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UMUARAMA

Prefeitura inicia 
campanhas Agosto Azul 
e Lilás com ações no 
município 
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Aos 13 anos, Lei Maria 
da Penha tem grande 
demanda em 
Umuarama 

Ginastas da cidade 
intensificam treinamento 
para encarar dois 
torneios 

Marcelo Nelli receberá
notificação por Hora Certa
Procuradoria jurídica da Câmara deu andamento na tarde de ontem (7) às diligências 
de notificação por Hora Certa de Marcelo Nelli (SD). O procedimento pede a extinção 
do mandato do vereador em razão da suspensão dos direitos políticos por decisão 

judicial do STF. A Assessoria de Comunicação do Legislativo informa que a decisão foi 
tomada por intermédio da Mesa Diretora. l Pág. 8

Fôlego no comércio
O volume de vendas do comércio varejista brasileiro teve leve alta de 0,1% na passagem de maio para junho 

deste ano. A variação positiva veio depois da estabilidade de maio e da queda de 0,4% em abril. Comércio 
local sentiu o impulsionando e empresários já verificam melhoras nas vendas. l Pág. 06

LARISSA DINIZ
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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.

07 11 18 21 24 28 29
concurso: 0185

15 22 24 38 41 49

concurso: 1970
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quinta

Minguante
23/08 - 11h58

Nova
30/08 - 07h38


26 14 


26 18

Quinta




25 13 
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SextaSexta

Cheia
15/08 - 09h31

Feliz Dia dos Pais

‘‘

‘‘‘‘

‘‘

Nublado com sol Nublado com solNublado com sol Nublado com sol

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor, Cadeira 
19 da Academia Sulbrasileira de Letras

Neste Dia dos Pais não vou falar de pais e de fi lhos. Será? 
Acho que vou, sim, vou falar de fi lhos, mas vou falar mais de netos. 
Digo isso, porque minha fi lha me deu, recentemente, um presente 
incomensurável para este pai que já vai fi cando marcado pelo 
tempo, presente esperado e desejado. Ela me deu um neto, Rio, 
que chegou em abril e, é claro, eu e a avó nos mudamos de mala e 
cuia para Lisboa para encher os olhos e o coração com essa alma 
encantadora e abençoada que acaba de chegar a este mundo, 
tornando-o tão melhor. 

Então, não quero falar de pais, quero falar de fi lhos, pois, sem 
eles, como ser avô? Então agradeço às minhas fi lhas pelo milagre 
de nos dar a vida de presente.

E quero falar de avós, pois avós são pais encantados pela 
beleza e pela magia de um ser que representa recomeço, repre-
senta o futuro, a vida, enfi m. Representa a descoberta de senti-
mentos que não sabíamos que éramos capazes de ter. 

Já tenho mais de 60 e quando minhas fi lhotas vieram, para 
nos darem os motivos maiores de viver, eu já tinha completado 
30. Então, o tempo para eu ser avô também foi jogado um pou-
quinho pra frente, eu já estava fi cando um pouquinho triste com 
a demora da chegada dessas criaturinhas maravilhosas que são 
mais que fi lhos, são os netos, abençoados netos que signifi cam 
o resgate da criança que havia em nós, das crianças que nossas 
fi lhas foram, nossas meninas que cresceram e foram viver suas 
vidas, deixando a casa vazia de suas presenças, de suas almas, 
mas cheia de saudade. 

E a vida acontece de novo, esplendorosa, explodindo em 
nossas mãos. São os netos chegando: Daniela nos deu Rio, a 
pessoinha mais neta do mundo, mais linda e mais fantástica, uma 
felicidade nova, uma felicidade que a gente não conhecia. E é bom 
ser feliz, sentir essa felicidade que começa nos outros e vem e toma 
a gente de roldão. Essa felicidade tem um nome, agora: Rio. O neto. 

E descobrir novas felicidades é divino. Ser avô é isso. Obrigado, 
Daniela! Obrigado, Rio! Feliz Dia dos Pais a todos os pais e avôs! 
Ser feliz é tudo. Tive o meu primeiro Dia dos Avós, este ano, e ele 
foi muito feliz. Dias felizes, muito felizes. 

  FOTOS: DIVULGAÇÃO  

‘‘
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“A segurança e 
a vida do presi-
dente Lula esta-
rão em risco sob 

a polícia de João Doria”.
Deputada federal Gleisi 

Hoffmann, sobre a 
transferência do ex-pre-

sidente petista a um 
presídio de São Paulo.

“Se desejar, 
[Lula] terá a 

oportunidade 
de fazer algo 

que jamais fez na vida: 
trabalhar!”

Governador de 
SP, João Doria, em 
resposta a Gleisi. 
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ST do ICMS
“O carrapato ficou maior 

que o boi”, declarou o depu-
tado Subtenente Everton 
(PSL) para definir o problema 
gigantesco que a atual admi-
nistração pública enfrenta no 
âmbito da política fiscal. “O 
Paraná está perdendo seu 
empresariado para outros 
estados que já extinguiram 
a prática da Substituição Tri-
butária do ICMS, e que aqui 
ainda persiste em existir, 
em praticamente todos os 
produtos”, afirma. Essa é a 
conclusão inicial das audiên-
cias públicas que já foram 
realizadas em quatro cida-
des, com o objetivo de tor-
nar o ambiente menos hostil 
para o empresário e mais 
competitivo para o Estado. 
Ao mesmo tempo em que 
se busca uma maneira 
mais justa de cobrança do 
imposto, é fundamental que 
os empresários entendam 
que o cenário mudou e que 
é preciso se adaptar a uma 
nova realidade, se reinventar. 

A Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Paraná 
(Alep) retomou suas ati-
vidades na segunda-feira 
(5), mas as audiências 
públicas da Substituição 
Tributária (ST) do ICMS 
já percorreram na última 
semana: Francisco Bel-
trão (29/7), Cascavel 
(30/7), Maringá (1/8) e 
Londrina (2/8). A proposi-
ção do grupo de trabalho 
é de autoria do deputado 
Subtenente Everton (PSL) 
que pretende levar a dis-
cussão para outras cida-
des, entre as quais Ponta 
Grossa (8/8) e Guarapuava 
(21/8). “Já tivemos uma 
reunião com o secretário da 
Fazenda nesta quarta-feira 
(7) ponde adiantamos o 

andamento do trabalho. A 
ST tornou-se uma discussão 
urgente”, afirma.

PARANÁ 
EMPREENDEDOR

A proposta de simpli-
ficação da legislação tri-
butária estadual com a 
criação de um comitê per-
manente foi apresentada, 
primeiramente, durante a 
audiência pública “Paraná 
Empreendedor: Uma Nova 
Perspectiva sobre a Substi-
tuição Tributária no ICMS”, 
realizada em 2 de julho, 
na Alep. “Neste dia já 
percebi a necessidade de 
interiorizar as audiências”, 
afirma o deputado. “Na 
verdade, essa demanda 
surgiu mesmo antes de 
eu assumir o mandato 
em fevereiro, quando fui 
procurado pelos empre-
sários e, a partir daí nós 
tentamos entender o que 
estava acontecendo”, lem-
bra. Na opinião do depu-
tado não se trata só de 
uma questão financeira, 
de faturamento, compra 
e venda ou prestação de 
serviço. “Trata-se também 
de uma questão emocional 
porque a nossa história 
política, infelizmente, não 
é das melhores, principal-
mente, nos últimos 30 
anos, onde o cidadão ficou 
afastado do poder público 
e não pode dar a sua opi-
nião e participar ativamente 
da vida pública, a não ser 
na hora do voto”, declara. 
“Por isso eu fiz questão de 
conduzir estas audiências 
públicas, é uma forma de 
dar oportunidade às pes-
soas de falarem, de exter-
nar as suas angústias, suas 
ideias e apontar o caminho 
que temos a seguir”, disse.

