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UMUARAMA

MP cumpre 
mandados judiciais 
em Umuarama na 
Operação ‘Quadro 
Negro’ 
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Nelli a um passo de entregar 
a cadeira para Comparsi

Delegado Fernando 
se reúne com 
Pozzobom e 
anuncia recursos ao 
município

PF de Naviraí/
MS prende em 
Umuarama homem 
envolvido com 
contrabando 

A Câmara Municipal de Umuarama recebeu a decisão transitada em julgado do pro-
cesso de cassação de mandato do vereador Marcelo Nelli (SD). Membros da Mesa 

Diretora se reúnem hoje para decidir qual será a tramitação para o cumprimento das 
medidas judiciais. 

Tráfico
Jovem de 18 anos, morador 
no bairro Sonho Meu, 
foi preso pela PM de 
Umuarama ontem (8) à 
tarde no Parque Industrial 
com maconha, cocaína 
e dinheiro. O garoto foi 
acusado de comercializar 
entorpecentes e acabou 
sendo levado à delegacia.

l Págs. 12e13
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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 15 17 22 23 26 27
concurso: 0186

13 15 16 17 29 42

concurso: 1971
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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
Sexta

Minguante
23/08 - 11h58
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30/08 - 07h38
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25 14

SábadoSábado

Cheia
15/08 - 09h31

Pai é quem ama e cuida

Nublado com sol Nublado com solNublado com sol Nublado com sol

José Expedito da Silva é jornalista e apresentador do 
Jornal Café da Manhã, pela Rádio Canção Nova

‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘Ao contrário do que muitas pessoas pensam, pai não é somente quem 
nos gerou. A fi gura paterna pode ser representada pelo tio ou avô que nos 
criou, e até mesmo pelo padrasto.

Somos do tempo em que não são raros os casos de casais que 
se apaixonam, têm fi lhos e terminam o relacionamento, alegando que o 
amor entre os dois chegou ao fi m e que é melhor cada um seguir a sua 
vida. E, ao encerrar essa “sociedade”, pais e mães nem sempre avaliam 
as consequências da separação para seus fi lhos antes de começarem 
uma nova relação.

Surge assim, a “paternidade afetiva”: o novo parceiro da mãe, que 
geralmente fi ca com a criança, acaba por se tornar um verdadeiro pai 
no dia a dia desse novo núcleo familiar. O mesmo pode ocorrer com o 
pai separado, que acaba assumindo outro relacionamento também com 
fi lhos ou fi lhas.

O caminho mais comum e natural, porém, é que o avô passe a ser 
a fi gura paterna na vida de muitas crianças, assumindo em muitos casos 
até responsabilidades fi nanceiras, tarefas de levar e buscar na escola, 
além dos compromissos de lazer e passeios.

Para a criança, o avô/pai é uma referência de estabilidade e segu-
rança, aquele “porto seguro”. Para o avô, é uma experiência de vida muito 
gratifi cante porque, além da sensação de estar proporcionando o melhor 
para seus netos, a recompensa é certa. 

A experiência comprova que os avós que recebem essa nova incum-
bência são mais felizes e realizados porque ganham nova chance de 
educar, de maneira menos repressiva, sem repetir eventuais erros que 
tenham cometido na educação de seus próprios fi lhos. São mais tolerantes 
e compreensivos.

Essa cumplicidade maior entre os avós e seus netos muitas vezes 
é mal compreendida e interpretada como uma proteção danosa à boa 
educação. Porém, se for impregnada de amor, paz, justiça e verdade, 
certamente será benéfi ca, porque oferecerá um espaço para o crescimento 
e o amadurecimento da criança, amenizando e até curando possíveis 
traumas decorrentes da separação dos pais. Mais do que presença física, 
toda criança quer e precisa da “paternidade afetiva”, presença amorosa e 
protetora que comunica o amor de Deus, o Pai das Misericórdias.

Neste Dia dos Pais, queremos abraçar com profunda gratidão 
todos aqueles que, por laços biológicos ou afetivos, assumem ple-
namente a paternidade! 

Ministro da 
Justiça, Sergio 

Moro, durante a 
abertura da 13ª 

edição da Jornada 
Maria da Penha, promovida 

pelo CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça). A lei completou 
13 anos na quarta-feira (7).  
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“A violência doméstica é decorrente desse 
defeito cultural, de um vício muitas vezes, de um 
ânimo criminoso que tem de ser combatido. Não 
vamos consegui coibir todos, mas a lei precisa 

dar uma resposta, precisamos ter instrumentos 
na legislação para cuidar dessa questão”.
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Cidadã Benemérita

A parnanguara Damares Regina Alves, ministra da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, receberá 
na próxima segunda-feira (12) o título de Cidadã 
Benemérita do Paraná na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). A proposta da homenagem é do 
deputado Delegado Francischini (PSL) e foi sancionada 
pelo governador Ratinho Júnior.

Produção
da Alep

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) divulgou rela-
tório completo sobre os proje-
tos apresentados pelos depu-
tados e leis sancionadas, 
no primeiro semestre deste 
ano. A intenção é contestar 
os dados de uma reportagem 
feita por um canal de televi-
são sobre a produtividade do 
Legislativo. “Não é verdade 
que a Assembleia aprovou 
apenas 26 projetos até 16 
de julho. Foram aprovadas e 
sancionadas 72 leis neste 
período”, afirmou o presi-
dente da Assembleia, Ade-
mar Traiano, durante a ses-
são plenária, que ressalta: 
“Se for computado o total 
de leis sancionadas até o 
final de julho, esse número 
sobe para 96, represen-
tando um percentual 369% 
maior do que o divulgado 
pela emissora”.

O levantamento oficial foi 
apresentado pelo Legislativo 
para restabelecer a verdade 
diante das distorções e infor-
mações incorretas divulgadas 
pelo noticiário.

A reportagem exibiu um 
balanço equivocado, na edi-
ção da terça-feira (6), infor-
mando que os deputados 
paranaenses apresentaram 
541 projetos de lei, mas 
aprovaram “apenas 26” até 
o dia 16 de julho.

O número oficial, no 
entanto, de acordo com 
a Diretoria Legislativa da 
Assembleia, aponta que 96 
projetos foram aprovados e 
sancionados no Paraná, no 
primeiro semestre, o que 
representa um volume 369% 
maior do que o demons-
trado pela emissora.

Desse total, foram 72 
projetos de lei sanciona-
dos até o dia 16 de julho, 

período analisado pela 
repor tagem. Durante o 
recesso parlamentar, que 
terminou no dia 31 de julho, 
foram sancionadas mais 24 
leis ordinárias. A Assem-
bleia também promulgou a 
proposta de emenda cons-
titucional (PEC) que acabou 
com a aposentadoria de 
ex-governadores, apreciou 
8 vetos do governador e os 
deputados apresentaram 
2.501 requerimentos.

MAIS NÚMEROS
Há outro número impor-

tante que não foi mencio-
nado no levantamento da 
reportagem sobre o trabalho 
dos parlamentares. No pri-
meiro semestre, foram rea-
lizadas 50 audiências públi-
cas para tratar de temas 
de interesse da sociedade, 
como a discussão do pro-
jeto da Escola Sem Partido 
e a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) que 
acabou com o pagamento 
de aposentadoria a ex-go-
vernadores do Estado. 

“As audiências públicas 
têm a participação de quem 
representa a sociedade civil 
organizada e de especialis-
tas das áreas em debate 
que levantam os problemas 
e apontam as soluções. Nós 
abrimos as portas da Alep 
para a sociedade vir debater, 
cobrar de seus representan-
tes, enriquecer nossos pro-
jetos”, destacou o 1º Secre-
tário da Alep, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB).

A Assembleia Legisla-
tiva promoveu ainda, neste 
primeiro semestre, 65 ses-
sões ordinárias, 14 sessões 
extraordinárias, 21 sessões 
solenes, além das reuniões 
semanais das 25 comissões 
permanentes da Casa.

Vida pela vida
Ministra Damares também promoveu ações em favor 
das crianças com deficiência vítimas do infanticídio 
indígena. Nos últimos 20 anos, Damares ainda advogou 
voluntariamente para mulheres e crianças em situação 
de vulnerabilidade social. Desde janeiro de 2019 é 
ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Defesa das 
mulheres
O parlamentar enalteceu 
o trabalho desenvolvido 
pela paranaense ao 
longo de sua trajetória. 
“As ações da ministra 
Damares tiveram 
abrangência nacional 
e contribuíram muito 
para a defesa das 
mulheres, da infância e 
dos direitos humanos 
em todo o estado do 
Paraná. Com certeza é 
uma homenagem justa”, 
afirma o deputado 
Delegado Francischini.

Perfil
Nascida em Paranaguá, 
Damares é formada em 
Direito e Pedagogia. 
No Sergipe em São 
Paulo, atuou em 
ações de proteção às 
crianças em situação 
de rua e na defesa das 
mulheres pescadores 
e trabalhadoras do 
campo. Em 1999, foi para 
Brasília como assessora 
parlamentar na Câmara 
dos Deputados onde 
trabalhou no combate à 
pedofilia e de proteção à 
infância.

WILLIAN MEIRA – MMFDH
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R$ 33 mi
para presídios

Em reunião extraor-
dinária realizada nesta 
quarta-feira (7), a Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(Alep) aprovou, por una-
nimidade, crédito suple-
mentar ao orçamento do 
Estado no valor de R$ 
33,1 milhões. Os recur-
sos serão aplicados na 
construção e na reforma 
de presídios em vários 
municípios, além da aqui-
sição de equipamentos 
que deverão ser distribuí-
dos aos municípios pela 
Secretaria de Segurança 
Pública (Sesp).

O projeto do Poder 

Executivo segue à tramita-
ção em regime de urgência.

CADEIÃO EM 
UMUARAMA

Sob um forte esquema 
de segurança os vereado-
res de Umuarama aprova-
ram em abril, em sessão 
extraordinária, o projeto de 
lei que garante a doação 
do terreno para a constru-
ção da Casa de Custódia.

Obra está prevista 
para ser construída num 
terreno distante cerca de 
mil metros a avenida prin-
cipal de acesso ao bairro 
São Cristóvão, na estrada 
Canelinha. Vai abrigar até 
752 detentos, a princípio, 
temporários.

REUNIÃO da CCJ aprova crédito suplementar para o Poder Executivo usar na 
construção de presídios

ORLANDO KISSNER/ALEP

A desapropriação 
O Município baixou um decreto desapropriando uma área 

de 36,3 mil metros quadrados situados nos fundos da 
subestação da Copel, na Estrada Canelinha. Naquele local 
é que deverá ser construída a Casa de Custódia. Foi ajui-
zada ação de desapropriação e conseguiu liminar judicial 
que garantiu a imissão de posse mediante o pagamento 
de R$ 450 mil, a título de indenização ao proprietário. O 
valor foi proposto depois de avaliação assinada por três 

imobiliárias participantes do Sistema Venda Rápida.

