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UMUARAMA

Troca de tiros que 
deixou 5 feridos em 
Mariluz é investigada 
pela polícia.
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Afsu vence de goleada 
e sobe mais um degrau 
no Campeonato 
Paranaense 

CEO inicia atendimento 
aos moradores dos 
bairros Sonho Meu e 
Itália III

Caminhoneiro morre ao 
desviar de buraco na pista

Morador de Umuarama morreu na manhã de ontem (5) após sofrer acidente na rodovia 
PR-485, entre o distrito de Casa Branca (Xambrê) e Alto Paraíso. O caminhoneiro Edvaldo 

Angeloto, 54, desviou de um buraco na pista, bateu em uma árvore e o caminhão tombou. 
O fato deverá ser investigado pela Polícia Rodoviária de Pérola. l Pág. 5

Retorno dos trabalhos
 Vereadores de Umuarama retomaram as sessões ordinárias 

na noite da segunda-feira (5). Mesmo com a falta do vereador 
Marcelo Nelli, esperado para receber notificação de perda de 

mandado, proposições foram discutidas e votadas. Mesa Diretora 
decide hoje (6) quais atitudes tomar a respeito de eventual 

ausência do vereador. Equipe da Guarda Municipal acompanhou 
o andamento dos trabalhos.  
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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.

06 09 10 14 16 17 22
concurso: 0184

02 09 16 26 32 44

concurso: 1969

         

02  RADAR TRIBUNA HOJE NEWS, 06 DE AGOSTO DE 2019

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

Opinião



concurso: 1365

07 25 32 43 53 55
concurso: 2175

concurso: 5038

01 04 33 34 70

concurso: 5411

18.769
41.380
07.223
92.632
32.409

AGOSTO

XV PIRACICABA/SP

concurso: 1849

01 05 09 11 12 13 14 17 
18 19 21 22 23 24 25

concurso: 1992

05 09 21 44 46 49 58 
59 64 65 70 72 73 

74 78 90 91 92 95 96 

03 08 14 21 32 35

06 13 36 45 50 55 74

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Terça

Minguante
23/08 - 11h58

Nova
01/08 - 00h12


26 8 


25 15

Terça




24 8 


23 12

QuartaQuarta

Cheia
15/08 - 09h31

A fantasia na hora do sol ‘‘

‘‘
‘‘

‘‘

Sol

Juarez Alvarenga é escritor - juarezalvarengacru@gmail.com 

Sol Nublado com sol Nublado com sol

A noite começa a perder sua escuridão. O pescador abre os olhos 
enxergando ao seu redor uma profi ssão de desafi os. Levanta, sem muita 
arma, mas com muita coragem.

Lutar para sobreviver é seu lema. Viver é apenas uma fábrica de 
matéria-prima produzida na sua pura, inocente e inteligente mente.

O sol agora aparece e a escuridão tímida se escondeu, para mais 
tarde voltar a expor.

O pescador de pés descalço, camisa aberta, vai até o barco e enfrenta, 
por mais uma vez, o tenebroso mar. Joga as redes e as esperanças. Pega 
desilusões e fantasias. Insiste e nada consegue. De volta à praia, começa 
a pensar em coisas que nunca havia pensado antes.

Enquanto as enzimas destroem o restante do pão da manhã, ele 
catalisa na sua rica mente, fantasias e interrogações provocadas pela 
própria realidade.

Começa a olhar na superfície do oceano e a fazer perguntas a si 
mesmo. Por que, neste monstruoso mar, existem tantos peixes e eu volto 
de barco vazio? Por que o homem dividiu o mar e os peixes não obedecem 
as limitações dessa divisão? Por que esses mesmos peixes não fi cam na 
superfície, pois assim seria muito mais fácil pegá-los?

Chegou à terra e deixou dentro do mar os pensamentos. As crianças 
o rodeiam e reclamam dos peixes que não vieram. Sua mulher lamenta 
mais um dia de podridão.

E, novamente, a escuridão que havia acovardado agigantou e apare-
ceu. O pescador, cansado, dorme como se estivesse morto. Mas, o galo 
anuncia que a claridade está de volta.

Agora as coisas mudaram. As redes estão cheias de peixes e solu-
ções. E o velho pescador se tornou novo. Ao encontrar sua mulher foi 
logo dizendo: esta vida só se consegue quando parte. Porém é partindo 
que conseguimos voltar. É conhecendo o começo que atingimos o fi m. É 
chegando ao fi m que retornamos ao princípio. É sonhando na hora do sol 
que chegamos à novela das seis vitoriosos. 

O importante é sabermos que somos possuidores de uma dupla per-
sonalidade como a do pescador. Que enfrenta o sol para brincar com a lua. 
Que procuramos os peixes, para sobreviver, mas só realizamos na fantasia.

O melhor é termos uma única personalidade. A do sol (realidade) 
nos é vestida. A da lua (fantasia) é totalmente despida. A primeira nos é 
imposta a segunda nos é desejada.

Ainda bem que existe um fi m de semana para tirarmos a roupa que 
nos está incomodando e jogarmos nas madrugadas. Voltando a vestir 
somente na segunda-feira. 

Ministra da 
Mulher, da 
Família e 

dos Direitos 
Humanos, Damares 

Alves, em entrevista ao 
programa Impressões, da 
TV Brasil, que vai ao ar 

nesta terça-feira (6).    

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

 “Abuso não se 
justifica, não se 
explica, não se 

minimiza e não se 
relativiza. Abuso é 

abuso. E o abusador 
tem que ser contido, 

preso e punido”.
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Recursos
do Estado
O deputado estadual Dele-

gado Fernando Martins, atra-
vés da parceria com os deputa-
dos federais Felipe Francischini 
(PSL) e Filipe Barros (PSL), 
conseguiu a disponibiliza-
ção, para a região noroeste 
do Paraná, de R$ 8 milhões 
em emendas parlamentares 
do Governo Federal.

Deste total, R$ 2,5 milhões 
serão destinados para a saúde 
somente no município de Umua-
rama. Tais recursos deverão ser 
distribuídos em todos os hospi-
tais da cidade. “Cumprindo o 
compromisso de atuar para 
melhorar a saúde do municí-
pio”, divulgou o deputado. 
Além disso são mais R$ 500 
mil para aquisição de uma 
máquina para a frota da Pre-
feitura de Umuarama e R$ 
400 mil que serão destina-
dos diretamente à Assistên-
cia Social no município.

Par te dos recursos 
foram encaminhados para 
os municípios de Douradina, 

Ivaté, Pérola, Xambrê, 
Goioerê, Cruzeiro do Oeste, 
Palotina, Maripá e Guaira. 
Não foi divulgado pela 
assessoria do deputado 
se os recursos já estão 
no caixa das Prefeituras 
ou ainda serão repassados.

“Meu compromisso é 
poder contribuir com os muni-
cípios da região Noroeste do 
Paraná nas áreas prioritárias, 
buscando proporcionar melhor 
qualidade de vida ao cidadão 
de bem”, disse o parlamentar.

Aumento de cadeiras na 
Câmara de Vereadores
Um grupo de pessoas favo-

ráveis ao aumento de cadeiras 
na Câmara de Vereadores de 
Umuarama promoveu um 
debate na última sexta-feira 
(2). O encontro foi aberto ao 
público e aconteceu às 8h.

Chamado de ‘Movimento 
17’, o grupo tem como obje-
tivo, debater a viabilidade de 
um aumento do número de 
vereadores na cidade, que 
atualmente é de 10 vagas 
parlamentares. A ideia é 
subir para 17 vereadores.

