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UMUARAMA

Tribunal de Contas suspende 
licitação para concessão de 
estacionamento rotativo

PÁGINA

03

Marcelo Nelli aparece na
Câmara e apresenta defesa

O vereador Marcelo Nelli, com mandato cassado por decisão do STF e procurado 
pela procuradoria do Poder Legislativo desde a última semana de recesso parlamentar, 
compareceu na Câmara Municipal ontem (12) à tarde. Ele participou da reunião com as 

comissões e da sessão ordinária, onde discutiu proposições e afirmou que vai apresentar sua 
defesa em tempo hábil. Nelli disse: “se sair, saio de cabeça erguida”. l Pág. 8

Prolongamento da Avenida 
Portugal tem desconto de 
R$ 1 milhão no preço final

PÁGINA

08
Afsu perde para o Copagril 
e corre em busca da vitória 
contra o Campo Mourão

PÁGINA

16

Abordagem
Em patrulhamento pelo 

Parque Industrial na 
tarde de ontem (12), PMs 
verificaram um Crossfox 

preto estacionado em 
uma garagem. O veículo 
havia sido roubado em 
Maringá. Na residência, 

um homem foi preso 
acusado de receptação. 
Armas de fogo também 

foram apreendidas, além 
de porções de cocaína, 
munição e R$ 6.500 em 
espécie. Tudo foi levado 

para a delegacia.
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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.

01 03 06 15 17 23 26
concurso: 0187

25 27 38 45 47 48

concurso: 1972
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 1368

02 16 21 42 50 56
concurso: 2178

concurso: 5044

35 51 64 66 72

concurso: 5413

11.653
38.114
77.374
69.582
56.675

OUTUBRO

ATHLÉTICO/PR

concurso: 1852

01 03 06 09 10 12 13 17 
18 19 20 21 23 24 25

concurso: 1994

02 03 04 07 16 21 26 
34 37 42 44 50 60 71 

85 86 88 90 92 95

02 06 11 14 27 41

21 39 50 55 64 71 78

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Terça

Minguante
23/08 - 11h58

Nova
30/08 - 07h38


21 14 


22 6

Terça




18 14 


12 4

QuartaQuarta

Cheia
15/08 - 09h31

O amor nos faz viver

Nublado com sol Nublado com solNublado com sol Nublado com sol

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
 Quem se sente amado quer viver e quem não se sente amado, 

dentro de si, mesmo que inconscientemente, tem o desejo de mor-
rer. Quanto mais uma pessoa se sente amada, mais ela quer viver 
e quando ela se sente desprezada, rejeitada, não amada, o desejo 
de viver diminui.

Na Bíblia, a carta de João diz que Deus é amor e quem perma-
nece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Ele é 
a fonte do amor e da vida. Quando abrimos uma garrafa de vinho, 
dela sai vinho e quando abrimos uma garrafa de água, dela sai 
água. Tudo que sai de Deus é amor. O amor é a marca de Deus.

Os seres humanos são frutos do amor. A nossa essência pro-
funda é amor. Fomos pensados, planejados e fabricados pelo amor. 
Assim, em qualquer lugar do mundo os seres humanos se enten-
dem quando se fala a linguagem do amor. 

Nós saímos do amor. Entramos nesse mundo em uma família, 
pai, mãe, irmãos e, imediatamente, percebemos que éramos bem 
vindos, esperados, queridos e desejados. Esse é o caminho mais 
natural, contando as exceções, que nunca serão a regra. Desde o 
momento que fomos concebidos já somos uma pessoa completa, 
embora ainda precisássemos nos desenvolver fi sicamente, emo-
cionalmente e espiritualmente. A potencialidade para o desenvol-
vimento já está em nós desde o início. 

O desenvolvimento nos fará perceber o quanto somos queridos 
e amados, ou não. A pessoa, no entanto, estará marcada pela 
quantidade de amor que recebeu, especialmente no início da vida. 
Se fomos amados, lançamos nossas raízes numa terra boa e nos 
desenvolveremos a partir das nossas raízes. Ao contrário, quem foi 
rejeitado pode ir levando consigo as marcas da rejeição, embora 
muito frequentemente, inconscientes para si mesmo. 

O amor faz a diferença. Quem se sente muito amado se ama 
e sente gosto de viver. A rejeição diminui a vida e o gosto de viver. 
Por isso, façamos a vida acontecer. Amemos! Cultivemos em nós 
o contato com a Fonte do Amor, Deus, que renova todas as coisas, 
nos fortalece para enfrentar a vida e nos oferece sentido e verdade. 

Comandante 
da Lava Jato, 

o procura-
dor Deltan 
Dallagnol 
usou o Twitter pra 

desabafar sobre a série 
de diálogos que lhe são 
atribuídos e que podem 

lhe custar o cargo.
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“Nunca ninguém disse que 
seria fácil enfrentar podero-
sos. Ninguém nunca disse 

que não existiriam reações. 
Pelo contrário, o que a gente vê na his-
tória do mundo é que (...) a corrupção 
reage. Em determinados momentos, 

tivemos a expectativa de que a Justiça 
poderia se impor e poderia dobrar o 

sistema de corrupção. Esse sistema foi 
dobrado, mas não foi quebrado”.
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Pé na Estrada
O deputado federal e presidente estadual do Cidadania, 
Rubens Bueno, esteve em Umuarama no sábado (10), onde 
participou de um encontro com membros do partido em 
Umuarama e Região. O evento foi realizado no plenário da 
Câmara Municipal. Os integrantes do antigo PPS receberam 
orientações e conheceram o projeto denominado ‘Pé na 
Estrada’ que prepara pré-candidatos para a eleição municipal 
do próximo ano. Bueno afirma que o partido tem uma boa lista 
de pretensos candidatos a prefeito e vereadores e pretende 
montar chapa própria em 2020.

Licitação
suspensa

O Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná 
(TCE-PR), por meio de 
medida cautelar emitida 
pelo conselheiro Durval 
Amaral, suspendeu o 
andamento da Concor-
rência nº 5/2019, lan-
çada pelo Município de 
Umuarama.

A licitação objetiva 
conceder a exploração 
do ser viço público de 
estacionamento rotativo, 
contemplando implanta-
ção, operação e gestão 
da “Zona Azul” em for-
mato digital e o apoio à 
fiscalização dos agentes 
de trânsito locais.

O ato foi provocado 
por Representação da Lei 
de Licitações e Contra-
tos) interposta pela DAC 
Serviços de Estaciona-
mento Ltda. Na petição, 
a licitante apontou que 
o edital não apresenta 
um índice de reajuste 
da tarifa – o que afronta 
dispositivos da Lei de 
Concessões e da Lei de 
Licitações – e contém dis-
posições que contrariam 
pontos da Lei Municipal 
que instituiu o sistema de 
estacionamento rotativo 
pago em Umuarama.

Segundo a represen-
tante, enquanto o ins-
trumento convocatório 
prevê que o condutor 
responsável por veículo 
estacionado irregular-
mente deverá pagar um 
preço público com valor 

progressivo, o texto legal 
e sua respectiva regu-
lamentação, feita por 
decreto, estipulam que 
a importância a ser des-
pendida para regularizar 
a situação do motorista 
seria equivalente ao custo 
por dez horas de estacio-
namento na vaga onde a 
infração foi cometida.

