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Vereador aproveita 
recesso parlamentar e 
fiscaliza postos 
de saúde 
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Noroeste dividido sobre o
status do PR livre de aftosa

Durante a abertura do 5° Show Pecuário, em Cascavel, 
o governador Ratinho Jr recebeu uma carta de apoio de 
entidades da região Oeste ligadas ao setor e reiterou os 

esforços do Governo do Estado para alcançar o status de área 
Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação. No Noroeste, pecuaristas 

ainda estão apreensivos com a decisão. 

Contrabando que saiu 
de Umuarama era 
levado para o 
interior de SP 

CMDCA divulga 
gabarito e candidatos 
que disputam 
Conselho Tutelar 

l Pág. 5

l Pág. 6

Averama derruba liminar que 
mantinha estado de falência 
O frigorífico de aves Averama, de Umuarama, conseguiu derrubar uma liminar que mantinha seu 

estado de falência. A empresa busca a recuperação judicial para beneficiar dos credores. O maior 
prejudicado seria o Banco do Brasil S.A, cujo crédito é superior a R$ 80 milhões.
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

03 04 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



concurso: 1360

09 24 28 37 43 57
concurso: 2172

concurso: 5028

09 67 68 71 72

concurso: 5408

28.670
91.981
92.080
19.294
77.821

OUTUBRO

SANTA CRUZ/PE

concurso: 1844

01 03 05 06 07 08 11 12 
14 15 16 17 21 23 25

concurso: 1989

02 11 17 20 21 27 31 
34 37 38 41 44 45 48 

51 53 64 79 88 96

02 03 19 39 46 50 

04 18 54 63 66 74 75Richard Vasconcelos é especialista em tecnologias educacionais

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quinta

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
01/08 - 00h12


24 14 


20 13

Quinta




20 13 


24 12

SextaSexta

Cheia
15/08 - 09h31

NubladoNublado Nublado

Inovar será a prova de fogo para a 
educação brasileira nos próximos anos 

Nublado

Responda rápido: que empresa emprega mais engenheiros no 
Brasil atualmente? Odebrecht? Petrobras? Vale? Pasme, nenhuma 
delas. A empresa que mais emprega engenheiros no Brasil atual-
mente é a Uber, que também já acomoda um grande volume de 
jornalistas, arquitetos, enfermeiros e professores, entre outras das 
chamadas “profissões tradicionais”. São pessoas que passam anos 
em sala de aula lutando por um diploma e, ao conquistá-lo, não 
conseguem mais emprego. 

Piloto de drone, especialista de inteligência artifi cial, desenvolve-
dor mobile, analista de SEO, UX Designer, trader de criptomoedas, 
infl uenciador digital, Youtuber e instrutor de zumba são exemplos de 
carreiras que se desenvolveram no paralelo das novas tecnologias e de 
abordagens de direcionamento mais recentes no mercado. E nenhuma 
delas existia há cerca de dez anos.

Se dermos um salto para o futuro, teremos mais um dado bom-
bástico: 85% das profi ssões que existirão daqui a dez anos ainda não 
foram criadas, segundo relatório do Institute For The Future. Se as ins-
tituições de ensino não se adaptaram a última década, como serão os 
próximos anos? Já que a intensidade das mudanças só aumenta, fi ca-
rão limitadas a ensinar só para os 15% das profi ssões “tradicionais”?

Entre as consequências dessa disritmia, já lidamos com uma cres-
cente evasão escolar e com uma relação cada vez mais truncada entre 
professores e alunos. 

Em educação, inovar pode ter muitos signifi cados. A inovação pode 
acontecer a partir de processos não necessariamente tecnológicos, 
como proporcionar mais a vivência do que é ensinado em vez de 
se limitar à apresentação teórica. Ou pode signifi car uma reviravolta 
completa no modelo vigente, com professores sendo substituídos por 
robôs e telas até a segunda metade deste século. Será?

O que já está claro é que a guinada que se anuncia no horizonte 
vem delineando um deslocamento de prioridades. Ao que tudo indica, 
o desafi o será mover a ênfase do ensino para a aprendizagem. E 
aqui entra a construção de habilidades urgentes, como inteligência 
emocional, criatividade e pensamento crítico, competências apontadas 
neste ano pelo PNUD no relatório “O Futuro dos Empregos” como 
indispensáveis para os profi ssionais até 2020.

O prazo é curto e o caminho é longo. Andemos. 

Theresa May, 
ex-primeira 
ministra do 

Reino Unido, 
em seu discurso de 
despedida do cargo.  

‘‘

‘‘

 “Espero que 
todas as jovens 
que viram uma 

mulher como primeira-
ministra agora saibam 
com certeza que não 
há limites para o que 

podem alcançar”.

‘‘

‘‘



03POLÍTICAUMUARAMA, 25 DE JULHO DE 2019

Comissão do
Comércio

Foram cinco reuniões 
ordinárias, dois encontros 
na Federação das Indús-
trias do Paraná (FIEP) e 
uma audiência pública. 
Este é um resumo das 
atividades no primeiro 
semestre de 2019 da 
Comissão de Indústria, 
Comércio, Emprego e 
Renda da Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(Alep), presidida pelo depu-
tado Paulo Litro (PSDB). 
Foram dez os pareceres a 
projetos de lei deliberados 
pelo grupo no período.

Para a audiência 
pública, em conjunto com 
a Comissão de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Supe-
rior; e a Comissão de 
Ecologia, Meio Ambiente 
e Proteção aos Ani-
mais, foram convidados 
empresários da indústria 
e ambientalistas para 
debater o projeto de lei 
nº 186/2018, dos depu-
tados Jonas Guimarães 
(PSB), Emerson Bacil 
(PSL) e Paulo Litro, que 
proíbe o uso de copos 
e canudos plásticos por 
estabelecimentos comer-
ciais no Paraná.

O debate se deu sobre 
a viabilidade do uso de 
materiais alternativos, 
produzidos com matéria 
prima biodegradável, o 
impacto do descarte do 
plástico na natureza e os 
custos que a proibição 
pode gerar à indústria e 
ao comércio. Ainda nos 
primeiros seis meses do 
ano, o grupo promoveu 

reuniões com membros 
do G7, grupo de entida-
des que representam 
o setor produtivo para-
naense, como a FIEP; 
a Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e 
Turismo do Paraná (Feco-
mércio PR); e a Fede-
ração da Agricultura do 
Estado do Paraná (Faep).

