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Com extinção do mandato de Nelli
Comparsi assumirá vaga na Câmara
A Mesa Diretora da Câmara de Umuarama afastou o vereador Marcelo Nelli (Solidarie-
dade). Para dar prosseguimento aos procedimentos administrativos, deverá convocar, 

já na próxima segunda-feira (19), o suplente Antonio Comparsi (MDB). 

l Pág. 24

Município implanta 
tubulação nas estradas 
rurais a fim de combater 
a erosão

Empreendedores do 
Shopping Palladium 
anunciam McDonald’s e 
Burger King
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ALEX MIRANDA

Acidente na PR-323
Um violento acidente na tarde da quinta-feira (15) na PR-323, deixou um homem ferido. Ele invadiu 
a pista de rolamento ao sair de uma marginal e bateu contra a lateral de um caminhão basculante. A 

vítima ferida foi levada ao hospital de plantão pelo Samu.
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Sol

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 07 13 16 18 20 29
concurso: 0189

07 12 14 26 36 45

concurso: 1974
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 1370

02 13 24 35 50 54
concurso: 2179

concurso: 5047

09 23 62 64 74

concurso: 5414

84.009
44.259
22.307
85.553
67.937

 NOVEMBRO

VITÓRIA/BA

concurso: 1853

01 03 05 09 10 11 13 14  
15 16 17 20 22 23 24

concurso: 1995

07 11 16 28 34 38 44 
65 72 73 75 79 80 81 

82 91 94 95 98 99

01 06 10 21 39 45

21 30 39 40 41 70 76

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
06/09 - 00h11

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Sexta

Minguante
23/08 - 11h58

Nova
30/08 - 07h38
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SábadoSábado

Cheia
15/08 - 09h31

Fotografi a: uma forma de criar arte

Nublado com solNublado com sol Sol

Charly Techio é supervisora do curso de Fotografi a do Centro 
Europeu e atua como fotógrafa e artista visual

‘‘

‘‘‘‘

‘‘
Já pensou na fotografi a além do “momento decisivo”? Não, isso não 

quer dizer que descarto todos os ensinamentos clássicos do Cartier-
Bresson e suas imagens incrivelmente lindas, pelo contrário, valorizo muito 
a possibilidade de capturar cenas da forma complexa que ele conseguia, 
esperando a hora certa de clicar. Mas podemos pensar nas imagens além 
de um registro da realidade, imprimindo de forma mais acentuada a nossa 
expressão pessoal.

A foto contemporânea nos mostra infinitas possibilidades de explo-
rar nossa imaginação e muito mais do que ser um expert em softwares 
de tratamento de imagem (isso é de extrema relevância), precisamos 
definir conceitos e trazer um pensamento mais subjetivo sobre o tema 
a ser registrado.

Vou exemplifi car: se você deseja fotografar um tema abstrato, como 
a alegria, você vai buscar elementos para representar esse sentimento: 
uma pessoa feliz, um ambiente colorido... Precisamos usar algo palpável 
para passar nossas ideias, mas podemos dar o sentido que quisermos 
a essa matéria. Afi nal, a fotografi a é um recorte da realidade, não é a 
verdade absoluta do que foi capturado, temos a capacidade de direcionar 
o olhar, compor, enquadrar e clicar, deixando de fora o que não queremos 
mostrar, e ainda criar o clima perfeito com a fi nalização na pós-produção.

Podemos visualizar essa forma de expressão nas imagens da fotó-
grafa americana Brooke Shaden (foto que ilustra a matéria), que cria 
cenas imaginadas, com referências na pintura e movimentos da arte como 
surrealismo. A artista usa a produção de forma equilibrada, escolhe atenta 
as locações e os objetos de cena para compor imagens únicas, cheias de 
signifi cados, belas e instigantes. Vale um Google no nome dela!

Temos inúmeras imagens à nossa disposição e, ao nos dedicarmos 
a mostrar nosso ponto de vista sobre as coisas, ainda poderemos nos 
destacar. A fotografi a também se modifi ca com o tempo, como as pessoas, 
como o mundo, e quem consome fotografi a também quer se surpreender. 

Temos um leque de possibilidades, podemos e devemos explorar as 
ferramentas disponíveis de forma criativa e com bom senso, direcionada 
para a área que permite esse mergulho. Mas ainda tão importante quanto 
na época de sua criação, precisamos pensar nas imagens que produzimos, 
provocar sensações, e criar com consciência e paixão.

E você, já criou arte através da sua foto? 

 Ministro do STF 
(Supremo Tribunal 

Federal) Gilmar 
Mendes sobre a 
aprovação da Lei de Abuso 

de Autoridade. Segundo ele, 
a “velha lei” é de 1965, foi 

elaborada após o golpe de 64, 
“na época se entendeu um 
instrumento importante”. 

“Quem 
exerce o 

poder tende 
a dele abu-

sar e é por isso que 
precisa ter remédio 

desse tipo”. 

NELSON JR/SCO/STF
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Recursos aos municípios
O presidente da República, Jair Bolsonaro, liberou R$ 
450 milhões em emendas às prefeituras entre janeiro 
e julho. O valor prometido até o fim do ano é de R$ 1,3 
bilhão. A quantia é superior as que foram liberadas pelos 
ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff no mesmo 
período nos últimos três anos. No governo Temer foi 
transferido para os municípios 8% do valor das emendas 
no ano de 2016 e 27% em 2017. Com Dilma, o percentual 
chegou a 11% em 2016.

CPI da JMK
Em reunião realizada 

pelos deputados que inte-
gram a CPI que investiga 
possíveis irregularidades 
no contrato de manuten-
ção da frota de veículos 
do Estado na Alep, foram 
realizadas oitivas com o 
diretor do Departamento 
de Gestão do Trans-
porte Oficial (DETO), Cel. 
Marco Antônio Ramos, 
e os ex-diretores Ernani 
Augusto Delicato e João 
Maria dos Santos.

Os trabalhos foram con-
duzidos pelo presidente da 
Comissão, deputado Sol-
dado Fruet (PROS), e pelo 
relator, deputado Delegado 
Jacovós (PR).

O atual diretor do DETO 
destacou o início da execu-
ção do contrato emergen-
cial para a prestação dos 
serviços de manutenção 
da frota. Segundo ele, faz 
três semanas que inicia-
ram as operações com 
a nova empresa e que o 
Departamento está traba-
lhando no gerenciamento 
das atividades, dentro do 
cumprimento das “metas 
de implantação” que 
incluem o treinamento 
das oficinas e de pessoal 
para o acompanhamento 
e fiscalização da execu-
ção dos serviços.

O Cel. Marco Antô-
nio Ramos relatou que, 
atualmente, estão cadas-
tradas entre 500 e 600 
oficinas no estado para 
o serviço de manutenção 
da frota e o que o ideal, 
que deve ser atingido na 
sequência, são convênios 
com 900 oficinas.

Em relação aos veícu-
los parados no momento, 
o diretor se ateve às 

viaturas policiais. Segundo 
ele, no último relatório que 
tiveram acesso no sistema 
antigo, operado pela JMK, 
das 17.500 viaturas, 5 mil 
estava paradas. Como o 
atual sistema ainda está 
em implantação, ele se 
baseou em dados de abas-
tecimento dessas viaturas, 
que demonstra que 9 mil 
viaturas estão sendo abas-
tecidas e está no aguardo 
do primeiro relatório da 
nova empresa para ter 
números atualizados, mas 
a expectativa é a de que 
até o final deste mês 90% 
das viaturas estejam con-
sertadas e em operação.

O Coronel assumiu a 
direção do DETO em feve-
reiro deste ano, sendo 
que até maio, quando 
ainda operado pela JMK, 
disse ter recebido “muita 
reclamação de não cum-
primento de cláusulas 
contratuais, mas não 
de possíveis fraudes”. 
Diante dessas questões 
acionou a PGE.

31 ITENS
O ex-diretor do DETO, 

Ernani Augusto Delicato, 
que fez parte da Comis-
são de avaliação do sis-
tema, relatou que foi um 
dos integrantes da avalia-
ção do sistema apresen-
tado pela vencedora da 
licitação. Esse processo 
consistia, segundo ele, 
analisar se os 31 itens 
do termo de referência do 
edital estavam incluídos 
no sistema apresentado 
pela vencedora, mas que 
não acompanhou a implan-
tação do sistema porque 
deixou a direção do Depar-
tamento tão antes do iní-
cio das operações.

Momento histórico
A criação da frente ocorre em um momento histórico. No 
último domingo, data que celebrou o dia da categoria, a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Paraná entregou o 
registo de número 100.000. Em sua justificativa para criar a 
Frente em defesa da categoria, Tião Medeiros destacou que 
“o advogado não exerce apenas uma atividade profissional. 
Pela Constituição Federal, ele está investido de função 
pública ao postular em nome do cidadão”. A Frente poderá, 
entre outras atribuições, promover debates, simpósios, 
seminários e outros eventos ligados ao exame da política de 
desenvolvimento da advocacia.

Frente para a advocacia
Por iniciativa do deputado Tião Medeiros (PTB), a Alep 
lançou a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia 
Paranaense. O evento contou com a presença do 
presidente da OAB Paraná, Cassio Teles; do presidente 
e do vice-presidente da Comissão de Acompanhamento 
Legislativo da OAB, Emerson Norihiko Fukushima e 
Dylliardi Alessi, respectivamente; da Procuradora Geral do 
Estado, Letícia Ferreira da Silva, além de representantes 
do Tribunal de Justiça do Paraná e Tribunal de contas 
do Estado e de diretores, conselheiros, presidentes e 
membros de Comissões da OAB/PR.

Percentual
Com Bolsonaro, 32% do 
orçamento de emendas 
foram destinadas às 
prefeituras.
A mudança faz parte do lema 
“Mais Brasil, menos Brasília”, 
encabeçada pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
o qual defendia, durante a 
campanha presidencial de 
Bolsonaro, a descentralização 
dos recursos do governo 
federal.