Sou contra
O senador 
Oriovisto 
Guimarães 
(Pode-PR) 
é contra o 
aumento 
do fundo 
eleitoral 
proposto pelo relator e deputado 
Cacá Leão (PP-BA) ao projeto de lei 
de diretrizes orçamentárias. “Sou 
contra este aumento abusivo. É 
desrespeitoso com a população. 
Temos que simplificar e tornar este 
país mais claro. Hoje, a maioria 
dos partidos tem dono ao invés de 
presidente. Muitos desses partidos 
não passam de balcões de negócios 
e adoram verbas de campanha”, 
afirmou Oriovisto. Nas eleições de 
2018, o fundo foi de R$ 1,3 bilhão 
e a sugestão proposta pelo relator 
é ampliá-lo para R$ 3,7 bilhões nas 
eleições de 2020.

ICMS de Ponta Grossa
Ponta Grossa é destaque na 
arrecadação de ICMS no Paraná. 
De janeiro a julho deste ano, a 
cidade recolheu oito vezes mais em 
relação à arrecadação estadual do 
tributo. A Receita Estadual registrou 
incremento nominal de 4,53% em 
comparação ao mesmo período 
de 2018. Os números colocam 
Ponta Grossa como a principal na 
arrecadação do ICMS nos Campos 
Gerais, somando mais de R$ 483 
milhões, o que corresponde a 
mais de 70% de todo o tributo 
arrecadado na região.

Prefeitos contra
A Frente Nacional de Prefeitos 
defende em nota a urgência 
na “simplificação do sistema 
tributário brasileiro para a 
melhoria do ambiente de 
negócios”. No entanto, é contrária 
à mudança na repartição da 
arrecadação do ISS. “Não abrimos 
mão que o ISS continue com 
as prefeituras. Nós queremos 
preservar o ISS”, enfatizou Jonas 
Donizette (PSB), prefeito de 
Campinas (SP), presidente da FNP.

Ovos de ouro
A FNP representa as capitais e 
as cidades com mais de 80 mil 
moradores. São 400 municípios (no 
universo de 5.570) que concentram 

60% da população e 75% da 
atividade econômica (PIB). “O ISS 
é a galinha dos ovos de ouro. Ele é 
o imposto que mais cresce e é o 
imposto do futuro. É o imposto 
que dá sustentabilidade hoje 
às médias e grandes cidades”, 
assinalou Donizette.

Sabatina
O deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) espera que setembro 
seja o mês ideal para a sabatina 
do Senado sobre sua indicação 
à embaixada do Brasil em 
Washington (EUA). Até lá, vai 
conversar com os senadores. 

Valorização
O deputado Sargento Fahur 
(PSD-PR) defendeu a valorização 
dos profissionais de segurança 
e citou os casos dos agentes 
socioeducativos e oficiais de justiça 
que só podem usar arma durante 
o trabalho. “Eu faço um apelo: 
deem condições de trabalho para 
os agentes e outros profissionais de 
segurança que estão abandonados 
no País. É uma profissão que 
ninguém vê, fica enfiado lá dentro 
(dos presídios) junto com um 
monte de bandido. Nós temos visto 
as rebeliões, esse povo arrancando 
pedaço de vagabundo entre eles, 
imagina o que não faria se não 
pegar um de nós”, disse.

Semestre produtivo
O deputado Felipe Francischini 
(PSL-PR), presidente da CCJ 
(Comissão de Constituição de 
Justiça), fez um balanço “produtivo” 
no primeiro semestre. “Foram 
41 reuniões, 359 proposições, 
1240 matérias designadas, 
123 pareceres aprovados, 161 
projetos aprovados, 104 redações 
finais aprovadas, 125 matérias 
prontas para pauta, 812 matérias 
aguardando parecer”, destaca.

Caixa de água
O governador Ratinho Junior, o 
secretário Ney Leprevost (Justiça, 
Família e Trabalho) e o presidente 
da Sanepar, Claudio Stabile, 
decidiram expandir o Programa 
Caixa D’água que vai atender 
5,6 mil famílias em 134 cidades 
paranaenses. A assinatura do novo 
convênio será no dia 17 de agosto 
no Palácio Iguaçu em Curitiba.
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Operação Quadro Negro
chegou em Umuarama

O Grupo de Atuação Especial 
e Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco), do Ministério Público do 
Paraná (MP-PR), cumpre 17 man-
dados de busca e apreensão, na 
manhã desta quinta-feira (8), con-
tra empresários investigados na 
Operação Quadro Negro, que apura 
o desvio de dinheiro em obras de 
reforma e construção de escolas 
estaduais. São alvos da ação os 
proprietários de 14 construtoras.

A ação é realizada em 12 cida-
des do interior do estado, onde 
está sendo cumprido mandados 
nas residências de empresários, 
entre eles, em Umuarama. No 
município a Operação Quadro 
Negro cumpriu dois mandados de 
busca e apreensão. 

Os outros alvos estão em Cas-
cavel (três locais), Ponta Grossa, 
Londrina (dois locais), Maringá, 
Foz do Iguaçu, Pitanga, Paranavaí, 
Itaipulância, Pato Branco, Tomazina 
(dois locais) e Realeza. 

Na quarta-feira (7), 32 manda-
dos de busca e apreensão foram 
cumpridos em Curitiba, Cascavel, 
Castro e Campo Magro. Quatro 

pessoas foram presas em fla-
grante: duas por posse ilegal de 
arma de fogo, uma com munição 
indevida e uma por desacato à 
autoridade. 

O coordenador-geral do Gaeco, 
Leonir Batisti, disse em coletiva 
que o objetivo desta fase é colher 
mais informações para etapa final 
da Operação. O foco das buscas é 

a apreensão de celulares, compu-
tadores, documentos ou valores. 
“Nós estamos em busca de outras 
informações, porque a apuração é 
de que houve pagamento de pro-
pina para proporcionar o desvio de 
dinheiro público utilizado nas obras 
em escolas. Estamos em busca de 
informações que podem corroborar 
com os fatos”, explicou. 

Operação
A Operação Quadro Negro investiga o desvio de verba que seria 

usada na construção e reforma de escolas do estado entre 2012 e 
2015. Segundo as investigações, a Construtora Valor recebeu aproxi-
madamente R$ 20 milhões, mas não entregou as obras. 

No dia 19 de março, o ex-governador Beto Richa (PSDB), foi 
preso pelo Gaeco. Alguns dias depois, o tucano, a ex-primei-
ra-dama e ex-secretária da Família e Desenvolvimento Social, 
Fernanda Richa, e outras cinco pessoas viraram réus por obs-
trução de investigação de organização criminosa no âmbito da 
Operação Quadro Negro. Richa também é réu por organização 
criminosa, corrupção passiva e prorrogação indevida de contrato 
de licitação. São sete processos criminais integram a operação. 
Richa é réu em três deles.

AGENTES do Gaeco cumpriram dois mandados judiciais em Umuarama

FOTOS: DIVULGAÇÃO

OBRA investigada pela equipe do Gaeco
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Incentivo a aviação no PR
Voar de Pato Branco, Toledo, 

Ponta Grossa ou Cascavel para 
Curitiba já é uma realidade. Agora, 
moradores de outras 10 cidades, 
e região, também terão esse bene-
fício. Durante o lançamento feito 
pelo Governo da primeira etapa do 
programa Voe Paraná, deputados 
estaduais participaram do evento.

Os parlamentares elogiaram 
dado pelo Governo do Estado ao 
turismo e desenvolvimento econô-
mico, que recebe a adesão da com-
panhia aérea Gol com a empresa 
de táxi aéreo Two Flex.

Neste primeiro momento, os 
municípios beneficiados serão 
Paranaguá, Arapongas, Campo 
Mourão, Francisco Belt rão, 
Paranavaí, Cianor te, Telêmaco 
Borba, Cornélio Procópio, União 
da Vitória e Guaíra.

O presidente da Assembleia 

Segunda fase
O governador Ratinho Junior informou que outras cidades do Estado deverão 

encorpar o programa nos próximos meses, desde que haja liberação por parte da 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e também escala de demanda. “Pre-
cisamos fortalecer os aeroportos e voos regionais. Estamos trabalhando para 

aumentar a malha viária logo em seguida e negociando com outras companhias 
aéreas interessadas em operar dentro da nossa malha regional”, afirmou.

Os deslocamentos em parceria com a Gol serão feitos por aeronaves Cessna 
Grand Caravan de até 9 lugares, com média de três a quatro voos semanais. Curitiba 

será o principal destino, mas há também rotas interligando cidades do Interior.
Aos novos voos somam-se às linhas aéreas operadas pela Azul, o que consolida 

a malha aeroviária do Paraná como uma das maiores do País. A Azul já possui voos 
regulares ligando Curitiba a Toledo, Pato Branco, Ponta Grossa, Maringá, Cascavel, 

Londrina e Foz do Iguaçu.

Legislativa do Paraná (Alep), depu-
tado Ademar Traiano (PSDB), que é 
de Francisco Beltrão, disse que os 
voos são de extrema importância 
para a atração de investidores nas 

mais diversas regiões do estado, 
em especial no Sudoeste. “De fun-
damental importância porque você 
permite que a região tenha acesso 
a essa integração entre interior e 
capital. Além disso, os investido-
res que pretendem se instalar no 
interior do Paraná têm dificuldade 
de locomoção, o tempo de carro é 
muito longo, e voos como esses 
permitirão levar novos investidores 
que acreditam nas potencialidades 
da região Sudoeste e demais muni-
cípios do Paraná. Com esses voos, 
estarão em pouco tempo podendo 
fazer seus negócios em todas as 
regiões do estado”, relatou.

PROGRAMA Voe Paraná, lançado pelo Governo, faz com que estado ganhe 10 novas rotas de voos. 

ORLANDO KISSNER/ALEP
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Educadores
para autistas

O acompanhamento 
adequado de alunos 
autistas, ou diagnosti-
cado dentro do Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
na rede pública estadual 
de ensino foi aprovado 
pelos deputados durante 
a sessão plenária da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná (Alep) na 
tarde da quarta-feira (7). A 
iniciativa autoriza o Poder 
Executivo a implantar Cen-
tros Avançados de Estudo 
e Capacitação de Educado-
res que serão especializa-
dos no atendimento aos 
alunos com esta condição.

Se for sancionada 
pelo governador, a Lei 
determina que sejam 
qualificados professo-
res, equipe pedagógicas 
e funcionários de escolas 
para receberem os alunos 

autistas. “Hoje os alunos 
já são atendidos, mas é 
preciso que permaneçam 
nas salas de aula até os 
estudos serem comple-
tos”, explicou o autor do 
projeto, deputado Profes-
sor Lemos (PT).