Em uma dessas reu-
niões, na sede do Sebrae-
-PR, com representan-
tes do Sindicosméticos 
Paraná, o presidente da 
Comissão debateu o pro-
jeto de lei nº 407/2018 
de autoria do deputado 
Jonas Guimarães (PSB), 
que tramita na Alep, 
e prevê a proibição da 
manipulação, fabricação, 
registro, importação, dis-
tribuição e comercializa-
ção de cosméticos e pro-
dutos de higiene pessoal 
que contenham em sua 
composição microesfe-
ras de plástico. Além da 
preocupação, enquanto 
presidente da Comissão 
de Indústria e Comércio, 
o deputado Paulo Litro 
é o relator da proposta 
na Comissão de Consti-
tuição e Justiça. Na oca-
sião, o parlamentar decla-
rou: “O objetivo é escutar 
diferentes opiniões e tirar 
dúvidas para buscar o 
equilíbrio entre a promo-
ção de políticas sustentá-
veis com projetos de lei 
que tenham viabilidade 
econômica e estrutural 
para a iniciativa privada”, 
disse Paulo Litro. 

Consignados
Está marcada para sexta-feira (26) a abertura de propostas 
de empresas interessadas em assumir o gerenciamento de 
desconto em folha de pagamento do funcionalismo estadual 
de empréstimos consignados concedidos aos servidores 
públicos do Paraná, civis e militares, incluindo inativos e 
pensionistas. A concorrência foi aberta pela secretaria 
estadual da Administração e Previdência.

Convênio
O uso do Sistema se tornou possível graças a um convênio 
assinado em junho com o desembargador federal, Carlos 
Eduardo Thompson Flores, então presidente do Tribunal 
Regional Federal da 4º Região (TRF4), que desenvolveu 
o SEI e está cedendo seu uso sem custos para órgãos 
públicos de todo o país. Atualmente, apenas a Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul e a Câmara Legislativa do 
Distrito Federal utilizam a ferramenta.

Sem papel
A Alep deu o primeiro passo para dispensar o uso de 
papel na tramitação dos documentos e processos em 
tramitação. O presidente, Ademar Traiano (PSDB), assinou 
eletronicamente o Ato Número 1, que também recebeu 
a assinatura digital do primeiro secretário Luiz Cláudio 
Romanelli (PSB) e demais integrantes da Mesa Executiva. O 
ato determina o uso do Sistema Eletrônico de Informação 
(SEI) para os processos e documentos da Assembleia. O 
sistema vai resultar em menos burocracia, mais agilidade, 
transparência e mais economia. Praticamente dispensará o 
uso do papel e tinta de impressão na Assembleia.

Acesso aos dados
A empresa vencedora 
terá de pagar ao 
governo o mínimo 
de R$ 8.946.050,80, 
dividido em 60 parcelas 
mensais. Será declarada 
vencedora do certame 
a empresa que oferecer 
o maior lance. Quando 
contratada, terá o 
direito de acessar 
os bancos de dados 
administrados pela 
Celepar que processam 
a folha de pagamento 
dos mais de 300 mil 
servidores estaduais.

Gerenciamento 
de descontos
A empresa terá que 
informar aos bancos que 
concedem empréstimos, 
sobre as margens 
consignáveis e gerenciar 
os descontos nos holerites 
dos servidores. Os 
bancos pagam uma taxa 
à prestadora e embutem 
o custo nas parcelas 
descontadas dos salários. 
Assim, quanto maior a 
taxa acordada com os 
bancos, maior será o custo 
arcado pelos tomadores 
finais do empréstimo.
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Fiscalização
na Saúde

O vereador Deybson 
Bitencour t (PDT) está 
aproveitando o período 
de recesso parlamentar 
na Câmara Municipal de 
Umuarama, que segue 
até o dia 1 de agosto, 
para visitar os postos de 
saúde do município. O 
parlamentar tem passa-
dos os dias conhecendo 
os problemas e anali-
sando a estrutura de 
cada uma das unidades.

Segundo e le,  em 
alguns dos postos de 
saúde, as instalações 
estão deterioradas e 
necessitam de urgen-
tes reformas.

Segundo Deybson, até 
ontem à tarde, todos os 
postos dos distritos haviam 
sido visitados e faltavam 
apenas 3 ou 4 que estão 
instalados em alguns bair-
ros do município.

“Foram três semanas 
de visitas diárias, já pas-
sei por todos os postos 
de saúde e estarei ela-
borando um documento 
buscando solucionar os 
problemas encontra-
dos”, alega.

Bitencour t ressalta 
que terá de elaborar um 
relatório, onde serão 
descritos todos os apon-
tamentos que ele acha 
necessário. O documento 
será encaminhado ao 
Conselho Municipal de 
Saúde para análise e 
conhecimento. Ele se 
aproveitará da alternativa 
parlamentar elaborando 

também requerimentos 
e indicações, solicitando 
ao Poder Executivo, que 
faça algumas alterações 
e reformas, onde ele 
encontrou problemas, 
entre eles a falta de 
alguns medicamentos.

“Este documento será 
elaborado logo depois do 
retorno dos trabalhos pós 
recesso parlamentar’, 
comenta, ressaltando 
que também foram encon-
trados pontos positivos 
em algumas unidades e 
estes detalhes também 
serão apresentados no 
mesmo documento.

Um grande problema 
foi encontrado no posto 
de saúde do distrito de 
Nova Jerusalém, que tem 
estrutura em madeira e a 
pintura foi feita há cerca 
de 20 anos, na primeira 
gestão do ex prefeito Fer-
nando Scanavaca.

Deybson reforça que 
não pretende fazer sen-
sacionalismo e muito 
menos usar tais proble-
mas para fazer política. 
“Estas visitas tem a inten-
ção de encontrar os pro-
blemas mais frequentes 
na saúde pública, repas-
sá-los de maneira clara 
ao Conselho Municipal 
de Saúde e procurar ela-
borar requerimentos ao 
Executivo com o objetivo 
de melhorar a qualidade 
de vida da comunidade 
que depende do serviço 
público. É um trabalho 
técnico”, encerra.

Aves resgatadas

No primeiro semestre deste ano 
chegaram ao Parque das Aves, em 
Foz do Iguaçu, 123 aves resgatadas. 
A maioria resgatada pela Polícia 
Ambiental e pela Polícia Federal. 
Essas aves são resgatadas de 
ambientes de maus-tratos e/ou 
de posse ilegal. Para os próximos 
meses está prevista a chegada de 
mais 128 aves. Das mais de 1.500 
aves de 150 espécies no parque, 
mais de 50% são de situação de 
tráfico de animais e maus-tratos. 
O tráfico de animais silvestres, a 
terceira maior atividade ilícita no 
mundo, movimenta entre US$ 10 
bilhões e US$ 20 bilhões por ano.