Agnaldo Vicente de Oliveira, 
agente administrativo público, 
é um dos integrantes do grupo. 
Ele explica que a intenção é que 

aconteça a regularização da Lei 
Orgânica da Câmara para que a 
quantidade de vereadores seja 
‘compatível’ com o número de 
habitantes da cidade.

“O objetivo é regularizar 
esta situação. Existe orça-
mento para isso e precisa-
mos avaliar a necessidade 
de maior representatividade 
junto à população. Hoje os 
distritos não possuem repre-
sentantes, por exemplo”, 
comentou Oliveira. Ele acres-
centa: “Algumas pessoas só 
pensam que vai gastar mais 
dinheiro, mas existe orça-
mento para isso. Então que-
remos debater a situação”.

Orçamento Legislativo
O prefeito de Umuarama Celso Pozzobom – através da 
previsão orçamentária feita em 2018 –, tem à disposição 
pouco mais de R$ 461 milhões para administrar o município 
durante o ano de 2019. Uma fatia de 6% fica disponível 
para gerir os trabalhos do Poder Legislativo do Município. 
Este valor não é alterado, seja com 10, ou 17 vereadores. O 
percentual de repasse legal é sempre o mesmo.

Modernização
As transmissões na linguagem dos sinais são parte 
do processo de modernização da TV Assembleia, 
que já transmite sua grade em conteúdo HD desde 
junho. Além da mudança na qualidade da geração 
da imagem, a emissora institucional da Alep renovou 
o parque tecnológico com objetivo de dar mais 
qualidade e visibilidade à atividade parlamentar. “É 
mais um investimento nesta área para que a população 
acompanhe o trabalho dos deputados e participe mais da 
vida pública, fiscalizando e propondo soluções”, disse a 
diretora de Comunicação da Assembleia, Kátia Chagas.

Linguagem de sinais
As sessões plenárias da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) transmitidas pela TV institucional e 
redes sociais, passaram a ser traduzidas na Língua 
Brasileira dos Sinais (Libras), utilizada por deficientes 
auditivos. A inovação foi colocada em prática no 
retorno do recesso parlamentar, na sessão de 
ontem (5). O objetivo é tornar as transmissões mais 
inclusivas e acessíveis à comunidade surda.

Economia
Quando se fala em 
repasse dos recursos 
ao Poder Legislativo, é 
importante lembrar que 
a Câmara, através de 
seu presidente, não é 
obrigada a gastar todo 
o valor recebido, o que 
geralmente acontece 
é que os presidentes 
apresentam as contas 
nos finais de cada ano 
legislativo e ‘devolvem’ 
o recurso que foi 
economizado. Mais 
importante ainda é 
lembrar que a Câmara 
continua com 10 
vereadores.

Pra onde vai 
o dinheiro
No entendimento dos que 
não apoiam o aumento 
de cadeiras (sem falar em 
representatividade política) 
é que, com 17 vereadores, 
tal economia deixaria de 
acontecer e os recurso 
que eventualmente são 
devolvidos à prefeitura, 
serão utilizados apenas 
no Legislativo e não mais 
ficarão disponíveis ao 
prefeito, que geralmente 
os aplica nas áreas 
do município onde há 
maior necessidade de 
investimento.

Veja no quadro a lista das 
cidades contempladas com 
recursos:
Cruzeiro do Oeste - R$ 800 mil – 
saúde e infraestrutura
Douradina - R$ 300 mil – saúde
Ivaté - R$ 800 mil – saúde e 
infraestrutura
Palotina - R$ 750 mil – saúde e 
máquina
Guaíra - R$ 500 mil – saúde
Goioerê - R$ 300 mil – infraestrutura
Maripá - R$ 250 mil – Máquina
Perola - R$ 500 mil – infraestrutura
Xambrê - R$ 400 mil – infraestrutura
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Saneamento

Santa Terezinha de Itaipu e São 
Miguel do Iguaçu estão recebendo 
R$ 3 milhões em investimentos da 
Sanepar para ampliar o atendimento 
com coleta e tratamento de esgoto 
nas duas cidades. Em Santa 
Terezinha de Itaipu serão atendidas 
300 famílias do Parque dos Estados 
e em São Miguel do Iguaçu, mais 
350 famílias dos Bairros Renascer, 
Soster e Santa Ana.

Concurso
As Prefeituras de Pinhais, Quatro 
Barras, São José dos Pinhais, 
Piên e Almirante Tamandaré 
estão com inscrições de concurso 
público para preencher 136 vagas 
que vão de coveiros a médicos. 
Os salários variam de R$ 998 a R$ 
14.402. Hoje abrem as inscrições 
em Pinhais e Quatro Barras.

Candidato em Maringá
O presidente estadual do PSDB, 
deputado Paulo Litro, afirmou que 
o partido terá candidato a prefeito 
nas eleições em Maringá. “É uma 
das maiores e mais importantes 
cidades do Paraná e o PSDB não 
abrirá mão de candidatura própria 
à prefeitura. Vamos ampliar a 
atuação do diretório municipal, 
construir uma chapa forte para 
vereadores e apresentar novas 
opções para a população”, disse 
Paulo Litro. O empresário Evandro 
Oliveira e os ex-deputados Joel 
Coimbra e Evandro Júnior são os 
três pré-candidatos tucanos.

Leite para China
Os produtos lácteos do Paraná 
vão chegar ao maior mercado 
consumidor do mundo. No fim 
de julho, a China habilitou 24 
estabelecimentos brasileiros a 
exportar derivados de leite ao 
país asiático. Quatro plantas são 
Paraná estão e três delas ficam em 
Marechal Cândido Rondon e uma 
em Rio Azul. Entre os produtos que 
podem ser exportados estão leite 
condensado, soro de leite em pó 

FGTS em
Setembro

A Caixa Econômica Fede-
ral inicia em setembro o paga-
mento de até R$ 500 por 
conta do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 
Os repasses serão feitos até 
31 de março de 2020, con-
forme a data de nascimento 
dos beneficiários.

O valor será depositado 
automaticamente, no dia 13 
de setembro, para pessoas 
nascidas em janeiro, feve-
reiro, março e abril, que têm 
conta poupança na Caixa.

Aqueles com data de 
aniversário em maio, junho, 
julho e agosto, recebem a 
partir do dia 27 de setem-
bro de 2019. Aos nascidos 
em setembro, outubro, 
novembro e dezembro, o 
pagamento será feito a par-
tir do dia 9 de outubro.

Segundo a Caixa, cerca 
de 33 milhões de trabalha-
dores receberão o crédito 
automático na conta pou-
pança. Caso o trabalhador 
não queira retirar o recurso, 
será necessário informar a 

decisão em um dos canais 
divulgados pelo banco, até 
30 de abril de 2020. Desta 
forma, os valores não saca-
dos serão devolvidos à 
conta vinculada ao FGTS.

De acordo com a Caixa, 
o crédito automático só 
será realizado para quem 
abriu conta poupança até 
o dia 24 de julho de 2019.

Até R$ 100
A Caixa informou ainda que os saques de até R$ 100 poderão 

ser realizados em casas lotéricas, com apresentação de documento 
de identidade original com foto e número do CPF. Será feita a 

leitura da digital no momento do saque.
Para quem possui cartão Cidadão e senha, o saque poderá 

ser feito nos terminais de autoatendimento, em unidades lotéri-
cas ou correspondentes Caixa Aqui.

Quem não tem o cartão Cidadão, deve procurar uma 
agência da Caixa.