Ferramenta
Segundo o advogado e especialista em direito tributário, 
Edson Garcia Junior, a Substituição Tributária é um 
instrumento de arrecadação do Estado que pode ser 
instituído em qualquer tributo, mas isso pode mudar e o 
Paraná precisa se preparar. “Santa Catarina acabou com a ST, 
São Paulo e Rio Grande do Sul estão acabando, mas a ideia é 
encontrar o nosso caminho”, ressalta.

Dama de Ferro
“Nosso papel é 
desmistificar a questão 
tributária, ainda muito 
elitizada. A primeira 
ministra do Reino Unido 
Margaret Thatcher dizia: 
Não existe dinheiro 
público, existe dinheiro do 
contribuinte”, cita Edson 
Garcia Junior, alertando 
para o fato de que o 
Estado precisa de dinheiro 
para se manter, e que o 
grande problema não é o 
tributo, mas onde se gasta 
o dinheiro arrecadado. 
“A carga tributária na 
Dinamarca é de 49% e a da 
República Dominicana do 
Congo é de 13%, onde você 
escolheria colocar o seu 
dinheiro?”, exemplifica.

Restituição do ICMS
A advogada no setor de 
varejo de alimentos, Ana 
Carolina Weiler Silva, 
aponta a dificuldade na 
interpretação da restituição 
do ICMS nos critérios de 
fixação e alteração da 
MVA (Margem de Valor 
Agregado), pagamentos 
do ICMS-ST na entrada do 
produto de outros estados 
que nem estão mais na ST. 
“É complicado e tende a 
piorar. Quanto mais estados 
saírem da ST, maior vai ser 
o problema. Nós sabemos 
que a ST não vai acabar 
para todos os produtos, 
então, estes problemas irão 
permanecer e, por isso, a 
importância em levar adiante 
os debates”.

Perigo na pista
“Infelizmente esses bloqueiam provocam 
congestionamentos e expõem as pessoas a riscos 
desnecessários. É preciso que o DER e as empresas 
responsáveis pela manutenção percebam o perigo e tomem 
as medidas necessárias para garantir uma viagem tranquila e 
segura para todos”, disse Pacheco. Num prazo máximo de 30 
dias, a matéria retornará para apreciação da CCJ.

Impedido para Obras
Deputados da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alep 
discutiram na terça-feira (6), um projeto que proíbe o bloqueio 
das rodovias paranaenses durante a realização de obras de 
manutenção ou construção. A proposição do deputado Marcio 
Pacheco (PDT) tem a finalidade de garantir a segurança de 
motoristas e trabalhadores nas obras, bem como a fluidez no 
trânsito de veículos. “Não podemos conviver com acidentes 
como o registrado, agora (recentemente), em Cascavel, com 
três mortes; ou como aquele que aconteceu há alguns anos em 
Campo Largo”, afirmou Pacheco.



04 GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 08 DE AGOSTO DE 2019

Indicação
ao CEMDP
O Conselho Superior do 

Ministério Público Federal 
(MPF) decidiu ontem (6) que 
somente o órgão pode indicar 
um procurador para ocupar a 
vaga destinada ao MPF na 
Comissão Especial sobre 
Mor tos e Desaparecidos 
Políticos (CEMDP).

Com a decisão, o conse-
lho não analisou a indicação 
da Secretaria de Proteção 
Global do Ministério da 
Família e Direitos Humanos 
para que o procurador Aílton 
Benedito, do MPF em Goiás, 
assumisse uma cadeira na 

O projeto que permite 
que operações de crédito 
externo com pendências 
judiciais possam ser bar-
radas pela Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) 
do Senado foi aprovada 
ontem (7) pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ).

A medida, que muda 
o Regimento Interno do 
Senado Federal (Risf), 
está prevista no Projeto de 
Resolução do Senado (PRS) 
51/2018. O texto agora 
depende de análise do ple-
nário do Senado.

A ideia é que nos casos 
em que o Ministério da 
Economia recomendar a 
autorização de operação 
de crédito externo para aju-
dar estados e municípios 
por força de uma liminar, o 
Senado possa suspender 
sua análise enquanto a Jus-
tiça não emitir uma decisão 

comissão, no lugar de Ivan 
Marx, procurador da Repú-
blica no Distrito Federal.

Conforme a maioria do 
colegiado, cabe ao procu-
rador-geral da República, 
após parecer do conselho 
superior, a prerrogativa de 
fazer a indicação. Votaram 
nesse sentido a procuradora 
Raquel Dodge e os subpro-
curadores Nicolau Dino, 
Luciano Mariz Maia, Ela 
Wiecko, Luiza Frischeisen e 
Nívio de Freitas. O Palácio 
do Planalto comentou sobre 
a decisão do conselho.

final sobre o caso.
Na justificativa do projeto, 

o senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), ex-presidente da 
CAE, ressalta que essa incer-
teza jurídica coloca o Senado 
Federal em um forte dilema. 
“Se autoriza a operação e 
a decisão judicial é depois 
revertida, o Senado estará, 
involuntariamente, contri-
buindo para a deterioração 
das finanças públicas. Por 
outro lado, se não autoriza 
a operação e a decisão judi-
cial final se mantém, estará 
prejudicando desnecessaria-
mente um ente da Federa-
ção”, diz o senador.

Por atribuição constitucio-
nal, compete privativamente 
ao Senado autorizar opera-
ções externas financeiras de 
interesse dos entes da Fede-
ração. A CAE é a comissão 
responsável por analisar os 
pedidos de autorização.

Senado pode barrar
operações de crédito

Estranhamento

A ANJ (Associação Nacional de 
Jornais) recebeu com “surpresa 
e estranhamento” a Medida 
Provisória assinada pelo presidente 
Jair Bolsonaro que dispensa a 
publicação de balanços de grandes 
empresas nos jornais. “Além de 
ir na contramão da transparência 
de informações exigida pela 
sociedade, a MP afronta parte 
da Lei 13.818, sancionada pelo 
próprio presidente em abril. Por 
essa lei, a partir de janeiro de 
2022 os balanços das empresas 
com ações negociadas em bolsa 
devem ser publicados de modo 
resumido em veículos de imprensa 
na localidade sede da companhia 
e na sua integralidade nas versões 
digitais dos mesmos jornais”, diz 
nota da ANJ.

Maia busca acordo
O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
defendeu a construção de acordo 
no Congresso Nacional para que 
os jornais não sejam inviabilizados 
pela MP: “Minha preocupação 
é que o papel jornal ainda é 
um instrumento da divulgação 
da informação, da garantia da 
liberdade de imprensa e de 
expressão da nossa democracia. 
Retirar essa receita dos jornais 
da noite para o dia não parece a 
melhor decisão”, afirmou Maia.