Primeiro Emprego
O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) 
enviou à Câmara de Vereadores 
o projeto de lei que cria o 
programa Primeiro Emprego em 
Ponta Grossa. As empresas que 
empregarem jovens entre 18 e 
25 anos vão receber incentivos 
fiscais como desconto no IPTU, 
no ITBI e outras taxas. “Com esse 
incentivo, esperamos gerar mais 
oportunidades de empregos aos 
jovens e ainda movimentar a 
economia local”, disse Rangel.

Contas pendentes
Pelo menos 1.058 contas anuais 
de prefeitos paranaenses estão 
pendentes nas Câmaras de 
Vereadores. O levantamento é do 
Tribunal de Contas do Estado e 
corresponde aos anos 2007 a 2017. 
São casos em que o TCE emitiu 
parecer pela aprovação ou rejeição, 
mas ainda não recebeu retorno 
dos legislativos como exige a lei. O 
tribunal e o MP querem acelerar o 
trâmite dessas pendências. 

Desautorizado
O presidente estadual do MDB, 
deputado Anibelli Neto, desautorizou 
a convenção municipal do partido em 
Curitiba marcada para esta sexta-feira 

(26). Anibelli Netto argumenta que 
a convenção está em desacordo 
com uma resolução da executiva 
estadual que prorrogou os mandatos 
de diretórios municipais até 15 de 
setembro. “No entanto, o diretório de 
Curitiba, mesmo tendo plena ciência 
da resolução, resolveu, por conta 
e risco, marcar a sua convenção na 
data de 25 de julho, sendo claro o 
aberto confronto com a determinação 
hierarquicamente superior”, diz.

Colodel aprovado
Pesquisa feita dias 13 e 14 de 
julho mostra que prefeito Gerson 
Colodel (MDB) é aprovado por 
69,18% em Almirante Tamandaré. 
O levantamento é do Instituto de 
Pesquisa e Opinião de Mercado, que 
entrevistou 451 eleitores. A margem 
de erro é de 4,5 pontos percentuais, 
com intervalo de confiança de 
95%. “Esse resultado só é possível 
pelo trabalho intenso que fazemos 
junto ao vice-prefeito Daniel Lovato 
e toda equipe de secretários e 
funcionários”, disse Colodel.

Inaceitável
O deputado Romanelli (PSB) 
classificou como “inaceitável e 
incompreensível” a ameaça do 
ministro Osmar Terra (Cidadania) 
de fechar a Anvisa caso a agência 
mantenha a consulta pública do uso 
medicinal da maconha. “Prezado 
Osmar Terra, sempre lhe apoiei na 
cruzada antidrogas, especialmente 
contra a maconha. Mas essa de 
querer proibir o uso medicinal da 
cannabis e a ameaça de fechar a 
Anvisa por causa da consulta pública 
é inaceitável e incompreensível”, 
postou Romanelli no Twitter.

Reajuste
A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar definiu que as 
mensalidades dos planos de saúde 
individuais ou familiares poderão ter 
reajuste máximo de 7,35%. O índice 
poderá ser aplicado aos planos de 
saúde que fizerem aniversário no 
período de maio de 2019 a abril de 
2020. Segundo a ANS, o cálculo do 
reajuste combina a variação das 
despesas assistenciais com o IPCA. 
Ainda de acordo com a agência 
reguladora, o modelo resultou 
na redução do valor de reajuste. 
No ano passado, a autorização de 
aumento chegou a 10%.
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Noroeste dividido com
o Estado livre de aftosa

Durante a abertura do 5° Show 
Pecuário, em Cascavel, na terça-
-feira (23), o governador Ratinho 
Jr recebeu uma carta de apoio de 
entidades da região Oeste ligadas 
ao setor e reiterou os esforços do 
Governo do Estado para alcançar 
o status de área Livre de Febre 
Aftosa Sem Vacinação.

Já na região Noroeste, os pecua-
ristas estão divididos e aguardam 
ansiosos as decisões do Governo 
Estadual e do Ministério da Agricul-
tura e Abastecimento.

“É uma decisão muito mais téc-
nica do que política, estamos cons-
truindo isso com todos os setores 
envolvidos para que o Paraná 
possa subir mais esse degrau”, 
afirmou o governador. “Com garan-
tias e tecnicamente bem ampara-
dos, anunciaremos mais essa con-
quista”, acrescentou.

O secretário de Estado da Agri-
cultura e Abastecimento, Norberto 
Ortigara, disse acreditar que até 
setembro o Paraná poderá come-
morar a conquista. A expectativa é 
que a declaração venha do Minis-
tério, para, na sequência, rece-
ber a chancela da Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE). 
“O que era um sonho está se tor-
nando realidade. As avaliações do 

Ministério da Agricultura sinalizam 
que estamos livres para avançar”, 
ressaltou Ortigara.

ASPECTOS POSITIVOS
Forma destacados três pontos 

que beneficiarão o Estado. Os pro-
dutores eliminariam custos com 
a vacinação, estimado em R$ 30 
milhões por ano. O Paraná poderá 
brigar por uma fatia maior do mer-
cado de carnes, exportando para 
países que hoje não compram do 
Estado e, com isso, ampliar empre-
gos e renda. E por fim, o Paraná 
fica fora do grupo composto por 25 
Estados, todos livre da aftosa, mas 
por meio da vacinação.

ZONEAMENTO
Com esse isolamento, o Estado 

não será prejudicado se, eventual-
mente, aparecer doença em uma 
localidade distante milhares de 
quilômetros do Paraná. “Seremos 
uma zona específica, única. Vamos 
tirar a vacina, mas não descuidar. 
Teremos novas formas de monito-
ramento”, explicou.

DIVULGAÇÃO
A última campanha de vacina-

ção do rebanho bovino e buba-
lino foi em maio, em animais de 
zero a 24 meses, com índice de 
cober tura de 99%, considerado 
o melhor dos últimos anos. A 
próxima campanha está prevista 
para novembro, mas pode não 
acontecer, caso a condição de 
área livre seja conquistada.

O último foco de febre aftosa 
no Paraná foi em 2006. De lá para 
cá, não houve mais circulação viral, 
em razão dos esforços de vários 
setores, entre eles o governo esta-
dual que estruturou a Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná 
(Adapar) para garantir o serviço de 
fiscalização e vigilância animal.

Noroeste dividido
Em Umuarama durante o Rally da Pecuária, o assunto 
não foi muito debatido, segundo o presidente da 
Sociedade Rural (SRU), Milton Gaiari. Os Pecuaristas do 
Noroeste estão divididos e preocupados com a mudança 
do status. “Cerca de 60 por cento dos pecuaristas não 
querem o fechamento da vacinação. Estamos divididos, 
mas ainda assim não deixaremos de trabalhar e aguardar 
as decisões do Governo do Estado”, comentou Gaiari, 
ressaltando que durante as palestras do Rally da Pecuá-
ria, foi citado que o importante é que o paraná não fique 
isolado das decisões do Ministério da Agricultura.