A Secretaria Estadual 
de Educação (SEED) deve 
instituir os centros de pre-
paro, formação e acom-
panhamento “porque não 
basta ter um seminário 
preparatório inicial. Os 
centros serão perma-
nentes para acompanhar 
todos os passos dos 
estudantes dos profis-
sionais que atuarão com 
eles em todo Paraná”, 
justificou. O projeto foi 
aprovado em primeira dis-
cussão e volta à Ordem 
do Dia em plenário na pró-
xima segunda-feira (12).

Imóveis
Em segunda discussão, deputados estaduais aprovaram 

projeto de lei que obriga construtoras e incorporadoras 
imobiliárias a divulgar o histórico de empreendimentos já 

concluídos ou em andamento assim que lançam a venda de 
novos imóveis. O objetivo é tornar claro aos consumidores os 
cronogramas anteriores das obras das empresas, que podem 
ter tido atrasos e descumprimentos de cláusulas contratuais.

DEPUTADOS aprovam a criação de Centros de Capacitação de Educadores 
especializados no acompanhamento de autistas

DÁLIE FELBERG/ALEP

Mina de ouro
Um movimento intenso de 
jatinhos de executivos de bancos 
começou no Aeroporto de 
Brasília com a notícia do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
de que vai lutar para incluir a 
capitalização na Reforma da 
Previdência. Se passar, o cidadão 
poderá ter uma opção mista 
- colaborar para o Governo e 
fazer a previdência nos bancos. 
É uma mina de ouro, e o tema 
já foi pivô da briga do ministro 
com deputados que barraram 
a proposta. Não à toa o Palácio 
do Planalto quer acompanhar 
de perto e o senador Flávio 
Bolsonaro (PSC-RJ), filho do 
presidente, pediu a relatoria 
no Senado.

Calma, doutor
A intensidade com que Guedes 
cobra a capitalização na reforma 
causou estranheza até em 
colegas do Palácio e em muitos 
parlamentares do Congresso.  
É muita sede.

Prévia
Mas a presidente da CCJ, senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), 
confirmou a sindicalistas que 
a Casa deve manter o texto 
aprovado pela Câmara.

Pela tangente
A senadora adiantou aos 
representantes da Frente 
Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público e o Fórum das 
Carreiras de Estado que ajustes 
como suas demandas à inclusão 
de estados e municípios podem 
ser atendidos na PEC paralela.

Supremo atropelo
A maioria dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal 
atropelou a pauta, o Código de 
Processo Penal e a Constituição 
para salvar Lula: além de 
empurrar a ordem do dia, o 
plenário não poderia analisar 
ação impetrada diretamente 
na Corte antes de passar pelo 
TRF4 - o que não houve. E não 
existe na Constituição uma linha 
que prevê cela especial para 
ex-presidente condenado. A lei é 
a mesma para todos.

Voto vencido
A única voz constitucional 
no plenário foi o ministro 
Marco Aurélio Mello, que não 
acompanhou o relator Edson 
Fachin. O STF abriu precedente 
perigoso ao manter Lula com 

privilégios. Mello, aliás, é 
conhecido como voto  
vencido na Corte. 

Plano$ 
Senadores não têm a menor 
pressa em discutir um Projeto 
de Resolução que acaba com o 
plano de saúde da Casa. Além 
dos atuais parlamentares, têm 
direito ao benefício ex-senadores 
e seus cônjuges e dependentes. 
O PRS (8/2019) está esquecido 
na CCJ desde fevereiro e aguarda 
parecer do relator Sérgio 
Petecão (PSD-AC). 

Do seu, do nosso
A Coluna revelou que 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, os gastos, bancados 
com recursos públicos, já somam 
mais de R$ 5,6 milhões. 

Calma nessa hora
O contribuinte em débito 
com a União poderá ter um 
prazo maior para regularizar 
sua situação antes de receber 
uma cobrança executiva da 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional. Foi aprovado na CCJ 
do Senado o Projeto de Lei 
467/18, do senador José Serra 
(PSDB-SP), que altera o processo 
administrativo fiscal federal 
regulamentado pelo Decreto 
70.235, de 1972. 

A regra
A norma, atualmente, dá 30 
dias para cobrança amigável da 
dívida federal. Se o devedor não 
saldar seu débito nesse prazo, 
o processo já é encaminhado à 
PGFN para execução. 

Quem diria...
... O PT pedindo para Lula ficar 
preso em Curitiba. 

No mais
Coitados dos presos condenados 
que não indicaram um ministro 
para o STF. 
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MAIS

Segundo sábado do mês é dia de Sabadão, 
quando o comércio de Umuarama fica 
aberto até mais tarde – 17h. Aproveite 
muito as oportunidades preparadas 
especialmente para esta data, mais que 
especial, pois no domingo (11) é Dia dos 
Pais. Una o útil ao agradável e aproveite 
para comprar o presente do seu pai (e avô 
e tio e padrasto…) aqui. Nossa cidade tem 
tudo de bom para presentear aquele que 
faz tudo para que você fique bem.

CERTO

Todos os 104 estandes disponibilizados para 
a Feira Ponta de Estoque de Umuarama 
já foram comercializados, de acordo com 
a comissão organizadora do evento – 
considerado o maior de todo Noroeste do 
Paraná no segmento de vendas do varejo. 
Vão marcar presença empresas do ramo 
de confecções, calçados, jeans, trajes de 
festa (masculinos e femininos), bijuterias e 
acessórios, blusas de lã, jaquetas, acessórios 
para celulares, artesanato, flores, estofados, 
poltronas, camas box e até materiais de 
construção, a grande novidade do ano. Os 
descontos prometem ultrapassar os 70%.

ÓTIMO

A Feira Ponta de Estoque de Umuarama 
está em sua 44ª edição e, como nos anos 
anteriores, acontece na segunda quinzena 
de agosto – exatamente entre os dias 22 
e 24 – no Parque de Exposições Darío 
Pimenta Nóbrega, com entrada franca 
e estacionamento idem. A Churrascaria 
Brasil também confirmou presença e vai 
levar suas delícias todos os dias.

TUDO

Inclusive, a Praça de Alimentação na Feira 
Ponta de Estoque é um destaque sempre 
mais que especial: lanches (hambúrgueres, 
chawarma e cachorrão especial), pastéis, 
pizza, churros, crepes, cocadas e doces e 
bombons. Ah, sim, e tem aquele chope 
geladíssimo! Mais: brinquedos infláveis para 
a garotada, balões, pipoca, açaí e outras 
delícias. Um passeio completo para ser feito 

em família e com os amigos.

REGISTRO

A abertura oficial da Feira Ponta de Estoque, 
que está em sua 44ª edição, será na quinta-
feira (22) às 18h30 e encerramento às 22h. 
Na sexta-feira (23) o horário de atendimento 
será das 9h às 22h e no sábado (24) das 9h 
às 18h. Para saber mais detalhes ou tirar 
quaisquer dúvidas, por favor entre em 
contato com a Aciu pelo telefone (44) 3621-
6713 e fale com a Camila.

TOPS

Maringá receberá nesta hoje o Salão de 
Franquias, uma vitrine com mais de 20 
franqueadoras para interessados em investir 
nesse modelo de negócio. O encontro ocorrerá 
na sede regional do Sebrae, das 15h às 20h. 
Voltado à geração de negócios, o Salão 
apresentará franquias dos segmentos de 
alimentação, beleza, saúde, comunicação, pet, 
entre outros, cujo valor de investimento varia 
entre R$ 10 mil e R$ 330 mil. Três empresas 
associadas à Aciu vão participar deste que é 
considerado o principal evento de franquias do 
Paraná: Portal da Cidade, Ângulo Pesquisas e 
Revista Kids.

À TONA

Empresários do comércio varejista começam 
verificar melhoras na economia local, conforme 
abordagem feita pela Aciu. Segundo o 
presidente Orlando Luiz Santos, mesmo que 
discretas, as melhoras são apontadas pela 
maioria dos comerciantes entrevistados nos 
dois últimos dias. Regina Lucia Mariani Santana, 
empresária do ramo de calçados, disse que com 
um trabalho contínuo tudo fica bem. Clóvis 
Bruno Filho observa que muitos empresários 
estão investindo, apostando em novos nichos, 
renovando fachadas e interiores, não baixando 
a cabeça e acha isso é muito positivo.

14 BIS

O governador Ratinho Junior lançou na 
quarta-feira, em parceria com a empresa 
aérea Gol, um programa chamado “Voe 
Paraná”, anunciando a criação da maior 
malha aérea do Brasil. Como nossa linda 

e próspera cidade não constava na lista 
de localidades contempladas, várias 
pessoas entraram em contato com a Aciu 
para saber por quê. Acontece que o tal 
programa vai oferecer aviões Cessna de 
9 lugares, que servirá aos chamados voos 
domésticos, em cidades com aeroportos 
menores, bem menores que o daqui.

BOING

O Aeroporto Orlando de Carvalho está 
pronto para receber aviões de grande 
porte e o primeiro voo, confirmado para 
o dia 9 de setembro, terá já de cara a 
aeronave turboélice ATR-72 da Azul, com 
capacidade para 72 lugares. Inclusive 
membros da empresa e representantes da 
Anac estiveram em Umuarama na última 
semana para finalização dos trâmites. 
Preparem as bagagens e boa viagem!

AGREGADOS

A primeira reunião de empresários do ramo 
de óticas e relojoarias foi um sucesso! Agora 
partem para a formação de um Núcleo 
Setorial, coordenado e apoiado pela Aciu. As 
ideias fluíram e os projetos já começaram 
a surgir. Fortes são, mais fortes ficarão, 
pois a luta pelo bem comum, quando feita 
por todos, é seguramente de vitórias. 
A próxima reunião já foi marcada para 
o dia 4 de setembro e os interessados 
podem entrar em contato com a Aciu pelo 
telefone (44) 3621-6700.

AGREGADOS II

E por falar na formação de Núcleos 
Setoriais, o próximo a ser coordenado na 
Aciu é o de Auto-Peças e Oficinas de Motos. 
Empresários que atuam no ramo estão 
convidados a participar da primeira reunião, 
que está agendada para a próxima terça-
feira, dia 13 de agosto, às 19h30.

PAUSA

Lembrando que na semana que vem 
teremos um feriado em Umuarama. 
Será na quinta-feira, dia 15 de agosto. 
É um dia santo de guarda, Assunção da 
Virgem Maria, popularmente conhecido 
de Assunção de Nossa Senhora (ou de 
Maria). Foi uma troca realizada pelo 
prefeito Alexandre Ceranto, nos anos 80, 
com o feriado do dia 8 de dezembro – 
Imaculada Conceição de Maria Santíssima.