Damico no Paraguai
O Senado ratificou a indicação 
do diplomata Flávio Soares 
Damico para chefiar a embaixada 
brasileira no Paraguai. Damico 
defende a integração física entre 
Brasil e Paraguai como forma de 
impulsionar a economia dos dois 
países e destacou os projetos de 
novas pontes sobre os rios Paraná 
e Paraguai e sua importância 
para o corredor bioceânico - 
ligação rodoviária entre o Brasil 
e o Oceano Pacífico -, que pode 
ajudar a escoar as exportações 

de soja do Centro-Oeste. “É um 
projeto estratégico com enormes 
consequências positivas, porque 
encurtará a distância percorrida 
pelos produtores brasileiros no 
acesso aos portos do Pacífico”, disse.

Distorção da história
O deputado federal Filipe Barros 
(PSL), novo integrante da Comissão 
sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos, afirmou que a comissão 
era direcionada por “ideologia” e 
voltada apenas para a investigação da 
ação do Estado durante a repressão 
da ditadura militar, sem levar em 
consideração o que classifica como 
os atos de “grupos terroristas”. 
“Só terei uma opinião clara sobre 
o que foi feito nos anos anteriores 
quando tomar conhecimento dos 
documentos”, disse. 

Desabafo
A advogada Rosângela Moro, mulher 
do ministro Sergio Moro (Justiça e 
Segurança Pública), usou as redes 
sociais em defesa do chefe da Lava 
Jato, Deltan Dallagnol, que pode 
ser afastado de suas funções pelo 
Conselho Nacional do Ministério 
Público: “Tempos confusos... quem 
faz seu trabalho institucional acaba 
sendo injustamente ofendido. 
Aguenta firme, Deltan”.

Atraso no Minha Casa
O governo federal tem atrasado 
os pagamentos das obras do 
Programa Minha Casa Minha Vida, 
diz a Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção. As construtoras 
afirmam que os repasses em 
atraso de dois meses chegam 
a R$ 500 milhões, atingem 512 
empresas, 200 mil funcionários 
e 900 conjuntos do programa. 
“A maioria das empresas não vai 
conseguir honrar os salários dos 
funcionários”, disse José Carlos 
Martins, presidente da Cbic. 

Construção de presídios
A Comissão de Constituição e 
Justiça da Assembleia Legislativa 
aprovou crédito suplementar ao 
orçamento do Estado no valor 
de R$ 33,1 milhões. Os recursos 
serão aplicados na construção e 
reforma de presídios em vários 
municípios e na compra de 
equipamentos para a Secretaria 
de Segurança Pública.
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Agosto Azul terá 
“Dia D” no CEM

No mês dedicado à saúde do homem, 
a Secretaria Municipal de Saúde está reu-
nindo uma série de parceiros para realizar, 
no próximo dia 24, o “Dia D” da Campa-
nha Agosto Azul. Das 8h às 12h, o Cen-
tro de Especialidades Médicas (CEM) 
será a base para diversos exames, 
procedimentos médicos, orientações e 
serviços para o público masculino.

“A ideia é, além de oferecer diversos 
atendimentos, conscientizar os homens 
sobre a importância da saúde preven-
tiva, de antecipar os problemas e evitar 
complicações, que se tornam frequentes 
com o avanço da idade”, explicou a coor-
denadora de ESF nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) da Secretaria de Saúde, 
Simony Rodrigues Bernadelli.

Como o mês concentra várias cam-
panhas (incentivo à amamentação, 
combate à violência contra a mulher 
e o ‘não passe sufoco’, entre outras), 
que envolvem as equipes das unidades 
de saúde, a coordenação do Agosto 
Azul decidiu centralizar as ações no 
“Dia D” e realizar os atendimentos nas 
UBS durante o Novembro Azul – mês 
nacional da saúde do homem.

A primeira reunião de preparação do 
“Dia D” contou com representantes dos 
hospitais Cemil, Norospar, Nossa Senhora 
Aparecida e Uopeccan, 12ª Regional de 
Saúde, Sesc, Senac, Samu, Rotary Club, 
Laboratório São Francisco de Análises 
Clínicas e Universidade Paranaense (cur-
sos de Medicina, Nutrição, Enfermagem, 
Odontologia, Psicologia, e Estética e Cos-
metologia), além de uma ampla equipe da 
Secretaria Municipal de Saúde.

“As ações serão definidas e apre-
sentadas nos próximos dias. Mas é 
praticamente certo que teremos, como 
em eventos anteriores, avaliações 
bucais, coletas de sangue para PSA, 
análises de pele, avaliações de risco 
cardíaco, orientações nutricionais, 
testes de glicemia e aferição de pres-
são arterial, atualização da carteira 
vacinal, massagem, corte de barba 
e cabelo, orientações sobre tabaco, 

álcool, drogas e doenças sexualmente 
transmissíveis”, lembrou o diretor de 
Atenção Primária em Saúde e Serviços 
Odontológicos, Elizeu Ampessam.

O prefeito Celso Pozzobom costuma 
acompanhar as atividades e estimula os 
homens a comparecerem. “É importante 
ver os homens preocupados com a sua 

saúde e, melhor ainda, atentos à pre-
venção”, comentou. “Estão todos convi-
dados a participar do ‘Dia D’, aproveitar 
os serviços gratuitos, as orientações e o 
atendimento. Identificar problemas com 
antecedência e iniciar o tratamento de 
forma precoce aumenta as chances de 
cura e de uma vida normal”, finalizou.

A ideia é oferecer diversos atendimentos e conscientizar os homens sobre a importância da saúde preventiva

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Comércio varejista cresce 
0,1% e impulsiona interior

O volume de vendas do comércio 
varejista brasileiro teve leve alta de 0,1% 
na passagem de maio para junho deste 
ano. A variação positiva de junho veio 
depois da estabilidade de maio e da 
queda de 0,4% em abril. Os dados são 
da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), 
divulgada hoje (7) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado do ano, o crescimento 
do setor é de 0,6%. Já no acumulado de 
12 meses, a alta é de 1,1%. Por outro 
lado, o varejo teve quedas de 0,1% na 
média móvel trimestral e de 0,3% na 
comparação com junho do ano passado.

Na passagem de maio para junho, 
três dos oito setores pesquisados 
tiveram alta: tecidos, vestuário e cal-
çados (1,5%), artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria 
e cosméticos (0,3%) e outros artigos 
de uso pessoal e doméstico (0,1%).

A atividade de hipermercados, super-
mercados, produtos alimentícios, bebi-
das e fumomanteve-se estável. Quatro 
segmentos tiveram queda: combustí-
veis e lubrificantes (-1,4%), móveis e 
eletrodomésticos (-1%), equipamentos 
e material para escritório, informática 
e comunicação (-2,4%) e livros, jornais, 
revistas e papelaria (-0,8%).

O varejo ampliado, que também 
analisa os segmentos de materiais de 
construção e de veículos e peças, man-
teve-se estável no volume de vendas 
na passagem de maiopara junho. Os 
veículos, motos, partes e peças cres-
ceram 3,6%, enquanto os materiais de 

EMPRESÁRIOS de Umuarama encontraram fôlego 
na economia que dá sinais de fortalecimento

construção recuaram 1,2%.
Nos demais tipos de comparação 

temporal, no entanto, o varejo ampliado 
teve crescimento: média móvel trimes-
tral (0,2%), comparação com junho de 
2018 (1,7%), acumulado do ano (3,2%) 
e acumulado de 12 meses (3,7%).