Os trabalhadores interessados em migrar para a sistemática 
do saque aniversário poderão comunicar à Caixa, a partir de 1º 

de outubro de 2019. Ao confirmar esta opção em um dos canais 
divulgados pelo banco, o trabalhador deixará de efetuar o saque 

em caso de rescisão de contrato de trabalho.
Quem realizar a mudança, só poderá retornar à modalidade 

anterior após dois anos da data da solicitação à Caixa.
Caso o trabalhador não comunique o interesse no tipo de 

saque, a regra da rescisão será mantida.
A decisão de migrar para a modalidade do saque aniversário, 

não anula a multa de 40% em caso de demissão sem justa causa.

O pagamento aos não 
correntistas da Caixa 

seguirá o seguinte 
cronograma:

e queijos. Empresas de outros dois 
estados no sul foram credenciados: 
seis no Rio Grande do Sul e dois 
em Santa Catarina.

Comércio em alta
Pesquisa da Fecomércio do Paraná 
aponta que 59,3% dos empresários 
têm expectativa alta para o segundo 
semestre. O estudo que mede 
a previsão de faturamento das 
empresas, não apontava nível de 
expectativa tão expressivo desde 
2011, quando o índice foi de 71%. 
No segundo semestre tem as datas 
comemorativas do Dia dos Pais, Dia 
das Crianças, Black Friday e Natal, 
além do pagamento de 13º salário.

Turismo em alta
Entre os três setores representados 
pela Fecomércio, os empresários 
que atuam no turismo são os mais 
otimistas com 76,4%. Esse segmento 
apresentou crescimento maior 
em relação ao primeiro semestre, 
quando a confiança foi de 
74,1%. O comércio tem 54,3% 
dos empresários otimistas - na 
pesquisa anterior eram 76,4%. 
Já o setor de serviços tem 59% 
dos empresários confiantes, ante 
67,1% no primeiro semestre.

Dívidas
O número de famílias endividadas 
no Paraná em junho aumentou, 
tanto em relação com maio como ao 
ano anterior. Segundo pesquisa da 
Confederação Nacional do Comércio 
divulgada pela Fecomércio, 90,6% 
dos paranaenses têm algum tipo de 
dívida. As contas em atraso abrangem 
28,5% dos e a falta de condições 
de pagamento atinge a 10,4% das 
famílias com contas atrasadas.  A 
média nacional de endividamento 
ficou em 64% da população.

Decisões monocráticas
Está na pauta de votação do Senado 
a PEC de autoria de Oriovisto 
Guimarães (Pode-PR) que limita 
as decisões monocráticas dos 
ministros do STF em processos 
que afetem políticas públicas ou 
suspendam tramitação legislativa. 
A proposta também fixa em 
quatro meses o prazo máximo de 
duração dos pedidos de vistas na 
Corte. Oriovisto pretende acabar 
ainda com a duração por longos 
períodos dos efeitos das liminares.



05GERALUMUARAMA, 06 DE AGOSTO DE 2019

Caminhoneiro morre ao
desviar de buraco na pista

Morador de Umuarama morreu 
na manhã de ontem (5) após sofrer 
um acidente na rodovia PR-485, 
entre o distrito de Casa Branca 
(Xambrê) e Alto Paraíso. Informa-
ções de pessoas que viram o aci-
dente são de que o caminhoneiro 
Edvaldo Angeloto, 54, desviou de 
um buraco na rodovia, saiu da 
pista, bateu em uma árvore e o 
caminhão tombou. O fato deverá 
ser investigado pela Polícia Rodo-
viária de Pérola, que esteve no 
local para ajudar a controlar o trá-
fego e registrar a ocorrência.

Informações coletadas eram 
de que o condutor do caminhão 
boiadeiro se deslocava até Alto 
Paraíso, onde carregaria animais 
para um fr igoríf ico de Umua-
rama. Ele retornava para a cidade 
quando o acidente ocorreu. O veí-
culo é propriedade do frigorífico e 
na carroceria trazia 16 bois.

O corpo do caminhoneiro ficou 
preso às ferragens, sendo retirado 
pelos bombeiros de Umuarama. Uma 

equipe do Samu também se deslo-
cou, mas apenas constatou o óbito.

Angeloto morava e trabalhava 
em Umuarama.

A pista ficou parcialmente inter-
ditada até que a retirada do corpo 
das ferragens da cabine, que foi 

trasladado ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama, onde foi necrop-
siado. A PRE controlou o tráfego.

Nenhum boi morreu em decorrên-
cia do acidente, apesar de alguns 
terem ficado machucados e outros 
que fugiram do local.

CORPO de caminhoneiro ficou preso às ferragens do veículo e foi retirado pelos bombeiros

Bang Bang em Mariluz
A Polícia Civil investiga o tiroteio 

ocorrido no domingo (4) em Mariluz, 
onde cinco pessoas ficaram feridas. 
Uma delas está em estado grave 
na Unidade de Terapia Intensiva em 
Umuarama. O fato acorreu numa 
festa na PR-468. Um homem chegou 
no local atirando a houve revide por 
parte de outro frequentador do evento.

Conforme a PM, um dos feridos 
seria o autor dos primeiros disparos. 
A PC ouviu testemunhas, mas não 
identificou ainda o segundo autor.

Foram recolhidos dois projéteis 
e será feito um confronto balístico. 
Contudo, nenhuma das armas utiliza-
das durante o tiroteio foi apreendida.

“As três testemunhas ouvidas 

não confirmaram a identidade o ati-
rador, mas nós já temos um sus-
peito”, ressaltou o delegado res-
ponsável pelo caso, Isaías Cordeiro 
de Lima, de Cruzeiro do Oeste.

O caso é tratado como tenta-
tiva de homicídio – quando refere-
-se à vítima ‘principal’ e tentativa 
de homicídio com dolo eventual 
– quando refere-se às vítimas feri-
das, conforme a Civil.

Entre os feridos, dois deles 
não têm condições de falar, por 
isso ainda não prestaram depoi-
mento. A expectativa da PC, 
todavia, é para que até o fim 
da semana todos os envolvidos 
sejam ouvidos na delegacia.

OBEMDITO

Tráfico
Uma equipe da Polícia Rodo-

viária Federal da Unidade Opera-
cional de Porto Camargo apreen-
deu uma grande quantidade de 
maconha na manhã de sábado 
(3). A ação aconteceu durante 
abordagem a um veículo no 
Por to Caiuá, em Naviraí, no 
Mato Grosso do Sul. A droga, 
(392 qui los de maconha), 
estava sendo transpor tada em 
um veículo Fiat Pálio de cor 
verde. O motorista conseguiu 
fugir após avistar a viatura poli-
cial. A droga e o veículo foram 
encaminhados para a delegacia 
de Polícia Civil de Xambrê.
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Fim do recesso
Retornando do recesso 

parlamentar, os vereado-
res de Umuarama partici-
param da primeira sessão 
ordinária do Poder Legisla-
tivo na segunda-feira (5). 
Entre os projetos analisa-
dos, esteve um que pede 
pela autorização da con-
cessão de direito real de 
uso à Viação Umuarama, 
de parte de um imóvel 
situado à Praça Raposo 
Tavares, (Bíblia), onde a 
concessionária ficará res-
ponsável pela construção 
e disponibilização de ins-
talações sanitárias, ves-
tiários, refeitório e água 
potável aos empregados 
– motoristas e cobradores, 
conforme projeto arquitetô-
nico aprovado pela Secre-
taria de Planejamento 
Urbano de Umuarama.

Outro projeto discu-
tido pelos vereadores, 
dispõe sobre a isenção 
do pagamento de valores 
a título de inscrição em 
concursos públicos para 
eleitores convocados e 

nomeados, que tenham 
prestado serviço eleitoral.