FOCO

Não julgue para não ser julgado. Não 
aponte para não ser apontado. Não faça 
para seu próximo o que não gostaria que 
fizessem para você. Tudo é muito simples. 
Boa semana!



09LOCALUMUARAMA, 09 DE AGOSTO DE 2019

Começa reperfilamento na
região da Praça Anchieta
A Prefeitura de Umuarama está 

realizando reperfilamento asfáltico em 
ruas da região da Praça Anchieta, na 
Zona 5. O trabalho começou no início 
da semana e a previsão é de conclu-
são em cerca de 10 dias. A novidade 
é a utilização da vibroacabadora adqui-
rida pelo município, que permite um 
trabalho rápido, economia de material 
e melhor acabamento.

O equipamento faz parte da lista 
de mais de 80 veículos, máquinas e 
implementos adquiridos pela Prefeitura 
a partir de 2017. O pátio rodoviário foi 
totalmente renovado, com a aquisição 
de novas pás carregadeiras, motoni-
veladoras, caminhões, tratores, esca-
vadeira hidráulica, rolo compactador, 
ônibus e uma série de carros baixos, 
atendendo praticamente todas as 
áreas da administração.

“Com isso foi possível aumentar 
o volume e a qualidade dos serviços 
prestados à população, ampliar o cui-
dado com as estradas rurais e também 
a conservação do pavimento asfáltico, 
além da realização de novas obras de 
pavimentação”, apontou o prefeito Celso 
Pozzobom. O secretário Isamu Oshima 
(Obras, Planejamento Urbano e Projetos 

Técnicos) lembrou que depois de muitos 
anos a Prefeitura voltou a asfaltar vias 
públicas com mão de obra e equipamen-
tos próprios, além de realizar recapea-
mento e reperfilamento asfáltico.

Na região da Praça Anchieta, a Prefei-
tura está recuperando buracos no pavi-
mento e aplicando uma camada uniforme 
de massa asfáltica quente, que vai garan-
tir a qualidade das vias por vários anos.

Vias recuperadas
Nesta etapa, o trabalho compreende a Avenida Guarani (entre as praças 

Anchieta e Manuel da Nóbrega); na rua Maristela (entre a Av. Guarani e a rua 
Florianópolis); na rua Curitiba, desde a Domingos de Paula até a Av. Rio Grande 

do Norte, no Detran; e na Florianópolis, da Avenida Apucarana até a rua Xingu. A 
estimativa é de utilização de 400 toneladas de massa asfáltica.

TAPA buracos e aplicação de camada de massa asfáltica quente garantem qualidade das vias por vários anos

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,01 0,19 2,42 3,22
IGP-M (FGV) 0,80 0,40 4,79 6,39
IGP-DI (FGV) 0,63 -0,01 4,39 5,56

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/19 865,00 16,25 -1,3%
FARELO ago/19 294,80 1,80 -3,6%
MILHO set/19 411,00 4,50 -6,3%
TRIGO set/19 498,50 10,25 -3,2%

Ações % R$
Petrobras PN +2,93% 26,35 
Vale ON +1,51% 47,18 
ItauUnibanco PN +0,54% 37,00 
Bradesco PN +0,49% 35,06 
Ambev S/A ON -2,23% 20,17 
BRF S/A ON +4,94% 36,32

IBOVESPA: +1,30% 104.115 pontos

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,0764 1,0651 1,0639
IGP-DI (FGV) 1,0693 1,0604 1,0556
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 70,85 0,7% 4,1% 70,50
MILHO 29,54 0,0% -0,6% 29,00
TRIGO 46,63 0,1% 0,3% 48,00
BOI GORDO 150,99 0,0% 0,2% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 106,07
Libra est. 0,8239
Euro 0,8922
Peso arg. 45,40

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 3,9260 3,9270 +2,9%

PTAX  (BC) -1,1% 3,9403 3,9409 +4,7%

PARALELO -1,2% 3,8400 4,1500 +3,0%

TURISMO -1,2% 3,8400 4,1300 +3,0%

EURO -1,4% 4,4151 4,4170 +5,4%

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 08/08

Iene R$ 0,0372
Libra est. R$ 4,78
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.542,50 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/08

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 75,00 4,9% 1,4%
SOJA Paranaguá 82,00 4,5% 1,2%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% 0,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Saúde Municipal realiza
mutirão da ortopedia

A Secretaria Municipal de 
Saúde realizou um mutirão de 
or topedia para atendimento de 
crianças, adolescentes e jovens 
no último sábado, 3, no Cen-
tro de Especialidades Médicas 
(CEM). As consultas ocorreram 
entre as 7h30 e 12h. Apesar 
dos avisos e confirmações por 
telefone, cerca de 25% dos 
pacientes não compareceram.

A secretária Cecília Cividini 
informa que foram agendadas e 
confirmadas 62 consultas com 
pacientes de 0 a 18 anos. “Os 
médicos atenderam 47 pacientes, 
alguns deles aguardando atendi-
mento especializado com or to-
pedista desde o ano passado. 
Mas 15 pacientes faltaram sem 
aviso prévio ou justificativa, o que 
diminuiu o alcance do mutirão”, 
lamentou a secretária.

Caso as faltas fossem comuni-
cadas com antecedência, a Secre-
taria de Saúde poderia ter chamado 
outros pacientes que estão na lista 
de espera por esta especialidade. 
Os pacientes atendidos no sábado, 
pelos ortopedistas Alexandre Tha-
deu Meyer e Maxsuel Fidelis de 
Padua Almeida, voltaram para 
casa com datas agendadas para 
retorno ou com data prevista para 

O prefeito Celso Pozzobom destacou os resultados do mutirão, que reduz a fila de espera por esta especialidade

um próximo agendamento.
“Graças a esta ação e aos 

atendimentos rotineiros no CEM, 
nesta área, no momento não 
temos mais fila de espera por 
período prolongado para pacien-
tes de até 18 anos, tanto para 
primeiro atendimento como para 
retornos de acompanhamento com 

especialista”, acrescentou a secre-
tária Cecília Cividini. 

O prefeito Celso Pozzobom 
destacou os resultados do muti-
rão, que vem reduzindo a fila 
de espera por esta especiali-
dade, mas também lamentou a 
ausência de pacientes após a 
confirmação de presença pelo 
telefone. “A Secretaria de Saúde 
vem realizando esforços concen-
trados para agilizar o atendimento 
na área de or topedia e mesmo 
assim, quase 30% dos pacien-
tes não comparecem, ocupando 
o lugar de outros que precisam 
das consultas e estão na lista de 
espera”, comentou.

Fila anda
Através dos mutirões já foram atendidos mais de 450 pacientes, a grande 

maioria da fila que estava represada em ortopedia, desde o início do ano 
passado. “O objetivo é atender ao maior número possível, por isso realiza-

mos os mutirões e confirmamos individualmente as presenças dos pacientes. 
Infelizmente, alguns não comparecem. Mas esforço é válido e a população, 

que merece atendimento rápido e de qualidade, é a maior beneficiada”, com-
pletou Pozzobom.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Ação da PF realiza
prisão em Umuarama

A Polícia Federal deflagrou a Ope-
ração Teçá na quinta-feira (8), para 
desarticular organizações criminosas 
especializadas em contrabando de 
cigarros de origem estrangeira, no 
Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio 
Grande do Norte. O Exército Brasileiro 
e a Corregedoria da Polícia Rodoviária 
Federal colaboram nas ações vincu-
ladas à deflagração da Operação. A 
ação também foi desencadeada em 
Umuarama, onde dois endereços 
foram visitados. Num deles, no Con-
junto Global, um homem foi preso e 
veículos foram apreendidos.

Cerca de 130 policiais federais 
deram cumprimento a cumpridas 
73 ordens judiciais expedidas 
pela 1ª Vara Federal de Naviraí/
MS. Foram 40 mandados de pri-
são preventiva e 33 mandados de 
busca e apreensão, nas cidades 
de Eldorado/MS, Mundo Novo/MS, 
Japorã/MS, Amambai/MS, Igua-
temi/MS, São Gabriel do Oeste/
MS, Rio Brilhante/MS, Maringá/
PR, Umuarama/PR e Mossoró/RN.

De acordo com as investiga-
ções, as organizações criminosas 
possuem base territorial no Mato 
Grosso do Sul e articularam uma 
aprimorada rede para internação e 

transporte de cigarros estrangei-
ros no território nacional, os quais 
ingressam no Brasil pela região da 
fronteira com o Paraguai.

Foi apurado também que as 
organizações criminosas consegui-
ram cooptar um policial para auxiliar 

em suas atividades delituosas e 
possuíam significativa capacidade 
logística, a qual era utilizada prin-
cipalmente para a introdução e o 
transporte de cigarros de origem 
estrangeira no Mato Grosso do Sul 
e Estados vizinhos com destino a 
outras localidades do País.

UM ANO INVESTIGANDO
No curso da investigação, rea-

lizada entre os anos de 2018 e 
2019, foram apreendidos pela Polí-
cia Federal e outras forças, sempre 
em integração de esforços, 155 veí-
culos utilizados para o transporte 
de cigarros de origem estrangeira, 
tendo sido presas 75 pessoas 
envolvidos em práticas ilícitas, 
capitaneadas pelas Organizações 
Criminosas hoje desarticuladas.

AGENTES da Polícia Federal revistando residência no Jardim Global em Umuarama

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Comboio
Dentre as ocorrências, des-

taca-se a apreensão efetuada na 
cidade de Ivinhema/MS, no dia 
15/6/2018, quando foram apreen-
didas 11 carretas carregadas com 
cigarros paraguaios e nove pessoas 
foram presas. Contabilizou-se, na 
ocasião, 1 milhão de maços de 
cigarros, avaliados, conjuntamente 
com os veículos apreendidos, em 10 
milhões de reais. JOIAS apreendidas no decorrer das investigações
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Nelli a um passo de entregar a cadeira para Comparsi
A Câmara Municipal de Umuara-

ma recebeu ontem (quinta-feira, 8) 
à tarde, minutos antes do pronun-
ciamento do presidente, vereador 
Noel do Pão (PSC), a decisão tran-
sitada em julgado do processo de 
cassação de mandato do vereador 
Marcelo Nelli (Solidariedade).

O documento foi enviado a pe-
dido da Procuradoria do Poder Le-
gislativo, tão logo recebeu a no-
tificação do diretório regional do 
partido MDB (Movimento democrá-
tico Brasileiro), para que a Câmara, 
por sua vez, notificasse o vereador 
sobre tal decisão.

A intenção do partido é fazer com 
que Nelli deixe a cadeira à disposi-
ção do suplente, Antonio Comparsi, 
que é presidente do MDB municipal.

Como o comunicado foi feito duran-
te período de recesso no mês de ju-
nho, a Câmara procurou Nelli em seus 
endereços, mas não o encontrou.