RECEITA NOMINAL
A receita nominal do comércio vare-

jista caiu 0,3% na comparação com 
maio, mas cresceu 0,1% na média 
móvel trimestral, 2,3% em relação a 
junho de 2018, 4,6% no acumulado do 
ano e 5,1% no acumulado de 12 meses.

Já a receita nominal do varejo ampliado 
cresceu em todas as comparações: com 
maio (0,2%), com junho do ano passado 
(3,8%), na média móvel trimestral (0,6%), 
no acumulado do ano (6,3%) e no acumu-
lado de 12 meses (6,8%).

ECONOMIA LOCAL
Em Umuarama, o presidente da 

Associação Comercial, Industrial e Agrí-
cola de Umuarama (Aciu), Orlando Luiz 

Santos ressalta que as vendas para o 
Dia dos Pais estão impulsionando a 
economia local.

De acordo com os levantamentos 
feitos pela Aciu, os empresários do 
comércio varejista já verificam melho-
ras nas vendas.

Santos lembra que, mesmo que 
discretas, as melhoras são apontadas 
pela maioria dos comerciantes entre-
vistados nos dois últimos dias.

“A equipe Aciu entrou em contato 
com 30 empresários do ramo de con-
fecções, calçados, óticas, perfumaria 
e farmácias, para uma conversa sobre 
economia. Ficamos felizes com os resul-
tados, pois todos os empresários abor-
dados indicaram que as coisas estão 
melhorando. As vendas para o Dia dos 
Pais foram apontadas pela maioria como 
o principal fator de aumento da econo-
mia, porém, no geral, todos estão acredi-
tando em uma recuperação mesmo que 
discreta na economia”, comentou.

Dedicação
Regina Lucia Mariani Santana, empre-
sária do ramo de calçados, ressalta que 
está animada. “As vendas sempre são 
boas quando toda equipe trabalha com 
dedicação”. Preparamos promoções, 
utilizamos as mídias, chamamos os 
clientes e oferecemos oportunidades, 
desta forma a coisa flui e os resultados 
melhoram. É evidente que o trabalho 
tem de ser contínuo”, observa.

Entusiasmo
Clóvis Bruno Filho também está entusiasmado com as vendas e acredita que final-

mente a economia brasileira dá sinais de fortalecimento. “Vemos muitos empresários 
investindo, apostando em novos nichos, renovando fachadas e interiores, não baixando 
a cabeça. Isso é muito positivo, pois nossa cidade precisa desse impulso. Aqui na nossa 
empresa as vendas estão muito boas, com a aproximação do Dia dos Pais”, pontuou.

LARISSA DINIZ



07GERAL\ESPLANADAUMUARAMA, 08 DE AGOSTO DE 2019

www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br -
Caixa Postal 1890 - CEP 70254-970 - Brasilia DF
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Agosto Lilás

O combate da violên-
cia contra a mulher e a 
sensibilização da socie-
dade para este sério pro-
blema são os objetivos da 
Campanha Agosto Lilás, 
que abriu um longo cro-
nograma de atividades 
nesta quar ta-feira, 7, 
com ações informativas 
às 8h30 e 19h30 no 
Colégio Estadual Bento 
Mossurunga. As orien-
tações são prestadas 
pela equipe do CREAS/
CRAM (Centro de Refe-
rência em Atendimento 
à Mulher) e Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Mulher (CMDM).

As atividades serão 
realizadas durante todo o 
mês, em alusão à data de 
sanção da lei 11.340, de 
7 de agosto de 2006, a 
Lei Maria da Penha. “Que-
remos levar às escolas 
estaduais e demais redes 
de atendimento do muni-
cípio informações sobre 
a prevenção da violência 
contra a mulher para que 

os adolescentes tenham 
percepção do que carac-
teriza a violência domés-
tica e familiar, a fim de 
identificar e consequen-
temente romper com 
este ciclo de violência”, 
define a chefe da Divisão 
de Política da Mulher e 
CREAS/CRAM, Vanessa 
Luciane Nobre Pereira.

A Campanha Agosto 
Lilás é realizada em con-
junto entre a Secretaria 
de Assistência Social, 
o Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher 
e o Conselho da Comu-
nidade. A programação 
inclui, além de ações 
informativas, reuniões 
com grupos de mulheres, 
panfletagem, as palestas 
“Violência doméstica – A 
Legislação e suas conse-
quências” e “Lei Maria 
da Penha”, “Virando a 
página”, a roda de con-
versa “Violência domés-
tica em qualquer idade” 
e atendimento com diver-
sos serviços e atividades.

AS atividades serão realizadas durante todo o mês, em alusão à data de sanção 
da Lei Maria da Penha

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Custo Lula 
Além dos transtornos causados 
pela presença do ex-presidente 
Lula da Silva na carceragem 
da Polícia Federal em Curitiba, 
o custo para mantê-lo na 
cela especial é alto: em 
média, R$ 300 mil por mês. 
Dias depois de o petista ter 
sido preso, em abril do ano 
passado, a PF pediu à juíza 
Carolina Lebbos a remoção 
para um estabelecimento 
prisional “adequado para o 
cumprimento da pena imposta”. 
No pedido, a PF mencionou as 
perspectivas de altos gastos com 
diárias de policiais, passagens 
e deslocamento de pessoal 
de outras unidades. O custo 
da manutenção de Lula em 
Curitiba, nos últimos 16 meses, 
já superou os R$ 4 milhões. Não 
há na Constituição ou no Código 
Penal menção a cela especial 
para ex-presidente condenado 
em segunda instância.

“Boi”
Se transferido para presídio 
de São Paulo, Lula dividiria 
cela lotada e usaria o “boi”, 
vaso no chão. O STF o salvou 
a tempo. Mas este é o sistema 
penitenciário nacional, e esta 
é a lei para condenados em 
segunda instância.

Comissão
A bancada do Psol questiona 
na Procuradoria-Geral da 
República a nomeação feita 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
de novos membros, entre 
eles o coronel reformado 
Weslei Maretti, para compor 
a Comissão de Mortos e 
Desaparecidos Políticos.

É que...
O coronel Maretti sempre 
chamou os revolucionários 
de terroristas, E os 
esquerdistas combatentes 
há décadas consideram 
os militares golpistas 
matadores. E segue a vida...

Palewa x Renan
A dona de casa Palewa 
Merçon, que impetrou ação 
para que Renan Calheiros 

reconheça um suposto neto 
no Rio, entrou na mira dos 
advogados do ex, Tassyo 
Fernando, que pediram sua 
prisão por denunciação 
caluniosa após a revelação do 
processo pela Coluna. Palewa 
aponta que o ex seria filho 
bastardo do senador.

“Lava Jato” de PE
A pressão política foi grande. 
Paulo Câmara, governador 
de Pernambuco, extinguiu a 
Delegacia de Polícia de Crimes 
contra a Administração Pública. 
Antes da extinção, a delegacia 
realizou 15 grandes operações 
com 49 presos, entre políticos 
e empresários, apenas nos 
últimos quatro anos.   

Xerifona
A decisão estarreceu as 
autoridades de combate 
à corrupção, mas alçou 
aos holofotes a delegada 
Patrícia Domingos, notória 
xerife contra maus políticos. 
Agora, ela é assediada por 
vários partidos para se filiar e 
disputar algum cargo a partir 
do ano que vem.