JOSÉ FERNANDO OGURA/ANPR

GOVERNADOR visitando o 5º Show Pecuário em Cascavel
D
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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 

Averama derruba
liminar de falência

O frigorífico de aves 
Averama, de Umuarama, 
derrubou liminar que 
mantinha estado de falên-
cia. A empresa deve mais 
de R$ 300 milhões há 
mais de 2 anos e busca a 
recuperação judicial para 
beneficiar dos credores. 
O maior prejudicado seria 
o Banco do Brasil S.A, 
cujo crédito é superior a 
R$ 80 milhões.

A ação anulatória origi-
nária dessa liminar ques-
tiona acordo entre Célio 
Batista Mar tins Filho 
(através da pessoa jurídica 
Vale do Rio Paraná S/A), 
Anézio Zago e a empresa 
Coopercard, de Maringá, 
para sanar uma conta da 
Averama e criar obstáculo 
no processo de falência.

O acordo em ques-
tão cedeu os créditos 
do ar rendamento da 
Fazenda Santa Filomena, 
indiretamente de proprie-
dade de Célio, ex-diretor e 
sócio de ativos do Grupo 
Averama, para a Cooper-
card, a fim de que esta 
desistisse do processo 
de falência.

De acordo com o cre-
dor, autor da ação, tal 
acordo não poderia ser 
realizado, pois a Averama 
já se encontrava falida e 
não poderia administrar 
ou dispor de seus bens. 

Neste caso, o único 

competente para realizar 
o ato seria o administra-
dor da massa falida. Da 
mesma forma, o acordo 
entre Célio Filho, Ané-
zio Zago e Coopercard, 
mesmo que pudesse ser 
homologado, não muda-
ria o estado de insolvên-
cia da empresa. 

“A Averama está 
falida, sem solvência e 
sem liquidez e parada. 
Demitiu 3.000 funcioná-
rios, portanto não teria 
legitimidade para alterar 
seu estado de falência 
para recuperação judi-
cial”, alega o credor.

No processo de recu-
peração judicial proto-
colado pela Averama 
em 9 de abril de 2018, 
a empresa declara ter 
ativos de Célio, inte-
grando o Grupo Ave-
rama. De acordo com o 
processo, esses ativos 
têm contabilidade hori-
zontal e ver tical, não 
podendo ser apar tados 
do Grupo Averama.

De acordo com credo-
res, que não quiseram 
se identificar, a manobra 
realizada no judiciário, 
para afastar a falência e 
conseguir a recuperação 
judicial, seria um calote 
no mercado.

Mesmo em desloca-
mento, Celio atendeu 
a repor tagem do Jornal 

Tribuna Hoje News, e 
relatou que, com a deci-
são judicial, vai arrendar 
a estrutura na planta. 
“Um Frigorífico de Ron-
don já negocia arrenda-
mento de parte da estru-
tura e duas empresas 
de Umuarama também 
estão interessadas. Nós 
vamos arrendar a estru-
tura, ou vamos prestar 

ser viços, depende do 
modelo”, lembra.

Quanto  ao  paga -
mento da dívida, Célio 
revelou que já está 
elaborando um plano 
de quitação que será 
apresentado aos credo-
res. “Vou apresentar o 
projeto para pagamento 
da dívida e vamos para 
as negociações”.

COM derrubada da falência, empresa busca agora a recuperação judicial

DIVULGAÇÃO
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

O Conselho Muni -
cipal dos Direitos da 
Criança e do Adoles-
cente de Umuarama 
(CMDCA) publ icou a 
Resolução nº 30, de 23 
de julho de 2019, que 
dispõe sobre o gabarito 
definitivo e resultado 
da prova objetiva para 
os candidatos ao cargo 
de Conselheiro Tute-
lar do município. Pelo 
mesmo documento, 
ficam convocados os 
candidatos habilitados 
a par ticipar de reunião 
para receberem orienta-
ções sobre os próximos 
passos do processo.

Por meio da resolu-
ção, o CMDCA homolo-
gou o resultado da prova 
objetiva dos candidatos 
ao cargo de conselheiro 
tutelar. Agora, conforme 
o ar tigo 2º, todos os 
candidatos habilitados 
estão convocados a 
comparecer na Secreta-
ria Executiva dos Con-
selhos – localizada na 
Av. Presidente Castelo 
Branco, 3370, sala 5 
e 6 – para reunião de 
apresentação e entrega 
do regulamento da elei-
ção, onde firmarão com-
promisso de respeitar 
as regras do processo.

A reunião será na 
próxima segunda-feira, 
29 de julho, a partir das 
18h30. Os faltantes 

Gabarito 
do CMDCA

estarão sujeitos à impo-
sição das sanções pre-
vistas em lei. “Em hipó-
tese alguma haverá uma 
segunda convocação aos 
candidatos faltosos”, 
aler tou o presidente do 
CMDCA, Uilian Henrique 
da Silva Drohson, consi-
derando as atribuições 
da Comissão Eleitoral 
responsável pelo pro-
cesso eleitoral.

Ao todo, 70 pessoas 
se inscreveram para 
disputar a eleição para 
o cargo de conselheiro 
tutelar. Conforme apon-
tou a resolução, 40 
candidatos foram habi-
litados, que passaram 
por avaliações de Lín-
gua Por tuguesa, infor-
mática, e conhecimen-
tos específicos, através 
de prova objetiva cujas 
notas variaram de 5,0 a 
7,5. Com notas abaixo 
da média, 20 candida-
tos foram desclassi -
f icados e outros dez 
não  compa rece ram 
para a avaliação.

O gabarito definitivo e 
a listagem com os can-
didatos habilitados, des-
classificados e ausentes 
pode ser acessada na 
Secretaria Executiva dos 
Conselhos e também 
encontra-se disponível 
na edição desta quarta-
-feira, 24, do diário ofi-
cial do município.

Redes sociais 
Magistrados da Justiça do 
Trabalho contestam a proposta de 
regulamentação do uso de redes 
sociais que está em discussão no 
Conselho Nacional de Justiça. Em 
nota técnica enviada ao colegiado 
responsável por fiscalizar o 
Poder Judiciário, a presidente da 
associação que reúne os juízes 
(Anamatra), Noemia Porto, 
assinala que a eventual edição 
do ato normativo representa um 
grave retrocesso ao direito da 
livre expressão do magistrado. 
Elaborada por um grupo de 
trabalho coordenado pelo ministro 
e conselheiro Aloysio Corrêa da 
Veiga, a proposta de resolução 
recomenda aos juízes, entre outros 
pontos, “evitar manifestações 
que busquem autopromoção ou 
que evidenciem superexposição, 
populismo judiciário ou anseio de 
corresponder à opinião pública”. 