A última forma encontrada pelo 
jurídico do Legislativo Municipal, foi 
a notificação por Hora Certa, mes-

Sem prazo
De acordo com a procuradora Rosane 
Meyer, como a Câmara Municipal rece-
beu ontem a comunicação oficial do STF 
a respeito da decisão de cassação de 
mandato, o período que Nelli tinha para 
se pronunciar para a Casa de Leis, apon-
tando legalmente que não teria perdido os 
direitos políticos, caiu por terra.
“Existe uma decisão judicial que decreta a 
perda de cargo e, como temos levantado, 
não caberia à Câmara fazer deliberação em 
plenário. Mas temos um procedimento a ser 
adotado. Vamos montar a documentação, para 
cumprir a decisão judicial e prestarmos conta 
no processo judicial. Para tanto será convocada 
a Mesa Diretora, que é o órgão gestor do Poder 
Legislativo Municipal”, explica.
Ela reitera, que a tramitação atual conti-
nua, com prazo de 3 dias úteis para que o 
vereador se pronuncie, até que esta nova 
decisão seja cumprida.

mo sem a presença do vereador.
RECADO NA PORTA

Na tarde de ontem, quando os 
técnicos foram até o gabinete noti-
ficar Nelli, encontraram um recado 
na porta, escrito pela chefia do ga-
binete, dando conta de que estaria 

PRESIDENTE da Câmara, vereador Noel do Pão com o documento expedido pelo STF sobre a cassação do mandato 
de Nelli

PROCURADORA Rosane Meyer explica que decisão judicial deve ser cumprida pela Câmara

prestando serviços externos e não 
havia ninguém na sala.

Agora Marcelo Nelli teria um perí-
odo de três dias úteis, contando 
a partir da sexta-feira (9) para en-
viar uma resposta formal e emitir 
uma defesa.

Eventual defesa
Apesar de não poder oficialmente 
falar pelo vereador sobre qualquer 
tipo ou eventualidade de defesa 
judicial, a procuradora foi questio-
nada sobre a tramitação e ressal-
tou que Nelli pode talvez discutir 
sobre uma ação rescisória, mas a 
procuradoria apenas deve se ater 
em manter a ordem e cumprir os 
prazos judiciais.

Reunião hoje
Com o comunicado oficial do STF, 
a Mesa Diretora da Câmara Mu-
nicipal de Umuarama deverá se 
reunir hoje (sexta-feira, 9) a pedido 
do presidente para tomar ciência 
do documento e dar andamento à 
ordem judicial. O vereador deveria 
ser notificado oficialmente nesta 
quinta-feira conforme agendamen-
to feito através da notificação por 
Hora Certa, segundo as normas do 
Código de Processo Civil.

Mais de 80 diligências

Nelli teve o mandato cassado 
em última instância no Supremo 
Tribunal Federal (STF) após acór-
dão da ministra Rosa Weber. O 
processo tramitava desde 2010 
na justiça e surgiu porque o ve-
reador, que era presidente da Câ-
mara naquela época, contratou o 
próprio irmão Cristiano Derenus-
son Nelli como secretário-geral da 

Segundo o presidente da Cãma-
ra, vereador Noel do Pão, foram fei-
tas mias de 80 diligências à procura 
do vereador Marcelo Neli, para que 
fosse notificado da decisão. “Nos 

últimos 20 dias ele foi procurado tam-
bém em sua casa, mas fomos recebi-
dos dizendo por pessoas que diziam 
que ele não se encontrava. Não po-
demos invadir a residência. A alega-

ção anterior é que ele estava em 
recesso e teria viajado. Mas agora 
não estamos mais em recesso”, 
disse o presidente e temos que 
cumprir as medidas judiciais.

A decisão da Justiça
Casa. Em paralelo Cristiano 
também era comissionado 
na Câmara dos Deputados 
no gabinete de Osmar Ser-
raglio. Para ‘limpar a barra’ 
Nelli exigiu que todos os 
funcionários assinassem 
uma declaração afirmando 
que não possuíam outros 
cargos públicos.

ALEX MIRANDA

ALEX MIRANDA

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Afsu encara o segundo
da tabela no paranaense

Neste sábado (10), em Mare-
chal Cândido Rondon o Afsu volta 
às quadras para o duelo contra 
o Copagril Futsal, que ocupa a 
segunda posição na tabela do cam-
peonato Paranaense de Futsal. O 
jogo promete fortes emoções.

Umuarama, que até quar-
ta-feira (7) alcançou o quar to 
lugar ao conquistar a vitória de 
6 a 1 contra Palmas no último 
sábado (3), caiu novamente na 
tabela por conta dos resultados 
de times adversários.

Como as rodadas não param 
o Afsu voltou para o 5° lugar na 
classificação e o Muffatão/Sicredi/
Cascavel assumiu nova posição.

Segundo o treinador Nei Victor, 
o time segue apenas com um des-
falque. O jogador Caça se machu-
cou na última partida.

Semifinal no Citadino
Confrontos decis ivos 

movimentarão o Ginásio 
de Espor te Amário Vieira 
da Costa em Umuarama na 
próxima segunda-feira (12). 
Quatro times se enfrentam 
no jogo de volta da semi-
final do Citadino de Futsal 
Chave Prata.

A largada será entre 
Chopp Queen e o Ó O Gás 
FC, às 19h15. Em seguida, 
às 20h30, Paraíso Móveis 
enfrenta o Vidro Mais. A 
equipe Chopp Queens che-
gou à final com a melhor 
participação.

Inter Bairros
 
No próximo sábado acon-

tecerá na Arena Distrito de 
Serra dos Dourados às 9h, o 
jogo entre Jardim São Cristo-
vão e o Conjunto 1° de Maio. 
Logo mais, às 10h15 o Serra 
dos Dourados pega o Aceru/
Acel. No domingo (11) nos 
mesmos horários Lovat pega 
o Conjunto Ouro Branco e o 
A.A. Guarani Futebol Clube 
enfrenta o Colégio Bento Jar-
dim União.

O projeto vem crescendo 
e beneficiando jogadores 
mirins, dando visibilidade 
para os destaques que estão 
sendo observados pelo pro-
fessor Milton Laurindo.

“A preparação está sendo 
baseada nos pontos for tes do 
time adversário, desenvolvendo 
confiança e trabalho para bus-
car mais uma vitória e retomar 
a quarta posição”, explica o téc-
nico. Em caso de uma derrota, 
o time pode cair mais uma colo-
cação. Mesmo tendo enfrentado 
o Copagril na primeira rodada, 
Nei explica que será um desafio 
maior neste segundo confronto. 
“O adversário possui alto investi-
mento e está ganhando força ao 
longo do campeonato”.

Um fator que beneficia o time, 
é um dia a mais no intervalo entre 
um jogo e outro. De acordo com 
Nei, “isso ajuda na recuperação 
dos atletas, que ficam mais dis-
postos para enfrentar os próxi-
mos adversários”.

NEI Victor analisou os pontos fortes do adversário e passa instruções aos jogadores do Umuarama

JOÁS CAVALCANTE
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Sete brasileiros
nas finais em Lima

O Brasil colocou 10 nadadores 
e nadadoras, além da equipe do 
revezamento medley misto, na 
água na tarde de quinta-feira (8) 
nos Jogos Pan-americanos de Lima 
Peru. Tendo saldo positivo com 
sete atletas que classificaram para 
as finais, além da equipe do reve-
zamento medley mistos.

Larissa Oliveira e Daynara de 
Paula no 100m livre feminino, 
Breno Correia e Marcelo Chierighini 
no 100m livre masculino, Etiene 
Medeiros e Fernanda De Goeij no 
100m costas feminino, Guilherme 
Guido no 100m costas masculino e 
a equipe do 4x100m medley misto.

Infelizmente na prova de 200m 
peito o Brasil não conseguiu a clas-
sificação, tanto no feminino quanto 
masculino. Pâmela Souza, Bruna 
Leme e Caio Pumputis não obtive-
ram um dos oito melhores tempos 
de suas provas.

No revezamento, Brasil obteve 
o segundo melhor tempo na dis-
puta da primeira série, a estratégia 

utilizada foi alternar homens e 
mulheres. Com Leonardo de Deus 
abrindo de costas, depois Vinícius 
Lanza entrou na água 5 segundos 
atrás de Canadá e Colômbia, times 
que já haviam entrado com dois 

homens na água. Ele rapidamente 
tirou o tempo de desvantagem e 
abriu boa liderança que o Brasil 
apenas segurou na hora dos 100m 
livre. Todas as finais aconteceram 
na noite de ontem.

Falcão, o craque do futsal, 
estará em Umuarama amanhã 
(10), no Ginásio Amário Viera da 
Costa. Às 20h, ao lado de celebri-
dades da internet, participa de uma 
partida cheia de dribles e golaços.

O evento denominado Jogo do 
Rei, é uma turnê que o ex-joga-
dor da seleção brasileira de fut-
sal realiza pelo país, após ter se 
aposentado do futsal profissional.

Falcão estará acompanhado dos 
youtubers Lucaneta, Igor Rezende, 

O craque volta ao ‘Vierão’
Jukanalha e Lucas BZK e também 
dos freestylers Adonias e Diego.

A reportagem do Jornal Tribuna 
Hoje News manteve contato com 
Vamir Andrean, organizador do 
evento, para saber qual será o 
time que jogara contra Falcão. 
“Não posso divulgar os nomes 
dos atletas, mas alguns empre-
sários e patrocinadores farão 
par te do time”, disse Andrean, 
ressaltando que o time de Umua-
rama será o AFCA - Associação de 

Futsal Capital da Amizade.
Como forma de entreteni-

mento aos umuaramenses, Van-
der afirma que o evento será 
uma oportunidade de destacar 
a equipe AFCA. “Vamos oferecer 
a população de Umuarama um 
evento espor tivo diferenciado, 
para o entretenimento de todos 
e fazer um pré-lançamento da 
AFCA, que em 2020 tem projeto 
para disputar o Campeonato Para-
naense de Futsal”.

FERNANDA de Goeij foi uma das classificadas para a final

ALEXANDRE LOUREIRO
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festa de casamento com Sílvia. Amadeu 
afirma a Rael que fará um novo pacto entre 
os Matheus e os Ramirez. Amadeu fala 
com Maria da Paz. Vivi e Beatriz convidam 
Merlin para morar em sua casa e Téo as 
agradece. Chiclete convence Adão e Lean-
dro a fazerem um pacto por Maria da Paz. 
Agno visita Cássia e explica o pedido de 
guarda na Justiça. Adão garante a Maria 
que Jô é sua inimiga. Os Matheus e os 
Ramirez se reúnem para um novo pacto. 
Adão ameaça atirar contra Amadeu.