Região beneficiada
Cerca de R$ 8 milhões, 
já foram repassados aos 
municípios da nossa região 
de Umuarama, graças à 
parceria entre o deputado 
estadual Delegado 
Fernando e os deputados 
federais Felipe Francischini 
e Filipe Barros e cerca 
de R$ 2.5 milhões foram 
destinados à saúde apenas 
para atender as demandas 
de Umuarama.
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O governador Rati-
nho Jr e o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, assinaram na ter-
ça-feira (13) memorando 
de entendimento para o 
início da modelagem do 
novo programa de con-
cessões de rodovias que 
cortam o Paraná.

Ao todo, serão licita-
dos pela União 4,1 mil 
quilômetros de estradas 
estaduais e federais até 
2021. “Possivelmente 
será o maior lote de 
concessões do Brasil”, 
afirma o governador 
Ratinho Junior. “Vamos 
criar uma modelagem 
que atenda o desenvolvi-
mento do Paraná, atenda 
a população com tarifas 
justas e obras e, acima 
de tudo, com muita trans-
parência”, completou.

O documento, assinado 
na Bolsa de Valores de 
São Paulo, incorpora ao 
conjunto de rodovias que 
formam os 2,5 mil quilô-
metros do Anel de Integra-
ção três importantes estra-
das estaduais: PR-092 
(Norte Pioneiro), PR-323 
(Noroeste) e PR-280 
(Sudoeste). O futuro leilão 
também deve abranger os 
trechos paranaenses das 
Brs 163, 153 e 476.

Ratinho Junior lembra 
que desde o início do 
ano o governo estadual 
trabalha para resolver 
a questão das futuras 
concessões rodoviárias 
do Paraná e elogiou a 
disposição do Ministério 

Concessão
de rodovias

da Infraestrutura de tra-
balhar em parceria. O 
governador reforça que o 
desejo do Estado é uma 
for te redução no valor 
das tarifas e a execução 
de obras de duplicação 
e implantação de contor-
nos nas principais cida-
des paranaenses.

O ministro Tarcísio de 
Freitas lembrou que os 
atuais contratos de con-
cessão de rodovias no 
Paraná são da década de 
1990 e trazem grandes 
transtornos ao desen-
volvimento do Estado. 
“Hoje, o usuário paga 
uma tarifa muito alta e 
não percebe porque está 
pagando aquele valor”, 
analisou. “Este acordo 
tem por objetivo conjugar 
esforços para resolver os 
problemas das conces-
sões no Paraná”.

TRANSPARÊNCIA
Além da redução no 

valor da tarifa paga pelos 
usuários, o Governo 
defende que a execução 
das principais obras seja 
realizada nos primeiros 
anos dos contratos e que 
o leilão ocorra na Bolsa 
de Valores de São Paulo, 
assegurando visibilidade, 
transparência e garantias 
da possibilidade de par-
ticipações internacionais 
nas delegações.

O novo programa 
seguirá a lógica dos 
pedágios federais que 
já funcionam no Estado, 
unindo corredores em for-
mato de mosaico.

Maria da Penha
A ministra Carmem Lúcia, 
do STF, estará em Curitiba 
no próximo dia 27 na 
Assembleia Legislativa em 
sessão solene sobre os 13 
anos da Lei Maria da Penha. 
A ministra fará a abertura 
da sessão e falará sobre “o 
poder público no papel de 
garantidor do respeito à 
dignidade da pessoa humana 
da mulher”.

Cadê as emendas
Prefeitos paranaenses 
reclamam que não 
conseguem receber as 
emendas liberadas e 
empenhadas no governo 
federal. Já fizeram as 
licitações para obras ou 
compra de equipamentos e 
o dinheiro não vem. O maior 
problema, segundo eles, está 
no Ministério da Integração: 
“É uma dificuldade enorme e 
não há quem solucione”.

Proposta de campanha
O deputado Ricardo Barros 
(PP), relator do projeto de 
abuso de autoridade, foi 
candidato à Presidência 
do Legislativo e, entre as 
propostas de campanha, 
estava justamente votar 
a proposta aprovada pela 
Câmara dos Deputados. 
“O STF usurpa nossa 
prerrogativa quando lê 
na Constituição que pode 
prender em segunda 
instância. Não pode. 
Ninguém será considerado 
culpado até trânsito em 
julgado, está escrito na 
Constituição. Porque estão 
tentando fazer com que os 
fins justifiquem os meios”.

Candidato a prefeito
Neste sábado (17), o PSL 
lança a pré-candidatura 
do deputado Delegado 
Francischini a prefeito de 
Curitiba. “Agora é hora de 
montarmos uma chapa forte 
de candidatos a vereador em 
todo o Paraná e estimular a 
candidatura de prefeitos em 

todas as cidades do Estado”, 
disse o presidente do PSL 
do Paraná. Francischini foi 
eleito deputado estadual com 
427.749 votos. No Estado, o 
partido elegeu oito deputados 
estaduais e três federais.

Só prejuízo
O prefeito Chico Brasileiro 
(PSD) adianta que Foz do 
Iguaçu vai perder R$ 120 
milhões de ISS e R$ 40 
milhões de ICMS se for 
aprovada a proposta do 
governo federal da Reforma 
Tributária. “Vamos lutar para 
que a reforma tributária 
saia, mas não prejudique os 
municípios porque quem mais 
atende a população são os 
municípios. A gente precisa 
desses impostos para atender 
bem o cidadão”.

Cães e gatos
A Assembleia Legislativa debate 
no dia 3 de setembro o comércio 
de cães e gatos. A proposta é 
do deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL) e tem como base o 
projeto de lei que regulamenta 
a venda dos animais 
domésticos. “Construímos a 
proposta em conjunto com 
profissionais da área, mas 
entendemos ser importante 
apresenta-la à sociedade 
civil antes de ir ao plenário 
e virar lei de fato”, explicou 
Guerra, autor do projeto. No 
Paraná, há 4,2 milhões de 
cães e gatos, dos quais 2,7 
milhões estão domiciliados ou 
semidomiciliados e 1,5 milhão 
são animais de rua.

Alta rejeição
Levantamento do Centro de 
Estudos Econômicos aponta 
que 69,3% dos paraguaios 
desaprovam a gestão do 
presidente Mario Abdo Benítez 
que está sob ameaça de um 
julgamento político em razão 
de acordo energético assinado 
com o Brasil. Dos 69,3% de 
insatisfeitos, 49,1% consideram 
o governo ruim e 20,2% 
disseram ser muito ruim o 
primeiro ano do Abdo Benítez.
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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

Com apoio do Rotary Clube 
Catedral, o curso de Arquitetura 
e Urbanismo executou mais uma 
edição do projeto de extensão 
‘Pintura Solidária’. A intervenção, 
como os acadêmicos chamam, 
aconteceu na Escola Municipal 
de Serra dos Dourados, distrito 
de Umuarama. Lá, um espaço 
do pátio foi transformado num 
parquinho infantil multicolorido. 
As tintas e os brinquedos – casinha 
de boneca, escorregador e outros 
– foram doados pelos rotarianos, 
que também participaram da 
ação, colaborando no trabalho de 
pintura. No vaivém dos pinceis 
também estavam acadêmicos de 
Arquitetura e a coordenadora do 
curso, professora Paula Gomes. Os 
trabalhos começaram na prancheta 
do Escritório Modelo da Unipar, de 
onde saiu o projeto arquitetônico. 
O parquinho será utilizado pelos 
alunos de Educação Infantil 
[crianças de 4 e 5 anos]: são 80, 

Arquitetura e Urbanismo leva 
projeto para Serra dos Dourados

PINTURA SOLIDÁRIA

divididos nos períodos da manhã 
e tarde. Professores da escola 
também ajudaram. A diretora, 
professora Cecília Ferrari, diz que 
há muito tempo sonhava com essa 
melhoria: “Esse empreendimento 
só foi possível graças à parceria 
com o Rotary e a Unipar; foi uma 
mistura de boas vontades, com 
um resultado bem-sucedido”. 

Acadêmicos de 
Arquitetura e Urbanismo 

na ação: aprendizagem 
prática e cidadania

Obra concluída: 
conhecimento técnico e 
esmero foram mesclados 
para o sucesso do projeto

‘Pintores’ mostram que ação resultou em aprendizagem, 
mas também de interação e comprometimento com a causa

Com cores alegres, 
aos poucos o espaço 
foi se transformando 

e ganhando vitalidade
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Com extinção do mandato de Nelli 
Comparsi assumirá vaga na Câmara

A Mesa Diretora da Câmara de 
Vereadores de Umuarama extinguiu 
o mandado do vereador Marcelo 
Nelli (SD). A informação foi repas-
sada pela assessoria por volta das 
16h30 da quarta-feira através de 
nota oficial informado que deverá 
dar prosseguimento ao processo 
convocando na próxima semana o 
suplente, Antonio Comparsi.

Nelli alega que se trata de uma 
“decisão política e não jurídica”. O 
agora vereador afastado afirmou 
que irá acionar seus advogados a 
fim de verificar a possibilidade de 
reversão do quadro. “Vou aguardar 
para a próxima semana, talvez ten-
tar reverter alguma coisa. Se não 
houver nada a ser feito, vamos dei-
xar quieto e seguir com a vida”.

Em entrevista ao Jornal Tribuna 
Hoje News, o vereador afastado 
ressaltou que está saindo da 
Câmara de cabeça erguida, pois 
não foi acusado de nenhum ato de 

Audiência pública sobre estacionamento rotativo
O vereador Mateus Barreto 

(PPS) fez duras críticas sobre 
o estacionamento rotativo em 
Umuarama. Embora a o edital 
de licitação tenha sido suspenso 
pelo Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PR), a expectativa da prefei-
tura é a de reimplantar a ‘Zona 
Azul’ o quanto antes. A quebra 
do contrato aconteceu de forma 
abrupta, feita em abril deste ano. 
Até mesmo a empresa Caiuá, que 
gerenciava o estacionamento rota-
tivo, foi pega de surpresa.