Aposta no jogo
A Confederação Brasileira de 
Futebol vai entrar em campo 
na legalização dos jogos. De 
4 a 8 de setembro, no Espaço 
Pro Magno, em São Paulo, 
abre espaço na programação 
do Brasil Futebol Expo - CBF 
para debater a regulamentação 
das apostas esportivas e a 
legalização dos jogos. 

Extracampo
Essa será a primeira edição 
da BFE, que já nasce como 
a maior Feira e Congresso 
de Futebol das Américas e 
contará com a presença de 
conhecidos profissionais 
brasileiros e internacionais 
como palestrantes. 
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Câmara notificará
Nelli hoje à tarde

Numa reunião da procuradoria jurí-
dica da Câmara Municipal de Umua-
rama durante a tarde de ontem (7) com 
a Mesa Diretora, foi dado andamento 
às diligências para notificação por Hora 
Certa do vereador Marcelo Nelli (SD), no 
procedimento administrativo em que é 
pedida a extinção do seu mandato. O 
pedido é em razão da suspensão dos 
direitos políticos em decisão judicial do 
Supremo Tribunal Federal.

Em nota, a Assessoria de Comuni-
cação do Poder Legislativo Municipal 
informa a decisão foi tomada por inter-
médio de decisão da Mesa Diretora.

“A equipe designada esteve no 
gabinete do vereador durante a tarde 
de ontem (7) e cumpriu a determi-
nação de realizar a notificação. Foi 
dada ciência ao chefe de gabinete e 
determinado que na data hoje (desta 
quinta-feira, 8), no horário das 15h40 
será realizada a notificação do verea-
dor naquele local.

Estando ausente o vereador, os 
servidores certificarão a ausência com 
cópia da notificação e documentos 
àquele chefe de gabinete e então se ini-
cia o prazo de três dias. Essa determina-
ção da Mesa vem amparada no Código 
de Processo Civil e tem a determinação 

Justiça não notificou a Câmara
Rosane reforça que a Câmara não recebeu comunicado da Justiça Federal a 

respeito do caso, apenas a representação do MDB, baseada na suspenção dos 
direitos políticos do vereador Marcelo Nelli. “Está tudo sendo feito dentro do Regi-
mento e da Lei Orgânica, tudo para assegurar o contraditório, e para garantir que 
a população tenha conhecimento de um trabalho transparente e honesto, neste 

momento que a Câmara atravessa”.
Ela lembra que apesar de o Legislativo não ser notificado pelo STF, pode dar 

cumprimento ás decisões.
“A notificação da Justiça Federal seria em relação ao cumprimento da sen-

tença. Na Câmara tramita um procedimento de perda de cargo e mandado de 
vereador por suspensão dos direitos políticos. Se ele apresentar a defesa e não 

comprovar que mantém seus direitos políticos, a Mesa Diretora irá deliberar sobre 
a perda, ou não do mandato, independentemente da decisão judicial. A decisão foi 
consultada e transitou em julgado no STF e, salvo uma decisão judicial em contrá-
ria e eventual ação rescisória, ou qualquer outra medida, a decisão tem validade 

em respeito à suspensão dos direitos políticos”, completa a procuradora.

deste Presidente para que os atos 
sejam feitos com cautela, diligência e 
dentro dos prazos legais. Desse modo, 
a Câmara então cumpriu a determinação 
no procedimento e mais uma vez deu 
andamento na forma legal”.

HORA CERTA
A citação por Hora Certa, do Código 

de Processo Civil, através do artigo 
227, determina que, “Quando, por 

três vezes, o oficial de justiça houver 
procurado o réu em seu domicílio ou 
residência, sem o encontrar, deverá, 
havendo suspeita de ocultação, intimar 
a qualquer pessoa da família, ou em 
sua falta a qualquer vizinho, que, no 
dia imediato, voltará, a fim de efetuar 
a citação, na hora que designar”.

De acordo com Rosane Meyer, 
procuradora jurídica do Poder Legisla-
tivo Municipal, por mais de 80 vezes 
o vereador foi procurado, desde que 
a Câmara foi notificada pelo partido 
MDB (Movimento Democrático Brasi-
leiro), para que tomasse a atitude, em 
virtude da decisão do STF.

A intenção do partido é colocar no 
lugar de Nelli, o suplente Antonio Com-
parsi, também presidente do diretório 
regional do MDB.

ESPERADO NA SESSÃO
Nelli era esperado na segunda-feira 

(5), para participar da primeira sessão 
ordinária na Câmara Municipal após o 
recesso parlamentar de julho. Antes 
disse ele poderia ainda ter compare-
cido na reunião da Comissão Parla-
mentar de Educação durante aquela 
tarde, mas também não apareceu.

CADEIRA do vereador vazia na primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar

ALEX MIRANDA
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Lei Maria da Penha
comemora 13 anos

Em meio às comemorações dos 
13 anos da Lei Maria da Penha, que 
endureceu as punições para crimes 
de violência doméstica ou familiar, o 
Ministério da Justiça e mais 10 órgãos 
assinaram o Pacto pela Implementa-
ção de Políticas Públicas de Prevenção 
e Combate à Violência contra Mulhe-
res. A ideia é ampliar a articulação do 
Poder Público visando a políticas que 
evitem esse tipo de prática.

Em Umuarama, segundo a Dele-
gada da Mulher, Isabelle Freitas, o 
andamento do processo é rápido e 
garante ás vítimas, a segurança e o 
afastamento do agressor.

De acordo com Isabelle, que está à 
frente da Delegacia da Mulher há cinco 
anos, antes não havia delegado titu-
lar e forma alguns anos organizando o 
cartório e o fluxo dos procedimentos.

“A demanda é muito alta, procu-
ramos atender as vítimas da maneira 
mais rápida possível e podemos ofere-
cer uma qualidade no atendimento que 
dá a ela a sensação de segurança que 
procura”, conta.

Ainda conforme Isabelle, o fluxo do 
trabalho é muito alto. “Hoje, um terço 
dos processos judiciais da Comarca são 
de violência doméstica familiar contra a 
mulher e caem na delegacia da Mulher. 
A demanda é muito grande. Por conta 

“Muitas vezes, se diz que são neces-
sárias políticas de proteção à mulher 
porque, dizem, elas são vulneráveis. 
Mas isso não é verdade, porque elas 
são mais fortes e melhores do que os 
homens. Por que são melhores do que 
nós? Talvez porque nós, homens, somos 
intimidados e, por conta dessa intimida-
ção, nós, homens, recorremos à violência 
para firmar uma pretensa superioridade 
que não existe”, disse, em discurso, o 
ministro da Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro. “Mulheres são melhores, 
mas precisam de proteção maior, até 

Pacto é firmado contra a violência

disso, procuramos atender a vítima de 
maneira mais rápida e com qualidade”.

Isabelle lembra que expedição de 
uma medida protetiva é ágil, através 
do sistema online. “O documento fica 
pronto em alguns minutos, a demora 
é por conta dos fatos em cada caso. 
Eletronicamente, em cerca de 20 minu-
tos o pedido está na mesa do juiz”.

A delegada conta que antes da 
implantação do sistema pela Secretaria 

de Segurança Pública do Paraná (Sesp), 
o atendimento era demorado pelo fato 
der físico. “Procurávamos fazer da 
maneira mais rápida possível, mas a 
demora existia. Agora não, o inquérito 
digital, as medidas protetivas e autos de 
prisão em flagrante são encaminhados 
ao Poder judiciário via eletrônica, direta-
mente ao Projudi e isso ajuda na efeti-
vidade e na rapidez com que a medida 
será deferida para a vítima”, conclui.