As aventuras de Poliana 
Débora e Afonso convidam Claudia e 

Durval para serem padrinhos de seu casa-
mento. Guilherme encontra Dark Lady no jogo 
novamente e desconfia que seja Raquel. Fer-
nanda procura Durval e pede que ele o ajude 
a criar suas filhas, pois não está sabendo 
lidar sozinha. Lorena pega a HQ de Vetherna 
emprestado de Mário para alegrar sua irmã. 
Glória convida Branca a voltar para o CLA 
como presidente.   Marcelo conta a Roger e 
Guilherme o problema de sua mãe. Iure pede 
que Pendleton devolva o braço de Sophie 
em troca do seu silêncio. Lindomar sofre um 
acidente dentro de casa.

Cúmplices de um resgate 
Joel precisa de dinheiro para pagar o 

prejuízo da caminhonete e liga para cobrar 
a dívida de Geraldo. Isabela vai ao quarto 
de Manuela e pede para irmã ficar preparada 
para fugir a qualquer momento. Ofelio mostra 
o vestido para Regina e faz como Isabela lhe 
pediu. Lola descobre que Meire está doente. 

Fiorina pede para “Antonella” cuidar da sor-
veteria por um momento. Geraldo e seus 
capangas chegam ao vilarejo. Vargas entra 
na sorveteria e Marina se esconde. Geraldo 
paga uma parte da dívida com Joel. Manuela 
pensa que Geraldo foi ao vilarejo fazer mal 
a sua família.

Topíssima 
André dá uma bronca em Vitor. Mada-

lena surpreende a todos e entra na sala 
do delegado. Ela pega a arma de André e 
aponta para Vitor. Rafael pede a permis-
são de Mariinha e Antonio para namorar 
Gabriela. Com a arma apontada para Vitor, 
Madalena pede para todos saírem da sala. 
Antonio e Mariinha permite o namoro entre 
Gabriela e Rafael. Madalena obriga Vitor a 
contar tudo sobre o relacionamento com 
Jandira. André chama a divisão antisse-
questro para conter Madalena. Vitor ter-
mina de contar tudo para a mãe de Jandira 
e permanece em sua mira.

Jezabel 
O profeta faz novo apelo ao céu, que 

com mais fogo transforma o grupo em cin-
zas. Uriel conta a Acazias que perto de 
Elias há apenas cinzas. O rei manda Sidô-
nio e mais cinquenta homens buscarem o 
profeta. Jezabel fica arrasada e desmaia 
ao saber da morte de Hannibal. Sidônio 
pede clemência a Elias, que segue com ele 
ao palácio, por recomendação celeste. O 
profeta diz a Acazias que ele morrerá, e o 
rei ordena sua morte.
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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.
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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.
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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
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dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
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Malhação 
Serginho repreende Rita por conside-

rar a ideia de Tadeu de sequestrar Nina. 
Jaqueline presenteia Madureira, que se 
emociona com a menina. Raíssa incentiva 
Thiago a falar com Jaqueline. Madureira 
surpreende Carla com um anel de noivado. 
Carla anuncia seu noivado a Thiago, Raíssa 
e Rita. Marquinhos tenta se aproximar de 
Nanda. Lígia cuida de Carol. Sophia anun-
cia que treinará Nanda e Raíssa para o 
concurso de música. Góes aborda Marco 
e afirma que tem uma delação para fazer.

Bom sucesso 
Alberto diz a Sofia que deseja que 

Paloma lhe ensine a viver. Paloma aceita o 
emprego de acompanhante que Alberto lhe 
oferece. Ramon diz a Leo que nunca mais 
abandonará a família. Ramon celebra com 
Paloma e os filhos a notícia de seu casa-
mento. Diogo fica surpreso quando Nana 
sugere a separação. Alberto afirma a Nana 
que a Prado Monteiro jamais publicará o 
livro de Silvana. Paloma pensa em Marcos. 
Marcos se surpreende ao chegar à porta da 
mansão da família e se deparar com Silvana.

A dona do pedaço 
Jô estranha o compor tamento de 

Régis. Téo vai atrás de Jô na casa dela 
e Maria da Paz repreende o rapaz. Régis 
pede para Maria da Paz se livrar de sua 
arma. Márcio não aceita se casar com 
Kim. Vivi e Chiclete acodem Merlin. Kim 
impede que Márcio deixe sua suposta 

Jamil devolve as 
escrituras da casa e 
da loja de Miguel

Em “Órfãos da terra”, Gabriel tenta conter a raiva de Dalila. 
Almeidinha fica intrigado com o comentário de Zuleika sobre Péri-
cles. Helena descobre que Elias irá à casa de Missade e se irrita. 
Jamil estranha o comportamento de Dalila. Rania sofre ao falar de 
Dalila para Miguel. Valéria ofende Missade, que se demite. Gabriel 
se insinua para Valéria e propõe um parceria comercial. Dalila 
implora que Jamil não a abandone. Fauze tenta ser carinhoso com 
Dalila. Eva, Sara e Bóris estranham ao ver Latifa atrás do balcão 
da floricultura. Abner sofre por causa de Latifa. Dalila se enfurece 
quando Rogério pede que ela assine o divórcio de seu casamento 
com Jamil. Faruq reclama das aulas de dança de Muna. Bruno e 
Marie se amam. Helena questiona Elias sobre o jantar na casa 
de Laila. Elias sente ciúmes de Missade com Padre Zoran. Jamil 
devolve as escrituras da casa e da loja de Miguel.
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At iv idades  de  grupo e  t raba lho  em 
equipe vão ser bons para seu ego hoje. 
Você está esgotando as pessoas que o 
rodeiam! Poupe os seus nervos e os dos 
outros também!

Você terá uma maior autoconfiança e uma 
necessidade crescente de realizar seus 
sonhos. Está em excelente forma e controla a 
sua energia mais habilmente do que aqueles 
a sua volta percebem.

Sua vitalidade está fazendo com que você 
tenda a se afirmar de uma maneira aleatória.   
Não se deixe ser subjugado pelas exigências 
dos outros. Você precisa de paz e tranquili-
dade, admita isso e não se sinta culpado.

Tudo vai bem, desde que as pessoas não 
venham chorar no seu ombro, porque você não 
tem paciência! Seu cansaço físico faz com que 
você fique indeciso. Você precisa de repouso 
e de uma dieta equilibrada.

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um 
talento para se insinuar e seu charme vai abrir 
todas as portas! Se você fizer um esforço con-
sistente para moderar sua impaciência, você 
será um vencedor.  

Não leve tudo tão a sério. Você leva tudo ao 
pé da letra, o que é uma pena. Você está 
esgotando suas energias. Modere-se antes 
de não saber mais o que pensar. Isso o deixa 
mais agitado.

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

Cresce a pressão em torno de você. Não 
se deixe afastar de seus objetivos. Você 
sabe que está certo. Você tem sinais de 
cansaço, o que não o impede de agir, faria 
bem dormir mais.

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você 
não ficará decepcionado com aqueles que o 
rodeiam e festividades estão próximas. Você 
está cada vez mais em forma e ficará satisfeito 
com seus esforços. 

Você fará planos que serão claros e fáceis de 
discutir, mas alguns ajustes terão de ser feitos 
para concretizá-los. Você estará mais ciente de 
seu metabolismo e mais inclinado a cuidar de 
si mesmo. Siga estes sentimentos!

O bom humor vai estar em todos os lugares e 
você vai ser mais compreensivo com as pessoas 
que o rodeiam. Descanse um pouco, você não 
está segurando bem as coisas. Tenha cuidado 
com cãibras musculares e movimentos falsos.

Concentre-se em estabilidade e em autocon-
fiança hoje, consolidando as coisas especial-
mente no aspecto familiar. Sua impaciência 
para sair da rotina o está deixando imprudente. 
Trate suas articulações com cuidado.
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Livro de
J. K.

Rowling,
de 2012

Fabricar
(tecido) 
entrela-

çando fios

Chocolate
vendido

em caixas

Suposto
número
de vidas
do gato

"The (?)",
tabloide
britânico

Faz
citação
de texto
alheio

Juiz de
Israel, na

Bíblia

Ave cha-
mada de 
"marre-

cão" (RS)

Condutor
de sinais

televi-
sivos

Orixá dos
raios e
trovões
(Rel.)

Orlando 
Drum-

mond, co-
mediante

A 17ª
letra do
alfabeto
grego

Top (?), lis-
ta comum
em revis-
tas (ing.)

Parte do
número
da conta
bancária

"Let (?) 
Be", suces-

so dos
Beatles

Os carros
que têm

baixo
custo

Cartão-
postal da
Zona Sul

carioca, on-
de se toma
o Bondi-

nho do Pão
de Açúcar 

Arco, em
inglês
Prove-
niente

Colher de (?), aces-
sório da cozinheira
Cantora de "Set Fire

To the Rain"

Quantidade
de matéria
química
Mentiras

(?) Bello,
atriz

Cada artigo
de listas

Desejo de
vingança

Wagner
(?),

músico do
Clube da
Esquina

Música
ou Pintura
Camas de 
ambulância

Instrumento cortante 
usado em aulas de arte

Que tem pouca luz 
Emitir (o cão) som
rouco e ameaçador,
mostrando os dentes 

PEC das (?): garante
direitos a profissio-
nais que trabalham
em casas de família

Música
(bras. 
pop.)

Chama-
mento

informal

(?)-seca:
babá

"Internet",
em IE

Viagem de turismo
em transatlântico

SC
MORRODAURCA

BOMBOMSUN
RBSETEZI
TRANSCREVE

EIARTEIT
SOMIRERE
UARCLOM

CABOCOAXIAL
IRASARO
TISONAIR

PAUDIGITO
NTTOIT

ADELEAMA
ECONOMICOS

2/it. 3/arc — sun — ten. 5/adele — irerê. 11/cabo coaxial — morro da urca — morte súbita.
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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.



18 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 09 DE AGOSTO DE 2019
19SOCIALUMUARAMA, 09 DE AGOSTO DE 2019

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“Atrás de mim 
estão todos os 
meus ancestrais 
me dando força. 
A vida passou 
através deles 
até chegar a 
mim -, e em 

honra a eles eu 
a viverei plena-

mente”
 (Bert Hellinger)

Father
No sábado acontece 

na Associação Cultural 
e Esportiva de Umu-
arama / ACEU o tra-
dicionalíssimo Jantar 
do Dia dos Pais, para 
associados e famílias. 
No menu: um  delicio-
so Sukiyaki. Os pais 
recebem merecidas 

homenagens.