Apesar de a própria prefeitura 
ter rompido o contrato, o execu-
tivo tem se empenhado para que 
o rotativo volte a funcionar nas 

ruas da Capital da Amizade.
Todavia, a oposição considera 

que era necessário ampliar a dis-
cussão com a sociedade e por 
isso está articulando uma audiên-
cia pública. “Fiz diversos alertas e 
comunicamos o Ministério Público 
(MP) sobre esta questão, que 
ainda não respondeu. Mas a prefei-
tura não chamou a sociedade para 
debater”, critica Barreto.

Por conta do recesso parlamen-
tar o legislativo não chegou a enviar 
um requerimento ou indicação ao 
executivo acerca desta questão.

Outros pontos abordados pelo 
vereador estão relacionados ao 
número de vagas, que, de acordo 

com ele são incertas já que em 
princípio seriam 3,7 mil e no edi-
tal cancelado o número era de 5,5 
mil. Além da cobrança progressiva 
em caso de notificação, que pode 
fazer com que o motorista gaste 
R$ 28, bem acima dos R$ 16 que 
eram cobrados anteriormente.

Sobre a audiência pública, a 
ideia é de que ela pode ser reali-
zada posteriormente ao andamento 
da licitação, todavia, Barreto está 
receoso com possíveis “defesas” 
do executivo. “O problema da rea-
lização da audiência depois da lici-
tação é que o executivo pode falar 
que prejudica o contrato de conces-
são”, alerta o vereador.

corrupção, ou desvio de recursos 
públicos. “Trata-se de um ato admi-
nistrativo, devido a contratação de 
meu irmão enquanto o mesmo 
prestava serviços ao gabinete do 
deputado federal Osmar Serrá-
glio. Precisada de um funcionário 
de minha confiança para dirigir a 
câmara ao meu lado, quando pre-
sidente do Poder Legislativo, por-
tando, como não foi uma acusa-
ção de nepotismo, pois não cabia, 
fiquei tranquilo, até que chegou 
esta decisão”, lamenta.

Nelli foi presidente da Casa de 
Leis por 10 vezes, entre os 7 man-
datos como vereador.

Toninho Comparsi, que deverá 
assumir o cargo de vereador nos 
próximos dias e afirmou à repor-
tagem que Está tranquilo, aguar-
dando a decisão e o chamado 
da Mesa Diretora. A respeito de 
sua posição ao legislar, Com-
parsi aponta que não pretende 

se envolver em base de oposição 
ou situação. “Vou fazer o possível 
para atuar conforme as deman-
das da população”.

DEFESA DE NELLI
Marcelo Nelli chegou a apre-

sentar, no início da semana, sua 
defesa em relação ao pedido do 
MDB para extinção do mandato. 
Após isso, os vereadores tive-
ram 48 horas para analisar o 
documento e deliberar sobre o 
destino dele.

O primeiro ponto questionado 
pela defesa era a respeito da legi-
timidade do requerimento enviado 
pelo MDB. Dizia o pedido feito 
pelo par tido “não estava acom-
panhado de documentação legal 
que viesse a comprovar a con-
dição que dizem ostentar, razão 
pelo que não merece prospetar 
no âmbito desta Casa”. Por essa 
razão, de acordo com a defesa, 
o pedido deveria ser indeferido.
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Acadêmico na
Arábia Saudita

Ao entrar em uma 
universidade, o sonho 
da maioria dos acadê-
micos é construir uma 
carreira de sucesso. No 
entanto, todos sabem 
que para concretizá-lo a 
caminhada não é nada 
fácil. É preciso dedicação 
aos estudos, disciplina e 
muita força de vontade 
para superar os desafios 
que vão surgindo. Essas 
qualidades não faltaram 
ao ex-aluno de Medicina 
Veterinária da Universi-
dade Paranaense, Mauri-
cio José das Neves Junior.

Graduado em 2004, 
ele exerce o cargo de 
gerente de produção em 
uma das maiores empre-
sas de abate e processa-
mento de aves da Arábia 
Saudita, a Arasco Foods, 

com sede em Riyadi.
A carreira internacional 

do médico veterinário ini-
ciou neste ano, depois de 
14 anos na C. Vale Coo-
perativa Agroindustrial.

Ao ser convidado 
para trabalhar fora do 
país aceitou o desafio. 
“Tomar a decisão de 
largar a posição que 
tinha em uma empresa 
sólida como a C. Vale 
não foi uma tarefa fácil”, 
afirma, dizendo que em 
um primeiro teve o cho-
que cultural.

Além da graduação, 
o ex-aluno tem MBA em 
Avicultura Industrial pela 
PUC; MBA em Gestão do 
Agronegócio pela FGV; e 
especialização em Pro-
grama de Gestão Avan-
çada, pela Amana-Key.

Compartilhando
Conhecimento

O projeto anual ‘Com-
par tilhando Conheci-
mento’, desenvolvido 
pela Universidade Para-
naense – Unipar em 
parceria com o Núcleo 
Regional de Educação 
(NRE) aconteceu simul-
taneamente nas sete 
Unidades e inscreveu 
cerca de oito mil estu-
dantes, de 68 escolas 
de 19 municípios de 
Umuarama e região, na 

edição 2019. A progra-
mação teve cerca de 
200 palestras focadas 
em temas relaciona-
dos às profissões e ao 
cotidiano da sociedade. 
“Esse projeto tem o 
objetivo de dar o norte 
para nossos alunos no 
âmbito profissional. É 
uma porta para o futuro 
do nosso aluno”, afirma 
A chefe do NRE, Gilmara 
Zanatta.

Mordaça oficial
Uma articulação da ala bandida 
do Congresso Nacional somada 
à pressão dos advogados 
criminalistas com os ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
está destruindo as ferramentas 
de direito de investigação que 
as instituições públicas levaram 
décadas para consolidar. Os 
reclames de delegados, policiais, 
promotores e procuradores, 
entre portas, ganharam ontem 
notas públicas críticas de suas 
associações, em especial sobre 
a Lei do Abuso de Autoridade, 
que a Câmara Federal acaba 
de aprovar - a nomenclatura 
cunhada no Congresso mostra o 
lado pejorativo com que tratam 
as autoridades investigativas. As 
ações enfraquecem a operação 
Lava Jato e criam intimidação 
oficial a investigações vindouras, 
na visão do MP e da PF.

Drible
Em março, o STF decidiu 
que caixa dois deveria ser 
investigado como crime 
eleitoral, freou a Lava Jato e 
remeteu processos para os já 
entupidos TREs. 

Vergonha
O STF também afastou dois 
auditores fiscais da Receita 
Federal que faziam pente-fino 
num grupo de 133 cidadãos 
porque dois deles eram 
ligados a ministros da Corte.

Silêncio nas ruas
É tanta gente com toga e boton 
tentando mandar no País que 
a sociedade, já desmobilizada, 
perdeu a capacidade de se 
indignar. E corre para pagar as 
contas do dia.

Há esperança
Há esforço coletivo numa 
frente para mudar a política 
no Brasil a longo prazo. Os 
Movimentos Transparência 
Partidária, Acredito e Livres 
protocolaram no Congresso 
um Projeto de Lei da Reforma 
dos Partidos. É um pacote que, 
entre outros pontos, cria regras 
para transparência, democracia 
interna, equidade e integridade. 

Vaias e aplausos
O ex-ministro da Educação 
Mendonça Filho sentiu o 

gosto da impopularidade em 
evento do Google, no Teatro 
Guararapes, em Jaboatão (PE). 
Foi vaiado pela plateia e mal 
falou, apesar de manter um 
equilíbrio emocional diferente 
da sua verve nas redes sociais. 
Já a prata da casa, deputado 
João Campos, filho do falecido 
Eduardo, mais identificado 
com a turma, reinou em 
aplausos em sua palestra.

Custo Previdência
Apesar da previsão de aprovação 
da Reforma nos próximos meses, 
a proposta de orçamento da 
Previdência para 2020 projeta 
despesa 7,1% maior que a 
prevista para este ano. A previsão 
de gastos com o Fundo do Regime 
Geral de Previdência Social é de 
R$ 682,9 bilhões. 

Subiiiindo 
O Planalto tem até 31 de 
agosto para enviar o projeto 
ao Congresso Nacional para 
entrar no Orçamento do ano 
que vem. A peça foi aprovada 
pelo Conselho Nacional de 
Previdência e também prevê 
aumento de 39,3% na despesa 
com pagamento de benefícios 
por sentença judicial. 

Fumaça na lei
A Advocacia-Geral da União 
acionou o STF após decisão do 
Tribunal Regional Federal da 
1ª Região permitir a utilização 
de substâncias que dão aroma 
e sabor ao tabaco - algo que 
a Anvisa já proibiu. Na ação, a 
Indústria Brasileira de Cigarros 
questionava a Resolução nº 
14/2012 da Anvisa que limitou 
a produção e comercialização 
dos aditivos. 

Levou fumo!
O ministro do STF Luiz Fux, 
relator da reclamação, 
reconheceu que houve 
desrespeito à decisão da 
Suprema Corte e autorizou 
a Anvisa a restabelecer os 
efeitos do regulamento. Em 
outras palavras, as cigarreiras 
levaram fumo!
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OUTLET

Está chegando o dia de aproveitar para 
comprar barato. Chegou a Feira Ponta 
de Estoque de Umuarama, que acontece 
entre os dias 22 e 24 de agosto no Parque 
de Exposições Darío Pimenta Nóbrega. A 
abertura oficial será na quinta-feira (22) 
às 18h e logo após, às 18h30 os portões 
abrem para o público.

