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Aberta nova etapa da licitação
para concessão da Zona Azul

A Prefeitura de Umuarama realizou ontem (31), mais uma etapa da licitação que vai definir a 
nova concessionária do serviço público de estacionamento rotativo – Zona Azul – para melho-
ria da mobilidade urbana. A concessão contempla a implantação, operação e gestão do sis-

tema em formato digital, incluindo a distribuição de créditos por meio de aplicativo para smart-
phone e a manutenção de todos os elementos do sistema operacional. l Págs. 8e9
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Fiscalização
Auditores fiscais da Receita Estadual visitaram 

estabelecimentos comerciais em todo o Paraná para coibir 
a sonegação de ICMS. Equipe da Delegacia da Receita de 
Umuarama participou da ação desenvolvida também na 

região Noroeste. 



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.

02 03 07 15 22 26 31
concurso: 0182

06 07 23 31 41 46

concurso: 1967
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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Nublado com Chuva Nublado

Uma aldeia na lua? ‘‘

‘‘
‘‘

‘‘

Sol

Vivaldo José Breternitz é doutor em Ciências pela Universidade 
de São Paulo; é professor da Faculdade de Computação e 

Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Nublado com Chuva

Ao comemorarmos 50 anos da chegada do homem à 
lua, vale relembrar que em 2015 o diretor-geral da Agência 
Espacial Europeia (European Space Agency - ESA), Jan 
Wörner, lançou a ideia de se criar uma aldeia na lua - o 
projeto foi chamado “Moon Village”.

Wörner se inspirou no alto nível de cooperação 
alcançado durante os trabalhos da Estação Espacial 
Internacional; o Moon Village representa uma extensão 
desse projeto, criando uma base permanente na lua.

O MIT (Massachusetts Institute of Technology), em 
colaboração com a ESA e algumas empresas, está pes-
quisando o assunto, tentando demonstrar o potencial de 
uma parceria internacional público-privada para promover 
a exploração do espaço.

O projeto Moon Village centra-se, neste momento, na 
necessidade de sistemas de habitação na lua a serem 
utilizados em atividades de pesquisa, principalmente.

A equipe propôs um projeto localizado vizinho ao Polo 
Sul lunar, onde há recursos como luz quase perpétua e 
gelo nas crateras próximas, a fim de maximizar a utilização 
de recursos ali disponíveis e diminuir a necessidade de 
transportar produtos a partir da Terra.

Para os terráqueos, seria ótimo se esse projeto fosse 
à frente... 

Presidente Jair 
Bolsonaro diz 
que não está 
preocupado 

com as próximas eleições 
e não vai mudar diante 
de repercussões negati-

vas das suas declarações. 

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

 “Sou assim 
mesmo. Não 
tem estra-

tégia. Se eu 
estivesse preocupado 
com 2022 não dava 
essas declarações”.
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Planejamento
O secretário de Saúde explica que o governo avalia o 
impacto orçamentário para também convocar (até o ano 
que vem) profissionais que passaram em concurso público 
de 2016. “Estamos assumindo as responsabilidades de 
forma planejada, para que tudo caminhe com os recursos 
garantidos”, conta. No Quadro Próprio, que é composto por 
8.945 servidores que estão distribuídos em várias áreas do 
governo, haverá um levantamento para identificar quem já 
pode receber o benefício.

Promoções
de carreira

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
autorizou o pagamento 
das progressões e pro-
moções de carreira do 
Quadro Próprio do Poder 
Executivo (QPPE) e dos 
Servidores da Secreta-
ria de Estado da Saúde 
(QPSS). A implantação 
dos avanços representa 
um investimento de R$ 
30 milhões na folha de 
pagamento do Estado.

A medida, afirmou 
Ratinho Junior, segue um 
cronograma que atende o 
equilíbrio das contas públi-
cas, que vem permitindo 
o pagamento em dia dos 
salários dos servidores e 
a reposição do quadro fun-
cional. “É um direito dos 
servidores, merecido pelo 
trabalho e por meritocra-
cia ao longo da carreira”, 
disse o governador. Ele 
lembrou que na semana 
passada foram autoriza-
dos avanços de carreira 
para as polícias.

Ratinho disse ainda 
que a administração 
estadual tem trabalhado 
para equacionar os com-
promissos com a estru-
tura funcional e manter 
a capacidade de investi-
mentos do Estado. “As 
finanças públicas são 
o nosso maior ativo. É 
importante para o cida-
dão ter um Estado sadio 
para que possamos fazer 

investimentos e honrar 
nosso compromisso”.

O governador também 
destacou a importância 
do papel dos servidores 
de todas as áreas do Exe-
cutivo no atendimento à 
população, reforçando a 
necessidade de que se 
busque continuamente 
a melhoria da qualidade 
nos serviços prestados.

Ele afirmou que na área 
de saúde esse processo é 
fundamental. “Há muitos 
avanços e o nosso objetivo 
é fazer com a saúde fique 
mais próxima das pes-
soas, fazer com que elas 
viagem menos para fazer 
tratamento. Tudo isso 
requer investimento e um 
grande trabalho por parte 
dos servidores”, disse.

COMPROMISSO
Na Secretar ia da 

Saúde, serão implanta-
das 664 promoções e 
progressões a servidores 
que adquiriram o direito 
entre janeiro e julho. 
Além disso, há mais 
2.468 avanços previstos, 
de julho até dezembro.

Segundo o secretá-
rio da Saúde, Beto Preto, 
quase metade do quadro da 
Saúde será atendido pelas 
progressões e promoções. 
“É uma maneira de mostrar 
afirmativamente aos servi-
dores de que cumpriremos 
com os nossos compromis-
sos”, afirmou.

Antifumo
“As leis restritivas foram muito importantes no combate 
ao tabaco e este novo projeto amplia a abrangência da 
Lei Antifumo no Paraná”, completou Romanelli sobre a 
proposição de sua autoria junto com o deputado Michele 
Caputo. O projeto proíbe o consumo de cigarros e produtos 
derivados do tabaco em ambientes de uso coletivo, abertos 
ou fechados, nas quais haja permanência ou circulação de 
pessoas, como estádios de futebol, praças, parques e praias.

Combate ao tabagismo
O deputado Romanelli (PSB) disse que o novo projeto de 
lei que amplia as restrições ao cigarro no Paraná vem num 
momento ‘muito interessante’ em que o Brasil se tornou 
referência global no combate ao tabagismo. “O Brasil 
conseguiu reduzir em 40% o número de fumantes e segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) se tornou o segundo 
país do mundo a cumprir o mais alto nível das seis medidas 
de controle do tabaco recomenda pela OMS”, afirma.

Progressões
As promoções do Quadro 
Próprio dos Servidores da 
Saúde estão baseadas na 
lei 18.136/2014, enquanto 
as do Quadro Próprio do 
Executivo estão inclusas 
na Lei 13.666/02. A 
progressão é a mudança, 
dentro da classe, para outra 
superior e pode ocorrer 
por antiguidade, a cada 
cinco anos de exercício, 
sendo equivalente a uma 
referência salarial; ou 
por merecimento, após o 
cumprimento do estágio 
probatório, mediante a 
apresentação de cursos e 
respeitando o intervalo de 
quatro anos entre 
as concessões.