Conduta
Na avaliação da presidente da 
Anamatra, é desnecessária 
qualquer regulamentação que 
tenha por objetivo disciplinar 
os limites de utilização das 
mídias sociais, “uma vez que os 
dispositivos constitucionais, legais 
e regulamentares hoje existentes 
tratam da conduta dos juízes e 
permitem o enquadramento de 
eventuais faltas por eles cometidas”. 

Forense
A discussão sobre o ato normativo 
será retomada pelo Conselho 
Nacional de Justiça após o recesso 
forense, em agosto. 

Hackers 
Os desdobramentos da prisão dos 
acusados de hackear o celular do 
ministro Sergio Moro reforçam a 
suspeita, suscitada pela Coluna em 
junho, de que eles queriam lucrar 
com as informações. Atualmente, 
não há no Código Penal tipificação 
de crime para receptação de 
material obtido de forma ilícita. 

Penas
A desarticulação da quadrilha 
cibernética também deve acelerar 
as discussões no Governo e no 
Congresso sobre mudanças no 
Código Penal para endurecer 
penas contra crimes de invasão de 
aplicativos de celular e divulgação. 
A lei está defasada. 

Capitalização 
Além da inclusão de estados e 

municípios, senadores alinhados 
ao Palácio do Planalto discutem 
a possibilidade de ressuscitar a 
capitalização da Previdência no 
texto da reforma que será discutido 
e votado no segundo semestre. 

Poupança 
“Obsessão” do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, a 
capitalização - espécie de poupança 
que o trabalhador faz para garantir 
a aposentadoria no futuro - foi 
retirada das discussões sobre a 
reforma já aprovada em primeiro 
turno na Câmara dos Deputados. 
Em paralelo ao movimento 
dos governistas no Senado, a 
equipe econômica e ministros 
palacianos também cogitam o 
envio de um novo projeto ao 
Congresso Nacional para incluir 
o regime na Previdência.

Honorários 
Chegou à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara o projeto (PL 3.787/19) 
da deputada e ex-procuradora 
do DF Bia Kicis (PSL), que prevê a 
punição de advogados em casos 
de recebimentos de honorários 
tendo conhecimento da origem 
ilícita dos recursos. 

Rol de clientes 
Na justificativa da proposta, 
a parlamentar diz haver 
um extenso rol de clientes, 
predominantemente réus em 
ações penais, que não possuem 
recursos oriundos de fontes lícitas 
para custear “vultosos honorários 
advocatícios”.

Varig 
A Justiça do DF suspendeu o 
pagamento de R$ 6 bilhões à 
massa falida da Varig. A companhia 
moveu ação contra a União com 
pedido de indenização pelo 
congelamento de tarifas durante o 
Plano Cruzado, entre 1985 e 1992. 

Mérito 
A 17ª Vara Federal do Distrito 
Federal suspendeu o pagamento 
à Varig até que o mérito da 
impugnação à execução seja 
apreciado. A ação se arrasta na 
Justiça há mais de 20 anos. 
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Contrabando milionário
saiu de Umuarama

Patrulheiros rodoviários federais 
apreenderam uma carga milioná-
ria de cigarros contrabandeados do 
Paraguai. A mercadoria teria saído 
de Umuarama e tinha como destino 
o interior do estado de São Paulo.

A descoberta aconteceu no final 
da noite da terça-feira (23) durante 
uma operação policial de rotina na 
rodovia PR-218, dentro dos limites 
do município de Jundiaí do Sul/PR.

Os patrulheiros federais avista-
ram um caminhão Mercedes Benz 
e resolveram abordá-lo para uma 
averiguação.

Inicialmente o motorista, de 26 
anos de idade, apresentou notas 
fiscais falsas de um carregamento 
de óleo de soja.

Desconfiados, os policiais come-
çaram a averiguar a carroceria e des-
cobriram que na realidade, estavam 
sendo transportadas cerca de 300 mil 
carteiras de cigarros contrabandea-
das, que foram avaliadas em cerca de 
R$ 1,5 milhão. O nome do condutor 

do caminhão não foi divulgado.
Ainda na averiguação, os agentes 

da PRF descobriram que o carrega-
mento havia saído de Umuarama 
e seria entregue no município de 

Avaré/SP. O motorista foi preso por 
contrabando e falsificação de docu-
mento público. A ocorrência foi enca-
minhada para a Delegacia da Polícia 
Federal de Londrina.

Polícia militares de Umuarama 
detiveram uma mulher de 34 
anos, que estaria comerciali-
zando maconha no Parque das 
Jaboticabeiras. A apreen-
são da droga e a prisão da 
acusada aconteceram por volta 
das 15h30, quando os PMs 
faziam patrulhamento de rotina 
pelo bairro. Eles avistaram a 
mulher em atitudes suspeita e 
fizeram a abordagem.
A mulher estava em frente sua 

residência e foi revistada. Com ela nada foi encontrado, mas nas buscas no interior da casa, 
foram encontradas várias porções de maconha e duas balanças de precisão.
Acusada de tráfico, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia, alegando ser usuária 
do entorpecente.

CARREGAMENTO de cigarros paraguaios saiu de Umuarama e tinha como destino o interior de SP

DIVULGAÇÃO

Bêbado ao volante
Um homem de 37 anos foi 

preso pela PM na avenida Goiâ-
nia na noite da terça-feira (23) em 
Umuarama dirigindo embriagado. 

Ele havia ofendido clientes de 
um estabelecimento comercial e, 
com a chegada da viatura, fugiu 
dirigindo um veículo Gol pela 
contramão e colidiu c0ontra um 
motociclista que ficou ferido e foi 
socorrido por Bombeiros. Mesmo 
assim o homem embriagado con-
tinuou a fuga, até que foi captu-
rado. A PM atirou nos pneus.

O caso foi repassado à Polí-
cia Civil.
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Você estará mais à vontade para 
pensar profundamente sobre suas 
esperanças e sonhos. Você vai se 
sentir feliz com você mesmo, em 
harmonia com seus valores, e estará 
mais atento às necessidades do seu 
corpo - continue assim.

Você não pode mudar a vida com uma 
varinha mágica. Isso leva tempo, por 
isso acalme-se! Você deve reorgani-
zar a sua rotina para conseguir maior 
estabilidade e uma vida mais equili-
brada, que esteja mais de acordo com 
a sua personalidade.