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News que 
comemoram aniversário. Na sexta (9) os parabéns seguem 

para Lais Minchiguerre da Silva, Helton de Oliveira Francisco, 
Márcia Andrade  Gomes, Eurico Tozzo  e  José Luiz de Freitas. 
No sábado (10)  vivas para Eliana de Souza Ribeiro Menezes 
Zangari, Vitor Hugo Dias, Samir Augusto Brischiliari e  Edson 
Leonel de Oliveira.  No domingo (11) cumprimentos para to-
dos os papais -, para Ricardo Janeiro, Ivana Coutinho,  João 
Paulo Moreira, Marcia Bordignon, Reginaldo Cezar de Souza 

e Adriano Conceição Martins. Na segunda (12) parabéns para 
Adalcy Giovanini Manuel, Realdir Furtado ( Uvel Pelotas), Lu-
ciana Gadotti, Waldemir Zanotto Dos Santos,  Heli Antônio De 
Freitas e  Milena Ducarmo Caetano.  Da coluna: felicidades! 

Pronto Falei! 
Lendo um artigo sobre redes sociais, vi que os textões de Facebook e de Instagram são 
nada mais nada menos do que desabafos.  A  terapeuta transpessoal   Wanessa Moreira 
(via artigo no e-mail)  escreveu:  “Sabe aquela frase: pronto falei? Vai lá e faz o tex-
tão, ou crítica uma outra pessoa, e mesmo que se arrependa depois, já foi, centenas 

ou milhares de pessoas já tiveram acesso... e agora?”. Segundo ela,  as pessoas tristes 
e magoadas saem impondo suas regras umas sobre as outras no ambiente virtual. “E 
para onde vai toda essa energia e tempo gasto? Coloca as pessoas ainda mais no es-
tresse de sobrevivência e em uma frequência, uma vibração que rouba a nossa bateria 

de amor com a vida”.  O resultado de tudo isso, de acordo com a terapeuta, é o aumen-
to da irritação, reclamação e uma procura intensa por verdades, que nunca irão chegar. 
“E sabe por quê? Não há um lado certo, há sim o lado de cada um, e quando se perde 
o respeito, só é possível ver os erros que sobraram. E as pessoas vão se perdendo ao 

invés de usarem a conexão da tecnologia para se encontrar!”.  Não é sobre tirar um do 
outro, e sim sobre um somar ao outro, exemplifica Wanessa: “não preciso me incomo-
dar porque o outro é feliz nas fotos das redes sociais, sejam fotos reais ou não, é o 
que a pessoa posta! Posso me inspirar no que ela está mostrando e aplicar na minha 

vida aquilo que eu busco!”, argumenta a terapeuta. Um conselho: usem cada vez mais 
a tecnologia com o significado de ‘conexão’: “união, uma relação de dependência; em 
que há lógica, nexo e coerência, como o próprio dicionário define. Um significado que 

é tão rico por si só, ao invés de gerarmos mais ainda solidão e afastamentos”.

PORTRAIT
Ivanildo Coutinho e 

sua filha  Ivana Couti-
nho ganham zoom no 
portrait desta sexta, 
dia 9. No domingo 
(11)  ela comemora 
8 anos cercada pelo 
carinho da família -, 
e aproveita para dar 
uma carinhoso abra-

ço no papai, pelo 
Dia dos Pais. 

ARQUIVO PESSOAL

ZOOM
Francisco Elias Babolin Verardi e o pai Alexandre Verardi, registram a cena de 

dengo recíproco para a lente da fotógrafa Luci Lemes. Um ato de amor e um mar-
co na vida de cada homem que se encanta com a arte de ser pai.

Agosto Azul 
No mês dedicado à saúde do homem, 
a Secretaria Municipal de Saúde está 

reunindo uma série de parceiros 
para realizar, no próximo dia 24, o 
“Dia D” da Campanha Agosto Azul. 

Das 8h às 12h, o Centro de Especia-
lidades Médicas (CEM) será a base 
para diversos exames, procedimen-
tos médicos, orientações e serviços 

para o público masculino.

* * * 
“A ideia é, além de oferecer diver-
sos atendimentos, conscientizar os 

homens sobre a importância da saúde 
preventiva, de antecipar os problemas 
e evitar complicações, que se tornam 
frequentes com o avanço da idade”, 
explicou a coordenadora das  Unida-

des Básicas de Saúde  da Secretaria de 
Saúde, Simony Rodrigues Bernadelli.  

LU
C

I 
LE

M
E
S

Stand Up
 “Vida de Professor”, 

espetáculo com come-
diante Diogo Almei-
da será encenado em  

Umuarama -, dia 25 de 
setembro. A comédia 

ganha o  palco do Cen-
tro Cultural Vera Schu-

bert, às 21h
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Quem for presen-
tear  os pa is  deve 
f iQuem for presen-
tear os pais deve ficar 
a tento .  Os preços 
de alguns presentes 
var iam até 1.652% 
em estabelecimentos 
comerciais de Umua-
rama. Esta foi a dife-
rença máxima encon-
trada nos preços das 
camisas polo. O preço 
de chinelos também 
apresentou grande 
variação – de 1.250% 
– e índices bem eleva-
dos também surgiram 
no comparat ivo de 
outros ar tigos.

LISTA DE PREÇOS
É o que aponta levan-

tamento da Secretaria 
Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumi-
dor – Procon Municipal 
–, que pesquisou os 
preços de uma lista 
de sugestões de pre-
sentes para o Dia dos 
Pais, comemorado no 
segundo domingo de 
agosto. Neste ano, a 
data transcorre no pró-
ximo domingo, 11. 

PRESENTES
A pesquisa levou 

em conta uma série de 
itens elencados como 
presentes conforme 
análise de mercado do 
SPC Brasil, por tal da 
Confederação Nacional 

Procon divulga pesquisa
visando o Dia dos Pais

dos Dirigentes Lojistas, 
que realiza levantamen-
tos sobre a intenção de 
compra dos consumido-
res. O quadro demons-
tra as preferências da 
maioria dos consumido-
res que pretendem pre-
sentear os pais nesta 
data especial. Os pro-
dutos mais procurados 
são roupas e calçados.

INFORME
O Procon Municipal 

informa que este tipo 
de pesquisa não foi 
realizado em anos ante-
riores porque não havia 
uma tabela para o com-
parativo. A pesquisa 
foi realizada entre os 
dias 2 e 5 de agosto, 
em 51 estabelecimen-
tos comerciais, sobre 
os preços dos seguin-
tes produtos: tênis de 
corrida, sapatênis, chi-
nelos, camisa social, 
camisa polo e cami-
seta, considerando o 
menor preço de cada 
estabelecimento. Os 
preços estão sujeitos 
a alterações. 

O Procon atende 
na Avenida Presidente 
Castelo Branco, 3871, 
centro. O telefone de 
contato é o (44) 3621-
5600 e o horário de 
expediente é das 9h 
à 16h, de segunda a 
sexta-feira.

                             PESQUISA DE PREÇOS  DIA DOS PAIS – 2019

ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Produtos/Preços

Sapatênis
Chinelo

Camiseta

RETOOK x x x 69,90 29,90 24,90

HERING x x x 99,00 39,00 39,00

BLAK FIELD x 69,90 49,90 59,90 29,90 19,00

LOJAS MIL x 99,00 79,90 94,90 29,90 19,90

GABANA STORE x x x 265,00 175,00 88,00

PÉDE MAIS 59,90 79,00 44,90 x x x

MARIPÉ 45,00 52,00 10,00 x x x

REI DO JEANS x x x x 44,90 24,90

ATITUDE MODAS x x x 65,00 42,00 29,00

PRATIK SPORTS 299,00 x 135,00 x 89,00 39,00

SPOTLAND 299,00 x 99,90 x 99,90 59,90

URBANMIX 350,00 350,00 79,00 288,00 139,00 88,00

PLANETA JEANS x x x 29,99 24,99 14,99

BAZAR NOVIDADES x x 40,00 150,00 80,00 56,00

LA PORT x 139,00 x 49,00 39,00 39,00

TEXAS BHIL x x x 39,95 49,90 39,90

EXPLOSÃO CONFECÇÕES x x x 36,00 25,00 20,00

LOKÃO CONFECÇÕES x x x 39,90 23,90 12,90

LOKÃO DA PRAÇA x x x 59,90 25,00 20,00

TUAREN x x x 59,90 49,90 39,90

BLUE JEANS x x x 89,00 29,70 25,80

DJON CALÇADOS 69,00 99,00 34,00 x x x

CASA MATOS x x x 59,90 39,90 49,90

HEVAN x x x 59,90 39,90 49,90

LAMORE CONCEPT x x 69,00 159,00 79,00 49,00

JORROVI 39,90 39,90 29,90 x x x

CALCE FÁCIL 99,90 39,90 19,90 x x x

MARISA x x x 69,95 25,99 19,99

KARANA CONFECÇÕES x x x 31,90 23,90 17,90

A BRASILEIRA x x x x 39,00 29,00

PONTA DE ESTOQUE CALÇADOS 49,00 50,00 35,00 x x x

VIA MASTER x x x 39,00 23,00 10,00

BARATO MANIA x x 10,00 x 12,00 10,00

HAVAN x x 24,99 59,99 39,99 19,99

PLANETA 10 x x x 29,99 22,00 12,00

MAGAZIN AVENIDA x x x 69,90 46,00 43,00

VITRAG x x x x 95,90 49,00

AMO JEANS x x x 29,99 9,99 9,99

AMERICANAS x x x x x 19,99

IMPERIO DOS CALÇADOS 89,90 49,90 15,00 x x x

VENEZA CALÇADOS 110,00 90,00 62,00 x x x

775 x x 29,90 x 29,90 49,90

MALWEE x x x 112,00 59,00 27,95

PERNAMBUCANAS x x 19,90 39,99 25,99 15,99

AUDITHORIUM x x 49,90 119,90 69,90 49,90

FOR BOYS x x x 39,99 29,90 19,99

PLANER x 299,90 59,90 149,90 79,90 49,90

BLUEBERRY x 99,00 88,00 154,00 99,00 79,90

MG CALÇADOS 219,00 169,90 79,90 x x x

LOJA ANDREIA x x x 49,90 29,90 29,90

BIG WALMART 49,99 49,99 27,99 x 25,99 19,99

Diferença máxima entre fornecedores: 777,19% 777% 1250% 860% 1652% 781%

OBS¹: Pesquisa de preços realizada entre os dias 02/08/2019 e 05/08/2019

Tênis de 
Corrida

Camisa 
Social

Camiseta 
Polo

OBS²: Os valores acima se referem ao 
produto de menor preço do 
estabelecimento. Preço sujeito a 
alterações. 