Entre as proposições, 
está também um projeto 
de Lei Complementar, que 
dispõe sobre o sistema de 
coleta de esgoto sanitário 
em novos loteamentos. 
A intenção é disciplinar o 
uso de sistema de coleta 
de esgoto sanitário.

Em segunda discus-
são, o texto proíbe a uti-
lização de fossas séptica, 
absorvente, de sumidouro, 
fossa seca; e de pedra.

Nos distritos o sis-
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O Poder Executivo 
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Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,01 2,23 3,37
IGP-M (FGV) 0,80 0,40 4,79 6,39
IGP-DI (FGV) 0,63 - 4,40 6,04

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 5ª parcela
vence em 30/08, com juros Selic de 2,58%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

5/7 a 5/8 0,5000 0,3715 0,0000
6/7 a 6/8 0,5000 0,3715 0,0000
7/7 a 7/8 0,5000 0,3715 0,0000
8/7 a 8/8 0,5000 0,3715 0,0000
9/7 a 9/8 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

Salários até 1.751,81 8%
1.751,82 até 2.919,72 9%
2.919,73 até 5.839,45 11%

SOJA ago/19 850,25 0,00 -2,9%
FARELO ago/19 294,90 2,50 -3,6%
MILHO set/19 405,25 5,75 -7,6%
TRIGO set/19 494,50 3,75 -4,0%

Ações % R$
Petrobras PN -3,66% 25,55 
Vale ON -3,85% 46,00 
Bradesco PN -1,81% 33,66 
Magazine Luiza ON -2,66% 276,00 
Kroton ON -4,98% 12,98 
Sid. Nacional ON -5,99% 14,91

IBOVESPA: -2,51% 100.097 pontos

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,0764 1,0651 1,0639
IGP-DI (FGV) 1,0693 1,0604 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 68,04 1,3% 0,0% 67,50
MILHO 29,19 0,1% -0,5% 29,00
TRIGO 46,57 -0,1% 0,2% 48,00
BOI GORDO 150,90 0,0% 0,1% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 106,05
Libra est. 0,8220
Euro 0,8929
Peso arg. 45,39

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,7% 3,9560 3,9570 +3,7%

PTAX  (BC) +1,7% 3,9398 3,9404 +4,7%

PARALELO +1,7% 3,8500 4,1800 +3,7%

TURISMO +1,7% 3,8500 4,1600 +3,7%

EURO +2,5% 4,4106 4,4129 +5,3%

R$/m2 JUN JUL %m %ano %12m
Paraná 1.536,93 1.453,22 2,35 4,02 5,45
Oeste 1.538,42 1.580,82 2,76 4,02 6,49

DÓLAR 05/08

Iene R$ 0,0372
Libra est. R$ 4,79
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.526,95 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/08

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 05/08 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 6,0%  | TJLP: 6,26%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 05/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 73,00 0,0% -1,4%
SOJA Paranaguá 80,30 1,6% -0,9%
MILHO Cascavel 32,00 -1,5% 0,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Ceo no
Sonho Meu

O Centro de Especia-
lidades Odontológicas 
(CEO) da Secretaria de 
Saúde iniciou ontem (5), 
o tratamento de pacien-
tes dos Conjuntos Sonho 
Meu e Itália 3. Entre os 
dias 5 a 8 e 12 e 13 de 
agosto serão realizadas 
200 consultas e 15 pro-
cedimentos cirúrgicos 
dentários/endodontia.

Foram 271 pessoas 
que passaram pela tria-
gem na UBSF Sonho 
Meu. “Essas atividades 
foram programadas para 
que a população pudesse 
aproveitar bem a oportu-
nidade. Após avaliação, 
foram marcadas 200 
consultas, cirurgias e inú-
meros procedimentos”, 
explicou o chefe da Aten-
ção Primária em Saúde, 

Elizeu Ampessam.
Os pacientes serão 

atendidos por um corpo 
de 13 profissionais em 
odontologia.

Além de passarem 
pelos procedimentos nos 
consultórios do CEO, na 
Avenida Rio Branco, ao 
lado do Pronto Atendi-
mento Municipal, cada 
paciente vai receber orien-
tações sobre higiene bucal 
e uma escola de dentes. 
O Conjunto Sonho Meu já 
teve outros mutirões de 
atendimento odontológico, 
realizados em fevereiro 
deste ano e em dezem-
bro do ano passado. São 
ofertados procedimentos 
básicos como limpeza, res-
tauração e tratamento de 
canal – neste caso, com 
continuidade no CEO.

A Prefeitura está finalizando a preparação do solo para a pavimentação da 
quadra final da Rua Jequitibá, no Jardim Canadá. O trecho, de cerca 
de 50 metros, não foi asfaltado durante a implantação do bairro e como 
ainda há lotes a serem ocupados na extremidade da via pública o município 
assumiu a obra. O trabalho começou em 25 de julho, quando houve 
a limpeza do trecho, depois a implantação da rede de galerias pluviais 
e bocas de lobo e finalmente a terraplenagem e compactação. Em uma 
semana, a obra) executada com recursos próprios) deverá ser concluída.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Do seu, do nosso
As despesas com assistência 
à saúde de senadores e 
ex-senadores mais que dobrou 
nos últimos nove anos. Saltou 
de mais de R$ 4,8 milhões em 
2009 para R$ 11,5 milhões em 
2018. Este ano, conforme dados 
do Portal da Transparência 
do Senado, levantados pela 
Coluna, os gastos, bancados 
com recursos públicos, já 
somam mais de R$ 5,6 milhões. 
Entre 2016 e 2017, as despesas 
tiveram maior salto no período: 
passaram de R$ 7,1 milhões 
para R$ 10,3 milhões. O Senado 
oferece a parlamentares, 
ex-parlamentares e seus 
familiares plano de saúde 
ilimitado, sem restrições
e vitalício.

Acredite, leitor
Negócio é bom. E não 
para nos mandatários. Até 
suplentes que ficam no 
mínimo três meses como 
titulares ganham esse 
benefício vitalício.

Patota administrativa
Mesmo com o caixa no 
vermelho, alguns estados 
tiveram nos últimos anos a 
aprovação das contas pelos 
tribunais estaduais. É o caso, 
por exemplo, de Rio Grande 
do Sul, Goiás, Mato Grosso 
e Rio Grande do Norte, que 
enfrentam grave situação fiscal 
e já não conseguem honrar 
compromissos com salários 
de servidores, aposentados, 
pensionistas e fornecedores. 

Aliás...
... Os TCEs são tribunais 
meramente administrativos, 
muitos compostos 
por ex-políticos, vale 
ressaltar. Nomeados pelos 
governadores fiscalizados.
Quase-moratória
Rio Grande do Sul e Goiás, 
inclusive, estão em processo 
para aderir ao Regime 
de Recuperação Fiscal do 
Governo Federal. No Rio 

Grande do Norte, os salários 
estão atrasados e o governo 
tenta pagar o 13º de 2017 
para servidores estaduais.

Volta hoje
Na contramão da pressa 
do presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, para tentar 
aprovar a reforma da 
Previdência em segundo 
turno esta semana, uma ala 
de deputados alinhada ao 
Planalto avalia que a votação 
não pode se dar de forma 
“açodada” para evitar riscos.

Vaivém
Os governistas querem 
manter o mesmo patamar 
da aprovação em primeiro 
turno, de 379 votos. Têm 
ouvido as demandas e 
as queixas dos colegas e 
repassado aos interlocutores 
do Planalto. Para Maia, 
no entanto, o cenário da 
reforma permanece o 
mesmo e, por isso, mantém a 
votação para esta semana.