SEGUNDO Isabelle Freitas, um terço dos processos judiciais da Comarca são de violência doméstica familiar 
contra a mulher e caem na delegacia da Mulher

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

por essa condição”, completou.
Também presente no evento, o pre-

sidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Dias Toffoli, disse que 
sua expectativa é que o pacto resulte 
em ações concretas. “Não podemos 
aceitar que o ódio e a violência criem 
raízes na nossa sociedade”, afirmou.

Citando a escritora Clarice Lispector, 
a procuradora-geral da República, Raquel 
Dodge, falou sobre a luta histórica das 
mulheres pelos próprios direitos políti-
cos e civis. “Liberdade é pouco. O que 
queremos ainda não tem nome”, disse. 

“Sim, liberdade é pouco. O que quere-
mos é dignidade”, completou.

A ministra da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos, Damares Alves, 
apresentou dados de 2018, do Disque 
180, segundo os quais foram contabi-
lizadas 92 mil denúncias de violência 
contra a mulher. Neste ano, já houve 
42 mil registros, informou a ministra.

“Mas tenho um recado para os 
agressores: acabou a palhaçada no 
Brasil! Estamos todos unidos contra 
a violência contra a mulher”, disse 
Damares Alves.
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Investimento público gera 
confiança na construção civil

Com base no relatório de pro-
jetos aprovados da Secretaria 
Municipal de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos, a cons-
trução civil vem se recuperando em 
Umuarama após um início de ano 
abaixo das médias históricas.

Os índices mantêm crescimento 
desde abril – portanto, por quatro 
meses seguidos – e em julho o 
saldo mensal foi o melhor do ano, 
com 28.048m² de projetos libera-
dos para construção. O volume foi 
o maior desde setembro do ano 
passado e também o melhor para 
o mês de julho desde 2013.

No ano, a Diretoria de Planeja-
mento Urbano acumula 121.568m² 
de projetos aprovados, com uma 
média mensal de 17.366m² em 
2019. Na análise do diretor de 
Planejamento Urbano, Antônio Car-
los Lavagnini, a construção civil – 
assim como a maioria dos setores 
na economia nacional – ficou em 
compasso de espera nos primei-
ros meses do ano após a troca 
de governo, tanto estadual quanto 
federal, aguardando eventuais 
mudanças na política econômica.

Porém, com o aquecimento do 
mercado local pelo grande volume 
de obras públicas, os investidores 
voltaram a confiar na economia e 
retomaram os investimentos. “É o 
que podemos notar pela evolução 
dos índices a partir de abril. De 
11,8 mil m² naquele mês, o volume 
de projetos liberados aumentou 
para 14,6 mil m² em abril, 17,6 
mil m² em maio, 22.433 m² em 
junho e mais de 28 mil m² no mês 
passado”, informou o secretário 
de Obras, Planejamento Urbano e 
Projetos Técnicos, Isamu Oshima.

Para o prefeito Celso Pozzobom, 
os investimentos públicos trazem 
confiança para a população e os 
investidores. “O poder público 
vem fazendo sua par te ao criar 
ambiente para o desenvolvimento 
e isso acaba estimulando a econo-
mia. As obras geram empregos e 
movimentam recursos, aquecendo 
o comércio e o setor de serviços. 
Essa confiança contagia outros 
setores e a economia segue o 
ritmo, se recuperando além da 
média nacional”, apontou.

Como exemplos de investimen-
tos públicos, Pozzobom cita a cons-
trução do novo terminal rodoviário 
(mais de R$ 8,5 milhões), a nova 
Unidade de Pronto Atendimento 
24 horas – quase R$ 3 milhões 
–, a duplicação do trecho urbani-
zado da rodovia PR-489, criando 
a nova Avenida Ivo Shizuo  Sooma 
(mais R$ 7,3 milhões em inves-
timentos), a construção de uma 
escola municipal na Zona 6, a 
implantação de galerias pluviais 
e recapeamento a Avenida Ângelo 

Moreira da Fonseca e a constru-
ção do Parque dos Ipês – que jun-
tos somam R$ 5,2 milhões.

INFRAESTRUTURA
Tudo isso sem falar na amplia-

ção e modernização do Aeroporto 
Municipal Orlando de Carvalho, 
em fase final, que vai recolocar 
Umuarama na rota das linhas 
aéreas comerciais ainda este ano, 
com voos regulares através a Azul 
Linhas Aéreas, após o investimento 
de mais de R$ 1,8 milhão.

“Além de atrair os olhos de 
grandes grupos econômicos, o 
aeropor to facilitará a visita de 
potenciais investidores para 
conhecer os atrativos da Capi-
tal da Amizade. Com mais esta 
facilidade de acesso, a infraes-
trutura e a localização privile-
giada de Umuarama, atraire-
mos opor tunidades para ampliar 
ainda mais o ritmo do desenvol-
vimento local e regional, garan-
tindo mais empregos e recursos 
para movimentar a nossa econo-
mia”, completou Pozzobom.

COM o aquecimento do mercado pelo volume de obras públicas, os investidores voltam a confiar na economia 
e retomaram os investimentos

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

Não se deixe absorver em preocu-
pações que são, por definição, de 
natureza secundária. Você não tem 
confiança em seus recursos próprios 
porque está se sentindo cansado e 
tem uma lacuna a preencher.

G
êm

eo
s Você está mais orgulhoso do que nunca 

por manter suas promessas e ficará satis-
feito com si mesmo e suas ações hoje. 
Não passe horas falando sobre proble-
mas de saúde com algumas pessoas, 
isso faz você parecer hipocondríaco.

C
ân

ce
r

Você vai obter um retorno positivo dos 
esforços do mês passado. Há festas em 
todos os lugares. Existem motivos para 
comemorar! As doenças psicossomáti-
cas e distúrbios leves que está sofrendo 
são causados pelas suas frustrações. 
Seria uma boa ideia admitir que elas 
existem e resolver o problema na fonte.

Desta vez, você recusa com um 
sorriso. Sua abordagem calma irá 
desarmar as pessoas ao seu redor. 
Você sente uma necessidade de se 
destacar e provar o que você pode 
fazer, mas tome cuidado para não se 
dispersar hoje.

Você estava certo em fazer um 
esforço e ficará feliz por tê-lo feito. 
As circunstâncias provam que você 
está certo. Você precisa de um tempo 
para relaxar adequadamente antes 
que o estresse tome conta de você.

Aposte na estabilidade e na confiança 
hoje - seja franco para consolidar as 
coisas com as pessoas mais próximas 
de você. Você vai estar em excelente 
forma, mas modere a sua ingestão de 
açúcar para melhorar a sua energia.

E
sc

o
rp

iã
o Não negligencie sua papelada se 

quiser evitar complicações inúteis e 
dispendiosas. Se fizer exercício, você 
estará em sua melhor forma e suas 
pequenas dores vão desaparecer tão 
rapidamente como começaram.

Você conseguirá finalizar um projeto 
financeiro relativo a uma compra 
importante. Uma renovação de ener-
gia reforçará sua energia essencial. 
Você se sentirá mais forte e, acima de 
tudo, mas inclinado a se comprometer 
com coisas importantes.