SALE

A Feira Ponta de Estoque de 
Umuarama está em sua 44ª edição 
e segue na sexta-feira (23) com 
abertura às 9h e encerramento às 
22h. Fechando três dias de muitas 
promoções no sábado (24), com 
abertura às 9h e encerramento às 
18h. Todo o trabalho é coordenado 
pelo Conselho da Mulher Empresária 
e Executiva da Aciu, que é presidido 
por Carla Frasquette.

70% OFF

São 104 estandes oferecendo calçados, 
confecções, bijuterias, acessórios, 
jaquetas, jeans, moda country, lãs, 
trajes de gala, estofados, poltronas, 
camas, celulares, brinquedos e até 
pisos e revestimentos, tudo com 
descontos de até 70%. É realmente 
um momento para aproveitar as 
grandes oportunidades.

GOURMET

A Praça de Alimentação da Feira Ponta 
de Estoque é um charme à parte, um 
convite às muitas delícias como lanches, 

cachorrão especial, pastéis, pizzas, 
chawarma, crepes, cocadas, bombons, 
bolos, açaí e churros. Ah, sim, e 
aquele chopinho estupidamente 
gelado. Brinquedos infláveis para a 
piazada, estacionamento gratuito e a 
certeza de ótimas compras. Vá com os 
amigos e a família!

TOP

O professor e economista Vicente 
Gasparin, secretário municipal de 
Administração, apresentou a palestra 
“Programa Umuarama Compra Mais”, 
criado em parceria com o Sebrae, para 
estimular a participação de micros e 
pequenas empresas nos processos 
licitatórios da administração pública de 
Umuarama e da região. Ele contou que 
o município investe entre cem e cento 
e vinte milhões de reais ao ano em 
produtos e serviços e que esse dinheiro 
deveria ficar no município.

WINERS

O presidente da Aciu, Orlando Luiz Santos, 
contou que a Aciu disponibiliza a seus 
associados o Escritório de Licitações, onde 
todos os dias uma funcionária envia os 
editais para as empresas, acrescentando 
que 80% dos processos são vencidos por 
empresas daqui. Mas esse número tem que 
melhorar, então as empresas que tiverem 
dúvida sobre como participar podem entrar 
em contato pelo telefone (44) 3621-6700.

CASH

Braz Ismael Alves é um dos principais 
palestrantes do Paraná no ramo de 

análise e concessão de crédito. Ele 
estará em Umuarama em setembro 
exclusivamente para ministrar o super 
curso de Análise de Crédito e Cobrança 
de Dívidas, entre os dias 2 e 5, das 
19h às 22h30. As vagas são limitadas 
e o investimento é de R$ 150 para 
associados e seus colaboradores (preço 
especial para grupos). Para reservas de 
vagas e mais informações, por favor 
ligue (44) 3621-6700 – Whats: (44) 
99897-9199 (Rafael).

JINGLE BELL

Já estão a todo vapor os preparativos 
para a campanha de Natal da Aciu de 
2019. O objetivo e foco é retomar o 
título de maior campanha do Paraná, 
com distribuições de super prêmios e 
vales-compra para agitar o comércio 
de Umuarama. E a parceria com a 
administração municipal é fundamental 
para que nossa cidade seja destaque no 
Brasil inteiro. Aguarde.

BOOK

A super escritora Angela Russi 
convida a todos para a comemoração 
de 10 anos da revolucionária coleção 
de livros “Vire a Página”. Será quarta-
feira, dia 21, às 20h no Centro Cultural 
Vera Schubert. As atividades culturais 
são para promover uma reflexão 
sobre o câncer. A entrada é um quilo 
de alimento não perecível. Prestigie.

FOCO

O leitor deve reparar que as notas de 
hoje da coluna Aciu InterAtiva vieram 
escritas com palavras estrangeiras. O 
propósito é alertar sobre os excessos, 
pois como dizia vovó, Tudo que é 
demais enjoa! Muitos consumidores 
preferem descontos de 50% e não 
50% Off. Muitos preferem Liquidação 
a Sale. Muitos preferem Ponta de 
Estoque a Outlet. Mas se as palavras 
estão aí, saber usá-la é importante, 
senão você acaba falando “Juntos e 
Shallow Now”. Ótima semana!
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Parquinhos receberão novos 
brinquedos para deficientes

O parquinho infantil da Praça 
Miguel Rossafa está sendo ampliado 
e em breve terá um brinquedo espe-
cial para cadeirantes. Com equipe 
própria, a Secretaria de Obras, Pla-
nejamento Urbano e Projetos Técni-
cos está implantando melhorias e 
ampliando o espaço, destinado ao 
lazer e diversão das crianças.

Nesta semana, a equipe cons-
truiu uma mureta contornando o 
espaço e vai implantar bancos para 
os pais acompanharem os filhos de 
perto. O local também receberá areia 
no lugar do gramado, e será implan-
tado um balanço deficientes (PCD). 
Trabalho semelhante será realizado 
no parquinho do Bosque Uirapuru.

“A Prefeitura licitou três balan-
ços especiais para PCD – ao custo 
de R$ 4.200 – e dois já tiveram o 
local de instalação definido. O pró-
ximo deve ser anunciado”, informou 
o secretário municipal de Obras, 
Isamu Oshima. “A intenção é garan-
tir opções de lazer para todos os 
públicos, incluindo as pessoas com 
necessidades especiais”, emendou.

O município também licitou a 

aquisição de mais 10 parquinhos 
infantis em plástico reforçado, para 
instalação em logradouros públicos 
locais. Dois já foram montados – na 
Praça São Francisco e no Jardim São 
Cristóvão – e mais três já têm local 
definido (Lago Tucuruvi, Parque Bonfim 
e Parque Laranjeiras). O investimento 
da Prefeitura é de R$ 177 mil e os con-
juntos são compostos por duas tor-
res, balanços e três escorregadores, 

entre outros equipamentos.
“Já instalamos oito parquinhos como 

estes em diversos pontos da cidade e 
nos distritos de Lovat, Serra dos Doura-
dos e Santa Eliza. As crianças adoram 
e os pais também, pois é bom ver os 
pequenos se divertindo. São equipa-
mentos resistentes ao tempo e segu-
ros, que vão durar muito tempo garan-
tindo a alegria da criançada”, disse o 
prefeito Celso Pozzobom.

PREFEITURA revitaliza alguns 
parques e instalará outros com 
brinquedos para pessoas com deficiência

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

13/7 a 13/8 0,5000 0,3715 0,0000
14/7 a 14/8 0,5000 0,3715 0,0000
15/7 a 15/8 0,5000 0,3715 0,0000
16/7 a 16/8 0,5000 0,3715 0,0000
17/7 a 17/8 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/19 858,00 -3,00 -4,9%
FARELO ago/19 291,80 -1,20 -6,4%
MILHO set/19 360,75 1,75 -18,2%
TRIGO set/19 469,00 -4,75 -7,6%

Ações % R$
Petrobras PN -2,77% 24,23 
Vale ON -2,21% 43,89 
Bradesco PN -0,69% 33,20 
Ultrapar ON -8,41% 16,88 
JBS ON +4,64% 28,62 
Kroton ON -5,78% 10,75

IBOVESPA: -1,20% 99.056 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 72,58 1,4% 6,4% 72,00
MILHO 27,24 -1,1% -8,4% 26,50
TRIGO 46,98 0,1% 1,1% 47,00
BOI GORDO 151,02 -0,2% 0,2% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 106,13
Libra est. 0,8256
Euro 0,9003
Peso arg. 58,30

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 3,9890 3,9900 +4,5%

PTAX  (BC) +0,3% 4,0182 4,0188 +6,7%

PARALELO -1,2% 3,9300 4,2200 +4,7%

TURISMO -1,2% 3,9300 4,2000 +4,7%

EURO -0,1% 4,4614 4,4637 +6,5%

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 15/08

Iene R$ 0,0379
Libra est. R$ 4,87
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.515,61 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/08

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 15/08 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 15/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 15/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 80,50 7,3% 8,8%
SOJA Paranaguá 86,00 4,9% 6,2%
MILHO Cascavel 30,50 -4,7% -1,6%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Jornal Tribuna Hoje News – 
Você é um empresário no ramo 
da construção civil, em sua vi-
são qual o potencial econômi-
co de Umuarama de uma ma-
neira geral?

Moacir Silva – A indústria da 
construção civil é a maior indústria 
que Umuarama possui. É grande na 
geração de emprego e por sua vez, 
no aumento de renda. Fomenta to-
das as áreas da economia dentro 
do município. O comércio ganha, 

Perfil e investimentos
de uma grande cidade
O empresário no ramo de 

construção civil, Moacir Silva, 
que também foi ex prefeito de 
Umuarama por duas gestões, deu 
uma entrevista especial ao Jornal 
Tribuna Hoje News, contando que 
a Capital da Amizade, apesar de 
não ter habitantes suficientes 
(110 mil habitantes, segundo 
Censo do IBGE 2010), para ser 
considerada uma grande cidade, 
possui per fil e investimentos su-
ficientes que a moldam num polo 
regional de economia.

pois vende mais quando os consu-
midores possuem condições para a 
compra, sem contar que o índice de 
inadimplência também diminui. Isso 
facilita com que o trabalhador consi-
ga aberturas de crédito. A indústria 
da construção civil cria um aumento 
muito grande na circulação de di-
nheiro dentro do município.

JTHN – E os investimentos de 
outros centros urbanos?