Imunidade 
A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado analisa 
amanhã uma proposta de 
emenda à Constituição que 
dá imunidade tributária a 
videogames produzidos no 
território nacional. A PEC 
51/2017 inclui “consoles 
e jogos para videogames 
produzidos no Brasil” no 
inciso VI do artigo 150 da 
Constituição Federal.

Blindagem
Esse dispositivo proíbe 
que União, estados, DF 
e municípios instituam 
impostos sobre determinados 
segmentos, como templos 
religiosos, livros, jornais e 
CDs e DVDs nacionais.
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Marcelo Nelli não aparece na Câmara e escapa da notificação
Com a ausência do Vereador Mar-

celo Nelli à sessão ordinária de ontem 
(segunda-feira, 5), a mesa diretoria es-
tendeu por mais um dia a decisão de 
notifica-lo a respeito de uma decisão 
judicial que cassou seu mandato de 
vereador e também o impede, pelo 
período de três anos, de concorrer a 
qualquer cargo público.

Nelli não foi notificado por não 
ter sido localizado durante o período 
de recesso legislativo que terminou 
no dia 1º de agosto e, a expectativa 
era de que o vereador estivesse pre-
sente à sessão ordinária desta se-
gunda-feira (primeira no período pós 
recesso), o que não aconteceu.

Assim que for notificado, o parla-
mentar terá um período de três dias 
para recorrer à decisão judicial.  

Nelli também deixou de compare-
cer à reunião das Comissão de Edu-
cação, Cultura, Bem Estar Social e 
Ecologia e de Serviços e Obras Públi-
cas, das quais é membro, que acon-
teceram na tarde de ontem na sala 
de reuniões da Câmara Municipal.

A decisão judicial
A procuradoria Jurídica da Câmara 

Municipal de Umuarama realizou dili-
gências desde a segunda-feira (22), 
assim que foi notificada, a fim de lo-
calizar o vereador Marcelo Nelli (SD). A 
intenção é notifica-lo da decisão toma-
da pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
que levou à perda dos direitos políticos 
pelo período de três anos, além de sua 
extinção do cargo de vereador. Ainda 
de acordo com a Procuradoria da Câ-
mara, o vereador tem uma última chan-
ce de defesa, que poderá ser apresen-
tada dentro de um período de três dias 
após sua notificação.

Rosane explicou também que o Re-
gimento Interno não especifica formas 
de notificação, a não ser a pessoal.

Se a decisão do STF for mantida, 

Suspeitando que o vereador dei-
xasse de comparecer também na 
sessão ordinária, a mesa diretora se 
reuniu também na tarde de ontem e 
decidiu aguardar até a finalização da 
sessão ordinária para que pudesse 
tomar alguma atitude com a finalida-
de de localizar e notificar o vereador.

Acredita-se ainda que nesta terça-
-feira (6), possa ser enviado ao Poder 

Legislativo até mesmo um atestado 
médico, ou qualquer outra justifica-
tiva da ausência do parlamentar á 
sessão de segunda-feira.

“Membros da Mesa Diretora se reu-
niram na tarde desta segunda-feira para 
discutir a retomada dos trabalhos na Câ-
mara após o recesso parlamentar e en-
tre os assuntos surgiu esta questão do 
procedimento que está em andamento, 

mas como não havia, a princípio, infor-
mações sobre o comparecimento do ve-
reador à sessão e então os membros re-
solveram aguardar o final da reunião em 
plenário para que amanhã (terça-feira) 
voltasse a ser discutido o procedimento 
que vai ser adotado sobre o requerimen-
to que está em andamento na Câmara”, 
explicou a procuradora do Poder Legisla-
tivo Municipal, Rosane Meyer.

quem assume a cadeira atualmente 
ocupada por Nelli será o suplente da 
coligação, o ex vereador Antonio Com-
parsi, também presidente do diretório 
regional do MDB (Movimento Demo-
crático Brasileiro) de Umuarama.

Foi o partido que tomou conheci-
mento da condenação do vereador, 
em última instância e protocolou na 
Câmara o pedido para que a direção 
da Casa cumpra o Regimento Interno 
e dê por extinto o mandato.

Em abril deste ano, Nelli perdeu 
o que aparentemente teria sido sua 
última batalha na Justiça, tentando 
reverter a situação. Na ocasião, a 
ministra do STF Rosa Weber negou 
o seguimento a um recurso impetra-
do pela defesa do vereador. Nelli já 

havia sido condenado pelo Tribunal 
Regional Federal (TRF) em Ação Civil 
Pública por improbidade administra-
tiva, sentença acatada por unanimi-
dade pelos desembargadores.

Irmão em dois cargos
A denúncia dava conta que seu irmão 

exercia acúmulo de cargos no gabinete 
do deputado federal Osmar Serraglio 
(secretário parlamentar) e na Câmara de 

Umuarama como secretário geral.
A sentença do Desembargador 

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

CADEIRA vazia do vereador que não compareceu à primeira sessão ordinária após o recesso

FOTOS: ALEX MIRANDA

VEREADORES discutiram e votaram proposições normalmente

Decisão já foi tomada
A procuradora do Poder legis-

lativo de Umuarama reforça que 
a Câmara de Vereadores não 
recebeu qualquer comunicado 
da Justiça Federal a respeito do 
caso, apenas houve uma repre-
sentação feita pelo par tido MDB, 
baseada na suspenção dos direi-
tos políticos do vereador Marce-
lo Nelli. “Está tudo sendo feito 
dentro do Regimento e da Lei 
Orgânica, tudo para assegurar o 
contraditório, e para garantir que 
a população tenha conhecimen-
to de um trabalho transparente e 
honesto, neste momento que a 
Câmara atravessa”.

A procuradora explica ainda que 
apesar de ao Poder Legislativo não 
ter sido notificado pelo STF, pode 
dar cumprimento á decisão.

“A notificação da Justiça Fe-
deral seria em relação ao cum-
primento da sentença, aqui na 
Câmara tramita um procedimen-
to de perda de cargo e mandado 
de vereador por suspensão dos 
direitos políticos. Se ele apre-
sentar a defesa e não compro-
var que mantém seus direitos 
políticos, a Mesa Diretora irá 
deliberar sobre a perda, ou não 
do mandato, independente da 
decisão judicial. A decisão foi 
consultada e transitou em jul-
gado no STF e, salvo uma de-
cisão judicial em contrária e 
eventual ação rescisória, ou 
qualquer outra medida, a deci-
são tem validade em respeito 
à suspensão dos direitos políti-
cos”, completa Meyer.

Ao final da tarde da 
segunda-feira (22), a re-
portagem conseguiu fa-
zer o último contato com 
o vereador, que foi atra-
vés do Whatsapp. Nelli 
relatou que seus advoga-
dos já tem uma defesa a 
ser apresentada. “Mas 
não tenho conhecimento 
sobre prazos. Eles (os 
advogados) é que en-
tendem destes detalhes 
jurídicos”, revela Nelli, 
afirmando que estará 
fora de Umuarama, mas 
apontou que, assim que 
chegasse à cidade, in-
formaria a Câmara, para 
que fosse notificado.

Palavra de Nelli
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Câmara tramita um procedimen-
to de perda de cargo e mandado 
de vereador por suspensão dos 
direitos políticos. Se ele apre-
sentar a defesa e não compro-
var que mantém seus direitos 
políticos, a Mesa Diretora irá 
deliberar sobre a perda, ou não 
do mandato, independente da 
decisão judicial. A decisão foi 
consultada e transitou em jul-
gado no STF e, salvo uma de-
cisão judicial em contrária e 
eventual ação rescisória, ou 
qualquer outra medida, a deci-
são tem validade em respeito 
à suspensão dos direitos políti-
cos”, completa Meyer.