Para o relator do pro-
cesso, a ausência de regra 
clara sobre o reajuste da 
tarifa pode, no futuro, 
comprometer a correta 
execução da concessão, 
em função do possível 
prejuízo ao equilíbrio eco-
nômico-financeiro do con-
trato. Já em relação à apa-
rente oposição entre itens 
do edital e normas legais 
municipais, o conselheiro 
frisou que o texto legal 
e sua regulamentação 
devem prevalecer.

PRAZO
O despacho, de 31 de 

julho, foi homologado na 
sessão do Tribunal Pleno 
do TCE-PR da quarta-feira 
(7 de agosto). Com a sus-
pensão, foi aberto prazo 
de 15 dias para apresen-
tação de defesa por parte 
do Município; do prefeito 
Celso Luiz Pozzobom; do 
secretário de Adminis-
tração, Vicente Afonso 
Gasparini; e da dire-
tora de Trânsito, Dianês 
Maria Piffer. Os efeitos 
da medida perduram até 
que o TCE decida sobre o 
mérito do processo.

Projetos
Um dos projetos que será apreciado é o de nº 310/2017, 
de autoria do deputado licenciado Guto Silva (PSD). Ele foi 
retirado de pauta na última reunião em função de ausência 
do relator. A matéria, que concede o título de utilidade 
pública ao Instituto de Saúde do Idoso São Francisco de 
Assis, voltará a ser discutida na reunião da terça. Também 
será apreciado o projeto de lei nº 681/2017, do deputado 
Marcio Pacheco, que concede isenção de tarifa no 
transporte intermunicipal para pessoas com transtorno do 
espectro autista (TEA) e seu acompanhante.

Criai na terça
A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, 
do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) marcou reunião com os deputados 
integrantes amanhã (13), às 10 horas. O deputado estadual 
Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão, destacou que 
serão apreciados seis projetos. Na oportunidade, o presidente 
do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI), Jorge Nei 
Mendes, fará um pronunciamento.

Nona reunião
A comissão parlamentar 
de inquérito da JMK se 
reuniu ontem (segunda-
feira, 12), na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
para sua nona reunião. Os 
deputados integrantes da 
CPI ouviram o ex-secretário 
estadual da Administração 
e Previdência, Fernando 
Ghignone, titular da pasta 
entre junho de 2017 e 
dezembro de 2018, e o 
ex-diretor do Departamento 
de Gestão do Transporte 
Oficial (DETO), Ernani 
Augusto Delicato, que 
ocupou o cargo entre 
janeiro e fevereiro de 2015.

Investigação
A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da JMK 
foi proposta pelo deputado 
estadual Soldado Fruet 
(PROS). Este mesmo 
parlamentar foi eleito 
na sequência presidente 
da Comissão. A intenção 
é investigar possíveis 
irregularidades em contratos 
firmados pelo Governo do 
Estado do Paraná com a 
empresa que foi responsável 
pela gestão da manutenção 
da frota de veículos do 
Estado. O contrato foi 
assinado em janeiro de 2015 
e rescindido somente em 
maio de 2019.
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Marginal
da PR-489

O impasse das negocia-
ções entre a Prefeitura de 
Umuarama e a Mitra Dioce-
sana, devido à interdição 
da via marginal à PR-489, 
(saída para Xambrê, pode 
chegar ao fim ainda nesta 
terça-feira (13).

Uma sessão extraordiná-
ria foi convocada pelo pre-
sidente da Câmara, Verea-
dor Noel do Pão, para que 
seja discutido, em caráter 
de urgência, o projeto de 
lei 82/2019, de autoria do 
Poder Executivo que pretende 
liberar a doação de alguns 
terrenos do município a 
Mitra Diocesana, em troca 
do terreno por onde pas-
sará a via marginal à rodo-
via, que é de sua proprie-
dade. Tal área fica dentro 
das terras concedidas pelo 
município à Igreja Católica.

Se a lei for aprovada, 
autorizará a extinção 
de obrigações mútuas, 
mediante a transferência 
de dois imóveis, bem como 
procederá o levantamento 
da cláusula de reversão 
estabelecida sobre doações 
para quitação da indeniza-
ção decorrente de processo 
de desapropriação, e de 

apossamentos adminis-
trativos sobre imóveis de 
propriedade da Organiza-
ção Religiosa.

O texto esclarece ainda 
que o imóvel a ser desa-
propriado possui área de 
2.924,56 m², foi decla-
rado de utilidade pública 
através de decreto, sendo 
imprescindível para con-
clusão da via marginal à 
rodovia que liga o centro 
urbano de Umuarama aos 
bairros Sonho meu e Belo 
Monte, consequentemente 
ao município de Xambrê.

INTERDIÇÃO
A diocese interditou a 

passagem de veículos no 
referido trecho em 2014 e 
por fim, uma decisão do DER 
(Departamento de Estradas 
de Rodagem), levou ao blo-
queio dos acessos entre a 
rodovia e a marginal com 
defensas metálicas.

O caso chegou a ser 
alvo de ações na Justiça, 
até que por fim, houve con-
senso nas negociações 
com a atual administra-
ção. A sessão ordinária 
na Câmara está marcada 
para acontecer às 19h30 
desta terça-feira.

OBRAS na marginal estão em andamento e decisão será tomada na Câmara

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Pirâmides criminosas

As pirâmides financeiras 
poderão ser incluídas como 
crime no Código Penal, prevê o 
projeto de lei do senador Flávio 
Arns (Rede-PR) em análise na 
Comissão de Constituição e 
Justiça. “É muito comum vermos 
esse tipo de esquema que muitas 
vezes está camuflado na forma 
de um investimento lucrativo, 
atraindo pessoas a adquirirem um 
produto fictício ou sem valor real 
de mercado com a promessa de 
lucro fácil”, aponta Arns.

Fácil de pagar
A rede credenciada pela Copel para 
receber a conta de luz ultrapassa mil 
pontos comerciais entre farmácias, 
supermercados e mercearias. Além 
das 15 redes bancárias, os novos 
convênios incluem um agente virtual 
que recebe a conta em débito e 
crédito (adeusfila.com.br). As 77 lojas 
da rede de farmácias Nissei e de 36 
unidades dos supermercados Canção 
também recebem as contas.

Fácil II
Os locais credenciados em cada 
cidade podem ser consultados 
no acesso rápido do site copel.
com em “como pagar sua conta”. 
O aplicativo é gratuito e está 
disponível para Android e iOS. 
Permite o cadastro direto de 
débito automático nos seguintes 
bancos: Banco do Brasil, Bradesco, 
Caixa, Itaú Unibanco, Santander, 
Banco Cooperativo do Brasil, 
Intermedium, Cooperativa de 
Crédito Rural Coopavel, Uniprime 
Norte do Paraná e Central Inter.