Polícia Militar
Agentes das polícias 
foram beneficiados com 
a liberação de avanços 
de carreira pagos 
imediatamente. Na PM, 
além das promoções de 
51 Oficiais e 248 Praças, 
foram liberadas 1.972 
progressões. O governo 
garantiu o pagamento das 
promoções e progressões 
dos que cumpriram 
requisitos legais em 2018 e 
2019. Na categoria de praças, 
serão 1.455 promoções. 
Com relação às progressões, 
o total de beneficiados 
chegará a 2.461. São 1.972 
contemplados já na próxima 
folha e outros 489 até o 
final do ano.
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R$ 154 mi
em remédios

O governador Ratinho 
Jr assinou ontem (31), no 
Palácio Iguaçu, convênio 
com o Governo Federal 
que permitiu o repasse 
de R$ 102 milhões para o 
Consórcio Paraná Saúde, 
que, em parceria com 398 
municípios, compra e faz 
a administração de medi-
camentos para atender a 
população pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Em ato com a presença 
de cerca de 70 prefeitos 
de todas as regiões do 
Paraná, Ratinho também 
autorizou o repasse de 
outros R$ 52 milhões do 
Governo do Estado para 
a instituição, totalizando 
R$ 154 milhões para 
garantir remédios para 
os próximos dois anos. A 
cartela básica de compra 
engloba pelo menos 160 
medicamentos.

O governador des-
tacou que os recursos 
permitem ao Consórcio 
Paraná Saúde comprar 
medicamentos com eco-
nomia de 40% em com-
paração com uma nego-
ciação individual de um 
município. “Esse projeto 
tem vinte anos, vem evo-
luindo constantemente 
e consegue viabilizar a 

compra dos remédios 
para toda a rede básica, 
os postos de saúde, e 
o volume dessa compra 
consegue baratear a 
negociação com os labo-
ratórios”, afirmou.

O governador também 
destacou que o Paraná é 
um modelo para o País 
na gestão do sistema de 
consórcios. “Esse modelo 
de consórcios é fantás-
tico e o Paraná aprendeu 
a fazer isso. Estamos 
aprimorando, ampliando, 
aperfeiçoando. Queremos 
atender também outras 
áreas de equipamentos e 
segurança, por exemplo, 
para otimizar os nossos 
recursos”, completou.

PERTO DO POVO
O modelo integrado 

atende o projeto do 
Governo que leva o atendi-
mento de saúde cada vez 
mais perto da população, 
um trabalho que envolve 
os consórcios intermunici-
pais, hospitais regionais e 
filantrópicos. Ele também 
ressaltou a possibilidade 
de estabelecer parcerias 
público-privadas na gestão 
de unidades hospitalares 
com intuito de baratear os 
custos dos atendimentos 
para o Estado.

Capital está fora
O secretário Beto Preto disse que a área de medicamen-

tos é fundamental porque atinge a população mais humilde 
em um momento de extrema necessidade. “É uma estratégia 

vitoriosa que já completou vinte anos. Apenas Curitiba não 
faz parte porque compra em larga escala e tem outra estra-
tégia. Mas os demais municípios compram bem e compram 

melhor com o apoio dos consórcios”, afirma.

Unidade no PSB

As bancadas estadual e 
federal do PSB se reuniram em 
Curitiba na série de encontros 
preparatórios às eleições 
municipais de 2020. “Os 
deputados conhecem muito bem 
os municípios onde atuam e nós 
buscamos a unidade do partido 
para apresentar candidatos 
competitivos na grande parte 
das cidades no Estado”, disse o 
deputado Luiz Claudio Romanelli.

Unidade II
Do encontro do PSB participaram 
os deputados Aliel Machado, 
Luciano Ducci, Artagão Junior, 
Alexandre Curi, Jonas Guimarães 
e Thiago Amaral e o presidente 
estadual Severino Araújo. Aliel 
Machado é pré-candidato a 
prefeito em Ponta Grossa e 
Luciano Ducci, em Curitiba. 
“Estamos construindo as 
candidaturas a prefeito e as 
chapas de vereadores através 
do diálogo, da unidade e do 
fortalecimento do PSB do 
Paraná”, completa Romanelli.

Leilão na crise
O número de imóveis notificados 
ou a leilão no Paraná cresceu 
81% no primeiro semestre em 
relação ao mesmo período do ano 
passado, diz a Associação Nacional 
dos Mutuários. De janeiro a junho, 
458 imóveis financiados pela Caixa 
foram a leilão. No mesmo período 
do ano passado, 252 imóveis 
foram leiloados. O não pagamento 
de três meses consecutivos da 
prestação permite que o imóvel 
seja notificado e levado a leilão.

Orgânicos
O Paraná tem o maior número 
de propriedades orgânicas do 
País: 2,8 mil, de acordo com o 
programa coordenado por sete 
universidades estaduais e o 
núcleo do Centro de Referência 
em Agroecologia na UTFPR em 
Curitiba. O programa já certificou 
em dez anos mais de 900 
produtores rurais.

Paraguai e Itaipu
O Itamaraty reabriu negociação 
em torno do contrato da 
venda de energia da Itaipu 
Binacional firmado entre o Brasil 
e o Paraguai. O Brasil propôs 
corrigir defasagem no preço do 
fornecimento de energia, mas a 
população paraguaia a classificou 
como “entreguista” e provocou a 
renúncia da diretoria guarani da 
binacional e do chanceler do país 
vizinho. A chancelaria brasileira 
avalia fazer novas concessões.

Novas urnas
O TSE publicou edital de licitação 
para compra de 180 mil novas urnas 
eletrônicas que serão utilizadas 
nas eleições municipais de 2020. A 
demanda, segundo o TSE, decorre 
da necessidade de aprimoramento 
tecnológico e da substituição de 
parte das urnas, as de modelo 2006 
e 2008, bem como da necessidade 
de suprir o crescimento das seções 
eleitorais até 2020.

Agrofest
Começa nesta quinta-feira a 21ª 
Agrofest em Santa Cecília do Pavão, 
no Norte Pioneiro. A festa no Centro 
de Eventos Enoch de Godoy terá 
exposição de maquinários e veículos, 
parque de diversões, praça de 
alimentação e feira de serviços. “É 
a maior festa da região e faz parte 
das comemorações dos 59 anos da 
cidade”, disse o prefeito Edmar Santos 
(PTB). No ano passado, mais de 20 mil 
pessoas circularam na Agrofest.

FPM na conta
O FPM relativo a julho já caiu nas 
contas das prefeituras. As 399 
cidades do Paraná receberam R$ 
119,62 milhões. Em todo o Brasil, 
foram R$ 2,21 bilhões repassados 
aos municípios.