Ao final da tarde da 
segunda-feira (22), a re-
portagem conseguiu fa-
zer o último contato com 
o vereador, que foi atra-
vés do Whatsapp. Nelli 
relatou que seus advoga-
dos já tem uma defesa a 
ser apresentada. “Mas 
não tenho conhecimento 
sobre prazos. Eles (os 
advogados) é que en-
tendem destes detalhes 
jurídicos”, revela Nelli, 
afirmando que estará 
fora de Umuarama, mas 
apontou que, assim que 
chegasse à cidade, in-
formaria a Câmara, para 
que fosse notificado.

Palavra de Nelli
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Resgatando vínculos 
com a terra

A preocupação do SENAR-PR com a formação 
das novas gerações vem desde a sua criação. Por 
meio de programas como Agrinho, Aprendizado de 
Adolescentes e Jovens (AAJ) e o Jovem Agricultor 
Aprendiz (JAA), a instituição desper ta a nobre 
vocação de produzir alimento, sendo responsável, 
muitas vezes, por apresentar os laços que ligam os 
jovens ao campo.

Os reflexos positivos deste trabalho ficaram 
evidentes em uma dissertação de mestrado 
desenvolvida na Universidade Estadual do Norte do 
Paraná (UENP) pela agrônoma e instrutora do SENAR-
PR, Lidiane Braga, que realizou uma pesquisa inédita 
avaliando os impactos do JAA entre seus egressos. O 
resultado é que o JAA, não apenas tem atingido seu 
objetivo como ferramenta de aprendizagem rural, mas 
revitalizado o vínculo dos jovens com o campo, mesmo 
quando eles estão vivendo no meio urbano.

A pesquisadora entrevistou 565 egressos do 
programa entre 2013 e 2017. Os resultados da pesquisa 
apontam que, no início do programa, 68% dos jovens 
afirmam que têm vínculo com o campo. Ao final, mais de 
92% declaram que possuem essa relação. Isso mostra 
como o JAA desperta a vocação para o trabalho na 
terra. Isso afasta o fantasma do êxodo rural e prepara 
sucessão familiar na propriedade, pois o jovem entende 
que existem oportunidades para crescimento pessoal e 
profissional na atividade agropecuária.

sistemafaep.org.br

Agosto Lilás
Com o objetivo de refor-

çar o combate à violência 
contra a mulher e sensibi-
lizar a sociedade, a Secre-
taria Municipal de Assis-
tência Social – por meio 
do Centro de Referência 
Especializado de Assistên-
cia Social (Creas) e Centro 
de Referência em Atendi-
mento à Mulher (Cram) – 
desenvolverá durante nas 
próximas semanas a cam-
panha denominada ‘Agosto 
Lilás’, que prevê uma série 
de ações informativas a 
serem desenvolvidas ao 
longo deste mês.

A campanha foi criada 
através da Lei Municipal 
4280/2018 e tem respaldo 
na lei estadual 4.969 e Lei 
Maria da Penha, de 29 de 
dezembro de 2016. “Com 
estas ações, nossas equi-
pes querem divulgar junto às 
escolas estaduais e demais 
redes de atendimento do 
município informações refe-
rentes à prevenção da vio-
lência”, disse a secretária 
Izamara Amado de Moura, 
da Assistência Social.

“Queremos que os ado-
lescentes, bem como a 

sociedade em geral, tenham 
percepção do que caracte-
riza a violência doméstica e 
familiar e ajudem a romper 
este ciclo de violência con-
tra a mulher”, explicou.

A metodologia de traba-
lho da Campanha Agosto 
Lilás será realizada em 
conjunto entre a Secreta-
ria de Assistência Social, 
o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher e o 
Conselho da Comunidade. 
“Com o apoio da socie-
dade e juntos com os 
colaboradores nós somos 
mais for tes”, acrescen-
tou a chefe da Divisão de 
Proteção Social Especial, 
Sandra de Sousa Oliveira 
Prates. A programação 
também tem o trabalho 
da chefe da Divisão de 
Política da Mulher/ Creas/
Cram, Vanessa Luciane 
Nobre Pereira.

A programação inclui, 
além de ações informati-
vas, reuniões com grupos 
de mulheres, panfletagem, 
as palestas “Violência 
doméstica – A Legislação 
e suas consequências” 
e “Lei Maria da Penha”, 

“Virando a página”, a 
roda de conversa “Violên-
cia doméstica em qualquer 

idade” e atendimento 
com diversos serviços e 
atividades.

O Circo dos Sonhos, de Marcos Frota, terá sua lona levantada na rua Gra-
lha Azul s/n - ao lado do Ginásio de Esportes Mario Oncken em Umuarama 
a partir da sexta (9), estreando o espetáculo ‘O Sonho Vai Começar’, que 
traz à cena ilusionismo, música, teatro, dança e circo. O espetáculo acontece 
na lona montada ao lado do Ginásio de Esportes, com sessões de terça a 
domingo. A apresentação conta a história de uma garotinha que sonha ser 
despertada por um mágico que a leva para a lua. Nesse ambiente de imagina-
ção, a plateia é convidada a viver essa aventura no fantástico mundo do circo.  
O espetáculo é dirigido por Rosana Jardim.

DIVULGAÇÃO
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Você está decidido a enfrentar ques-
tões importantes e vai saber como 
envolver as pessoas ao seu redor! 
Seria bom olhar objetivamente para 
sua dieta e resolver alguns desequi-
líbrios prejudiciais.

Não tem sentido lutar contra as 
mudanças que são indispensáveis. 
Tudo está indo bem. Não lute contra 
a sua vontade de respirar ar fresco. 
Você vai ganhar em termos de equi-
líbrio, tom muscular e uma melhor 
aparência.

G
êm

eo
s Seu otimismo vai ganhar a admiração das 

pessoas ao seu redor e nada vai atraves-
sar o seu caminho. Seja tolerante, nem 
todos serão capazes de acompanhar 
seu ritmo. Cuidado com o fígado e não 
exagere nos prazeres da mesa.

C
ân

ce
r

Você vai estar mais sério do que o 
normal. Seus amigos poderiam ani-
má-lo; não fique sozinho. Leve as 
coisas passo a passo e encontre um 
lugar tranquilo para descansar.

Você vai ser diretamente afetado por 
um evento oficial. Suas esperanças 
aumentam e você estava certo ao 
esperar pacientemente. Sua moral 
está melhorando e você está domi-
nando as preocupações. Relaxe.

Você vai parecer mais profundo do 
que o normal. Fazer mais exercício 
e beber mais líquido é uma boa ideia 
para recarregar suas baterias. Isso 
ajudaria a limpar sua cabeça.

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.

E
sc

o
rp

iã
o Você corre o risco de se concentrar 

muito em seus próprios interesses, você 
realmente vai ter que relaxar. Você está 
sobrecarregado, mas a perspectiva de 
desaceleração vai parecer ainda pior 
do que continuar nesse ritmo - tente 
equilibrar suas atividades.

Você deveria seguir a sua intuição 
e não questionar tudo sempre. Faça 
pausas durante o dia. Você precisa 
voltar atrás considerando o seu 
estado nervoso.

C
ap

ri
có

rn
io Hoje o dia será cheio de lições valio-

sas e você vai seguir o caminho para 
a maturidade. Você esconde seu 
cansaço admiravelmente bem, mas 
vai precisar recuperar o sono perdido.