Leite do Paraná
A Comissão de Agricultura da Câmara 
dos Deputados estará em Castro 
na sexta-feira (16) para avaliar o 
potencial da produção do leite na 
região. A deputada Aline Sleutjes 
(PSL-PR) propôs o encontro para 
discutir “temas que buscam cada 
vez mais agregar valor econômico 
à produção nacional, para que o 

País mantenha o reconhecimento 
mundial da qualidade e segurança 
dos produtos do agronegócio”. O 
encontro será na Agroleite 2019, 
feira de agronegócios voltada para 
a cadeia leiteira, no Parque de 
Exposições Dário Macedo.

Aulão do Enem
Será hoje, na Assembleia Legislativa, 
o Aulão do Enem, que vai reunir 
mais de 700 estudantes da rede 
pública no preparativo ao exame 
nacional do ensino médio. A 
Assembleia disponibiliza ainda, 
de forma gratuita, mais de 500 
videoaulas com conteúdos para 
melhorar o desempenho no exame.

Centro de Operações
O Centro Integrado de Operações 
de Fronteira em Foz do Iguaçu 
será inaugurado em dezembro e 
funcionará no PTI (Parque Tecnológico 
de Itaipu). A implantação do centro 
proposta pelo ministro Sérgio Moro 
(Justiça e Segurança) vai reunir 
diversos órgãos de segurança, entre 
eles Polícia Federal, Polícia Rodoviária 
Federal, Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, Secretaria 
Nacional de Justiça, Departamento 
Penitenciário Nacional e Secretaria de 
Operações Integradas.

Mais Cidades
O governador Ratinho Junior 
apresentou aos deputados detalhes 
do Programa Mais Cidades que prevê 
investimentos pelas Secretarias 
da Agricultura, da Educação e 
do Esporte, da Infraestrutura e 
Logística, da Segurança Pública e 
do Desenvolvimento Urbano. Com 
os detalhes dos projetos de cada 
secretaria, os deputados poderão 
orientar os prefeitos a listar as obras e 
os equipamentos de interesse de cada 
município até o lançamento oficial do 
programa em 25 de setembro.

Aonde der, juntos
PV, PSB, PDT e Rede decidiram 
formar uma frente de centro-
esquerda para as eleições 
municipais de 2020. Os partidos 
já estão mapeando cidades onde 
há possibilidade de coligação. No 
Paraná, o MDB tenta atrair o PV e 
a Rede e o PDT defende disputar o 
pleito em chapa própria de prefeito e 
vereador. A aliança deve funcionar nas 
cidades menores, nas grandes, não.
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Dia Nacional do Campo Limpo
Central de recebimento de emba-

lagens vazias de defensivos agríco-
las de Umuarama, gerenciada pela 
Adita (Associação dos Distribuidores 
de Insumos e Tecnologia Agropecuá-
ria), comemora sucesso do programa 
de logística reversa de embalagens 
vazias de defensivos agrícolas.

A celebração do Dia Nacional do 
Campo Limpo, será em 18 de agosto 
e já reuniu cerca de um milhão de pes-
soas em todo o Brasil, desde sua pri-
meira edição em 2005. Este ano (15º 
aniversário), a maioria das atividades 
acontecerá, excepcionalmente, em dia 

16 de agosto, incluindo a cerimônia 
oficial, em Bebedouro (SP).

Com o tema “Juntos, semeando o 
campo limpo”, a celebração reunirá os 
participantes do Sistema Campo Limpo, 
além das comunidades do entorno de 
unidades de recebimento de embala-
gens vazias para compartilhar os resulta-
dos e benefícios gerados pelo Sistema, 
que é referência no país e no mundo.

“As atividades representam uma 
oportunidade para a comunidade 
conhecer o trabalho do Campo 
Limpo. Também contribuem para 
aumentar a conscientização e o 

envolvimento de todos em nosso 
programa, cada vez mais bem-su-
cedido em cuidar do meio ambiente 
e manter o campo limpo”, destaca 
João Cesar Rando, diretor-presidente 
do inpEV (Instituto Nacional de Pro-
cessamento de Embalagens Vazias).

DNCL Portas Abertas
A central de recebimento do município tem em sua programação o DNCL 

Portas Abertas, na Escola e Universitário, que promovem ações voltadas para 
estudantes do ensino fundamental, médio e universitário; o DNCL Ação com Agri-

cultor, evento responsável pela difusão de informações e soluções sustentáveis 
entre agricultores; e o DNCL Ação Comunitária, que estimula o envolvimento da 

comunidade em práticas a favor do meio ambiente.

Programação
Modalidade DNCL Portas Abertas
Data: 19 de agosto
Horário: 9h
Local: Rod. PR 482, km 02, s/n, aterro 
sanitário
Público: 100 pessoas - Agricultores, Distri-
buidores e Autoridades
Entrada franca
 
Modalidade DNCL Universitário
Data: 19 de agosto
Horário: 13h30
Local: Rod. PR 482, km 02, s/n, aterro 
sanitário
Público: 40 participantes – universitários e 
professores
Entrada franca
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Lava Jato fecha acordo de 
R$ 400 mi com Ecocataratas

A força-tarefa Lava Jato do Minis-
tério Público Federal no Paraná fir-
mou ontem (12), acordo de leniência 
com a Ecorodovias S.A. controladora 
das concessionárias Ecovia e Ecoca-
taratas. A leniência envolve diver-
sos atos de corrupção e lavagem 
de dinheiro relacionados a con-
trato de concessão firmado entre 
o estado do Paraná, o Depar ta-
mento de Estradas de Rodagem do 
Paraná, o Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transpor tes 
(antigo Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagem), o Ministério 
dos Transportes e a Ecorodovias.

A empresa reconheceu o paga-
mento de propinas para a obtenção 
de modificações contratuais benéfi-
cas à concessionária desde o ano 
2000. Pelo acordo, a Ecorodovias 
pagará R$ 400 milhões até o fim 
das concessões, em 2021. Como 
nos demais acordos de leniência fei-
tos pela força-tarefa, o valor constitui 
uma antecipação de valores devidos 
pela empresa, não impedindo a atua-
ção de outros órgãos públicos.

Do total, R$ 30 milhões serão 
pagos como multa administrativa 

e R$ 370 milhões restantes serão 
pagos a título de reparação de 
danos, dos quais R$ 220 milhões 
serão utilizados para reduzir em 
30% a tarifa de todas as praças 
de pedágio operadas pela Ecoro-
dovias, diminuição implementada 
para o usuário em 30 dias, a partir 
da homologação do acordo. Outros 
R$ 150 milhões serão destinados 
à execução de obras nas rodovias.

TERCEIROS ENVOLVIDOS
Além de reconhecer os ilícitos 

praticados, apresentar informações 
e provas relevantes sobre a partici-
pação de terceiros nos crimes e de 
efetuar o pagamento de multa e res-
sarcimento de danos, a empresa se 

comprometeu a implementar medi-
das especiais a fim de evitar a repeti-
ção de condutas similares no futuro.

