestão 
Estratégica de Negócios. 
A disciplina de abertura 
foi Visão Estratégica, 
que focou conceitos 
e fundamentos do 
planejamento estratégico, 
sistema de planejamento, 
modelos de portfólio 
de negócios, estratégias 
tecnológicas nos modelos 
de portfólio, pesquisas 
teóricas e empíricas e 
processo de planejamento 
estratégico diagnóstico. 
Outro módulo realizado 
foi sobre Inovação, com 
o professor Gelson Luiz 
Uecker, que abordou o 
empreendedorismo. 

Pós-graduação 2   Outra 
especialização que 
também começou suas 
atividades em Cascavel 
foi Arquitetura de 
Pequeno Porte: Projeto 
e Execução. Voltado à 
discussão de projeto 
arquitetônico, gestão e 
sustentabilidade, o curso 
está em sua 1ª turma. A 
aula de abertura foi com 
o arquiteto Flávio Uren, 
que falou sobre Gestão de 
Escritórios de Arquitetura, 
trazendo conhecimento 
e experiência em gestão 
de empresa, relacionando 
a importância do 
planejamento dos 
negócios. Também 
destacou o projeto no 
processo de planejamento, 
além da necessidade de 
certificação da qualidade 
de projeto.

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

No último dia 12, foi realizado a 
6ª etapa do ranking anual de truco. 
O torneio contou com a participa-
ção de 36 duplas renomadas de 
Umuarama. A final foi disputada 
entre Emerson & Cesinha versus 
Alex Bononi & Bisteka.

Emerson & Cesinha venceu os 
adversários por 2 a 0. Ficando em 
12 a 10 na primeira rodada e 12 
a 08 na segunda. Com a vitória a 
dupla assumiu a 1º colocação na 
classificação geral, garantindo 600 
pontos na tabela.

Em terceiro lugar ficou a dupla 
Claude Nutry Queijo & Clebinho, 
em quarto lugar ficou a dupla Ricar-
dinho & Thiaguinho.

A próxima etapa do Ranking de 
Truco acontece em 12 de agosto 
na sede social do Rancho MR.

Torneio de Truco

Classificado 
em 5º lugar

Os atletas de Umuarama fina-
lizaram participação no Campeo-
nato Paranaense de Voleibol Sub-
19 Série B Masculino. Os jogos 
aconteceram em Telêmaco Borba 
entre quinta-feira (18) e sábado 
(20). A equipe PM Umuarama ter-
minou em 5º lugar na classifica-
ção final, com 7 pontos. Já o cam-
peão foi à equipe de Araucária, 
que conquistou o título de forma 
invicta. Com a classificação final, 
a equipe Sub-19 de Umuarama, 
continuará na disputa na Série B, 
no campeonato de 2020.

DIVULGAÇÃO
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Umuaramenses vão
para o Avaí FC

Três atletas de Umuarama foram 
selecionados para atuar na catego-
ria de base do Avaí Futebol Clube. 
Felipe Barcaro, Felipe Guimarães e 
Pedro Boleta, os três com 9 anos, 
ficaram uma semana em Florianó-
polis/SC, passando pelos testes e 
avaliações de ingresso à equipe de 
futsal sub-9 do Avaí.

“Os atletas embarcaram para Flo-
rianópolis no último dia 4. Lá, eles 
realizaram treinamentos durante uma 
semana, com avaliações diárias, onde 
a equipe técnica do Avaí, percebeu a 
qualidade que os meninos têm e apro-
varam sua entrada no clube”, conta o 
professor dos garotos Rodrigo Caliari.

Caliari é professor da Escoli-
nha de Futsal Caliari e conta que 
há quatro anos treina os atletas 
mirins. “Estes garotos começaram 
a treinar futsal comigo aos cinco 
anos. Hoje percebo que o trabalho 
realizado com eles, e com meus 

demais alunos, está sendo reco-
nhecido”, comemora Caliari, ressal-
tando que os treinamentos aconte-
cem durante 3 vezes por semana.

Em agosto, os jovens atletas 
umuaramenses estarão represen-
tando o Avaí no Sul-Americano de 
Futsal Sub-9.

Outros clubes
O atleta umuaramense Matheus Belo, 12, está em Londrina realizando teste 

em campo para garantir uma vaga nas categorias de base do Londrina Esporte 
Clube. Belo treina na Escolinha Caliari há seis anos e já atuou pela equipe na 

Copa Smel de 2018.

OS atletas Felipe Barcaro, Felipe Guimarães e Pedro Boleta, atuaram no sub-9 de futsal do Avaí

ARQUIVO PESSOAL

Aconteceu no último domingo 
(21) a primeira etapa adulta 
do torneio de vôlei municipal no 
bosque Uirapuru, em Umua-
rama. No feminino uma dupla 
Suellen Simões/Karla Rocha, de 
Cruzeiro do Oeste foi campeã. 
Raíssa Bochi e Julia Andrade, de 
Umuarama ficaram em segundo. 
No masculino Natan Roberto e 
Rogério Silva (Campo Mourão/
Umuarama) conquistaram o ouro.

SMEL
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