MS –  Um grande exemplo que 

temos aqui na cidade de empre-
sas que trazem dinheiro de fora 
para ser aplicado no município, 
está na indústria moveleira. Não 
falamos das grandes empresas, 
mas as pequenas indústrias de 
móveis e estofados instaladas na 
cidade. São elas que comerciali-
zam seus produtos em Curitiba, 
sem falar nas que vendem para 
outros Estados. Umuarama é o 
segundo maior polo moveleiro do 
Paraná. São mais de 30 peque-

nas marcenarias com fonte de 
renda quase que exclusivamente 
na comercialização de seus pro-
dutos para fora da cidade. É uma 
realidade que mostra o potencial 
econômico e a quantidade dos 
profissionais que aqui atuam. 
Isso transforma Umuarama num 
exemplo para todo o país.

JTHN – Ressalte sobre outro 
ramo de negócios fomentado 
com esta economia?

MS – Vamos estabelecer que 
Umuarama é verdadeiramente um 
Centro Médico Hospitalar que é re-
ferência para outros estados. Tem 
tanto potencial e apresenta uma 
gama tão grande de profissionais 
de alta qualidade, que atrai pacien-
tes do Paraguai, Mato Grosso do 
Sul, Santa Catarina, sem contar os 
que saem de seus municípios da 
região noroeste para serem atendi-
dos aqui. Está aparente, vemos a 
quantidade de clínicas de dentistas, 
ortodontistas, de cirurgia plástica, 
entre outras especialidades médi-
cas espalhadas pela cidade.

 JTHN – Em sua gestão 
como administrador do muni-
cípio por 8 anos, acompanhou 
o crescimento habitacional 
durante o chamado ‘boom’ da 
construção civil.

MS – Quando deixamos a prefei-
tura, em 2009, havia cerca de 33 
mil imóveis e hoje existe em torno 
de 60 mil. Houve crescimento astro-
nômico em Umuarama durante uma 
década. Até agora tivemos mais de 
120 novos loteamentos abertos. 
Eu posso falar com certeza que 
os investimentos neste ramo se 
aproximam dos 3 bilhões, devido 
a quantidade de loteamentos e 
casas construídas. São cifras que 
devem ser valorizadas.

JTHN – O investidor deve ser 
melhor valorizado?

MS – Acredito que uma campa-

nha de valorização aos investido-
res que aplicam seus negócios em 
Umuarama deve ser iniciada. Te-
mos um aeroporto prestes a rece-
ber voos comerciais, um shopping 
que está prestes a iniciar o funcio-
namento. Tudo isso facilmente vai 
atrair novos investidores.

 JTHN – Quando a pessoa 
quer investir, seja construindo 
ou empreendendo, se deparam 
com uma burocracia enorme. No 
ramo imobiliário, os empresá-
rios encontram meios de driblar 
o processo para facilitar a vida 
do investidor?

MS – Existe uma intenção do 
Governo Federal em acabar com 
a burocracia, facilitando o acesso 
para o investidor. Uma secretaria 
especial é criada para desburo-
cratizar o país. Atingirá direta-
mente as normas rigorosas atu-
almente aplicadas na construção 
civil. São tantas exigências que 
emperram a construção. A Caixa 
Econômica Federal também é ri-
gorosa para fazer empréstimos.

Por outro lado, nós empresários 
procuramos facilitam a aquisição 
do imóvel. Uma pessoa interessa-
da em comprar, basta apresentar 
nome e CPF e, com 5 por cento do 
valor do bem depositado como en-
trada, já passa a ser dono.

JTHN – Foi este pensamento 
empreendedor que mudou o per-
fil de Umuarama?

MS – O empresário deve fazer 
o possível para facilitar a vida de 
seu cliente e para isso procura 
os meios legais necessários. Nós 
que atuamos neste ramo, temos 
que ficar antenados com as mu-
danças no quadro econômico na-
cional e até mundial.

Umuarama possui cerca de 
300 edifícios, temos mais pré-
dios do que Toledo e Cascavel. 
Isso mostra uma mudança na 
cultura. O Município hoje tem um 

estilo de cidade grande, a popu-
lação tem se acostumado a viver 
em apartamentos.

 
JTHN – Onde falta investir 

para que o crescimento econô-
mico seja ainda mais aparente?

MS – Umuarama peca na ins-
talação de indústrias. Um pro-
blema enfrentado há anos. A 
agricultura deve ser fomentada 
também. Vejo que o prefeito Cel-
so Pozzobom está dando um pas-
so importante que melhora a vida 
do produtor rural, pelo menos no 
escoamento da produtividade. 
Está construindo estradas rurais 
asfaltadas, melhorando as pon-
tes de acesso ás propriedades 
nos entornos do centro urbano. É 
o início de uma nova empreitada 
da administração municipal, que 
provavelmente deverá investir fu-
turamente na produção.

 
JTHN – O governo municipal 

é apenas uma das ferramentas 
de fomento à economia rural?

MS – O produtor rural deve 
receber atenção dos governos 
estadual e federal, com infraes-
trutura e ações da Emater e do 
Iapar (Instituto de Pesquisa), 
pois os agricultores estão sobre 
o solo Arenito Caiuá e necessi-
tam de assistência técnica. Se a 
produtividade aumenta, nós rapi-
damente geramos industrias em 
Umuarama. Mão de obra e pro-
fissionais qualificados em todas 
as áreas nós possuímos. Aumen-
tando a diversificação na produ-
ção rural, veremos a abertura 
de laticínios, frigoríficos de ex-
portação, frigoríficos de suínos, 
entre outros. Somente para a 
mão de obra nas fábricas serão 
milhares de contratações. Em 
seguida são os especialistas, 
entre eles nutricionistas, mé-
dicos, dentistas que atenderão 
os industriários. Tudo isso sai 
da renda gerada no campo.

“O investimento no produtor rural 
é fundamental para uma geração de 

renda de uma cidade inteira”. Moacir 
Silva, empresário
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Jornal Tribuna Hoje News – 
Você é um empresário no ramo 
da construção civil, em sua vi-
são qual o potencial econômi-
co de Umuarama de uma ma-
neira geral?

Moacir Silva – A indústria da 
construção civil é a maior indústria 
que Umuarama possui. É grande na 
geração de emprego e por sua vez, 
no aumento de renda. Fomenta to-
das as áreas da economia dentro 
do município. O comércio ganha, 

Perfil e investimentos
de uma grande cidade
O empresário no ramo de 

construção civil, Moacir Silva, 
que também foi ex prefeito de 
Umuarama por duas gestões, deu 
uma entrevista especial ao Jornal 
Tribuna Hoje News, contando que 
a Capital da Amizade, apesar de 
não ter habitantes suficientes 
(110 mil habitantes, segundo 
Censo do IBGE 2010), para ser 
considerada uma grande cidade, 
possui per fil e investimentos su-
ficientes que a moldam num polo 
regional de economia.

pois vende mais quando os consu-
midores possuem condições para a 
compra, sem contar que o índice de 
inadimplência também diminui. Isso 
facilita com que o trabalhador consi-
ga aberturas de crédito. A indústria 
da construção civil cria um aumento 
muito grande na circulação de di-
nheiro dentro do município.

JTHN – E os investimentos de 
outros centros urbanos?

MS –  Um grande exemplo que 

temos aqui na cidade de empre-
sas que trazem dinheiro de fora 
para ser aplicado no município, 
está na indústria moveleira. Não 
falamos das grandes empresas, 
mas as pequenas indústrias de 
móveis e estofados instaladas na 
cidade. São elas que comerciali-
zam seus produtos em Curitiba, 
sem falar nas que vendem para 
outros Estados. Umuarama é o 
segundo maior polo moveleiro do 
Paraná. São mais de 30 peque-

nas marcenarias com fonte de 
renda quase que exclusivamente 
na comercialização de seus pro-
dutos para fora da cidade. É uma 
realidade que mostra o potencial 
econômico e a quantidade dos 
profissionais que aqui atuam. 
Isso transforma Umuarama num 
exemplo para todo o país.

JTHN – Ressalte sobre outro 
ramo de negócios fomentado 
com esta economia?

MS – Vamos estabelecer que 
Umuarama é verdadeiramente um 
Centro Médico Hospitalar que é re-
ferência para outros estados. Tem 
tanto potencial e apresenta uma 
gama tão grande de profissionais 
de alta qualidade, que atrai pacien-
tes do Paraguai, Mato Grosso do 
Sul, Santa Catarina, sem contar os 
que saem de seus municípios da 
região noroeste para serem atendi-
dos aqui. Está aparente, vemos a 
quantidade de clínicas de dentistas, 
ortodontistas, de cirurgia plástica, 
entre outras especialidades médi-
cas espalhadas pela cidade.

 JTHN – Em sua gestão 
como administrador do muni-
cípio por 8 anos, acompanhou 
o crescimento habitacional 
durante o chamado ‘boom’ da 
construção civil.

MS – Quando deixamos a prefei-
tura, em 2009, havia cerca de 33 
mil imóveis e hoje existe em torno 
de 60 mil. Houve crescimento astro-
nômico em Umuarama durante uma 
década. Até agora tivemos mais de 
120 novos loteamentos abertos. 
Eu posso falar com certeza que 
os investimentos neste ramo se 
aproximam dos 3 bilhões, devido 
a quantidade de loteamentos e 
casas construídas. São cifras que 
devem ser valorizadas.

JTHN – O investidor deve ser 
melhor valorizado?

MS – Acredito que uma campa-

nha de valorização aos investido-
res que aplicam seus negócios em 
Umuarama deve ser iniciada. Te-
mos um aeroporto prestes a rece-
ber voos comerciais, um shopping 
que está prestes a iniciar o funcio-
namento. Tudo isso facilmente vai 
atrair novos investidores.

 JTHN – Quando a pessoa 
quer investir, seja construindo 
ou empreendendo, se deparam 
com uma burocracia enorme. No 
ramo imobiliário, os empresá-
rios encontram meios de driblar 
o processo para facilitar a vida 
do investidor?