A concessionária terá a obriga-
ção de estruturar programa de inte-
gridade (compliance), ética e trans-
parência, apresentando relatórios 
anuais ao MPF, com o objetivo de 
assegurar a adequação e a efetivi-
dade dos mecanismos de controle 
e integridade. No mesmo sentido, 
a Ecorodovias concordou em se 
sujeitar a monitoramento indepen-
dente pelo prazo de 32 meses, 
que será realizado por profissio-
nais especializados, às custas 
da empresa e sob supervisão do 
Ministério Público Federal.

Regras do Jogo
Para o procurador da República Felipe D’Elia Camargo, integrante Lava Jato 

do MPF no Paraná, “os fatos revelados pela empresa colaboradora e as provas 
trazidas por ela reforçam o fato de que o pagamento de propina e o direciona-

mento de atos administrativos eram a ‘regra do jogo’ no âmbito das concessões 
de pedágio no estado do Paraná, em um típico ambiente de corrupção sistêmica. 
Essas novas evidências potencializam a possibilidade de ampla responsabilização 
de todos os agentes públicos e privados que cometeram ilegalidades e prejudi-
caram a sociedade e os usuários das rodovias paranaenses”. O termo de leniên-

cia será submetido à homologação do juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba e à 
Câmara de Combate à Corrupção do (MPF).

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

9/7 a 9/8 0,5000 0,3715 0,0000
10/7 a 10/8 0,5000 0,3715 0,0000
11/7 a 11/8 0,5000 0,3715 0,0000
12/7 a 12/8 0,5000 0,3715 0,0000
13/7 a 13/8 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/19 861,50 -12,25 -5,7%
FARELO ago/19 291,90 -4,80 -7,3%
MILHO set/19 385,25 -25,00 -15,2%
TRIGO set/19 471,75 -27,75 -9,8%

Ações % R$
Petrobras PN -2,40% 25,65 
Vale ON -0,73% 45,16 
Bradesco PN -2,09% 33,76 
ItauUnibanco PN -4,14% 35,20 
Gol PN -7,20% 37,64 
JBS ON +5,76% 29,00 

IBOVESPA: -2,00% 101.915 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 71,40 0,7% 5,1% 71,00
MILHO 29,54 0,0% 2,1% 29,00
TRIGO 46,61 0,0% 0,3% 48,00
BOI GORDO 151,39 0,0% 0,4% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 105,40
Libra est. 0,8284
Euro 0,8917
Peso arg. 56,50

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,1% 3,9830 3,9840 +4,4%

PTAX  (BC) +1,5% 3,9960 3,9966 +6,2%

PARALELO +1,2% 3,9300 4,2100 +4,5%

TURISMO +1,2% 3,9300 4,1900 +4,5%

EURO +1,5% 4,4795 4,4818 +6,9%

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 12/08

Iene R$ 0,0379
Libra est. R$ 4,82
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.522,07 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/08

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 12/08 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 12/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 12/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 76,00 4,1% 2,7%
SOJA Paranaguá 83,00 3,4% 2,5%
MILHO Cascavel 31,50 -1,6% 1,6%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Pistoleiro 
preso

Um homem de 49 anos, 
oriundo do município de 
Xambrê, foi preso na tarde 
do domingo (11) no Para-
guai. O homem era procu-
rado pela Justiça do Paraná 
por estar sendo investi-
gado no envolvimento de 
crime de homicídio.

A prisão aconteceu por 
volta das 18h40, no muni-
cípio de Pedro Juan Cabal-
lero, depois que o acusado 
atirou contra um veículo.

De acordo com a Polúi-
cia Paraguaia, Maia ocu-
pava uma motocicleta da 
marca Honda, modelo CB 
1, cor preta, placa GAL-
168 Paraguai, por onde 
também trafegava um 
veículo Fiat de cor branca.

O detido teria efe-
tuado sete disparos com 
uma pistola de calibre 9 
milímetros em direção 
ao Fiat e posteriormente 

acabou sendo preso nas 
imediações por policiais 
que integram o Grupo de 
Especial de Operações 
(GEO) da Polícia Nacio-
nal do Paraguai. Os ocu-
pantes do carro fugiram 
e não foram localizados.

Com o brasileiro, os 
agentes da GEO apreen-
deram a motocicleta e a 
pistola da marca Glock, 
munições, três apare-
lhos de celular e sete 
chips de várias opera-
doras de telefonia.

O acusado já tinha 
uma ordem de captura 
emitida pelo Paraguai 
por roubo à mão armada 
e poderia ser o autor de 
outros homicídios ocor-
ridos naquela faixa de 
fronteira com o estado 
do Mato Grosso do Sul, 
além de estar foragido da 
justiça brasileira.

Uma mulher fico 
presa dentro de 
seu carro na tarde 
de ontem depois 
que foi colida por 
m ônibus escolar 
no cruzamento das 
avenidas presidente 
Castelo Branco e 
Ângelo Moreira 
da Fonseca. O 
motorista do 

ônibus, de 64 anos, disse que o coletivo estava vazio, pois seguia 
para a busca dos alunos que seriam levados ás escolas do município. ele 
relatou à reportagem que a coluna lateral do ônibus impediu sua visão e 
não pode notar a aproximação do VW Fox. Com ferimentos leves, a 
condutora do Volkswagen foi levada ao Hospital Norospar.

Punidos do MP
Vinte e seis procuradores e 
promotores de Justiça sofreram 
penalidades aplicadas pelo CNMP 
(Conselho Nacional do Ministério 
Público) nos últimos seis meses. 
Segundo levantamento feito pelo 
colegiado a pedido da Coluna, as 
sanções foram: suspensões - de 10, 
15, 30, 45 e 90 dias -, advertência, 
censura, remoção e disponibilidade 
compulsória, além de duas demissões: 
de um promotor de Justiça do MP do 
Pará e de um procurador do MP do 
Trabalho. Além dos nomes, o CNMP, 
órgão responsável pela fiscalização 
disciplinar de promotores e 
procuradores de todo o País, mantém 
sob sigilo os motivos que levaram às 
respectivas punições.

Laços e abraços
Apesar de ter relativizado o trabalho 
infantil, o presidente Jair Bolsonaro 
recebe hoje a Ordem do Mérito 
Judiciário do Trabalho, concedida 
pelo TST. Outros 50 estão na lista. 

Palco
O cenário em Brasília hoje é 
assim: O rei piadista virou o Bobo 
da Corte, o carrasco da Lava Jato 
corre risco de guilhotina, e a Corte 
Suprema manda no País.  

Calendário
Apesar do otimismo do Planalto 
e do mercado financeiro, a 
tramitação da reforma da 
Previdência poderá sofrer atrasos 
no Senado. Líderes governistas e 
ministros da articulação política 
mantêm a aposta de que o texto 
será votado em dois turnos e 
aprovado em no máximo 45 dias.

Duas pedras
Dois assuntos, no entanto, podem 
interferir no andamento da Reforma: 
as indicações do deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL) para o comando da 
embaixada do Brasil em Washington 
e do novo procurador-geral da 
República. Ambos precisam passar 
por sabatinas em comissões 
e aprovação no plenário do 
Senado. Na Câmara, a Reforma 
da Previdência tramitou sem 
interferência de outras matérias. 