G
êm

eo
s Você será capaz de aliviar o ambiente 

sem se deixar desanimar por outras 
pessoas. Você está começando a 
sentir os resultados dos esforços que 
tem feito ultimamente. Descanse e dê 
uma folga para seu corpo.

C
ân

ce
r

Você será capaz de dar livre curso 
à criatividade. Saia de sua concha e 
aproveite ao máximo o presente! Por 
outro lado, sua saúde será variável. 
O principal será equilibrar as suas 
atividades ao longo do dia.

Sua ética rigorosa terá que fazer jul-
gamentos sobre as pessoas ao seu 
redor, mas tente não ser muito severo. 
Você vai sentir uma necessidade real 
de aproveitar ao máximo os prazeres 
da vida - siga suas necessidades.

Atividades de grupo e trabalho em 
equipe vão ser bons para seu ego 
hoje. Você está esgotando as pes-
soas que o rodeiam! Poupe os seus 
nervos e os dos outros também!

Uma lua cúmplice lhe promete 
momentos inesquecíveis com as 
pessoas próximas a você. A felici-
dade está ao seu alcance. Você vai 
se sentir assediado no final do dia e 
seria uma boa ideia ter um descanso 
de verdade e tomar ar fresco.

E
sc

o
rp

iã
o Você vai ser muito mais receptivo a 

novas ideias. Somente os tolos nunca 
mudam de opinião. Você estará em 
forma o dia todo, mas precisa dor-
mir para recuperar o sono atrasado. 
Sentir-se cansado não é sinal de 
fraqueza.

Você vai se sentir mais feliz se perma-
necer fiel a si mesmo e no que você 
acredita - não ouça qualquer pessoa. 
As coisas estão se tornando mais 
equilibradas para você e depende de 
você pensar antes de agir.

C
ap

ri
có

rn
io De repente você se sente tomado por 

uma sensação de liberdade. Evite 
tomar grandes decisões de hoje. Você 
tem uma sensação de serenidade e 
calma, o que lhe permitirá recarregar 
as baterias. Você precisa disso.

A
q
u
ár
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Seria inútil lutar contra mudanças 
que você sabe que são indispensá-
veis. Tudo está bem, não negue a si 
mesmo um pouco de ar fresco - isso 
vai fazer você se sentir melhor por 
dentro e por fora.

Você não terá tempo suficiente para 
pensar sobre tudo antes de agir - não 
corra riscos, decida mais tarde! Cãi-
bras musculares e dores podem fazer 
você diminuir o seu ritmo. A culpa é 
da falta de nutrientes na sua dieta.

N  o  velas
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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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Malhação 

Lara mente para Lígia. 
Neide pede permissão a Carla 
para se envolver com Marco. 
Cabo Góis é preso. Camelo 
avisa que Raíssa precisa da 
autorização da mãe para cantar 
no show. Marco gosta de saber 
que Carla sentiu ciúmes dele. 

Órfãos da terra 
Dalila ameaça Raduan e 

obriga Jamil a se casar com 
ela. Almeidinha procura Jamil e 
Laila. Santinha se apavora com 
Fauze. Bruno liga para Abner, 

mas acaba desmaiando. Almei-
dinha encontra Jamil, que nega 
qualquer acusação contra Dalila. 

Verão 90
O Resumo dos últimos capí-

tulos não foi divulgado pela emis-
sora. Os resumos dessa e de 
outras novelas podem mudar em 
função da edição dos episódios. 

As aventuras de Poliana 
Vini aparece na escola sem 

aparelho e surpreende a todos. 
Guilherme e Raquel terminam o 
namoro. Lindomar compartilha 
sua lembrança com Jeff. Lorena 

passa a fazer aulas de balé. 

Cúmplices de um resgate 
Mateus conta a seus pais o 

que aconteceu durante a festa. 
Manuela diz para a irmã que 
elas devem dar um jeito de 
levar Isabela ao hospital. Joel 
vai tirar satisfação com Luis 
sobre o que aconteceu na festa 
com seus filhos e o demite. 

Topíssima 
Beatriz defende Rafael 

e Madalena vai embora. A 
esposa de Paulo Roberto se 

mostra receosa em relação ao 
filho. André e Pedro chegam ao 
hotel. Pedro consegue despis-
tar o delegado e manda uma 
mensagem para Taylor, que 
pega uma arma e foge. André 
o vê tentando fugir e aponta a 
arma para ele. 

Jezabel 
Nabote e sua família são 

presos e julgados diante das 
pessoas e Jezabel ri, debo-
chada. Os anciãos julgam 
Nabote e seus filhos de traição 
por descumprirem a ordem do 
rei acerca do jejum.

l SBT
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BANCO 43

Laerte,
Henfil e
Miguel
Paiva

Caber, 
em inglês

O dente
associado
ao juízo

Conquista
de Niki
Lauda, 
na F1

Grama
(símbolo)

Declara-
ção cate-

górica

Divisória
comum

em casas
japonesas

Sufixo de
"caracol"

Um dos
efeitos da
queda de
pressão

Cifra do
acorde de
ré maior
(Mús.)

(?)-Codi,
órgão da
Ditadura

(BR)
"Caiu na
rede (?)
peixe"
(dito)

Filme
político de

Costa-
Gavras

Alimento
servido
em hos-

pitais
(?)-natal,
série de 

exames da
gestante

Carl
Sagan, 

astrônomo
dos EUA 

Letra
que não
precede
"e" ou "i"

Local do
Museu do
Futebol
(Rio)

Forma de
literatura

Reprovável

Estado
indiano

Soberbo; 
convencido

Pedaço de pano trian-
gular que se costura
entre dois outros, pa-
ra formar peça maior

"Lésbicas",
em LGBT

"Vida", em
"bioética"

Divisão 
do ano

Extensão
de sites 

Cantora de 
"Catedral" e "Alma"
(?) Riddle: o Lorde

Voldemort (Lit.)

Doença

Ama de
leite

Atributo do ganhador
da loteria

Imposto recolhido
pelos municípios 

Alteração perigosa da
temperatura corporal

Normas

Estrela, em inglês
Efeito causado pela
procura do bitcoin
em 2018 (Inform.)

Conjunção
aditiva

Comporta-
mentos

Rua
(abrev.)