MS – Existe uma intenção do 
Governo Federal em acabar com 
a burocracia, facilitando o acesso 
para o investidor. Uma secretaria 
especial é criada para desburo-
cratizar o país. Atingirá direta-
mente as normas rigorosas atu-
almente aplicadas na construção 
civil. São tantas exigências que 
emperram a construção. A Caixa 
Econômica Federal também é ri-
gorosa para fazer empréstimos.

Por outro lado, nós empresários 
procuramos facilitam a aquisição 
do imóvel. Uma pessoa interessa-
da em comprar, basta apresentar 
nome e CPF e, com 5 por cento do 
valor do bem depositado como en-
trada, já passa a ser dono.

JTHN – Foi este pensamento 
empreendedor que mudou o per-
fil de Umuarama?

MS – O empresário deve fazer 
o possível para facilitar a vida de 
seu cliente e para isso procura 
os meios legais necessários. Nós 
que atuamos neste ramo, temos 
que ficar antenados com as mu-
danças no quadro econômico na-
cional e até mundial.

Umuarama possui cerca de 
300 edifícios, temos mais pré-
dios do que Toledo e Cascavel. 
Isso mostra uma mudança na 
cultura. O Município hoje tem um 

estilo de cidade grande, a popu-
lação tem se acostumado a viver 
em apartamentos.

 
JTHN – Onde falta investir 

para que o crescimento econô-
mico seja ainda mais aparente?

MS – Umuarama peca na ins-
talação de indústrias. Um pro-
blema enfrentado há anos. A 
agricultura deve ser fomentada 
também. Vejo que o prefeito Cel-
so Pozzobom está dando um pas-
so importante que melhora a vida 
do produtor rural, pelo menos no 
escoamento da produtividade. 
Está construindo estradas rurais 
asfaltadas, melhorando as pon-
tes de acesso ás propriedades 
nos entornos do centro urbano. É 
o início de uma nova empreitada 
da administração municipal, que 
provavelmente deverá investir fu-
turamente na produção.

 
JTHN – O governo municipal 

é apenas uma das ferramentas 
de fomento à economia rural?

MS – O produtor rural deve 
receber atenção dos governos 
estadual e federal, com infraes-
trutura e ações da Emater e do 
Iapar (Instituto de Pesquisa), 
pois os agricultores estão sobre 
o solo Arenito Caiuá e necessi-
tam de assistência técnica. Se a 
produtividade aumenta, nós rapi-
damente geramos industrias em 
Umuarama. Mão de obra e pro-
fissionais qualificados em todas 
as áreas nós possuímos. Aumen-
tando a diversificação na produ-
ção rural, veremos a abertura 
de laticínios, frigoríficos de ex-
portação, frigoríficos de suínos, 
entre outros. Somente para a 
mão de obra nas fábricas serão 
milhares de contratações. Em 
seguida são os especialistas, 
entre eles nutricionistas, mé-
dicos, dentistas que atenderão 
os industriários. Tudo isso sai 
da renda gerada no campo.

“O investimento no produtor rural 
é fundamental para uma geração de 

renda de uma cidade inteira”. Moacir 
Silva, empresário
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Tubulação nas estradas
rurais combatem a erosão

Umuarama conta com uma 
extensa malha de estradas rurais 
não pavimentadas, que exige obras 
de conservação e cuidados cons-
tantes. Além de realizar serviços 
de adequação, limpeza, reparos 
e manutenção de microbacias e 
pontes, a equipe da Secretaria de 
Serviços Rodoviários da Prefeitura 
também tem realizado obras para 
conter a erosão, evitando danos 
maiores em diversas estradas 
rurais do município.

De acordo com o secretário 
Mauro Liutti (Serviços Rodoviários), 
a administração municipal tem pos-
sibilitado condições favoráveis para 
manter as estradas em boas con-
dições. “Temos implantado gale-
rias pluviais em várias estradas, 
eliminando pontos de acúmulo de 
água da chuva e também de passa-
gem de nascentes que cruzam as 
estradas, aumentando os riscos de 
erosão e às vezes até provocando 
estragos”, disse o secretário. A 
estiagem favoreceu o trabalho, que 
eliminou vários pontos críticos em 
sete estradas – foram utilizados 
cerca de 110 tubos – a maioria 
com 0,60 m de diâmetro.

O prefeito Celso Pozzobom lem-
bra que este é um investimento 
de valor até reduzido, comparado 

a outras obras em execução na 
cidade, mas que traz um grande 
benefício aos moradores da zona 
rural. “Estamos cuidando bem das 
nossas estradas, afinal é por lá que 
passa grande parte da produção 
agropecuária e também as pessoas 
que trabalham e vivem nas proprie-
dades rurais. Essa tubulação vai evi-
tar uma série de transtornos. Esta-
mos aproveitando o tempo seco para 
realizar mais este serviço e garantir 
comodidade às famílias que vivem 
no campo durante os períodos chu-
vosos”, apontou.

O trabalho envolve equipes e 
maquinário próprio do município e 
também serviços contratados junto 
a terceiros. Nos últimos meses 
foram atendidos com tubulação 
de passagem (tanto para águas 
pluviais quanto para córregos e 
nascentes) as estradas União, 
Samambaia, Yamanishi, Drongo, 
Cearense, Paulista, Desengano, 
Tropeiro, entre outras.

CINCO QUILÔMETROS
Na Samambaia, a Secretaria 

de Serviços Rodoviários realizou 
obras de adequação em um tre-
cho de cinco quilômetros e colo-
cou tubos para passagem de um 
grande volume de água que ficava 
empossada às margens da via. 
As estradas Yamanishi e Drongo 
também receberam serviços de 
readequação. A estrada Cearense 
teve obras nas imediações da 
divisa com o município de Ivaté e 
a Desengano recebeu tubos para 
contenção de águas que cruzam a 
estrada, interrompendo o tráfego.

Liutti lembra o desafio que é man-
ter em boas condições as estradas 
de Umuarama. “São 596 km, algu-
mas bem distantes do pátio, com 
grandes trechos percorridos em 
leito natural. Só é possível atender 
a toda essa demanda graças aos 
investimentos na frota de veículos e 
máquinas da Prefeitura, pela atual 
administração”, considerou.

Frota
Em pouco mais de dois anos foram adquiridos 75 automóveis, utilitários, cami-

nhões, ambulâncias, máquinas e equipamentos para o pátio rodoviário, que incluem 
quatro pás carregadeiras, quatro motoniveladoras, três caminhões caçamba truca-

dos, rolo compactador “pé de carneiro”, caminhão VW de prancha, cavalo mecânico 
prancha, escavadeira hidráulica, trator de esteira, coletores de lixo e carros baixos.

 “Estamos eliminando gargalos, resolvendo problemas antigos e melhorando 
as condições de vida da população”, completou o prefeito Celso Pozzobom.
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Shopping Palladium terá 
McDonald’s e Burger King

Um grupo de quase 400 empre-
sários e autoridades participou do 
jantar de lançamento do Shopping 
Palladium, na quarta-feira (14), no 
Metropolitan Centro de Eventos

Entre as operações confirmadas 
para a praça de alimentação estão 
as redes de fast-food McDonald’s e 
Burger King. 

Foi a primeira vez que diretores 
dos grupos Tacla, Paysage e FWS, 
responsáveis pelo empreendimento, 
se reuniram com convidados para 
apresentar os detalhes do projeto 
que está em fase final de conclusão. 
“Não estamos de passagem. Che-
gamos para fixar raízes e contribuir 
para o desenvolvimento de Umua-
rama”, disse Aníbal Tacla.

O sóc io  do Gr upo Tac la 
demonstrou conhecimento dos 
números econômicos e enfati-
zou que não tem dúvidas de que 
o Palladium será um sucesso. 
Fernando Scanavaca, da FWS, afir-
mou que o shopping será um divisor 
de águas na história da cidade. “Um 
local como este muda para melhor 
a vida urbana e atrai muita gente 
também de fora. É praticamente 
impossível uma pessoa vir para o 
shopping e não passar pelo centro 
da cidade. Estamos criando um 
celeiro de novas oportunidades”.

Orlando Santos, presidente da 
Aciu, endossou as palavras de Aníbal 
Tacla e Fernando Scanavaca. “Não 
podemos ficar de fora e deixar que 

venham somente marcas de fora. 
Hoje iniciamos a contagem regressiva 
para uma grande transformação e falta 
pouquíssimo para ela começar. Quem 
quiser fazer parte, tem que se mexer”.

ANÍBAL Tacla (grupo Tacla) e Fernando Scanavaca 
(FWS) durante o lançamento do Palladium

ASSESSORIA
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UBS   Para que saiam 
aptos para o mercado de 
trabalho, as atividades 
práticas são de grande 
importância na 
formação acadêmica dos 
futuros profissionais. Na 
Unipar, esta premissa 
é levada a sério pelos 
cursos. Que o diga os 
alunos da graduação 
de Enfermagem da 
Unidade de Guaíra, que 
constantemente estão 
praticando as teorias 
estudadas em sala de 
aula. Uma das atividades 
práticas acontecem às 
quintas-feiras, quando a 
turma do 4º ano vai às 
UBSs (Unidades Básicas 
de Saúde) do município, 
onde conhecem o 
funcionamento do 
SUS (Sistema Único 
de Saúde). A atividade 
é uma oportunidade 
de eles vivenciarem a 
realidade da profissão 
nas UBSs. Com isso, eles 
estarão se preparando 
para atender as 
necessidades sociais de 
saúde, com ênfase no 
SUS (Sistema Único de 
Saúde), assegurando 
a integralidade, a 
atenção e a qualidade 
e humanização do 
atendimento.