Postalis 1
A procuradora da República Marina 
Selos Ferreira vai coordenar a 
Força-Tarefa Postalis para investigar 
crimes contra o sistema financeiro, 
lavagem de capitais e outros 
ilícitos praticados no Instituto 

de Previdência Complementar 
dos Correios. Juntam-se a ela os 
procuradores Frederico Siqueira 
Ferreira e Mirella de Carvalho Aguiar. 

Postalis 2
A Justiça Federal acolheu denúncia 
contra 12 pessoas por crimes 
envolvendo o Postalis. As investigações 
apontam que as fraudes envolveram 
o pagamento de mais de R$ 2,7 
milhões em propina, durante os 
anos de 2010 e 2011, cujo valor 
atualizado supera a marca de R$ 
4 milhões. Há fortes indícios de 
interesses partidários no esquema. 

Liberdade 
Promessa de campanha de Jair 
Bolsonaro, a Medida Provisória da 
Liberdade Econômica (MP881/19) 
deve ser votada hoje no plenário 
da Câmara. Relatada pelo deputado 
Jerônimo Goergen (PP-RS), o texto 
prevê a desburocratização e a 
abertura de mercado. Entre as 
mudanças está a possibilidade de 
que empregados trabalhem aos 
domingos, desde que seja dada uma 
folga nesse dia a cada sete semanas. 

Confiança
A equipe econômica do governo 
federal projeta a geração de mais de 
3 milhões de novos empregos com 
a aprovação da MP. Isso porque as 
novas medidas vão reduzir entraves 
de setores como agronegócio, 
transportes e comércio.
 

Mapa do Tesouro
O Tesouro Nacional lançou painel 
com dados detalhados sobre 
as dívidas da União, estados e 
municípios. A fonte dos números é 
o Sistema de Informações Contábeis 
e Fiscais do Setor Público Brasileiro. 
O painel também apresenta gráficos 
sobre precatórios. Em todo o ano 
passado, o estoque de precatórios 
da União somou R$ 46,8 bilhões, um 
volume bem maior que o de R$ 29,1 
bilhões de 2017. 

No mais
Está certo o Padre Fábio de Melo: 
“Saidão” de bandidos condenados 
por assassinato no Dia dos Pais 
deveria ser proibido. Deveria ser 
no Dia de Finados, para visitarem 
os túmulos de suas vítimas.

ALEX MIRANDA
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Duplicação da 
Avenida Portugal

A Prefeitura licitou na manhã 
de ontem (12), o prolongamento 
e duplicação da Avenida Portugal, 
entre a Rua Monteiro Lobato e o 
trevo da Estrada Bonfim (antiga 
PR-482), na saída para Maria 
Helena. O preço máximo para a 
obra, de R$ 5.923.844,01, teve 
um desconto na disputa entre as 
três empresas qualificadas para o 
certame. A vencedora foi a Sotram 
Construtora e Terraplenagem, com 
proposta de executar o serviço por 
R$ 4.924.870,50.

O projeto prevê 27.096,82 
m² de pavimentação asfáltica 
e 18.521,81 m² de recapea-
mento de via urbana em CBUQ 
(massa asfá l t i ca  quente ) , 
incluindo serviços preliminares de 

terraplenagem, base e sub-base, 
revestimento, meio-fio e sarjeta, 
paisagismo e urbanismo, sina-
lização de trânsito, drenagem, 
ensaios tecnológicos e placas de 
comunicação visual. O prazo de 
execução é de 270 dias a par tir 
da assinatura do contrato.

Esta é a segunda via de 
acesso a Umuarama que receberá 
obras de adequação e melhorias. 
Atualmente está em andamento 
a duplicação do trecho munici-
palizado da rodovia PR-489, que 
dará origem à Avenida Ivo Shizuo 
Sooma, ligando a Avenida Ângelo 
Moreira da Fonseca aos bairros 
Império do Sol, Conjunto Sonho 
Meu, Jardim Irani e Conjunto Ouro 
Branco, com o investimento de 

R$ 7.376.753,04 em pavimenta-
ção, recapeamento, implantação 
de galerias pluviais, ciclovia e 
urbanização, explicou o secretá-
rio municipal de Obras, Planeja-
mento Urbano e Projetos Técni-
cos, Isamu Oshima.

“Esses trechos vão facilitar 
o trânsito entre os bairros mais 
afastados e o centro da cidade. 
No caso da Avenida Por tugal, 
atenderá consumidores no sho-
pping em construção na Estrada 
Bonfim e usuários da futura 
Estação Rodoviária’, explica o 
prefeito Celso Pozzobom, res-
saltando que “a expectativa é 
de que em nove meses teremos 
mais esse acesso duplicado 
para o centro da cidade”.

Eleição no CMAS
O Conselho Municipal de 

Assistência Social (CMAS) 
convida entidades que atuam 
no segmento para par ticipar 
da 2ª assembleia de elei-
ção dos conselheiros para o 
mandato 2019/2021 e con-
correr a uma vaga no refe-
rido conselho, nas categorias 
‘representante de usuários’ e 
‘organizações de usuários da 
assistência social’. A assem-
bleia será próximo dia 28, às 
13h30, na sala de reuniões 
da Secretaria Executiva dos 
Conselhos (na Avenida Presi-
dente Castelo Branco, 3370, 
salas 5 e 6).

A Secretaria de Saúde intensifica a vacinação contra a febre amarela e sarampo com uma 
série de ações nas UBSs. Ontem (12), as vacinas foram disponibilizadas no Cidade 
Alta, que atende moradores da região do jardim Belvedere, Dom Bosco e proximidades. 
A mesma unidade terá vacinação também na quarta-feira, 14, das 17h às 21h.
No sábado 17, a vacinação é para os moradores da região da Sete de Setembro na 
UBS Bem Estar, das 8h às 13h.
No sábado 24, haverá vacina no Jardim União/Cohapar I das 7h30 até as 11h30.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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O S  J O G O S

  Q U E  E S T Ã O

M O V I M E N T A N D O

   O  P A R A N Á

• PESCA ESPORTIVA
• IATISMO
• CANOA HAVAIANA
• BODYBOARDING
• STAND UP PADDLE
• WAKEBOARD
• CANOAGEM• CANOAGEM
• TRIATHLON • SURF
• PARAQUEDISMO
• PARAPENTE • BALONISMO
• BEACH TENNIS
• VÔLEI DE PRAIA • BMX
• JIPE • MOUNTAIN BIKE
• FUTEVÔLEI • BEACH SOCCER• FUTEVÔLEI • BEACH SOCCER
• CICLOTURISMO • RALLY
• CORRIDA DE RUA • SKATE
• RUGBY • SLACKLINE
• CORRIDA DE AVENTURA
• ESCALADA • CROSS COUNTRY 
• HANDBEACH

J O G O S A V E N T U R A E N A T U R E Z A . C O M
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Nelli aparece e afirma
que apresentará defesa
O vereador Marcelo Nelli (SD) 

compareceu na tarde de ontem (12) 
na Câmara Municipal de Umuarama 
e até participou da reunião de uma 
das comissões da qual é membro. 
Á noite ele também participou da 
sessão ordinária e discutiu proje-
tos propostos na Ordem do Dia.