C
ap

ri
có

rn
io Você conseguirá finalizar um projeto 

financeiro relativo a uma compra 
importante. Uma renovação de ener-
gia reforçará sua energia essencial. 
Você se sentirá mais forte e, acima de 
tudo, mas inclinado a se comprometer 
com coisas importantes.
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Sua visão o torna mais flexível com 
os outros e o bom humor está na 
sua agenda! Sua calma interior irá 
permitir-lhe ganhar autoconfiança e 
vitalidade. Em longo prazo, descansar 
vai ser bom para você.

O seu dia poderia fluir bem e poderia 
envolver deslocamentos, mas estes 
serão satisfatórios. Conversar com as 
pessoas com mais experiência pode-
ria lhe mostrar, talvez, que os seus 
excessos são realmente prejudiciais.

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 52

NTCC
MONOTAREFA

NATURALCEP
SOARIPLI
CRESPIRITA

PAISASAPL
ORATORIOSEM

ASFESCAMA
DFIRMAET

SENADORAALGO

GARIMENOR
ESCOMBROSO
SASUORBS

OSLOLALOES

TOALETEEVANS

RAMALHETE

Dois
ritmos

musicais 
caribenhos

Erasmo
Carlos: o 

Tremendão
(MPB)

Prática
que evita a
dispersão
de foco

Peça co-
mum à co-
zinha e ao
banheiro

Veste 
tradicional
da mulher

indiana

Código de
uso dos
Correios
(sigla)

Dividem 
a guarda
compar-
tilhada 

Seguidor 
da doutrina

de Allan
Kardec

(?)-teto:
integra o

MTST

"(?) de
Natal", 

composição
de Bach

Organiza-
ção guerri-
lheira co-
lombiana

A carta
de maior
valor no
pôquer

16 (?),
duração 

da Guerra
do Vietnã

Cargo de 
Ana Amélia

Lemos
(2017)

Barco, 
em inglês

Cidade da
entrega 
do Nobel
da Paz

Coreogra-
fia festiva

de torcidas

Secreção 
que refrige-
ra o corpo
no calor

Monique
(?), ex-
modelo
carioca

Espaço separado 
por sexo em boates
Conjunto de flores

dadas como presente

Varredor
de ruas
Ruínas;

destroços

Iogurte 
(?), item
de dietas
Retumbar

Babosa
(?)

Cordobés,
toureiro

Ben Stiller,
ator (EUA)
A pena, por
seu peso

"(?) mais?",
frase de
garçons

Engana-se
Inferior

Punição no
Código de
Trânsito

Razão so-
cial (jur.)

Falar o "a"
de "mas"

Reveste
peixes

Multidão
(pop.)

Plural
(abrev.)

Bolsa, em
francês

Apêndice
da xícara

Cascavel e
surucucu

Cuiabá

Volante do Palmeiras
em 2017 (fut.)

Peça do
xadrez

Em trajes
de Eva

Públicas; manifestas
Disfarce usado em
festas à fantasia e
bailes de Carnaval

2/el. 3/sac. 4/boat — farc — oslo — sari. 5/aloés.

Órfãos da terra
Todos comemoram a pri-

são de Dalila. Abner expulsa 
Latifa de casa. Faruq examina 
Mamede. Rania se preocupa 
com Dalila. Bóris não gosta de 
saber que Eva assinou documen-
tos enquanto bebia com Omar. 

Bom sucesso 
Diogo diz a Alber to que 

Paloma é perigosa. Luan beija 
Alice e a pede em namoro. 
Gabriela tenta conversar com 
Vicente sobre a demissão de 
Ramon. Gabriela fica feliz ao ver 

Vicente e Ramon se entendendo. 

A dona do pedaço 
Camilo descobre que Lucas 

mentiu e aprisiona o rapaz. 
Sabrina e Otávio ficam juntos 
na construtora. Márcio e Maria 
da Paz finalizam a negociação da 
importadora para Régis. Maria 
faz um grande empréstimo. 

As aventuras de Poliana 
Débora acerta os últimos 

detalhes para seu casamento 
com Afonso. Enquanto Pen-
dleton mantém Waldisney em 
sua casa para fazer umas 

perguntas, as crianças do 
MaGaBeLo, Poliana e Iure apa-
recem na porta de sua casa. 

Cúmplices de um resgate
Mateus e Dóris falam para 

Téo que viram uma mulher estra-
nha saindo de sua casa. Ele conta 
a eles o que está acontecendo e 
pede que guardem segredo. Na 
gravadora, Navarro encontra um 
papel de bala parecido com um 
que encontrou no galpão. 

Topíssima 
Pedro marca um novo 

encontro com Pedro. Antonio fica 
mexido com a visita de Sophia. 
André diz que é preciso localizar 
Vitor para saber onde fica a clí-
nica de aborto. Pedro, embria-
gado, tenta descobrir o problema 
no motor do seu carro. 

Jezabel 
Thiago se declara à Joana. Há 

passagem de tempo. Hannibal 
informa à Jezabel que o rei Mesa, 
da região de Moabe, pretende ata-
car Samaria. Jorão é designado a 
viajar a Moabe para tentar um 
arriscado acordo verbal. Acazias 
agoniza após cair de uma sacada 
do palácio, e Jezabel sofre. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Eu confio quando abro 
mão do controle. Pela 

confiança, entrego algo 
de mim à outra pessoa; 
ela o assume, porém à 
sua própria maneira. Na 
medida em que confio, 
não posso interferir, 
preciso ajustar-me à 

outra pessoa. Se começo 
duvidar e a tomar 

providências para que 
algo aconteça de acordo 

com a minha própria 
ideia, assumo de novo o 
controle e a confiança 
acaba. Então a pessoa 
em quem confiei se 

retrai diante de mim.” 
(Bert Hellinger) 

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário hoje 
-, Alexandre Gregório da Silva, Antonio José 

General, Rosane Stédile Pombo Meyer e  Pablo 
Gomes Da Silva. Da coluna: felicidades!

Presente!  
 Aqui no comércio de Umuarama você encontra 
tudo para mostrar o quanto seu pai  é impor-
tante em sua vida. Pais que inspiram. Pais que 
são exemplo. Paiss que estão sempre presentes 
merecem os presentes comprados nas lojas as-
sociadas à Aciu. No sábado, dia 10, o comércio 

estará aberto até as cinco da tarde.

PORTRAIT
Em pose  com o pícollo Enzo,  o papai Gustavo Schmitz, faz contagem regressiva para o 
Dia dos Pais que será comemorado no domingo. Da coluna uma singela homenagem aos 

pais leitores da coluna.  
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Festa VIP
O Shopping Umuarama reservou a noite da próxima quarta-feira (14)  para convidados que vão  saber 

tudo sobre o empreendimento que vai encantar Umuarama e região. A festa está marcada para às 
19h30 -, e terá jantar seguido de show da dupla Thaeme & Thiago. O novo shopping vai destacar na 
noite o andamento deste megaprojeto que inclui centro de compras, gastronomia, serviço e lazer.  

Sukiyaki  
No sábado (10) acontece na Associação Cultural e Esportiva 
de Umuarama / ACEU o tradicionalíssimo Jantar do Dia dos 
Pais, para associados e famílias. No menu: um  delicioso 

Sukiyaki. Os pais recebem homenagens -, e para mais deta-
lhes e reservas  ligue (44) 3639-7033.  