Agosto Azul
“Os homens são responsáveis 
por pelo menos seis de cada dez 
óbitos por doenças do aparelho 
circulatório e, no conjunto, a faixa 
etária de 20 a 59 anos é onde a 
mortalidade masculina é, pelo 
menos, o dobro da feminina”. Os 
dados da Secretaria Estadual de 
Saúde comprovam a importância da 
campanha Agosto Azul, que neste 
ano tem como tema “Homem, 
respeite a sua saúde e viva melhor”. 
A deputada Cantora Mara Lima 
(PSC) é autora da lei que instituiu a 
campanha há oito anos no Paraná.
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Operação ‘Dose Certa’
em Umuarama e região

Auditores da Delegacia Regional 
da Receita Estadual de Umuarama 
participaram de uma ação desen-
volvida em todo o Paraná. Durante 
dois dias, foram feitas fiscaliza-
ções em estabelecimentos comer-
ciais, com o intuito de verificar 
mercadorias sem documentação, 
ou com a documentação fiscal irre-
gular. O alvo são as bebidas.

A Receita Estadual do Paraná 
promoveu desde a terça-feira (30) 
a operação integrada de fiscaliza-
ção no setor de bebidas em todo o 
Estado para identificar a circulação 
e comercialização de mercadorias.

Chamada de “Dose Cer ta”, a 
operação contou com a par tici-
pação de 120 auditores fiscais 
em todo o Paraná e o envolvi-
mento de todas as Delegacias 
Regionais da Receita.

Somente na regional de Umua-
rama, 12 auditores visitaram, 
durante os dois dias de operação, 
8 estabelecimentos comerciais na 
área de abrangência da DRR, que 
abrange também Campo Mourão, 
Guaíra e Goioerê, totalizando 62 
municípios, além de Umuarama.

Em todo o Estado, os profis-
sionais fiscalizaram cerca de 
100 empresas selecionadas e 
vários pontos móveis em mais 
de 50 cidades.

O setor econômico de bebidas 
tem um importante papel na com-
posição da arrecadação do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) no Paraná, repre-
sentando praticamente 7,5% da 
arrecadação. De acordo com o ins-
petor geral de Fiscalização, Linor 

Nespolo, esse percentual corres-
pondeu a cerca de R$ 2,3 bilhões 
no ano de 2018.

“O objetivo da operação é coi-
bir a sonegação no setor de bebi-
das em geral, mas principalmente 
em relação às bebidas alcoólicas 
que tem uma carga tributária 
maior, evitando assim prejuízos à 
manutenção e ampliação dos ser-
viços públicos para a sociedade 
paranaense”, disse Nespolo.

Em algumas cidades, a opera-
ção contou com a participação e 
apoio de policiais militares e da 
Polícia Rodoviária Estadual.

Conforme Zaqueu Coelho 

Barbosa, auditor regional de 
fiscalização da DRR de Umua-
rama, a ação desenvolvida na 
regional, aconteceu durante o 
horário comercial e o objetivo 
é coibir sonegação fiscais de 
ICMS (Impor to Sobre Circulação 
de Mercadorias) devida sobre 
contribuição tributária.

“Estamos procurando identificar 
empresas que pagam o ICMS ante-
cipadamente, sonegam na compra 
e na venda consecutivamente, por 
estar comercializando no varejo”, 
finaliza. Os resultados da Operação 
‘Dose Certa’ serão divulgados no 
final da tarde de hoje (1).

ESTABELECIMENTOS comerciais foram fiscalizados em todo o Paraná

ALEX MIRANDA
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CASCAVEL

1ª VARA CÍVEL DE CASCAVEL - PROJUDI
Avenida Tancredo Neves, 2320 - Fórum - Alto Alegre - Cascavel/PR - CEP: 85.805-900 - Fone: (45)

30401361 - E-mail: cartorio1varacivel@gmail.com

 EDITAL DE CITAÇÃO DO REQUERIDO PAULO EMILIO MONTOUTO, com prazo de
20 (vinte) dias.

 O DOUTOR PEDRO IVO LINS MOREIRA, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
principalmente do(a) requerido(a)  que por este Juízo e cartórioPAULO EMILIO MONTOUTO

 se processam aos termos dos autos de AÇÃO MONITÓRIAsob nº 0023270-57.2009.8.16.0021
em que  move contra ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA PAULO

. Tem o presente a finalidade  , EMILIO MONTOUTO CITAÇÃO do requerido atualmente em
, para pagamento em 15 (quinze) dias, da quantia reclamada de lugar incerto e não sabido

, devidamente corrigido e acrescidos de juros moratórios, ou oferte querendo noR$1.242,28
mesmo prazo, embargos à Ação Monitória. Caso não o faça, as penas são do art. 701 do CPC. 

 “Cite-se a parte Ré por mandado para em 15 dias pagar a quantiaDESPACHO EVENTO 1.10:
reclamada, atualizada e acrescida de juros, caso em que ficará isento do  pagamento das
custas do processo e dos honorários do advogado da Autora, ou oferecer embargos ao 
mandado. Em, 03/07/2009 (a) Carlos Eduardo Stela Alves, Juiz de Direito. O presente edital
tem a finalidade de  o requerido   para querendo no prazoCITAR PAULO EMILIO MONTOUTO,
de 15 dias ,cumprir a obrigação, ou ainda, embargar a presente ação, se não forem opostos
embargos, constituir-se-á de pleno direito , o titulo executivo judicial. Em virtude do que mandou
expedir o presente edital que será afixado no lugar de costume no átrio do Fórum e publicado
na forma da lei. , nesta Cidade e Comarca de Cascavel, Estado do Paraná,DADO E PASSADO
aos 11 (onze) dias de julho de 2019. Eu Irene Alves de Souza – Funcionária Juramentada que
o digitei e subscrevi.

Cascavel, 11 de julho de 2019.
 

Irene Alves de Souza
FUNCIONÁRIA JURAMENTADA

PORTARIA 07/1992
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11/07/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O.

PARANAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇOES EIRELI, torna público 
que recebeu do IAP, Licença de Operação com validade até 20/11/2019, para 
funcionamento de Industria de Fabricação de Raçoes Balanceadas na Rua São 
José dos Pinhais nº 621-A, município de Cruzeiro do Oeste, estado do Paraná.

‘Operação Calejado’
continua em diligências

A equipe da Divisão 
de Combate a Corrupção 
(DCCO), da Polícia Civil 
do Paraná, continua em 
Umuarama coletando 
informações, depoimen-
tos e realizando dili-
gências no decorrer da 
‘Operação Calejado’. De 
acordo com o delegado 
do Núcleo de Combate à 
Corrupção, Gustavo Men-
des Marques de Brito, 
ontem pela manhã foi 
iniciada a fase de oitivas.

A operação desenvol-
vida em Umuarama na 
terça-feira (30) tem como 
objetivo combater fraudes 
contra o seguro de Danos 
Pessoais Causados por 
Veículos Automotores 
de Via Terrestre (DPVAT). 
Até ontem, nove pessoas 
haviam sido presas, entre 
elas, um médico que era 
legista no IML (Instituto 
Médico Legal) em Umua-
rama, o diretor do órgão, 
uma funcionária terceiri-
zada (responsável pelo 
agendamento das perí-
cias) e o funcionário de 
um hospital da cidade.

Mendes reforça que 
entre os detidos, oito per-
manecem recolhidos na 
cadeia sob força de man-
dados judiciais de prisão 
temporária e preventiva 
e serão submetidos a 
interrogatórios.