Nelli afirmou que seus advo-
gados estão analisando o caso e 
tem até esta terça-feira (13) para 
ingressarem com a defesa.

Informações obtidas pela dire-
ção do Poder Legisltivo, eram de 
que ao final da tarde da segunda-
-feira (12) ele teria ingressado com 
uma liminar rescisória no STF, em 
busca de reverter sua situação.

Em entrevista à repor tagem 
do Jornal Tribuna Hoje News, o 
vereador conta que está tranquilo, 
sabendo que se sair da Câmara, 
será de cabeça erguida, sabendo 
que cumpriu com suas obrigações 
no Poder Legislativo. “Se sair, per-
maneço com a cabeça erguida, 
pois não fui afastado por envolvi-
mento em atos de corrupção, ou 
desvio de recursos, mas sim por 
conta de um ato administrativo”.

Nelli encerra dizendo que não 
vai renunciar e por conta disso 
será o primeiro vereador que teve 
os direitos políticos cassados e 
foi afastado, na história de Umua-
rama. Nelli falou da história que 
tem pra contar, desde que assu-
miu, pela primeira vez a presidên-
cia da Câmara. “Construí e mobi-
lhei o prédio novo, alterei todo o 
sistema, dando o pontapé inicial 
no processo de informatização 
da criação do portal da Câmara e 
do Portal Transparência’, lembra, 
entre as propostas que apresentou 

durante os anos em que legisla.
DECISÃO DO STF

O parlamentar teve os direitos 
políticos cassados e numa deci-
são transitada em julgado no STF 
(Supremo Tribunal Federal), está 
impossibilitado de exercer cargos 
públicos por um período de 3 anos.

A decisão do STF foi comunicada 

à procuradoria do Poder Legislativo 
pelo diretório regional do MDB, 
que busca ocupar a cadeira de 
Nelli, que tem como suplente do 
partido, Toninho Comparsi.

Toninho já foi vereador durante 
uma legislatura e atualmente se 
aposentou do IAP, onde atuava no 
escritório regional em Umuarama.

A decisão da Justiça
Nelli teve o mandato cassado em última instância no Supremo Tribunal 

Federal (STF) após acórdão da ministra Rosa Weber. O processo tramitava 
desde 2010 na justiça e surgiu porque o vereador, que era presidente da 

Câmara naquela época, contratou o próprio irmão Cristiano Derenusson Nelli 
como secretário-geral da Casa. Em paralelo Cristiano também era comissio-

nado na Câmara dos Deputados no gabinete de Osmar Serraglio. Para ‘limpar 
a barra’ Nelli exigiu que todos os funcionários assinassem uma declaração 

afirmando que não possuíam outros cargos públicos.

Ações da Câmara
Assim que foi comunicada da decisão do STF, a direção da Câmara 

Municipal deu início a uma verdadeira desmedida procura, que não deu 
em nada. Mais de 80 visitas aos endereços de Nelli foram feitas, mas 

nenhuma delas deu resultado positivo.
Na tarde da quinta-feira (8) o Poder Legislativo recebeu o comunicado oficial 
do STF a respeito da decisão e fez a notificação ao gabinete do vereador.

Agora Nelli tinha um prazo que terminaria hoje (13) para apresentar sua 
defesa, apontando que teria revertido a decisão do Tribunal Federal, caso con-

trário a Câmara poderá providenciar sua saída e a troca do gabinete que deverá 
ser cedido à Toninho Comparsi.

VEREADOR participou da sessão ordinária na noite da segunda-feira

ALEX MIRANDA
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Na aparente calma da vida cotidiana 
você vai se deparar com situações 
que abrem as portas a um plano 
superior. Sua distração pode lhe 
custar alguns erros, então você deve 
desacelerar.

Você vai parecer mais profundo para 
as pessoas que o cercam, o que é 
a chave para seu sucesso hoje. 
Você está muito preocupado com os 
outros, dê-se uma pausa. É verdade 
que você não sabe quais são os seus 
limites, por isso deve descansar.

G
êm

eo
s Não se force a adotar um papel que é 

errado para você. Sua autenticidade 
é o seu melhor trunfo. Você econo-
miza a sua energia para um bom 
efeito e seria uma boa ideia se livrar 
do estresse fazendo exercício físico.

C
ân

ce
r

Seus esforços vão fazer um bom 
progresso hoje, mas não haverá 
descanso para você! Você ainda tem 
energia suficiente para ficar bravo e 
isso é um bom sinal, mas não deixe 
que o estresse tome conta de você.

Você vai encontrar um apoio útil que 
entrará em sua vida no mês que 
vem. É um bom momento para fazer 
contatos! O seu bem-estar interior se 
beneficiará se você se concentrar 
mais no conforto de sua casa, assim 
a sua vida diária melhorará.

As conversas que você terá hoje 
serão muito agradáveis. Você vai 
desfrutar de cuidar dos outros e será 
recompensado por isso. Não se jogue 
de cabeça em todas as tarefas gigan-
tescas - controle seus impulsos!

Você vai encontrar algumas soluções 
para alguns problemas do cotidiano e 
isso vai tornar a vida muito mais sim-
ples. Você poderia fazer um treina-
mento de resistência para conseguir 
ter mais equilíbrio. Leve as coisas um 
passo de cada vez.

E
sc

o
rp

iã
o Você é visto muito favoravelmente 

pelas pessoas que o rodeiam, então 
aproveite isso ao máximo. Tenha 
especial cuidado para não comer 
demais. Você precisa desabafar 
fisicamente.

Há boas notícias se aproximando de 
você e você colhe o que plantou entre 
aqueles que o rodeiam. Você está se 
sentindo agora mais apto e pronto 
para se concentrar no que é impor-
tante. O principal será poder parar 
antes de atingir a exaustão.

C
ap

ri
có

rn
io Sua crença em suas próprias ideias 

faz com que você seja teimoso, mas 
no caminho certo! Isto o levará a algu-
mas discussões interessantes. Os 
comentários que você está empreen-
dendo são um sinal positivo, mas isso 
cansa mais do que você imagina.

A
q
u
ár

io

Você saberá compreender os problemas das 
pessoas ao seu redor. Tente não ser muito 
duro no conselho que oferece. Você é mais 
capaz de controlar a sua sensibilidade e rece-
berá um impulso de energia. Seu condicio-
namento físico está melhorando, já que você 
está gerenciando melhor suas reservas.

Hoje será um dia cheio de conselhos 
e você chegará a um novo nível de 
maturidade. Você tem escondido seu 
cansaço, mas precisa pensar em 
recuperar o sono perdido.

N  o  velas
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Órfãos da terra 
Gabriel garante a Dalila que a 

denúncia contra Almeidinha será 
feita. Helena chega ao passeio, 
e Missade se irrita. Abner e Latifa 
sofrem longe um do outro. Eva fica 
triste ao descobrir que Omar foi 
embora. Ester pede que Latifa volte 
para sua casa para ficar com Abner. 
O delegado comunica a Tomás a 
denúncia feita contra Almeidinha. 