Veja abaixo os levantamentos feitos pela 
equipe do Procon de Umuarama
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Inteligência Artificial   O 
Pró-Magíster (Programa 
Institucional de 
Valorização do Magistério 
Superior) da Unipar 
promove mais uma 
palestra de capacitação 
para os professores 
da Instituição, com 
o tema Educação e 
Inteligência Artificial. O 
evento acontece nesta 
sexta-feira, 9, às 14h, 
no Tribunal do Júri. O 
palestrante convidado é o 
supervisor de Tecnologia 
Microsoft Innovation 
Center, Matheus Mariotto 
Bonfiglio, que vem 
propor algumas reflexões 
sobre os benefícios da 
Inteligência Artificial 
na educação, pois a 
inovação promovida 
pela IA tem muito a 
acrescentar e, cada vez 
mais, proporcionará 
o aprendizado para 
fora das fronteiras da 
sala de aula. Formado 
em Marketing pela 
Universidade Positivo, 
em Desenvolvimento de 
Jogos e Aplicativos pela 
Vancouver Film School 
e em Design Digital pela 
PUC, Bonfiglio já trabalho 
na indústria de Jogos no 
Canadá e com gestão de 
inovação e criação de 
Squads. 

Metodologias ativas   
O 4º ano do curso de 

Enfermagem, Unidade 
de Guaíra, participou de 
aula sobre dependência 
do álcool e outras 
drogas e os riscos para 
transtornos mentais. A 
atividade foi realizada 
na disciplina de ‘Saúde 
Mental e Psiquiatria’, com 
uso das metodologias 
ativas, que é uma 
concepção educativa que 
estimula os processos 
de ensino-aprendizagem 
críticos e reflexivos 
dos acadêmicos. 
O método propõe 
ainda a elaboração de 
situações de ensino 
que promovam uma 
aproximação crítica do 
aluno com a realidade. Os 
alunos puderam discutir 
sobre as diferentes 
formas de cuidados, 
compreendendo melhor 
a avaliação do paciente 
em sofrimento mental 
para estruturar o plano 
de cuidados em saúde 
mental. Na avaliação 
da professora Marileisa 
Barbosa, que ministrou 
a aula, é de extrema 
importância o estudante 
de Enfermagem discutir, 
compreender e aprender, 
na prática, a estratificar 
o risco em saúde mental, 
elaborando um plano de 
cuidados adequado ao 
estado de necessidade do 
indivíduo em sofrimento 
mental. 

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

Vaga na Defensoria
A Defensoria Pública do Estado do 
Paraná (DPE/PR) abriu as inscrições 
do processo seletivo destinado ao 
preenchimento de uma vaga mais 
formação de cadastro reserva, para 
estagiários de pós-graduação em 
Direito atuarem em Umuarama.
O período de trabalho é de 6 
horas diárias com bolsa-auxílio 
no valor de R$ 1.700.O candidato 
ainda fará jus à auxílio-transporte 
de R$ 176,18.
É importante ressaltar que o 
requisito mínimo exigido é ser 
graduado em Direito em institui-
ção de ensino superior.
As inscrições podem ser realizadas 
até o dia 18 de agosto de 2019, no 
site do CIEE/PR. A seleção consiste 
em classificação de prova objetiva 
e dissertativa, prevista para o dia 
22 de agosto de 2019, e entre-
vista.  Este Processo Seletivo terá 
validade de 12 meses.
 

Rapper na Faisca
Neste sábado (10), a Faisca (Feira 
Agroecológica de Inclusão Social 
Cultura e Artes de Umuarama), 
promove a segunda edição do 
Rap Festival. O evento que reunirá 
rappers de Umuarama e região. 
Segundo os organizadores, a pro-
posta do encontro é expandir o rap 
e o hip-hop na Capital da Amizade, 
dando visibilidade para artistas 
locais, com o intuito musical, social 
e cultural. A programação começa 
às 16h e segue até ás 22h.

Encontro gestora
O CIAPE – Centro Integrado de 
Apoio a Projetos Empresarias, 
da UNIPAR, realizará no próximo 
dia 21, o primeiro Ciclo Gestora – 
Mulheres que inspiram. 
O evento acontecerá no Anfiteatro 
Campus III da Unipar de Umuarama, 
às 19h30. A proposta do encontro é 
a troca de experiências entre gesto-
ras de empresas do Paraná, alunos 
e comunidade, de forma dinâmica e 
informal, em rodadas de conversas 
com temas diversos de interesse do 
mercado de trabalho.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU

3ª VARA CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU - PROJUDI
Avenida Pedro Basso, 1001 - Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85.863-756 - Fone: (45) 3029-1249

Autos nº. 0025110-31.2016.8.16.0030
Processo: 0025110-31.2016.8.16.0030

Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Nota Promissória

Valor da Causa: R$34.701,12
Exequente(s):

 
ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (CPF/CNPJ:
75.517.151/0001-10)
PRACA MASCARENHAS DE MORAES, S/N - UMUARAMA/PR

Executado(s):
 

CLEBER CARDEAL (RG: 163535073 SSP/SP e CPF/CNPJ: 120.932.288-90)
Alameda Saura, 100 - Vila A de Itaipu - FOZ DO IGUAÇU/PR

   
 
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 30 DIAS

 OBJETIVO: CITAÇÃO do executado: CLEBER CARDEAL, com endereço em
lugar incerto e não sabido, para que, para que, no prazo de , efetue(m) o pagamento da dívida, natrês (03) dias

 importância de R$ ,34.701,12 acrescida das cominações legais, (art. 738, NCPC), cientificando-o(s) que terá(ão) 15
 para embargar (NCPC, art. 738); ficando fixado os honorários advocatícios em  do(quinze) dias 10% (dez por cento)

valor da dívida. Se houver pagamento no prazo de , os honorários serão reduzidos pela metade (art. 827, §03 (três) dias
1º NCPC), cientificando o(s) executado(s), ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e
comprovando o depósito de  do valor da execução, inclusive custas processuais e honorários de30% (trinta por cento)
advogado fixados acima, poderão o(s) executado(s) requerer(em) sejam admitidos a pagar o restante em até 6 (seis)

, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (NCPC, art. 916). O nãoparcelas mensais
pagamento de qualquer prestação acarretará o vencimento das prestações subsequentes e o imediato prosseguimento do
feito, além da imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas (§ 5º). Não havendo
pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens que
forem encontrados e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o
executado; Se a parte executada não for encontrada, o Sr. Oficial de Justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem
para garantir a execução; Recaindo a penhora sobre imóvel, intime-se o cônjuge do executado(a). Neste caso, deverá o
exequente promover o registro da penhora às margens da matrícula, na forma do art. 844, do NCPC. Deverá o auto de
penhora obedecer ao art. 838 do NCPC, ressaltando, ainda, que mesmo sendo nomeado depositário particular, deverá o

 depositário público ter ciência da constrição realizada (Código de Normas, 5.8.3.2). ALEGAÇÕES DO EXEQUENTE
 EM RESUMO: “Tratam os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0025110-31.2016.8.16.0030, movidos

por Universidade Paranaense – Unipar contra CLEBER CARDEAL, CPF nº 120.932.288-90, perante a Terceira Vara
Cível da Comarca de Foz do Iguaçu-PR, visando o recebimento de nota promissória vencida, no valor total de R$
34.701,12 (trinta e quatro mil setecentos e um reais e doze centavos), com aplicação de juros de 1%, multa moratória de

 2% e correção monetária pelo INPC.  DESPACHO: “Cite-se por edital o executado Cleber Cardeal , com prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do art. 256, II, NCPC.(a) MARCELA SIMONARD LOUREIRO CESAR – JUIZA DE
DIREITO.” E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e no futuro ninguém possa alegar ignorância,

eimandou o MM. Juiz expedir o presente edital, que será publicado e afixado na forma da l  .

Foz do Iguaçu, 09 de julho de 2019.
 

Marcela Simonard Loureiro Cesar

Juíza de Direito
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09/07/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Citação

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
O empreendimento abaixo torna público que recebeu do IAP - Ins-
tituto Ambiental do Paraná, Licença Prévia – LP, para o empreen-
dimento a seguir especificado:
PROPRIETÁRIO:  FACÇÃO JUPITER LTDA - ME
CNPJ: 10.660.577/0001-83
ATIVIDADE:  Facção de peças de vestuário
ENDEREÇO:  Rua Japurá, nº 3263, Centro
MUNICÍPIO: Umuarama- PR

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O empreendimento abaixo torna público que requereu ao IAP - 
Instituto Ambiental do Paraná, Licença de Instalação – LI, para 
o empreendimento a seguir especificado:
PROPRIETÁRIO:  FACÇÃO JUPITER LTDA - ME
CNPJ: 10.660.577/0001-83
ATIVIDADE:  Facção de peças de vestuário
ENDEREÇO:  Rua Japurá, nº 3263, Centro
MUNICÍPIO: Umuarama- PR

Delegado e prefeito
O deputado estadual 

Delegado Fernando Martins 
(PSL) visitou o prefeito de 
Umuarama, Celso Pozzo-
bom, na quinta-feira (8). “Eu 
quero somar no desenvolvi-
mento de Umuarama. Estou 
com energia e força de von-
tade de converter trabalho 
em conquistas para a nossa 
cidade. Tenho um compro-
misso com a população, 
firmado nas urnas, e quero 
honrá-lo. Para isso, é impor-
tante essa parceria com o 
Executivo Municipal, repre-
sentado pelo prefeito Poz-
zobom”, disse o deputado. 

Esta semana Martins 
anunciou recursos na ordem 
de R$ 8 milhões em emen-
das federais para Umuarama 
e região. O dinheiro é resultado 
da solicitação de Fernando 

aos deputados federais Felipe 
Francischini e Filipe Barros, 
ambos do PSL. Francischini 
também é presidente da CCJ 
(Comissão de Constituição e 
Justiça) da Câmara.

Do montante, R$ 2,5 
milhões serão destinados 
para melhorias na saúde 
pública de Umuarama, benefi-
ciando os serviços prestados 
pelos hospitais através do 
SUS. Outros R$ 900 mil vão 
para a aquisição de máquina 
para a frota do município e 
para a assistência social, 
beneficiando diretamente as 
pessoas mais necessitadas.

RECURSOS À REGIÃO
Também estão sendo 

beneficiados os municípios 
de Douradina (R$ 300 mil), 
Ivaté (R$ 800 mil), Pérola (R$ 
500 mil), Xambrê (R$ 400 

mil), Goioerê (R$ 300 mil), 
Cruzeiro do Oeste (800 mil), 
Palotina (R$ 750 mil), Maripá 
(R$ 250 mil) e Guaíra (R$ 

500 mil). O dinheiro cobrirá 
a execução de projetos nas 
áreas de infraestrutura, 
maquinário e saúde.

ASSESSORIA

DEPUTADO Fernando Ernandes visita Pozzobom em seu gabinete e anuncia 
recursos ao município
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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$ 64.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................................................... 17/18 ............. PRATA ............... COMPLETO .........................................................................R$ 44.900,00
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
PRISMA 1.4 LTZ AT ......................................................... 15/16 ............. BRANCO ........... COMPLETO, AUT ...............................................................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

23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

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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