O ex médico legista do 
IML foi solto ainda terça-
-feira, por se tratar de um 
homem de 80 anos que 
tem problemas de saúde. 
Ele passou por audiên-
cia de custódia com o 
juiz da Vara Criminal e 
depois foi colocado em 
liberdade. Contra ele foi 
cumprido um mandado 
de prisão temporária.

“Após a operação nós 
temos muitas diligên-
cias para fazer ao longo 
desta semana. Já esta-
mos fazendo a análise 
da documentação, dos 
celulares apreendidos, 
por ocasião da busca e 
apreensão. E estamos 
ouvindo algumas pes-
soas, algumas vítimas/
acidentados, além de 
testemunhas”, afirma. 
O delegado ressalta que 
alguns acidentados que já 
passaram anteriormente 
por perícia médica, serão 
submetidos a novos exa-
mes no IML. “Estamos 
fazendo todas as diligên-
cias e ouvindo os deti-
dos”, conta Mendes.

No cronograma de oiti-
vas estão cerca de 25 
pessoas. O responsável 
pelas investigações relata 
que durante as diligên-
cias outras testemunhas 
poderão ser inquiridas. 
“Há suspeitas de outras 

pessoas envolvidas, mas 
isso a gente só vai poder 
amadurecer no decorrer 
das diligências”.

A equipe do DCCO, 
composta pelo delegado, 
dois escrivães e três inves-
tigadores de polícia da uni-
dade, permanecerá em 
Umuarama até o final da 
tarde da sexta-feira (2/8).

DELEGADO chefe da operação 
afirma que outras pessoas envolvidas 
poderão ser interrogadas no decorrer 

das investigações

ALEX MIRANDA
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Campanha
da Apae

Empresários e comer-
ciantes de Umuarama 
poderão ajudar a APAE 
(Associação de Pais de 
Amigos dos Excepcionais) 
da cidade a adquirir cadei-
ras de rodas especiais.

A instituição do muni-
cípio atende atualmente 
a 284 alunos com defi-
ciência intelectual e 
múltiplas, e 40 deles, 
possuem também a 
Deficiência Física Neu-
romotora como Paralisia 
Cerebral e fazem uso de 
cadeiras de rodas. Infe-
lizmente, alguns destes 
alunos não se adaptam 
com a cadeira tradicio-
nal, e acabam sofrendo 
com ferimentos e má 
postura – atrapalhando 
seu desenvolvimento e 
trazendo sofrimento para 
eles e seus familiares.

Por isso, a APAE, 
sempre preocupada com 
o bem estar dos assisti-
dos, está realizando uma 
campanha com o intuito 
de arrecadar recursos 
financeiros para com-
prar cadeiras de rodas 
totalmente adaptadas e 
ajustadas manualmente 
para o tamanho e neces-
sidade de cada aluno.

O custo de cada equi-
pamento é de cerca de 
R$ 10 mil e somente com 
a ajuda da comunidade e 
das empresas é que a 
instituição pode conse-
guir adquirir as cadeiras.

Por isso a associação 

lançou a companha 
pedindo a ajuda de 
empresários para que 
participem do projeto.

As empresas que cola-
borarem com a quantia 
de R$ 150 durante um 
período de 12 meses, 
receberá o Selo “Empresa 
Amiga da APAE”, um cer-
tificado “Empresa Amiga 
da APAE”, a logomarca da 
empresa na Fanpage* da 
APAE e terá a logomarca 
da empresa inserida nos 
informativos da APAE 
(6 mil exemplares) a 
serem feitos no próximo 
ano, além de ter o nome 
da empresa citado na 
Campanha de Agradeci-
mento (Rádio) anual pelo 
período de 10 dias.

Empresário que par-
ticipar da ação com R$ 
100 recebe o Selo, o cer-
tificado, a logomarca da 
empresa fica na Fanpage* 
da APAE, terá a logo 
inserida nos informati-
vos da APAE (6 mil exem-
plares) a serem feitos 
no próximo ano e par ti-
cipará da campanha nas 
inserções publicitárias 
nas rádios por 10 dias.

Empresários que par-
ticiparem com a quantia 
de R$ 50 também rece-
bem o Selo, o cer tifi-
cado “Empresa Amiga 
da APAE” e terá a logo 
inserida na Fanpage* da 
APAE e o nome e tele-
fone inserido nos infor-
mativos da APAE.

EXTRA 
A novela de Renan
A vida do senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) tem sido intensa nos últimos 
anos. Não bastasse a derrota recente 
para a presidência do Senado - que o 
deixou no baixo clero - e o escândalo 
de 2007 sobre pensão para uma 
filha que o apeou do comando da 
Casa, agora surge um suposto neto 
bastardo. A dona de casa Palewa 
Tayssa Merçon Marafuz impetrou 
ação na 4ª Vara da Família do Rio de 
Janeiro cobrando declaração avoenga 
do senador, mostram documentos de 
posse da Coluna, no processo 14368-
06.2019.8.19.0208. Palewa aponta 
que Tassyo Fernando dos Santos da 
Silva, pai de seu filho, seria bastardo de 
Renan. A ação cita como réus Tassyo 
e o senador, e pede teste de DNA. 
Tassyo é pai de C.F.S.M., de 13 anos, 
que, segundo Palewa, é neto de Renan. 
Além disso, a reclamante anexou aos 
autos informações, com base em 
e-mails, de que Renan pode ter sido 
cliente de casas de câmbio de Tassyo, 
que movimentaram milhões.

Pensão
Palewa diz que viveu apenas 2004 e 
2005 com Tassyo e que “várias vezes” 
viu Renan no apartamento do então 
companheiro, no Rio, onde o jovem 
operou câmbio. A pensão, hoje em R$ 
500, tornou-se insuficiente para criar o 
garoto, diz a reclamante.

Defesa 1
Tassyo, 36 anos, diz que a ação não tem 
fundamento e que seu pai - citado na 
certidão de nascimento - é falecido. 
E que só fará o teste de DNA caso a 
Justiça determine. Cita ainda que Palewa 
responde a processos judiciais no Rio.

O passado
Tassyo admite que, antes de ele nascer, 
sua mãe participou de confraternizações 
no Rio nas quais políticos se reuniram, 
entre eles Renan. Palewa indica que o 
suposto pai do ex-companheiro na sua 
certidão é invenção da mãe dele, Maria 
Avanilda dos Santos. 

Fala, senador
À Coluna, o senador Renan Calheiros 
se resumiu a dizer que reconhece 
três filhos com a esposa e a filha 
menor com a jornalista Mônica 
Veloso. E que paga em dia a pensão.

Portaria 666
O PSB encaminhou proposta ao Conselho 
Federal da OAB para que entre com 
ação direta de inconstitucionalidade 
contra a Portaria 666/19, do ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, que dispõe sobre 
deportação de estrangeiros. Segundo o 
deputado Gervásio Maia (PSB-PB), “não 
é da competência de Moro nem do 

Ministério da Justiça legislar sobre esse 
tipo de matéria, é inconstitucional, pois 
entra em conflito com a Lei Federal”. 