A
q
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ár
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Você tem ideias concretas, especial-
mente para os seus projetos. A sorte 
estará do seu lado em todas as suas 
aplicações. Você está em melhor 
forma. Coma mais vegetais.

Você vai encontrar um grande prazer 
em se sentir útil e em deixar a sua 
marca fazendo isso. Você vai usar 
toda a sua energia, o que vai fazer 
com que se senta fraco e estressado, 
vá devagar.

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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BANCO 42

Peça da
arma para
abafar ruí-
do do tiro

Tratamento
(?), serviço
de salões
de beleza

Comenta-
rista de

futebol da
TV Globo

Elemento
vertical de
uma cons-

trução

Extensão
de sites
sem fins

lucrativos

Pedra com
inscrição,
no Egito
Antigo

Estabele-
cimento 

de Ensino
Médio

"(?) o
Homem",

frase
bíblica

Peixe de
aquários

com cores
vibrantes

Profissio-
nal como
Rubem
Braga

Obtido
com esfor-
ço (fig.)

Aditivo do
sal caseiro
(símbolo)

Formato
do rodo 

do crupiê

(?)
circense:
trapezista

Unidade
de Pronto 
Atendi-
mento

Ainda, em
espanhol

Evento
esportivo
no Peru
(2019)

Galileu
Galilei, 

astrônomo
italiano 

Nenúfar
(Bot.)

Brincadeira
baseada

em frases
de difícil

pronúncia

Ponta
aguda 
Felino

selvagem 

País que lutou contra o
Brasil, Argentina e
Uruguai, de 1864 a

1870

"O Nome
da (?)",

romance
de Umber-

to Eco

Símbolo 
do Abso-
lutismo

De novo, 
em inglês
Base da
molécula

Riqueza
animal da
Amazônia

Etapa da
viagem
Ancião;
velho

Aqui, em
francês
Veículo 
da neve

Semelhante
Sensação comum 
após intensa ativi-

dade física

Verdadeiro,
em inglês

Costas
Empresa que faz uso

 da propaganda

Juízo que julga o re-
curso inicial de uma

decisão

PreceptorCamada
oceânica
explorada 

por petrolíferas

Tipo de fio
 de seda

Alusão
comum em

redes
sociais

A letra da
cedilha

Expressa
surpresa

TCTS
CASAGRANDE

RALIPUNORG
NLICEUSU

ESTELANEON
FAUNAICID

ÇCRONISTA
OSODIIDAREI

MAGAINNN
SUADORETROS
ESTREPEOT

COARTISTA
PUMAEAAUN

LOTUSPC
APARAGUAI

TRAVALINGUA

3/aún — ici — pan. 4/true. 5/again — liceu. 6/estela.
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BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

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

Malhação 
Filipe é expulso da casa de 

Isaura pelos filhos da moça. Clé-
ber luta contra Dragão, e Anjinha 
se surpreende. Filipe questiona 
o comportamento de Lara.

Bom sucesso 
Alber to fica intrigado ao 

saber que Paloma gosta de 
livros como ele. Nana expulsa 
Paloma da mansão ao reconhe-
cê-la. Alberto manda Bezinha e 
Leila descobrirem em que loja 
Paloma trabalhou. 

A dona do pedaço
Jardel pede dinheiro a Jô 

para manter silêncio sobre 
seu relacionamento com 
Régis. Márcio afirma que 
Maria se arriscará ao investir 
na loja para Régis. Agno avisa a 
Fabiana que ela precisa devol-
ver suas ações da construtora. 

As aventuras de Poliana 
Nadine conta ao Clubinho 

detalhes sobre as lendas de 
Vetherna e sobre o misterioso 
jogador Vitor Correia. Frustrada 
com os problemas de casa, 

Raquel sai para dar uma volta, 
se encontra com Brenda e vai 
se divertir com a menina.  

Cúmplices de um 
resgate 

A família Cavichioli con-
corda e Marina diz para eles 
não contarem para ninguém. 
Ofelio conta sobre Marina para 
Manuela. No ensaio da banda, 
Manuela fica cabisbaixa e 
conta tudo aos seus amigos. 

Topíssima
Graça chega logo em 

seguida e aponta a arma para 
o fugitivo. Mariinha aparece 
e acaba assustando a poli-
cial. Taylor aproveita a distra-
ção dela e toma sua arma. 
Ele golpeia Graça, que acaba 
caindo da laje. 

Jezabel 
O general autoriza a saída 

dos soldados. Obadias promove 
o encontro de Joana com a família 
e sente falta de Samira. Eliseu e 
Elias conversam. Acazias ordena 
que Hannibal descubra o respon-
sável pela morte de Anaid, e Jeza-
bel acusa o amante. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni My Father! 
A semana vai ser de correria, como a vida já 
está sendo há muito tempo, então agiliza ai 
e já compra o presente do Dia dos Pais -, as 
lojas de \Umuarama seguem com excelentes 

promoções. Num esquece!

PORTRAIT
 ALEXIA DELAI, na lente exclusiva da fotógrafa  Luci Lemes,  faz ensaio para a coluna 

desta terça, início de agosto. 

Algumas pessoas 
sentem-se como 
se não mereces-
sem amar. Esca-

pando em silêncio 
em seus espaços 
vazios, tentando 
fechar as lacunas 

do passado.
(Christopher
 McCandless)

LUCI LEMES

Happy Day
A coluna destaca leitores do 
Jornal Tribuna Hoje News que 
comemoram aniversário hoje 

(6) -, Jesuíno Ruys de Castro, 
Valdemar Alves da Fonceca, Va-
nessa Schiefer Alves, Claudemir 
Donizete Esperança, Valmira de 
Carvalho Martinez, mariane Yuli 
e Frank Seid. No domingo, dia 
4, os cumprimentos foram para 

Walter Sucupira. Da coluna: 
felicidades!
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Oficinas e palestras 
A Unipar se prepara para receber alunos do ensino médio de escolas de Umuarama e região para a terceira edi-
ção do ‘Compartilhando Conhecimento’, um projeto realizado em parceria com o Núcleo Regional de Educação.  

Eles virão para participar de oficinas e palestras, juntos com universitários. O convite também é para professores 
da Unipar e outras instituições/escolas. O objetivo dessa integração é promover troca de conhecimentos e 

experiências. Será na quinta, 8, manhã, tarde e noite. 

Alerta
A campanha  “Não Passe Sufoco” 
que orienta pais e mães, socorris-
tas e profissionais da saúde sobre 
técnicas de socorro a crianças en-
gasgadas com líquidos ou alimen-
tos sólidos foi aberto no último 

dia 1º e seguirá até 29 de agosto, 
com palestras e orientações em 

todas as Unidades Básicas de Saú-
de (UBS) da cidade e dos distritos 

de Lovat e Serra dos Dourados. 
Apoiada por uma  lei municipal de 
autoria da vereadora Ana Novais 
que oficializou o mês de agosto 
para ações anuais da campanha. 

* * * 
Na pauta: reuniões com grupos 
de gestantes, palestras sobre as 
manobras de socorro a crianças 

engasgadas, dicas de puericultura 
e exibição de vídeos com instru-
ções sobre a desobstrução de vias 
aéreas em sala de espera e consul-
tas pré-natal, envolvendo equipes 
das unidades, do Samu e do Corpo 

de Bombeiros.

CELSO ZOLIM e ORLANDO DOS SANTOS, dinâmica diretoria da ACIU, sempre 
atenta aos eventos das novas empresas da Capital da Amizade. 

Angela Russi e Maria Lepre Jorge ( Maroca), em recente evento, na Casa 
da Amizade.