Bom sucesso 
Gabriel garante a Dalila que a 

denúncia contra Almeidinha será 
feita. Helena chega ao passeio, 
e Missade se irrita. Abner e Latifa 
sofrem longe um do outro. Eva fica 

triste ao descobrir que Omar foi 
embora. Ester pede que Latifa volte 
para sua casa para ficar com Abner. 
O delegado comunica a Tomás a 
denúncia feita contra Almeidinha. 
Elias discute com Helena na frente 
de todos, e Missade o repreende. 

A dona do pedaço 
Jô volta para casa e Evelina 

desconfia. Maria da Paz e Amadeu 
falam sobre seus sentimentos. 
Rock afirma a Téo que Jô mente 
para ele. Camilo investiga a morte 
de Lucas. Jô finge apoiar Maria. 
Agno descobre que Fabiana lhe 
aplicou um golpe e jura vingança. 
Lyris e Rael ficam juntos. Chico 
arma uma luta entre Rock e Paixão. 
Chiclete promete contar sobre sua 
vida para Vivi. 

As aventuras de Poliana 
Débora conta para Ruth que 

Glória está doente e não tem mais 
condições de presidir o CLA. 
Branca avisa Verônica que está 
deixando o CLP e irá retornar ao 
CLA. Nancy recebe uma ligação 
anônima dizendo que Waldisney 
é um criminoso. 

Cúmplices de um resgate 
Flavia conta ao pastor que 

seu tio, o padre, gostou da peça. 
Mateus pede para que Omar fale 
com Joel para devolver o emprego 
de seu pai. Omar humilha Mateus 
na frente de todos e Sabrina chora, 

comovida pela maldade. Meire con-
segue chegar ao apartamento de 
Alicia com muita dificuldade. Pris-
cila escuta Isabela, que na verdade 
é Manuela, dizer o nome de Marina 
para os cúmplices.

Topíssima 
Sophia recorre a Clementina 

(Claudia Mello) para tomar conta 
de Andrea para ela dormir. Na DP, 
Taylor (Emilio Orciollo Netto) diz 
que vai deletar Pedro. Paulo 
Rober to (Floriano Peixoto) des-
cobre o namoro de Rafael e 
Gabriela e fica espantado. Nas 
avenidas, Vitor pergunta se 
podem lhe dar dinheiro. 
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BANCO 33

DEA
DINOSSAURO

SORTFMA
TRABALHAR
RARBIOS
IJETBC
TOPOLOGIA

BOBOESCOL
FNACLO

BENEFICIOS
DAIMUSGO
EMDELI
ROMANTICO
AROTRAD

ELETROLISE

Área em
que se
localiza
Brasília

Parenta 
advinda do
casamen-
to do filho

Ação do 
religioso
antes da
refeição 

Casa co-
mercial

ou
industrial 

Remo, 
em inglês

Tom Ford,
estilista
dos EUA

Estado de
Pinheiro e
Imperatriz

(sigla)

Os alimen-
tos sem 
conser-
vantes

Corpo (?):
liga os he-
misférios
cerebrais

Beth
Carvalho,
sambista
carioca

O setor
mais 

culto da
sociedade 

(?) de
camarão,

prato
brasileiro

Tenha
relações

amorosas
(com)

Auxílios 
pagos pela
Previdên-
cia Social

Cobertura
vegetal de
paredes
úmidas

Palmeira
silvestre
nativa do

Brasil

"(?) à Ale-
gria", hino
da União
Europeia 

(?)-pro-
nóbis,

planta es-
pinhosa

Bactérias ou vírus
utilizados como
recursos bélicos 

Angustiados

Dificulda-
de do va-
gabundo

Extensão de
arquivos
compac-

tados
Técnica

de repre-
sentação 
gráfica das
formas de 
um terreno

Reação
química

provocada
por

corrente
elétrica

De + aí
"O Último

(?)",
sucesso
de Lulu
Santos

Jato, em inglês
Equino como o

Shetland, de origem
escocesa

"Yes we (?)", frase
de Barack Obama

Culto, em
inglês

Pão de 
(?), bolo

Delegacia
(abrev.)
Palavra, 

em francês

Radiano
(símbolo)

Linha
(abrev.)

Réptil que 
não coexis-
tiu com o
homem

Senhor
(red.)

3/can — jet — mot — oar. 4/cult.
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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.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Para conhecer-
mos os amigos é 
necessário pas-
sar pelo sucesso 
e pela desgraça. 

No sucesso, 
verificamos a 
quantidade e, 
na desgraça, a 

qualidade.
(Confúcio)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News que comemoram aniver-
sário hoje -, Paulo Zanatto, Juad El Halabi , Aderval Leonardi , Ronaldo Adriano 

Coutinho Alves, Carlos Dorigon, João Marcelo de Souza Pulsides, Quirino de Sousa 
Martins e Zeneide Alves dos Santos.  Da coluna: felicidades!

Contagem Regressiva
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. 
Todos os 104 estandes disponibilizados para a Feira 

Ponta de Estoque de Umuarama já foram comercializa-
dos, 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 confec-
ções, calçados, jeans, trajes de festa (masculinos e 
femininos), bijuterias e acessórios, blusas de lã, ja-
quetas, 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%.

PORTRAIT 
THIAGO GUIRRO e os filhos Theo e Bento ganham zoom nesta  terça-feira. A 

coluna continua rendendo homenagens aos papais pelo seu dia comemorado no 
domingo. O clique leva assinatura de Luci lemes. 
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Caroline Stefani Queiroz, Rodrigo Ziliotto, Alexandre 
Queroz e Talita DestroAlessandra Zacardi Ziliotto e Mariana Salvador

Chile, Califórnia & Espanha! 
A segunda quinta-feira do mês ganhou confrades & confreiras no 

Rancho do Cavalo, em torno da confraria Parceiros do Vinho. A noite 
amena foi harmonizada com vinhos escolhidos pelo organizadores 

da noite -, Mariana  e Fabiano salvador, Maria Helena Sauer  e Carlos 
Calixto. Convidados e associados ouviram atentamente a explanação  

sobre os rótulos escolhidos um Pinot Noir Chileno e outro Californiano 
-,  e a Cava espanhol Pata Negra harmonizados com uma Moqueca de 
Frutos do Mar. A confraria comemorou 10 anos em Julho e tem como 
presidente Adriana Moro. As fotos são de Thiago Casoni e mostram os 

anfitriões e convidados na noite prá lá de especial.

Os anfitriões  Mariana  e Fabiano Salvador, Maria Helena 
Sauer  e Carlos Calixto O brinde de Gláucia Rodrigues e  Jorge Cardoso 
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fabiobarbosaleiloes.com.br
(44) 99700-6030

LEILÃO DE IMÓVEIS NO PARANÁ

Gleba Pindorama - SÍTIO 15HA, 
ESPERANÇA NOVA/PR, Estradas 

Lontra c/ Pindorama.
Inicial R$ 325.107,00 (PARCELÁVEL)

Pq. Res. Pérola III - TERRENO 180M², 
PÉROLA/PR, R. Elizeu Luiz Felipe, 197.