Agasalho   Todos os 
anos, a Universidade 

Paranaense de Paranavaí 
realiza a campanha 
do agasalho, com o 
objetivo de proporcionar 
conforto às pessoas 
assistidas por entidades 
comunitárias. Este 
ano, os contemplados 
foram os idosos do Lar 
Vicentino, que abriga 
atualmente cerca de 
60. Além de roupas e 
cobertores, eles também 
receberam alimentos e 
fraldas geriátricas. Outro 
objetivo importante da 
campanha é fazer com 
que os estudantes se 
interessem pelas causas 
sociais, vivenciando 
a solidariedade, a 
responsabilidade e 
o amor àqueles que 
precisam de uma ‘mão 
amiga’. A proposta 
foi feita para todos os 
cursos da Unidade e 
contou com o apoio 
das coordenadorias 
e do PIAE (Programa 
Institucional 
de Atenção aos 
Estudantes). Estudantes 
corresponderam, 
participando 
ativamente. Para a 
assistente social do 
Lar, Priscila Valter, 
ações como essa fazem 
realmente a diferença, 
pois o Lar depende da 
ajuda da comunidade 
para sobreviver.

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

Com os mesmos atletas das 
edições passadas, a delegação 
brasileira conquistou desta vez 
o maior número de medalhas 
na história, com o total de 171, 
nos jogos em Lima no Peru, 
ficando apenas atrás dos Esta-
dos Unidos no quadro geral.

O Brasil f icou à frente 
de países como México e 
Canadá, conquistando um 
lugar honrado, as equipes 
brasi le i ras conquistaram 
várias medalhas sendo elas 
55 ouros, conquistando 45 
pratas e 71 medalhas de 
bronze, tendo a melhor cam-
panha nos últimos 56 anos.

Nas modalidades em que 
esquipes brasileiras se desta-
caram, está a natação, judô e o 
handebol feminino.

FATOS INÉDITOS
O Brasil ganhou medalhas no 

badminton e nas águas abertas, 
ouro feminino no box, patinação, 
taekwondo e triatlo e a primeira 
dobradinha do individual geral 
de ginástica e saltos ornamen-
tais sincronizados.

As próximas competições 
serão nas Olimpíadas de Tóquio 
2020, em 24 de julho, o Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) optou 
por não comentar a respeito de 
metas ou posição de quadros 
de medalhas, mas é claro que 
há um objetivo plausível para os 
próximos jogos.

Vice no Pan

ATLETAS do Brasil comemorando resultado 
final do Pan

DIVULGAÇÃO
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Afsu se preparando para 
encarar o Campo Mourão

Após a derrota contra o Copa-
grill, o time segue firme e com 
foco para este sábado (17) contra 
Campo Mourão que joga em casa.

Afsu que vem fazendo uma 
campanha dentro do planejado 
com muito equilíbrio, e busca 
melhorias a cada rodada, com 
foco em melhorar o desempenho 
da equipe diminuindo margens de 
erros cometidos em quadra.

Segundo o técnico Nel Victor, 
a equipe vem tendo bons resul-
tados, podendo melhorar ainda 
mais, Nei disse um pouco a 
respeito do próximo adversário, 
enfatizando ser uma for te equipe 
que perdeu apenas dois jogos em 
casa. “Teremos um jogo muito 
difícil pela frente, estamos traba-
lhando duro na busca de anular 

os pontos fortes que o adversário 
irá nos impor e criar novas situa-
ções e estratégias, a fim de supe-
rar o adversário”.

LUGAR NA TABELA
Na colocação o Afsu segue na 

5° colocação da tabela da chave 
ouro do Campeonato paranaense 
de Futsal com uma somatória de 
36 pontos. Vencendo o próximo 
jogo, a equipe poderá recuperar o 
4° lugar, mas se perder, deverá cair 
uma colocação, dependendo da 
somatória de pontos e de resulta-
dos de outros jogos que acontece-
ram na rodada do final de semana.

JOGADORES do Afsu treinando para próximo jogo fora de casa

LARISSA DINIZ

Beach Soccer
A Copa Nações de Beach 

Soccer, realizada na praça Antô-
nio Moraes de Barros (Ceprev) 
teve a participação de 8 equipes 
formadas por crianças de até 
10 anos. A competição aconte-
ceu no sábado (10) e foi orga-
nizada pelo grupo Pais Amigos 
do Esporte de Umuarama, com 
apoio da Prefeitura. A equipe do 
Liverpool foi a campeã. O evento 
foi gratuito e contou com o 
apoio de vários patrocinadores.
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aconselha Rock a pedir ajuda a Téo 
para contar a Maria a verdade sobre 
Régis e Jô. Silvia e Kim abandonam 
Márcio. Régis lamenta a tristeza de 
Maria da Paz, que hesita em confiar 
no marido. Fabiana ameaça Otávio. 
Lyris e Tonho ficam juntos. Otávio 
expulsa Fabiana da construtora. Fa-
biana se aproxima de Sabrina e a 
apresenta a Vivi. Rock revela a Téo 
sobre o Jô e Régis, e o fotógrafo 
pensa em se vingar. Téo e Rock fa-
lam com Maria da Paz.

As aventuras de Poliana 
Pendleton faz um convite a 

Marcelo. Poliana atende o celu-
lar de Nancy, e reconhece a voz 
de Waldisney no telefone. Afon-
so pergunta a Luisa se ela ainda 
possui algum sentimento por ele. 
Para acabar com a viagem a Foz 
do Iguaçu, Pendleton faz um con-
vite a Marcelo. Glória recebe uma 
visita inusitada. Marcelo e Luisa 
decidem de vez viajar para Foz do 
Iguaçu com Poliana, João e Gló-
ria. Marcelo conta a João que a 
viagem tem um motivo especial. 
Nancy espiona Waldisney. Débora 
descobre que o anel que Afonso 
deu de noivado era de Luisa.

Cúmplices de um resgate 
O pastor Augusto conversa com 

Flora e promete que a indicará para 

a vaga de cozinheiro do haras de 
Omar. Rebeca derrama café por aci-
dente no preview do novo catálogo 
da On-Enterprise feito por Frederico, 
que precisava ser aprovado por Sa-
fira. Rebeca se sente culpada e se 
tranca no banheiro. Frederico se pre-
ocupa com catálogo, mas vai atrás 
de sua assistente. Flora pergunta 
para Luis se ele conhece alguma 
pensão no vilarejo. Dóris lembra o 
pai que possuem um quarto vago 
na casa deles. Manuela fica confu-
sa se Joaquim realmente gosta dela 
e entra em conflito de pensamento.

Topíssima
Carlos afirma não ter noção de 

quem é o pai de Andrea quando a 
garota bate-boca com ele e Lara. 
Fernando afirma que Vitor tem que 
perder a vida, assim como ocor-
reu com Jandira (Brenda Sabryna). 
Após a operação, Vitor se mostra 
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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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Malhação
Marco vai até o hospital em que 

Góes está. Tadeu afirma a Rita que 
só ele está a seu lado. Sophia admi-
ra a música de Camelo e o questiona 
sobre o concurso. Madureira inventa 
uma desculpa para adiar sua festa de 
noivado com Carla. Raíssa diz a So-
phia que teme perder seu estilo. Lígia 
desabafa com Joaquim sobre seu tra-
balho. Marco recebe uma ligação do 
hospital em que Góes está internado.

Bom Sucesso 
Nana fica preocupada ao saber 

que Alberto saiu com Paloma. Pa-
loma samba com Alberto na cadei-
ra de rodas, sob os aplausos de 
todos. Ramon tem uma crise de 
ciúmes. Paloma e Leo evitam uma 
briga entre Ramon e Marcos. Luan 
diz a Waguinho que gosta de Alice. 
Diogo tenta influenciar Nana a inter-
ditar Alberto. Ester defende Ramon 
para Paloma. Waguinho é cobrado 
pelo bandido. Silvana se declara 
para Marcos. Elomar avisa a Fran-
cisca que um microscópio do labo-
ratório sumiu. Ramon pede para 
conversar com Marcos e Alberto.

A dona do pedaço 
Rock alerta Maria da Paz sobre 

Jô, mas a empresária expulsa o 
rapaz de sua confeitaria. Zé Hélio 

Jamil apresenta as provas 
da inocência de Almeidinha

Em “Órfãos da terra”, Hussein e Jamil descobrem que 
Calpúrnia mantém diversos registros da vida íntima de 
seus vizinhos. Zuleika acredita que Letícia está interes-
sada em um rapaz mais jovem. Laila pede ajuda a Benja-
min para investigar Fernando. Calpúrnia mostra a Jamil e 
Hussein fotos dos homens que armaram o flagrante para 
Almeidinha. Valéria se abre com Camila. Teresa termina o 
romance com Jean e aceita o convite de Péricles para a 
turnê internacional. Jamil apresenta as provas da inocên-
cia de Almeidinha para Evandro e Tomás.
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Você conseguirá finalizar um projeto financeiro 
relativo a uma compra importante. Uma renovação 
de energia reforçará sua energia essencial. Você se 
sentirá mais forte e, acima de tudo, mas inclinado a 
se comprometer com coisas importantes.

Reminiscências do passado estão o deixando 
hesitante, mas não duvide de si mesmo e não 
tenha arrependimentos. É em casa que você 
vai encontrar os meios para recarregar suas 
baterias. Esforce-se na sua dieta.

Hoje é um dia importante para fazer escolhas 
pessoais. As emoções estarão em alta! Os 
excessos sensuais poderiam facilmente levá-
-lo ao cansaço intenso... Cuide-se mais, você 
está abusando da sorte.

Você terá que fazer um esforço para ser aberto 
com os outros. Você foi avisado, relaxe. Você 
estará melhor equipado para lidar com os pro-
blemas que estão segurando você. Seu estado 
de ânimo está melhor.

As pessoas vão admirar você hoje. Seu charme 
irá abrir as portas! Se você conseguir conter 
sua impaciência, vai ganhar com isso. Seu 
otimismo crescente reforçará a sua energia.

Deixe-se guiar pelo seu talento e intuição. 
Isso não vai deixar você para baixo hoje. Sua 
necessidade de movimento será canalizada 
para uma atividade esportiva que irá regular 
o seu apetite.