Arranca-rabo
Com a segunda maior bancada na 
Câmara, três governadores e quatro 
senadores, o PSL, que ascendeu nas 
eleições de 2018 com a promessa 
de renovação, coleciona histórico 
de intrigas, racha e denúncias de 
corrupção eleitoral. Apesar de votar 
fechado em matérias de interesse 
do Planalto, o partido na Câmara 
é um dos que mais protagonizam 
divergências - reservadas ou públicas. 

Memória
Em maio, as deputadas Joice 
Hasselmann e Carla Zambelli trocaram 
xingamentos em rede social. Agora, o 
líder do PSL no Senado, Major Olímpio 
(SP), entrou com representação no 
comitê de ética do partido contra 
Alexandre Frota (PSL-SP). E o ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro, do 
PSL mineiro, segue no cargo sob 
investigação pelo suposto esquema de 
candidaturas “laranja”, alvo de todos 
da sua legenda.

A Fatura
Deputados alinhados ao Planalto 
voltam a Brasília com a fatura da 
reforma da Previdência aberta. Parte 
das emendas, promessa do Governo 
para obter os 379 votos pró-reforma, 
ainda não foi liberada e não há 
previsão de aprovação de projetos 
de lei que destinam recursos para 
obras ou projetos públicos nos 
estados dos parlamentares.

Impeachment 
Mais um pedido de impeachment 
contra o presidente do STF, Ministro 
Dias Toffoli, foi protocolado no 
Senado. O documento é assinado 
pelos advogados Modesto Souza 
Barros Carvalhosa, Luís Carlos Crema 
e Laercio Laurelli. A nova petição se 
soma às outras 12, apresentadas 
só este ano, contra ministros da 
suprema Corte. 

Na fila
O pedido foi encaminhado para 
análise da Assessoria Técnica 
do Senado. Outra, apresentada 
pelo senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE), que também pede 
impeachment dos ministros Dias Toffoli 
e Alexandre Moraes, aguarda há três 
meses despacho da mesma Assessoria. 
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Aberta nova etapa da licitação para concessão da Zona Azul

A Prefeitura de Umuarama rea-
lizou na manhã desta quarta-feira, 
31, mais uma etapa da licitação que 
vai definir a nova concessionária do 
serviço público de estacionamento 
rotativo – a chamada Zona Azul – 
para melhoria da mobilidade urbana. 
A concessão contempla a implanta-
ção, operação e gestão do sistema 

Habilitação
A primeira etapa do processo foi a habilitação dos concorren-
tes com checagem de documentação de regularidade fiscal, 
trabalhista, qualificação técnica e financeira. Nesta quarta-feira 
foi avaliada a proposta e o percentual de repasse da receita com 
a operação do sistema para o município do Consórcio Brasmo-
ve/G2, liderado pela empresa Brascontrol Indústria e Comércio 
Ltda., de Santana de Parnaíba (SP) – único presente no certame 
–, que propôs repassar 14% das receitas para o município – 
recursos que serão destinados ao Fundo Municipal de Trânsito, 
para investimento exclusivamente no setor.

Formação

em formato digital, incluindo a dis-
tribuição de créditos por meio de 
aplicativo para smartphone e a ma-
nutenção de todos os elementos do 
sistema operacional.

“Além disso a empresa prestará 
apoio à fiscalização, que será execu-
tada exclusivamente pelos agentes 
da autoridade de trânsito, contra-

tados pelo município mediante pro-
cesso seletivo, conforme determina 
a legislação. A aplicação de avisos 
de irregularidade por orientadores do 
estacionamento rotativo de empre-
sa privada foi um dos motivos para 
o rompimento do contrato anterior, 
conforme orientação da Justiça”, ex-
plicou o prefeito Celso Pozzobom.

A concessão contempla a implantação, operação e gestão do sistema em formato digital

Julgamento
O próximo passo é o julgamento 

de pedidos de impugnação e a cons-
tituição de uma comissão especial, 
formada por técnicos em sistemas 
de informação e nomeada por porta-
ria do Executivo, que vai analisar os 
equipamentos, softwares e aplicati-
vos do consórcio para avaliar se aten-
dem às exigências do edital de licita-
ção – após o pedido, a empresa terá 
10 dias para apresentar o produto. 
Havendo aprovação, a licitação será 
homologada e posteriormente assi-
nado o contrato de concessão, para 
o município dar a ordem de serviço.

“A partir deste ponto, o consórcio 
terá 60 dias para instalar a sinalização 
horizontal e vertical na área da Zona 
Azul e implantar o sistema de comer-
cialização de créditos. Vencida esta 
etapa, haverá mais 15 dias de orien-
tações aos usuários, para que a popu-
lação saiba como e onde comprar os 
créditos para utilizar o estacionamento 
rotativo. As 5.500 vagas foram manti-

das – sendo 4 mil para carros e 1.500 
para motocicletas”, explicou a diretora 

da Diretoria de Trânsito de Umuarama 
(Umutrans), Dianês Maria Piffer.

14% das receitas serão repassadas para o Fundo Municipal de 
Trânsito, para investimento no setor

FOTOS: ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

O consórcio é formado pelas 
empresas Brascontrol Indústria e 
Comércio, Appmove Inteligência e 
Desenvolvimento de Soluções e G2 
Empreendimentos e Logística, que 
administram estacionamentos ro-
tativos por meio de aplicativos em 
cidades como Salvador (BA), Pouso 
Alegre (MG) e São Paulo, capital.

A diretora da Umutrans destacou 
que, caso a concessão da Zona Azul 
seja confirmada ao Consórcio Bras-
move/G2, o município terá mais re-
cursos para investir no trânsito, por 
meio dessa modalidade de serviço. 
“A antiga empresa repassava 5,01% 
das receitas. No edital, o valor mí-

nimo exigido foi 8,8% e na licitação 
a proposta foi de 14% - quase três 

HAVENDO aprovação, a licitação será homologada e posteriormente assinado o contrato de concessão, para o 
município dar a ordem de serviço

vezes mais que no contrato ante-
rior”, comparou.
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Descontrolado na avenida
Uma motorista perdeu o con-

trole de seu veículo Toyota Corolla 
ao final da tarde de ontem (31), 
quando trafegava pela avenida 
Guarani. Para não colidir contra 
um ponto de ônibus, a motorista 
desviou para a direita, colidindo 
contra um muro e depois invadiu 
uma propriedade.

A mulher, que tem mais de 60 
anos, seguia com o carro em direção 
à Praça do Alto da Boa Vista, quando 
se perdeu e destruiu o muro.

Uma equipe do Corpo de Bom-
beiros foi acionada, compareceu ao 
local e prestou os atendimentos à 
vítima, que sofreu ferimentos leves.

Ocupavam o mesmo veículo, o 
esposo e um neto, que não sofreram 
ferimentos, mas foram levados ao 
Pronto Atendimento Municipal (PAM).

A motorista foi encaminhada ao 
Hospital Cemil por uma ambulância 
do Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência.

Uma equipe do Setor de Trân-
sito da Polícia Militar foi ao local 
fazer uma verificação dos deta-
lhes do acidente.