Inicial R$ 22.987,00 (PARCELÁVEL)

R. XV de Novembro - TERRENO 200M² 
(PARTE IDEAL), PÉROLA/PR, lote 1/15-I-7, 

 Inicial R$ 13.800,00 (PARCELÁVEL)Qd. 65.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

IRENE VALENSUELA BIAN-
QUINI, firma inscrita nº CNPJ 
04.553.441/0001-65, situada 
na Rua C, 1375, Parque Indus-
trial II, CEP: 87507-160, nesta 
cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica o extra-
vio do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 
23.359. Com esta publicação 
o mesmo fica sem nenhum 
efeito legal. 

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

Vende-se

02 Lotes de 1.020m2 cada 
um. Dentro da cidade de Eliza. 

01 Lote R$ 40.000,00, 02 
Lotes por R$ 70.000,00. 
OBS. na compra dos dois, 

pego um carro. Contato (44) 
9.9974-2794 ou (44) 9.8407-

1674 falar com Idelson
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Recreação   Integração e 
muita diversão. Foi neste 
clima, que estudantes 
do curso de Educação 
Física, Unidade de Toledo, 
voltaram às aulas no 
mês passado depois das 
merecidas férias. No 
Ginásio de Esportes do 
Câmpus 2, as turmas 
vivenciaram momentos 
de muita alegria e 
animação participando 
de gincana recreativa e 
atividades esportivas, nas 
modalidades de voleibol 
misto e futsal feminino e 
masculino. As atividades 
proporcionadas contribuem 
para uma formação 
acadêmica de qualidade. 
E os alunos ficaram 
surpresos, pois não sabiam 
das atividades, mas todos 
gostaram e participaram 
com muita motivação e 
entusiasmo. 

Brinquedoteca   Visando 
enriquecer ainda mais 
o conhecimento dos 
estudantes do primeiro 
ano, colocando-os em 
contato com a realidade 
profissional, o curso 
de Pedagogia, Unidade 
de Guaíra, promoveu 
atividade bastante criativa 
e divertida, a oficina 
‘Pop Art’. O trabalho foi 
realizado com crianças 
que frequentam a 
Brinquedoteca, projeto de 
extensão da graduação. 
Os futuros pedagogos 

conversaram com os 
pequenos e promoveram 
brincadeiras lúdicas, 
cantaram e dançaram. O 
Pop Art é um movimento 
artístico que tenta dar 
visibilidade a temáticas 
da cultura e do cotidiano 
popular, social, político..., 
destacando questões 
controversas de nosso 
tempo. 

Centro de Estética   Um 
dos projetos de extensão 
da Unipar é o Centro de 
Estética e Cosmética, 
voltado à realização de 
tratamentos nas áreas 
corporal, facial, capilar e 
de terapias alternativas. 
Na estação mais fria do 
ano, os atendimentos não 
param, e a recomendação 
de cuidados com a 
pele se intensifica. 
Todo estruturado, com 
modernos equipamentos, o 
espaço oferece tratamentos 
faciais - limpeza de pele, 
rejuvenescimento, acne, 
manchas; tratamentos 
corporais - gordura 
localizada, celulite, flacidez; 
tratamentos capilares - 
queda, caspa, oleosidade, 
reconstrução, cauterização; 
tratamentos de Terapias 
Alternativas - técnicas de 
spa e relaxamento, ou 
seja, massagem relaxante 
com pedras, pindas, velas, 
entre outras. E, ainda, a 
fotodepilação com luz 
intensa pulsada. 

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

R. D. JORGE MEDICAMEN-
TOS, firma inscrita nº CNPJ 
13.715.805/0001-63, situada 
na Avenida Paraná, 3792 – Zona 
I, CEP: 87501-030, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 29.882. Com 
esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal. 

Show de Falcão

No sábado (10) no Ginásio de 
Esportes Professor Amário Vieira 
da Costa, aconteceu o tão esperado 
“Jogo do Rei”, um evento de futsal, 
contou com a presença do melhor 
jogador de todos os tempos “Falcão” 
e seus amigos com um espetáculo 
de habilidades com a bola e muita 
interação com o público com maior 
parte de crianças e adolescentes.

O time do rei jogou contra a 
equipe umuaramense Associação 
de Futsal Capital da Amizade Afca 
e o placar ficou em 19 a 14 para o 
time do Falcão.

Segundo Valmir Andrean- Presi-
dente da Afca “Os objetivos do evento 
foi de proporcionar a população de 
Umuarama e região um momento 
mágico do esporte, personificado no 
Rei do Futsal Falcão, e também o de 
apresentar ao público a AFCA”.

FALCÃO deu show em Umuarama, num evento que 
teve a intenção de interagir com o público  

ARQUIVOS PESSOAIS
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Afsu é derrotado pelo
Copagrill fora de casa
Afsu sofreu uma derrota com 

placar de 3 a 1 na noite do sábado 
(10) em Marechal Candido Rondon, 
contra o Copagrill, permanecendo na 
quinta posição com 36 pontos.

Foi um jogo de muita velocidade 
e disputa, como já era esperado 
pelo técnico Nei Victor. Afsu fez uma 
boa partida respondendo à altura, 
mas infelizmente o Copa acabou se 
saindo melhor, aproveitando os con-
tra-ataques, que ajudaram na vitória.

Umuarama chegou a abrir o placar 
com um gol de Mura, mas perto do fim 
do primeiro tempo Copagrill empatou.

No segundo tempo, os donos da 
casa fizeram pressão nas saídas de 
bola do Afsu e contra atacando, dando 
muito trabalho para o goleiro Matheus 
que teve de fazer muitas defesas difí-
ceis. O jogo seguia equilibrado até que 
o Afsu se descuidou, abrindo espaço 
para um contra-ataque fulminante que 
gerou o segundo gol do Copa. A equipe 
tentou reagir, mas noutro descuido, 
desta vez do goleiro, o Copa não per-
doou e marcou o terceiro gol já nos 
segundos finais da partida, fechando 
o placar em 3 a 1.

Nei Victor disse que algumas 
‘bobeadas’ levaram à derrota. “Tive-
mos uma partida muito equilibrada, 

Briga pelo 1º lugar
Segundo Neli vai ser outro jogo difícil, pois é um dos times que estão brigando 

para o primeiro lugar, e que Umuarama pegou uma sequencia de 2grandes times, 
mas espera por uma grande partida, pois o time vai estar completo para as próxi-
mas partidas, e a equipe não cometerá os, mesmos erros. Neli falou a respeito da 

colocação atual do time e fez uma observação de que para o Afsu se classificar para 
as quartas de finais, terá que vencer as próximas partidas para se garantir, agora é 

torcer para equipe conquistar  essas vitórias e se garantir para a próxima etapa.

mas infelizmente foram cometidas três 
falhas que foram fatais. Estávamos 
fazendo uma partida bem administrada, 
mas infelizmente acabamos cometendo 
estes erros que nos custaram a vitória, 

mas isso deve ficar para trás. Agora 
temos é que que nos preparar para a 
próxima partida, que será no sábado 
contra Campo Mourão, na casa do adver-
sário”, finaliza o técnico do Umuarama.

JOGADORES do Copagrill comemorando 
a vitória sobre o Afsu em casa

ASSESSORIA


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