CÉLIA PAULIV e SÉRGIO TEIXEIRA, em recente evento no Metropoliam

ANIVERSÁRIO
A maquiadora Cris Zamberlan está comemorando mais um aniversário -, e 

recebe os cumprimentos de familiares e amigos que lhe desejam felicidades e 
muito sucesso.  Da coluna e equipe Tribuna Hoje: tintim.  

PORTAL CIDADE
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COBALT 1.8 ELITE AT ........................... 17/18 ................. BRANCO ....................... COMPLETO, AUT, COURO ..........................R$ 63.900,00
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 ................. 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 LT ..................................... 15/16 ................. PRATA ............................ COMPLETO, AUT ...........................................R$ 63.900,00
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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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
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É Hoje! Com mais 
de 6.700 inscritos, 
a Unipar promove 
nesta quinta-feira, 8, 
o ‘Compartilhando 
Conhecimento’. O 
evento oferece a 
alunos do ensino 
médio e acadêmicos 
da Universidade a 
oportunidade de 
interação e expansão 
de conhecimento, 
por meio de palestras 
e workshops, com 
temas voltados para 
saúde e qualidade 
de vida, mercado de 
trabalho, tecnologia, 
empreendedorismo, 
direitos humanos, 
inovação, ética, 
esporte, marketing, 
meio ambiente, entre 
outros. Realizado 
nas sete Unidades 
da Instituição 
[Umuarama, Toledo, 
Guaíra, Paranavaí, 
Cianorte, Cascavel e 
Francisco Beltrão], 
o Compartilhando 
Conhecimento é 
organizado pelo 
Departamento de 
Comunicação Social 
Universitário, da 
Diretoria Executiva 
de Gestão da 
Comunicação 
e Divulgação e 
promovido em parceria 

com o NRE (Núcleo 
Regional de Educação) 
de cada município.

Estética e Cosmética 
Desta vez, a atividade 
não beneficiou a 
comunidade, mas 
sim as próprias 
acadêmicas. Uma 
ação organizada pelo 
curso de Estética e 
Cosmética, Unidade de 
Paranavaí, contemplou 
estudantes de todas as 
séries, que puderam 
usufruir de massagem 
nos pés e momentos de 
acolhimento e carinho, 
proporcionados pelas 
professoras Daiany 
Leite, Paola Oliveira e 
Raquel Costa Machado, 
coordenadora do 
curso. Segundo ela, 
as acadêmicas estão 
sempre realizando 
procedimentos 
estéticos em outras 
pessoas. Então, as 
professores pensaram 
em fazer algo para elas, 
que fosse significante e 
agradável, propiciando 
relaxamento e bem-
estar. Ela ressalta que 
a massagem nos pés 
é também uma forma 
de aliviar o estresse, 
estimular a circulação 
sanguínea e melhorar 
as dores musculares.

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

Evangélico 
de Futsal

U m u a r a m a  s e d i a r á  n o 
domingo (18), a 4° edição dos 
Jogos Evangélicos. O evento 
espor tivo reunirá atletas amado-
res de toda a região noroeste do 
Estado. As disputas acontecerão 
no Ginásio Municipal Mário Onc-
ken e terão início às 9h.

Os organizadores acreditam 
que haverá par ticipação pelo 
menos 15 equipes.

Segundo Jean Lucas Araújo 
Gomes, um dos organizadores, 
as disputas serão apenas na 
modalidade masculina e a pre-
miação vai até o terceiro colo-
cado. Os vencedores receberão 
troféus e medalhas.

As equipes interessadas em 
par ticipar deverão preencher 
uma ficha de inscrição até a 
quinta-feira (15). Cada equipe 
poderá levar no máximo, 14 atle-
tas e poderá contar com dois 
par ticipantes não evangélicos 
em cada time. Ainda de acordo 
com Gomes, a inscrição custará 
apenas R$ 20 por atleta.

PREMIAÇÃO
Além de troféu e medalhas, a 

equipe campeã vai receber um kit 
churrasco. O segundo colocado 
recebe dez pizzas, e o terceiro, 
50 picolés.

DIVULGAÇÃO
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Ginastas de Umuarama
treinam para dois torneios

A equipe de Ginastica Rítmica da 
Unipar/Agru de Umuarama entrou 
esta semana em um intenso ritmo 
de treinamento. A intenção é ser a 
equipe em destaque em torneios que 
acontecerão em agosto.

A primeira competição acontecerá 
em Porto Alegre/RS, entre os dias 19 
e 25 de agosto. No Torneio Regional 
Sul, participarão atletas do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
e a estimativa é de que mais de 50 
atletas participem desta competição. 
De Umuarama, apenas 4 ginastas na 
categoria individual vão em busca de 
vagas para o torneio nacional. A última 
vez que o município participou de um 
campeonato brasileiro, foi 2016.

Depois do regional, as atletas 
seguem rumo ao paranaense Juve-
nil e Pré-infantil, nos níveis 1,2 e 3, 
que acontece nos dias 29, 30 e31 de 

agosto e 1° de setembro, na cidade de 
São Jose dos Pinhais (RMC). A Unipar/
Agru levará 7 atletas.

De acordo com Juliana Pzzico, 
técnica da equipe, os treinamen-
tos são intensos, pois as duas 
competições são próximas umas 
das outras. “Agora é o momento 
de acer tar os últimos detalhes, ao 
todo serão dez par ticipantes que 
estamos levando para o Regional e 
para o Estadual”. No torneio nacio-
nal irão par ticipar as ginastas Flávia 
Caroline de Araújo, Lorena Mingareli 
e Hellen de Almeida. Esta última, 
aos 17 anos foi campeã na catego-
ria aparelho arco no III Torneio de 
Ginastica Rítmica em Arapongas. A 
atleta Hellen já treina a nove anos 
e é uma federada que par ticipou 
de competições da Confederação 
Brasileira de Ginastica (CBG).

GINASTAS que representarão Umuarama no 
Torneio Regional Sul

ARQUIVO PESSOAL

Punição
O atacante Gabriel Jesus foi punido 

com dois meses de suspensão pela 
Conmebol pelo comportamento na 
decisão da Copa América entre Brasil 
e Peru. Ele vai desfalcar a Seleção nos 
amistosos contra Colômbia e Peru, em 
setembro, nos Estados Unidos, e pode 
perder as datas Fifa de outubro. Aos 
24 minutos do segundo tempo, Jesus 
levou o segundo cartão amarelo e foi 

expulso. Revoltado, fez sinal de roubo, 
socou o banco de reservas, quase der-
rubou o monitor do VAR, indo aos pran-
tos nos corredores do Maracanã. Ele 
marcou um gol e deu assistência para 
outro na vitória por 3 a 1, que garantiu 
o título. O jogador do Manchester City foi 
incluído nos artigos 7.1 e 7.2 do Regu-
lamento Disciplinar por “comportar-se de 
maneira ofensiva, insultante ou realizar 

manifestações difamatórias de qualquer 
índole”, dentre outros. Gabriel também foi 
multado em US$ 30 mil (R$ 120 mil) pela 
Conmebol. Ele e a CBF têm sete dias para 
recorrer da decisão – a entidade entrará 
com pedido de revisão da pena.

A CBF também foi punida em US$ 
15 mil (R$ 60 mil) por “comportamen-
tos incorretos ou inapropriados de sua 
torcida” na decisão.
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