MOTORISTA invadiu muro depois de sair da pista na avenida Guarani

JOÁS CAVALCANTE

Choque entre caminhões
PMs que integram o grupo 
Rotam de Umuarama aborda-
ram uma pessoa suspeita na 
avenida Goiânia, por volta 
da 18h de ontem (31). 
Com o rapaz de 29 anos 
e idade, foram encontradas 
pequenas quantidades de 
maconha. Em sua residência, 
os policiais localizaram 7.4 
quilos da droga. O homem, 
que já conta com anteceden-
tes criminais, foi encaminhado 
à delegacia e novamente 
acusado de tráfico.

Peixes mortos no lago Aratimbó
Frequentadores do Lago Aratimbó 

e moradores das imediações rela-
taram na tarde de ontem (31) em 
redes sociais, a morte de vários 
peixes. O número não chega a ser 
elevado, porém, a morte pode trazer 
à tona algum tipo de problema com 
a água do local, ou até mesmo a 
falta de oxigênio. Apesar de proibido, 

muitas pessoas pescam no lago e 
consomem os peixes.

A assessoria de imprensa da 
Prefeitura de Umuarama foi comu-
nicada e acionou a Secretaria de 
Meio Ambiente. Servidores estive-
ram no Lago Aratimbó e encontra-
ram dois peixes mortos nas proxi-
midades da margem.

JOÁS CAVALCANTE

Uma coli-
são entre 
caminhões 
deixou um 
motor ista 
fer ido na 
P R - 4 8 6 
entre Assis 
C h a t e a u -
b r i a nd  e 
Brasilândia 
do Sul, por volta das 11h10 de 
ontem (31). O acidente foi per to 
da Amidonaria C.Vale.

Um dos veículos envolvidos, 
com placas de Umuarama, trans-
portava ração e bateu na traseira 
de um caminhão boiadeiro com 
placas de Cruzeiro do Oeste. O 
condutor do caminhão de ração 
foi encaminhado para um hospi-
tal de Assis Chateaubriand com 
ferimentos leves e liberado na 
sequência. Os detalhes do aci-
dente foram averiguados pela 
Polícia Rodoviária Estadual.
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Você vai receber uma boa notícia. 
Então, abra o seu e-mail sem se 
preocupar! Não aceite as coisas tão 
facilmente. Você vai se sentir melhor 
se fizer um esforço com você mesmo. 
Vá mais devagar.

O tempo que vai passando o leva a 
dar uma olhada em sua vida. Você 
pode recomeçar! Fique calmo, você 
estará envolvido em um sentimento 
de paz e bem-estar. Você estará 
muito tranquilo.

G
êm

eo
s O dia parece estar em movimento 

rápido. Você vai ter que se movimen-
tar, mas isso vai ser satisfatório. Uma 
discussão com pessoas experientes 
talvez provará que seus excessos 
são prejudiciais.

C
ân
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r

Você não tem dificuldade em se 
afirmar e pôr fim a relacionamentos 
doentios, sem arrependimentos! Você 
mostra maior contenção no gasto de 
energia hoje e você deve encontrar 
um melhor equilíbrio.

Seu otimismo vai ganhar a admi-
ração das pessoas ao seu redor e 
nada vai atravessar o seu caminho. 
Seja tolerante, nem todos serão 
capazes de acompanhar seu ritmo. 
Cuidado com o fígado e não exa-
gere nos prazeres da mesa.

Vale a pena fazer um esforço extra 
para os outros. Não é? Pergunte a 
si mesmo. Você está exagerando as 
coisas e pensando muito. Você pre-
cisa se afastar mais vezes, o que 
lhe permitiria encontrar soluções 
mais fáceis.

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.

E
sc

o
rp

iã
o Algumas dúvidas se tornam certezas. 

Você vê mais claramente o que pre-
cisa fazer. Você tem uma ideia mais 
clara das suas necessidades e con-
seguirá transformá-las em um triunfo. 
Você conseguirá um melhor equilíbrio 
entre descanso e atividade.

Hoje o dia será muito animado. Os 
encontros serão agradáveis e refor-
çarão sua confiança. Você precisa 
encontrar um equilíbrio entre a refle-
xão e a ação, entre a atividade física 
e o relaxamento. Ouça o seu corpo.

C
ap

ri
có

rn
io As exigências feitas por outras pessoas 

estão gastando suas energias. Tente 
não deixar que isso o tire do curso. 
Sua variação entre ação e apatia está 
lhe dizendo que você está cavando pro-
fundamente em suas reservas, por isso 
modere seu entusiasmo.

A
q
u
ár

io

Você controla muito melhor suas emoções 
agora e isso vai permitir que você seja mais 
perspicaz sobre as pessoas que o rodeiam. 
Você vai ter um bom desempenho mesmo 
depois de uma atividade intensa, você 
está em excelente forma! Você precisa 
gastar o seu excesso de energia.

Você está insistente, mas, ao mesmo 
tempo, flexível e tem uma maneira de 
persuadir, reunindo e motivando aque-
les que o rodeiam. Apesar de passar a 
sensação de fadiga, você está em boa 
forma hoje. A água é um bom meio para 
recarregar suas baterias.

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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LAL
HEMISFERIO

SURSISVR
ÕRICARA

DEVASTADOR
SITOLAS
CARENAGEM
OANDAS
RESTIAPP
POTESAIR

RODODENDRO
RENOIT
ATESTANTE

MICROONDAS
SOMSESS

E

Ofensas à 
integrida-
de física

de alguém

Wi-(?),
serviço

oferecido
por hotéis

Rezar; 
fazer 
prece

Cada uma
das duas
divisões 

do cérebro

Espada
curta dos
povos bár-

baros
Suspen-

são condi-
cional da 

pena (Dir.)

Gran (?),
famosa
avenida
de Madri

Consoan-
te nasal

de
"campo"

Antenor 
Nascentes,

filólogo
carioca

Para qual
lugar 
(pop.)

(?) Supply,
duo aus-
traliano

Letra-
símbolo
do real
(Fin.)

Combate
o trabalho

infantil
(sigla)

A pessoa
que certi-
fica por
escrito

Alternati-
va ao

fogão de
cozinha

Agência da
ONU sedi-

ada em
Genebra

"(?) Cara",
sucesso
de Maria
Bethânia 

"Nosso Lar" e "A
Caminho da Luz"
Prática esportiva

do alpinista

Auxilia o profissio-
nal que cuida do
áudio em shows 

Interjeição de raiva

O furacão
de catego-
ria 5, por
seu poder
de des-
truição

Estrutura 
aerodi-

nâmica de
motos

Azaleia
(Bot.)

Recipi-
ente de
sorvete

(pl.)

Coletivo 
de "alhos"

e de
"cebolas"

De (?): lo-
go (pop.)
Tonelada,
em inglês

Ingênuas
Indício 

de cobra, 
na areia

"(?) sangue!", pedido
de hemocentros

"Desejo ardente", 
em "erógeno" 

De + as

Livres de
impostos

Peças que
substitu-

em partes
do corpo

2/fi. 3/air — oit — ton. 6/adonde. 10/rododendro.
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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.