THIAGO CASONI
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EXTRAVIO DE ALVARÁ 

GENIVAL FERREIRA DE 
ALMEIDA, firma inscrita nº CPF 
009.596.0009-06, situada na 
Avenida Brasil, 3861, Zona I, 
CEP: 87501-000, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 13.349. Com 
esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal. 
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

L U I Z  M A U R O  A L V E S 
BELINE, firma inscrita nº CPF 
277.316.009-63, situada na 
Rua São Vicente, 3030 Jardim 
Veleiros, CEP: 87502-390, nesta 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 30.334. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal. 

COBALT 1.4 LTZ ............................................15/15 ...................BRANCO ........................ COMPLETO ........................................................R$ 39.900,00

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

EQUINOX PREMIER ....................................17/18 ...................BRANCO ........................ COMPLETO, AUT, COURO, TS ................... R$ 139.900,00

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 LT ....................................................18/19 ...................BRANCO ........................ COMPLETO ........................................................R$ 48.900,00

ONIX 1.4 LT ....................................................18/19 ...................PRATA ............................. COMPLETO ........................................................R$ 48.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT. ...........................................17/18 ...................BRANCO ........................ COMPLETO, AUT ..............................................R$ 54.900,00

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

SPIN LT 1.8 AT ...............................................13/14 ...................PRETO ............................. COMPLETO, AUT ..............................................R$ 39.900,00

TRACKER 1.8 LTZ  ........................................15/15 ...................PRATA ............................. COMPLETO, AUT, COURO .............................R$ 64.900,00

TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT .................13/14 ...................BRANCO ........................ COMPLETO, AUT, COURO .......................... R$ 116.900,00
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Doação de 
órgãos   Evento de 
conscientização foi 
promovido pela Cipa 
(Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes) 
da Unipar de Cascavel 
reunindo funcionários 
de todos os setores. O 
tema, Doação de Órgãos, 
foi abordado pelo 
coordenador do curso de 
Biomedicina, professor 
Raphael Sahd. O docente 
frisou o fato de que o ser 
humano sempre tentou 
prolongar a vida, assim, 
a doação de órgãos 
é uma possibilidade. 
Sahd fez uma breve 
contextualização 
histórica,  ressaltando 
o primeiro transplante 
no mundo, ocorrido na 
Ucrânia. Falou sobre 
órgãos que podem ser 
doados e qual o limite 
de tempo para a doação. 
Outra observação foi 
para o fato de que a 
fila de receptores só 
aumenta, o que instiga a 
doação em vida. Também 
apresentou informações 
sobre critérios para 
doação, lista de doadores 
e o melhor perfil para ser 
um doador, que inclui ter 
a mesma característica 
de sangue e células do 
tecido parecidas. E, 
ainda, qual o melhor 
doador – irmão gêmeos 
idênticos, devido ao 

mesmo padrão genético, 
depois gêmeos não 
idênticos e, também, 
doador cadáver. A 
doação de sangue foi 
outro assunto discutido. 

Solução de conflitos   
O curso de Direito da 
Unipar de Francisco 
Beltrão promoveu o 
‘Ciclo Jurídico Sobre 
Meios Alternativos de 
Solução de Conflitos’. O 
evento teve a finalidade 
de trazer à comunidade 
acadêmica aspectos 
teóricos e práticos sobre 
formas alternativas de 
se resolver um conflito. 
O primeiro dia começou 
com atividades sobre 
Justiça Restaurativa, 
executada pelos 
servidores do Tribunal 
de Justiça do Estado 
do Paraná, em que os 
acadêmicos puderam 
vivenciar na prática o 
real sentido dos Círculos 
de Sensibilização e o 
significado da JR. Outro 
tema discutido foi 
Mediação e Conciliação, 
em que se buscou 
diferenciá-las, e, 
principalmente, tratar 
na prática o disposto 
pela Lei. Teve ainda 
abordagem sobre 
Constelação Familiar 
Sistêmica e, por fim, a 
temática em debate foi a 
Lei de Arbitragem.

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

Conquista

Mais de 400 atletas par tici-
param no domingo (4), no Giná-
sio Amário Viera da Costa, da 1ª 
edição da Copa Força Verde de 
Jiu-Jitsu. Além dos atletas umua-
ramenses, estavam presentes 
também competidores de várias 
cidades do Paraná, Mato Grosso, 
Santa Catarina e até do Paraguai.

A atleta de Umuarama Gabriela 
Gonçalo, 31, representou muito 
bem o município, conquistando 
três medalhas. Gabriela obteve o 
ouro na disputa em sua categoria 
(mesmo peso) e luta casada. Na 
categoria de peso absoluto (entre 
todos os pesos), a umuaramense 
conquistou medalha de prata.

“Só tenho que agradecer pelo 
resultado positivo que alcancei. A 
satisfação de vitória foi ainda maior 
pelo fato de estar lutando em 
minha cidade, pude contar com a 
torcida, com os amigos e da minha 
família”, relata Gabriela acrescen-
tando, que agora volta para os trei-
namentos com foco em corrigir os 
erros e obter maior desempenho 
nas próximas competições.

De acordo com os organizadores 
do torneio, o sucesso do evento foi 
tão grande, que em 2020, Umua-
rama será sede novamente da sua 
segunda edição.

GABRIELA Gonçalo com pouco menos de dois anos 
no jiu-jitsu, já coleciona medalhas nas competições 
pelo esporte

ARQUIVO PESSOAL
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Afsu goleia Palmas
e sobe para o 4º lugar
Afsu Umuarama Futsal jogou em 

casa no último sábado (3) e goleou 
o Palmas Esporte, por 6 a 1. O jogo 
foi válido pela 20ª rodada do Cam-
peonato Paranaense Série Ouro.

O confronto emocionante teve 
a abertura do placar pela equipe 
umuaramense. Augusto marca dois 
gols logo de início, em seguida 
Lucas Carvalho marcou o terceiro 
e Mura faz o quarto, fechando o 
primeiro tempo em 4 a 0.

Na volta, os palmenses aper-
tam mais os donos da casa, e 
aplica sobre o Afsu, o gol de honra 
foi marcado por, Mateus Paulista.

Após o contra ataque do adver-
sário, Afsu com apoio da torcida 
mantem a pressão sobre Palmas. 
Nos minutos finais Mura fez o 
quinto gol pelo Afsu, em seguida 
o ala volta a marca o sexto. Finali-
zando o placar em 6 a 1.

Com o resultado, Afsu agora 
com 36 pontos alcança o quarto 
lugar na tabela do Paranaense. Os 
três primeiros colocados estão, 
Pato (41 pontos), Copagril (40 pon-
tos) e Cascavel (37 pontos).

Atualmente o Afsu é o único 
time que jogou todas as partidas do 
campeonato. O Pato que está em 

primeiro lugar na Série Ouro, até o 
momento jogou 17 partidas. Já o 
Copagril disputou 18 e o Cascavel 

19. Abaixo do Afsu está Campo Mou-
rão com 19, Foz Cataratas 17 e Mar-
reco com 16 partidas disputadas.

Próximo desafio
No próximo sábado (10), Afsu terá como adversário o Copagril, segundo 

colocado na tabela do Paranaense e 14º na Liga Nacional de Futsal. O confronto 
será em Marechal Cândido do Rondon, no Ginásio Nei Braga, às 19h30. Quando as 

equipes se enfrentaram no primeiro turno, Afsu venceu por 4 a 3.

PIVÔ Mura marcou três gols pelo Afsu 
na partida contra o Palmas

ASSESSORIA AFSU
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