(?) Sader,
sociólogo

CFS
CHARGISTAS
MOLESTIAUP

QGSORTE
NUTRIZRR

EASSERTIVA

ATOSLOL
SEMBIOMBO

RORALIR
EMIRDDOI
MINGAUEZ

CFNESGA
GOAPCMÇ

MARACANÃ
PRETENSIOSO

3/fit — goa. 4/emir — star. 6/nutriz.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“No recolhimento 

eu me esvazio. Estar 
vazio significa estar 

direcionado para 
outra coisa. Fico 

vazio quando aceito 
tudo como é, quando 

realmente aceito 
todo ser humano 

como ele é. Quando 
estiver confuso 

quanto à decisão, 
recolha-se. E o que 

significa recolher-se?  
Significa retirar a 

atenção do aparente 
e direcioná-la para 
a causa oculta por 

trás de tudo, a causa 
criadora que tudo 

sustenta.” 
 (Bert Hellinger )

Happy Day
 

A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje -, Andrei Ferreira, 
Rodrigo Oliva. Ana Carolina Queiroz 

Lopes , Antonio Luiz Rosa Melo, 
Wilson Batista da Silva, Marcio  

Incenha, Walter Jules Bispo Pereira, 
Anderson Benetati , Silas Dias Ajala, 
Daniel Castanha de Freitas, Elaine 

Bernardo da Silva, Jacyra de Moraes 
e Luiz Carlos Trodorfe . Da coluna: 

felicidades!

Jovens
Dias 19, 20 e 21 de agosto - das 13h30 
às 21h30 - acontece o  Farol Liderança 
Jovem, no Sebrae.  Especialmente  para 
lideranças jovens. Inscrições limitadas.  

PORTRAIT
MICHELE SOUTO ilumina a coluna neste finalzinho de Julho -, mês de férias e  com 

assinatura da fotógrafa Luci Lemes. 

Minha História
A presidente  do Consellho da Mul-

lher da Aciu, Carla Moreira Fras-
quette, estará na mesa principal do 
evento que acontece hoje a partir 
das 13h no anfiteatro do Senac. 
Ela, que foi finalista do Prêmio 

Faciap terá oportunidade de contar 
a sua história de vida aos partici-
pantes do Congresso Empresarial 
Cacier. A  coluna marca presença.

LUCI LEMES
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Destinos
O Dia do Viajante é comemorado nesta quinta-feira (25) -, e  é bom listar os destinos em 
alta, mais buscados e mais econômicos para as férias de julho que estão no no fim. E os  

destinos em alta são quase todos brasileiros, tendência que vem sendo observada há mais 
de um ano, desde que o dólar começou a encarecer rápido, e Curitiba ( nossa Capital)  está 

entre os cinco destinos que mais cresceram em buscas em comparação com 2018.

Sustentabilidade! 
Entre 2003 e 2018, a quantidade de água utilizada por veículo 
no processo de fabricação da General Motors no Brasil foi redu-
zida em 76%. Ou seja, hoje é utilizado um quarto do volume de 
água para fabricar um carro na empresa em comparação ao que 
era necessário há 15 anos. A evolução se deve à busca contí-
nua da companhia para reduzir o consumo de recursos naturais, 
implementando diversas novas tecnologias em suas operações 
ao redor do mundo. Entre as iniciativas, estão ações tanto para 
diminuir o consumo, bem como aumentar o reuso da água.

nMedicina
A Unipar começou nes-
ta semana a campanha 

para o terceiro vestibular 
do curso de Medicina. A 
prova será em setembro, 
dia 29. As inscrições es-
tão abertas; o prazo vai 
até 13 de setembro. Mais 
informações podem ser 

obtidas no site da 
Instituição. 

nOutros cursos
Para todos os demais 
cursos da modalidade 
presencial, a Unipar 
prepara o vestibular 
para outubro, dia 27. 
O período de inscrição 
é de 02 de setembro a 
18 de outubro. Já os 

que optarem por cursos 
semipresenciais farão 
prova de redação no 

dia 27/10 [módulo I] e 
05/12 [módulo II].

JOSIANE RAHAL e ESMERALDO TAVARES, em recente evento no Metropolitan

ANA LUIZA e JULIANO NABHAN, em noite de festa italiana, do Rotary Catedral

PORTAL CIDADE

PORTAL CIDADE
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EXTRAVIO DE ALVARÁ 

AVANCE C PRATICO IDIOMAS 
LTDA, firma inscrita nº CNPJ 

84.782.275/0001-14, situada 
na Avenida Rolândia, 3669, CEP: 

87502-170, nesta cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 

comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 17.560. Com 
esta publicação o mesmo fica 

sem nenhum efeito legal. 

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

Edital de Intimação - Negócio Fiduciário. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, na qualidade de Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca
de Umuarama-PR, segundo as atribuições conferidas pelo Art, 26 § 4º da Lei 9.514/97 e por solicitação do credor Banco Bradesco S.A., Intima os devedores fiduciantes Sr.
José Geraldo Coutinho (CPF: 761.121.289-34) e sua esposa Sra. Sandra Regina de Macedo Coutinho (CPF: 073.358.459-47), a comparecerem no Serviço de Registro
de Imóveis 1º Ofício, situado à Rua Desembargador Munhoz de Melo n° 3628, centro, CEP 87.501-180, nesta cidade de Umuarama-PR, entre o horário das 8h30min as 11h00min
e 13h00min às 17h00min no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste edital, para pagamento/purgação da mora (vide Projeção da Dívida para Purga da mora
em Serviço Registro de Imóveis, arquivada no Cartório) para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição
de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras avenças nº 000647051-3, datado de 17 de Agosto de 2011, firmado pelas partes na cidade de
São Paulo-SP, registrado sob n° 08 e 09, na matrícula n° 24.327, livro 02- Registro Geral, desta Serventia, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa(s) Senhoria(s), sob
pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, nos termos do art. 26 § 7° da Lei 9.514/97 e imediata execução da
dívida através de leilão extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de jornais. Obs.: poderá efetuar a purga da mora na agência do Banco Bradesco
S.A., detentor do financiamento. Caso Vossas Senhorias já tenham efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente intimação, por gentileza desconsidere, para
todos os fins de direito, prevalecendo à mesma com o objetivo de que sejam enviadas cópias dos comprovantes de pagamento para regularização do controle do(a) credor(a). Protocolo
nº 226.007 de 10/07/2.019, no livro 1-S de protocolos. Dado e passado nesta cidade de Umuarama-PR, 10 de julho de 2.019. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, Oficial.