Malhação 
Beto desabafa com Filipe 

sobre a noite que teve com Meg. 
Jaqueline se preocupa ao ver 
Karina junto de Milena. Karina 
fica encantada com Madureira, e 
Carla sente ciúmes. Raíssa incen-
tiva Thiago a abordar Jaqueline. 

Órfãos da terra 
Jamil e Fauze seguem o 

carro de Dalila. Padre Zoran 
decide ajudar Aline a ficar mais 
perto de Salma. Dalila revela a 
Laila sobre sua gravidez. Jamil e 

Fauze socorrem Laila. Benjamin 
se aproxima de Letícia. 

A dona do pedaço
Fabiana garante que não 

conhece Maria da Paz. Chiclete 
expulsa Leandro da casa de Vivi 
e Beatriz chama a Polícia. Camilo 
pede ajuda de Sílvia para obter 
informações sobre Chiclete. Vivi 
humilha Camilo na frente de 
outros policiais. 

As aventuras de Poliana 
Luisa, Marcelo e Antônio ficam 

sabendo da guerra entre gangues 

pela TV, e preocupados, saem para 
buscar João e Poliana na casa de 
Kessya. O Clubinho busca na inter-
net informações sobre o código 
que encontraram na gaveta do 
tabuleiro de Vetherna. 

Cúmplices de um resgate 
Omar combina com um 

amigo, que oferece feijões 
mágicos para Dóris. A menina 
dá todo o dinheiro que conse-
guiu para ter os feijões.  

Topíssima 
Sophia diz que Paulo Roberto 

precisa ajudar Rafael nessa. Ele 
concorda, mas Sophia acaba 
brigando. André fica irritado 
ao ver Edevaldo defendendo 
Sophia. A filha de Lara discute 
com Paulo Roberto. 

Jezabel 
Zedequias pede abrigo nas 

casas do bairro, mas é cap-
turado a tempo pelo general 
Hannibal. Naamã comemora 
a vitória contra Israel e diz 
à Samira que não se lembra 
de ter visto Miguel na guerra. 
Samira fica triste. Sidônio diz 
que amava Joana e Adad con-
tém o riso. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

SOBEh
A pesquisa de opinião elaborada pela 

Fecomércio aponta que 59,3% dos 
empresários do estado possuem ex-

pectativa favorável para este segundo 
semestre. O estudo, que mede a pre-
visão de faturamento das empresas, 
não apontava nível de expectativa 
favorável tão expressivo para um 2º 

semestre desde 2011, quando o índice 
foi de 71%. O segundo semestre conta 

com mais datas comemorativas que 
motivam o consumo, como o Dia 
dos Pais, Dia das Crianças, Black 

Friday e Natal -, além do pagamen-
to de 13º salário. 

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 

Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje -, Rosi Rodrigues, 
Clory Zanferrari, Igor Sincos, Alte-
nar Alves, Eliana Rodrigues Vieira, 
Adolar Rainério Scheme, Rodrigo 

Carvalho Pinto e Robson Artur Gruba 
Moreira. Da coluna: felicidades!

“Quem é lúcido 
não se surpre-
ende com as 

coisas que o ser 
humano é capaz 
de fazer as mais 
grandiosas, e 

também as mais 
baixas; porque, 

sendo tão lúcido, 
sabe que também 

é capaz de 
todas elas.” 

(Danuza Leão)

LAURI DALMAGRO e JAQUELINE HARA DALMAGRO  na posse da Confraria do Vinho, no 
Rancho do Cavalo.

REGINA MARIANI SNATANA e EDIMILSON 
SANTANA, no Metropolitan.

DESCEi
Mas a intenção de consumo 

das famílias caiu mais uma vez 
no Paraná -, e divulgado pela 
Fecomércio marcou 98,3 pon-
tos em julho, o que representa 

queda de 1,4% em relação 
a junho e baixa de 6,3% na 
variação anual. O cenário 

paranaense segue a tendência 
nacional de queda. A média 

brasileira apresentou redução 
de 1,7% na comparação com 

junho, mas ainda mantém alta 
de 5,5% na comparação com 

julho do ano passado.

THIAGO CASONI

PORTAL CIDADE
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Chevrolet Tracker:  
perfeito para todos os 

estilos em todos 
os momentos

UM SUV COM DESIGN MODERNO de verdade, três anos de garantia e feito 
especialmente para que você descubra novos lugares por diferentes ângulos. 

E, torne essa experiência ainda melhor utilizando os comandos de áudio, 
computador de bordo e o controle de velocidade de cruzeiro no volante do 
seu Chevrolet. Para melhor interagir com a cidade, o Tracker oferece uma 

combinação surpreendente: alta performance, eficiência e economia. Além 
do conforto da partida sem chave, esse Chevrolet possui motor turbo de 153 
CV, torque de 24,5 kgfm e câmbio automático AT6.  Explore cada canto da 

sua cidade com uma série de soluções que garantirão a sua proteção. Nesse 
SUV você pode contar com 6 airbags, freios ABS com sistema EBD, câmera 

de ré e ainda: tecnologia que facilita a saída de ré de uma vaga, detectando 
objetos vindos até 20 metros da esquerda ou direita. Abertura e fechamento 
das portas com um simples toque, sem precisar tirar a chave do bolso.  Co-
necte-se com todos ao seu redor. A  tecnologia OnStar da Chevrolet oferece 
também uma série de serviços para você ter segurança e praticidade dentro 

ou fora do seu veículo. O nosso propósito é ir além do conforto, segurança e 
tecnologia para oferecer possibilidades inéditas.

 
Uvel – aqui você tem muito mais vantagens!

Sobre o ONIX!
Como já destacamos o Chevro-
let Onix somou  quase cem mil 
unidades vendidas nos primei-
ros cinco meses deste ano.  É 
o  carro preferido do publico 
brasileiro, está sempre atua-
lizado em design e conteudo, 

quesitos muito valorizados pelo 
consumidor de “estilo de vida 

moderno e dinâmico”. Destaque 
para os itens de comodidade 

-, câmaras de ré, retrovisor de 
ajuste elétrico e cinto de segu-
rança central de três pontos.
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO .........16/17 ..............PRATA ................... COMPLETO, AUT, COURO ........................ R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....16/17 ..............VERMELHO ......... COMPLETO, AUT, COURO ........................ R$ 79.900,00
FOCUS 1.6 SE ................................17/18 ..............BRANCO............... COMPLETO .................................................... R$ 67.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................18/19 ..............PRATA ................... COMPLETO  ................................................... R$ 46.900,00
ONIX 1.4 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 

R. SONCELA REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA, firma inscrita 
nº CNPJ 82.492.042/0001-51, 
situada na Avenida Liberdade, 2877, 
Jardim Panorama, CEP: 87501-460, 
nesta cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 16.638. 
Com esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
 
CLINICA MÉDICA EDUARDO 

ROSA LTDA - inscrita no CNPJ Nº 
15.367.812/0001-47 localizada 
na Rua Antonio Ostrenski, 4076, 
Zona I, CEP 87501-320, Umua-
rama - PR, comunica para os devidos 
fins o extravio do seu ALVARÁ DE 
LICENÇA com cadastro nº 30773, 
com esta publicação torna-se sem 
efeito legal e comercial.
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Farmácia   A Unipar de 
Toledo recebeu alunos do 
curso técnico em Farmácia 
do Centro de Educação 
Profissional em Biociências 
(CEPB) para aula prática de 
anatomia humana. Mais de 
trinta puderam usufruir da 
estrutura laboratorial que 
a Unipar mantém nesta 
área. A aula foi ministrada 
pela professora do curso 
de Fisioterapia, Dora 
Segura. Com o laboratório 
equipado com recursos 
modernos, referência 
regional no estudo do 
corpo humano, a Unipar 
pôde proporcionar uma 
aula bastante produtiva. 
Segundo o coordenador 
do curso de Farmácia, 
professor Douglas 
Rossi, esse encontro 
entre universitários e 
alunos do curso técnico 
estimula o interesse pela 
graduação, permitindo 
que a Universidade 
mostre seus diferenciais 
e as possibilidades que 
o mercado de trabalho 
oferece para o profissional 
formado em Farmácia.

Prevenção  Ainda em 
Toledo, o curso de 
Fisioterapia promoveu 
palestra para os 
colaboradores do Grupo 
Muffato. O tema foi a 
importância da ginástica 
laboratorial e os cuidados 
no transporte de peso. 

A palestra, ministrada 
pela graduanda 
Karla Feldmann, teve 
como objetivo levar 
conhecimento básico de 
anatomia e prevenção de 
doenças osteomusculares 
causadas por esforços 
repetitivos e posturas 
inadequadas do corpo no 
ambiente de trabalho.

Ciências Contábeis   A 
graduação da Unidade de 
Cianorte promoveu curso 
de aperfeiçoamento para 
o exame de suficiência 
do CFC (Conselho Federal 
de Contabilidade). A 
capacitação foi ministrada 
pelo professor Wagner 
Marques. Além de alunos 
e ex-alunos, participaram 
também estudantes 
da UEM (Universidade 
Estadual de Maringá). Os 
conteúdos envolveram as 
áreas de Contabilidade e 
Planejamento Tributário, 
Contabilidade Avançada 
e Controladoria e 
Planejamento Tributário. 
Participando do curso, os 
alunos têm uma chance 
maior de aprovação 
na prova, que é um 
exame obrigatório para 
o exercício legal da 
profissão. A capacitação 
teve também um cunho 
social. Os participantes 
doaram alimentos, que 
foram repassados à 
Associação Rainha da Paz. 

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

MEDICINA NA UNIPAR É A ESCOLHA CERTA
VESTIBULAR 29/09 - INSCRIÇÕES ATÉ 13/09 

SAIBA MAIS medicina.unipar.br

Semifinalista

A Secretária de Esporte e Lazer de 
Umuarama (Smel) realiza o Campeo-
nato Interbairros e Distritos de Futebol 
– Masculino Sub-15. A bola começa a 
rolar neste final de semana (3 e 4), no 
distrito de Lovat. Oito equipes estão 
confirmas para a disputa.

No grupo A, Lovat, Colégio Bento 
Jardim União, A Guarani Futebol 
Clube e Conjunto Ouro Branco. Pelo 
grupo B, Aceru/Acel, Conjunto 1º 
de Maio, Jardim São Cristóvão e 
Serra dos Dourados.

No sábado, Aceru enfrenta Con-
junto 1ª de Maio, às 9h. Em seguida, 
às 10h15 Serra dos Dourados 
joga com São Cristóvão. O jogo de 
domingo, será Ouro Branco contra A 
Gurani, às 9h. Na sequência, Lovat 
enfrenta Jardim União, às 10h15.

Todas as partidas acontecem 
na Arena de Lovat.

Inter Bairros

Duas equipes de base do Afsu 
garantiram vaga nas semifinais da 
Copa Smel de Futsal. No sub-9, a 
equipe venceu os Astros da Colina 
de Cruzeiro do Oeste por 3 a 1. 
Já o sub-15 ganhou nos pênaltis 
por 2 a 0 depois de ter empatado 
no tempo normal em 1 a 1, tam-
bém contra os Astros da Colina. 
As semifinais da competição serão 
disputadas em breve, com data e 
local ainda a serem definidos.

Hoje (1º), acontecem as últi-
mas partidas das quartas de final. 
Às 19h pelo sub-11, Camisa 10 
enfrenta PM de Perobal. Em seguida, 
Futsal Caliari joga contra Astros das 
Colina, pelo sub-13, às 19h40. Fut-
sal Marcão bate de frente com Colé-
gio Bento, às 20h20, pelo sub15.

AFSU
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Nei Victor prepara o Afsu
para partida contra o Palmas

Dentro de casa, Afsu Umua-
rama Futsal terá mais um desafio, 
desta vez será contra o PalmasNet. 
O jogo válido pela 20ª rodada do 
Campeonato Paranaense Série 
Ouro, acontece neste sábado (3).

Durante a semana, o técnico 
Nei Victor realizou uma rotina de 
treinos técnicos e táticos com a 
equipe. Mesmo tendo pela frente 
um adversário que está vinte pon-
tos atrás, Nei garante que a expec-
tativa é grande para a jogo.

“O próximo confronto será um 
desafio para a equipe, jogaremos 
dentro de casa contra um time 
forte. Estou com dois jogadores 
lesionados e possivelmente não 
poderei contar com eles, mas isso 
será decidido apenas no sábado 
quando sair o resultado médico”, 
conta o técnico.

Os pivôs Danilo Hugo (23) e Hugo 
Willians (16), estão lesionados e são 
incerteza para o jogo de sábado.

Quando as equipes se enfrenta-
ram no primeiro turno, Afsu empa-
tou em 2 a 2 no confronto que 
aconteceu na casa do adversário. 
Atualmente a equipe de Umuarama 
se encontra em 5° lugar na tabela, 

com 33 pontos. Já o Palmas está 
na 11ª posição, com 13 pontos.

Enquanto Afsu teve uma 
semana de ‘descanso’, a equipe 
de PalmasNet vem desgastada 
para a par tida. Os palmenses 
enfrentaram o Pato Futsal – atual 
líder do campeonato -, ontem (31).

O jogo entre Umuarama e Pal-
mas acontecerá às 20h no giná-
sio Amário Vieira da Costa, para 
assistir a partida o ingresso está 
à venda no valor de R$ 10.

TÉCNICO Nei Victor direciona os jogadores em treino no ‘Vierão’

DIVULGAÇÃO

Decisão na Libertadores
Grêmio encara hoje (1º) decisão contra o 
Libertad, no estádio Defensores Del Chaco. 
Virada a chave, o Tricolor agora foca na 
conquista da vaga para às quartas de final 
da Libertadores da América. O Tricolor tem 
vantagem para essa partida de volta, uma vez 
que venceu por dois a zero em Porto Alegre no 
jogo de ida. Para a partida, o zagueiro Geromel 
não poderá atuar diante dos paraguaios em 
virtude da expulsão no primeiro jogo e o 
atacante Da Silva também está fora, pois 
não está inscrito na Libertadores.
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