@tribunahojenewsumuarama
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Pós-graduação   A 
Unipar está com as 
inscrições abertas para 
a especialização em 
Estruturas de Concreto e 
Fundações. Ofertado na 
Unidade de Umuarama, 
o curso é indicado aos 
graduados em Engenharia 
Civil e Arquitetura e 
Urbanismo. O objetivo 
do curso é capacitar 
os profissionais para 
atuar no campo de 
projeto de estruturas 
de concreto para 
edificações, aplicando as 
técnicas de concepção 
de projeto estrutural, 
dimensionamento, 
verificação e 
detalhamento com base 
nas normas técnicas 
vigentes. Um dos 
diferenciais da pós é o seu 
corpo docente, formado 
por mestres e doutores 
com vasta experiência 
na área. Com número 
de vagas limitado, as 
inscrições do curso vão 
até o dia 16 de agosto. 
Ex-alunos da Unipar e 
de outras instituições 
de ensino e integrantes 
das forças de segurança 
ganham descontos nas 
mensalidades. 

Sistemas de Informação   
Acompanhando as 
tendências nacionais para 
formação dos acadêmicos 
da área da informática, 
o curso de Sistemas de 
Informação, Unidade 
de Paranavaí, realiza 
parceria com empresas 
de desenvolvimento 

de software, com 
objetivo de estreitar os 
laços entre empresa e 
universidade. A proposta 
também busca integrar 
os acadêmicos e egressos 
com as empresas, que 
estão em busca de bons 
profissionais da área da 
informática. Colocando 
em prática essa missão, 
via projeto de extensão, 
o curso realizou evento 
com a DB1 Global 
Software, de Maringá. 
De lá vieram para falar 
com os acadêmicos 
os egressos da Unipar, 
Altieres Matos e Rafael 
Rasso. 

Natação   Buscando 
sempre ampliar o leque 
de serviços prestados à 
comunidade, o curso de 
Educação Física, Unidade 
de Toledo, apoiou a 
realização de um torneio 
de natação da Aquafit. 
Acadêmicos foram 
escalados para ajudar a 
equipe organizadora. O 
torneio foi para integrar 
os alunos da escola, numa 
competição saudável. O 
papel dos universitários 
foi marcar e cronometrar 
o tempo de cada 
concorrente, auxiliando 
na arbitragem da disputa. 
Para o coordenador 
do curso, professor 
Robson Recalcatti, 
atividades como essa 
prepara os alunos para 
o ambiente profissional, 
pois podem praticar 
os conhecimentos 
adquiridos em sala. 

NOTÍCIAS DA

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

Tecnológico
A criação do Parque Tecnológico 
de Umuarama deu mais um passo 
importante na terça-feira, 23. 
Uma equipe do Sistema Estadual 
de Parques Tecnológicos (Separ-
tec) de Curitiba esteve na cidade 
e validou o projeto de implanta-
ção da Capital da Amizade, em 
fase de planejamento. A reunião 
aconteceu na sede do Sebrae, 
com representantes das insti-
tuições de ensino superior do 
município, do Sebrae, Aciu, Casa 
do Empreendedor, o secretá-
rio de Indústria, Comércio e 
Turismo, Douglas Bácaro, e o 
prefeito Celso Pozzobom.
 

Cidade polo
A expectativa é que em breve a 
cidade esteja integrada ao grupo 
de municípios que contam com 
polos tecnológicos em opera-
ção – Cascavel, Londrina, Pato 
Branco, Foz do Iguaçu e Curitiba, 
que conta com quatro parques. 
São áreas de inovação que 
integram universidades, cen-
tros de pesquisa, empresas de 
base tecnológica e instituições 
públicas e privadas voltadas ao 
desenvolvimento.
 

Recursos humanos
A Prefeitura e o Senai oferecem 
curso gratuito de qualificação pro-
fissional para assistente de recur-
sos humanos através de ensino a 
distância (EAD) semipresencial.
As inscrições serão realizadas 
apenas na segunda-feira (29), na 
Agência do Trabalhador. Serão 
formadas duas turmas, com 
30 alunos cada. Para a turma 
1, as aulas começam em 5 de 
agosto e se encerram em 30 de 
setembro, às segundas-feiras, 
das 18h30 às 22h30. Já a turma 
2 terá aulas entre 10 de agosto 
e 19 de outubro, aos sábados, 
das 8h30 às 11h30. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo 
fone (44) 3621-1100.
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Tigres joga em casa
pelo Paranaense

Umuarama sediará neste 
final de semana (26, 27 e 28) 
a 2ª fase do Campeonato Para-
naense de Basquete em Cadeira 
de Rodas. Os jogos acontecem no 
Ginásio da Unipar Campus III.

A equipe é a primeira colocada 
na tabela de classificação. Na 1ª 
fase, que aconteceu em Londrina, 
os umuaramenses conquista-
ram três vitórias em três jogos, 
ficando com 36 pontos, um acima 
do segundo colocado, Tubarões 
de Ponta Grossa.

Para Itamar Junior, técnico 
e professor da Secretaria de 
Espor te e Lazer de Umuarama 

(Smel), é grande a expectativa de 
que o grupo faça novamente um 
ótimo campeonato.

“Nesta temporada estamos 
vindo de uma sequência boa de 
vitórias. Além de estarmos em 1º 
lugar na tabela da Paranaense, 
com 100% de aproveitamento, 
fomos campeões invictos na Copa 
Pato de Minas e conquistamos o 
título de campeão no Parajaps, 
fato inédito para a equipe. Todas 
estas conquistas deixam os atletas 
motivados, em busca de partidas 
melhores e de melhor aproveita-
mento”, disse Junior.

A preparação da equipe foi 
intensa para as competições. Com 
foco nos quesitos físico, técnico 

TIGRES/UNIPAR foi vice-campeão no Campeonato 
Paranaense em 2018

JOÁS CAVALCANTE

Confrontos
Logo de início o Tigres enfrentará 
o Kings Maringá, atual campeão 
do campeonato. A partida será 
amanhã (26), ás 19h30. No sábado 
(27) o confronto será com o Cas-
cavel, às 12h. No domingo, finaliza 
a segunda etapa contra Harpia da 
Fronteira de Foz do Iguaçu, às 10h. 
A equipe de Foz tem em sua base 
a forte experiência do atleta Silsso 
Brandão com 55 anos de idade, dos 
quais 37 são dedicados ao esporte.

e tático, o Tigres treinou todos 
os dias da semana. “Vamos usar 
algumas estratégias para prevenir 
lesões e termos resistência para 
disputar as três partidas que vêm 
pela frente”, finaliza Junior.

Vitória na estreia
As equipes da Capital da 

Amizade realizaram sua estreia 
ontem (24) no Jojups. Na estreia, 
a equipe do voleibol masculino, 
conquistou uma bela vitória sobre 
o Santo Mônica. O resultado foi 

de sets 2 a 0. As partidas são 
válidas pela primeira rodada da 
competição e valem uma vaga 
na final que será disputada em 
Francisco Beltrão, entre 14 e 19 
de novembro.
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