Sua mente criativa vai encontrar uma solução 
para um problema que vem incomodando você. 
Siga sua intuição. Não se deixe ser consumido 
pelas necessidades dos outros, seria prejudi-
cial e você não pode permitir isso.

Tenha cuidado para não se esquecer de nada. 
Preste atenção especial às suas contas! Você 
está em forma, mas precisa de se mover. Não 
corra riscos inúteis.

As discussões com pessoas próximas a você 
estão à vista e você precisará acelerar suas ati-
vidades. Seu equilíbrio alimentar merece algu-
mas mudanças, é o momento ideal para fazer 
uma dieta. Consuma mais produtos frescos.

Você está pronto para fazer as pazes com as 
pessoas certas. Você estará em boa compa-
nhia para a autorrealização. Tenha cuidado 
antes de mergulhar na atividade física. Você 
poderia se ferir.

Você vai ser mais sério do que de costume e 
sentirá necessidade de se concentrar no que 
é realmente importante. Não tenha medo de 
mostrar o seu talento para improvisar.

A atmosfera hoje é de ação e você terá que 
aumentar seus esforços para se afirmar. Sua 
natureza calma irá ajudá-lo. Você está muito 
à vontade consigo mesmo e em sintonia com 
seu corpo. Continue assim.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“Se você não 
desenvolver a 
coragem de ser 
feliz em seus 
relacionamen-
tos diários, 

você não a de-
senvolverá para 
sobreviver aos 
tempos difíceis 
de adversidades 
desafiadoras”  

(Epicuro)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje 
News que comemoram aniversário ontem (15) 

Marcos Fabro, Geraldo Caldeira, Janaina Moreno de 
Oliveira, Marcos Massashi Horita, José Fernandes 
Ribas e Maria Janaina Zampar Ribas. Nesta sexta 
(16) os parabéns seguem para Edison de Assis Jr., 
Célia Ono, Humberto dos Santos, Juliana Gasparot-
to de Souza da Costa e Luiz Pereira da Silva . No 
sábado (17)  vivas para Roberto Zanatto, Samuel 

de Almeida Gameiro Silva, Aristides Capioto, Marcia 
Cristina Hino Verdelho e Francisco Carlos Ruiz.  No 
domingo (18) cumprimentos para Eliane Freitas, 
Leonardo Henrique Saito Dias, Aguinaldo Yoshio 
Nakamura , Cicero de Barros Sabino e Claudio 

Eduardo Vequiato. Na segunda (19) parabéns para 
Henrique Manuel Ferreira,  José Antônio Favarão,  
Eduardo Maximiano de Oliveira, Marcos Rodrigues 

da Mata, Roberval Ferreira de Almeida e Rodrigo da 
Silva Nunes.  Da coluna: felicidades! 

Mulheres!
Dia 21 de Agosto, quarta 

– feira, acontece o I 
Ciclo Gestora, às 19h na 

Sala de Vídeo Central 
da Unipar Sede. Várias 

mulheres darão seus de-
poimentos como empre-
endedoras. A  entrada é  

1kg de Alimento.

PORTRAIT
Sempre com a intenção de home-
nagear os bons exemplos, a coluna 

destaca hoje o músico Janser Olivei-
ra, da Banda Kaskata Show. Artistas 
que interpretam poesias e melodias 
que nos encantam merecem aplau-
sos... sempre. A música promove 

alegria para o mundo e fazem parte 
da nossa trilha sonora da vida. 

ARQUIVO PESSOAL
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Mais uma festa!
 A agenda do mês de Agosto ganha evento de comemoração dos 10 anos da ‘Coleção 
Vire a Página’,   da escritora Angela Russi. Será dia 21 de agosto, no Centro Cultural 
Schubert, com lançamento dos vídeos dos livros,  apresentação da peça teatral e do 

e-book. A entrada é 1kg de alimento.

PASSEIO
A Praça de Alimentação na Feira Ponta de Estoque vai ser  

destaque com lanches (hambúrgueres, chawarma e cachorrão 
especial), pastéis, pizza, churros, crepes, cocadas, doces e 

bombons. E tem chope geladíssimo. E brinquedos infláveis para 
a garotada, balões, pipoca, açaí e outras delícias. Um passeio 
completo em família e com  amigos. A abertura oficial da feira 

em sua 44ª edição, será na quinta-feira (22) às 18h30.

Nilva Sbizera e Henrique Gorla Neto, no jantar italianíssimo do 
Rotary Catedral. 

MASTERCHEF
Apreciador de bons vinhos e exímio 

cozinheiro o médico Carlos Calixto fez 
as honras da casa no último evento da 
confraria Parceiros do Vinho. Foi dele 
a assinatura do menu -, ‘Moqueca de 
Frutos do Mar’ (deliciosa) servida aos 
confrades e convidados no Rancho do 
Cavalo. A carta de vinhos também foi 
excelente, passeando por vinhos cali-

fornianos e chilenos.   
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‘Operação Ágata’ na
região de Umuarama
Os militares do Exército Brasi-

leiro, de Apucarana, estão reali-
zando a Operação Ágata/Fronteira 
Sul na região de Umuarama. A ação 
começou na manhã de ontem (quin-
ta-feira, 15), na rodovia PR-323, 
entre Umuarama e Mariluz. Não 
houve a confirmação da quanti-
dade de dias que os militares 
permanecerão em ação na região 
noroeste. Eles estão instalados 
no Tiro de Guerra de Umuarama.

O objetivo da operação é fortale-
cer a presença do Estado na região 
e atuar contra ilícitos transfronteiri-
ços e ambientais. A ação faz parte 
do Programa de Proteção Integrada 
de Fronteiras, que foi instituído por 
um Decreto Presidencial em 2016, 
visando o fortalecimento da pre-
venção do controle, da fiscaliza-
ção e da repressão aos delitos 
transfronteiriços.

Durante a operação estão 

sendo realizadas ações preventi-
vas e repressivas pontuais, tais 
como patrulhamento terrestres e 
fluviais, estabelecimento de postos 
de bloqueio e controle de estradas, 

vias urbanas e fluviais, revista de 
pessoas, veículos, embarcações 
e aeronaves. Além disso, um dos 
intuitos é intensificar a fiscalização 
de produtos controlados.

AÇÃO dos militares acontece nas rodovias de acesso á Umuarama

OBEMDITO

Paróquia Santa Luiza realiza o Terço dos Homens
A Diocese de Umuarama rea-

liza neste domingo (18) a 5ª Cami-
nhada do Terço dos Homens – Cruz 
Peregrina. O evento inicia às 16h 
em frente à Paróquia Santa Luiza, 
do Parque Dom Pedro II. Já o encer-
ramento será às 19h na Catedral 
Divino espírito Santo com a cele-
bração de uma missa.

Apesar de ser o movimento do 
Terço dos Homens que está organiza-
ção a ação, qualquer pessoa pode par-
ticipar da caminhada, independente de 
gênero. A participação é gratuita.

Na ocasião, os caminhantes car-
regarão uma cruz peregrina de apro-
ximadamente 80 kg, abençoando 
pontos impor tantes da cidade. 

Também haverá um momento de 
reflexão que será feita no Monte 
Sião, onde haverá a pregação de 
Samuel Nascimento.

O Movimento do Terço dos 
Homens existe desde 2010. Esta 
é a 5ª edição que o grupo promove 
a caminhada em Umuarama

DIVULGAÇÃO
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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
ECOSPORT FREESTYLE 1.6 AT ................ 16/17 ....................PRETO ............................ COMPLETO, AUT, COURO .............................................R$ 64.900,00
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 .................................................... 15/15 ....................BRANCO ........................ COMPLETO .........................................................................R$ 37.900,00
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 1.0 LT ............................................... 15/15 ....................BRANCO ........................ COMPLETO .........................................................................R$ 37.900,00
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
SANDERO 1.6 STEPWAY ........................... 13/14 ....................VERMELHO .................. COMPLETO .........................................................................R$ 34.900,00
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
TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT ................. 13/14 ....................BRANCO ........................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L .....................................R$ 116.900,00
TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT ................. 14/15 ....................PRETO ............................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L .....................................R$ 125.900,00
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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Grave acidente deixa
um ferido na PR-323

Um violento acidente de trân-
sito na rodovia PR-323, dentro dos 
limites do município de Umuarama, 
deixou um homem ferido.  

A colisão envolveu um caminhão 
VW 2450 e um automóvel importado 
Chevrolet Tracker de cor branca. O 
motorista do Tracker, de 62 anos 
de idade, teve que ser socorrido e 
levado ao hospital de plantão por 
uma unidade de atendimento de 
emergência do Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência). Ele 
sofreu ferimentos moderados.

Apreensão de lunetas
Militares do 30º Batalhão de 

Infantaria Mecanizada realizaram 
na manhã da quinta-feira (15) 
a apreensão de um veículo GM 
Astra com placas de Curitiba. O 
veículo trafegava pela rodovia 
PR-468, em Umuarama, nas pro-
ximidades do trevo que dá acesso 
ao município de Mariluz.

De acordo com os militares 
do 30º BIMec, o carro foi apreen-
dido porque estava transportando 
oitenta lunetas para fuzil e R$ 5,3 
mil em espécie. O condutor do veí-
culo foi encaminhado ao Batalhão 
da Polícia Militar em Umuarama 
e posteriormente para a Polícia 
Federal de Guaíra. Os materiais 
que estavam dentro do carro 
também foram apreendidos e 
geraram um prejuízo de aproxi-
madamente R$ 44 mil reais aos 
responsáveis pela carga. A ação 
dos Militares faz parte de Opera-
ção Ágata/Fronteira Sul iniciada 
nesta quinta-feira (15

O acidente aconteceu na tarde 
da quinta-feira (15), quando o 
motorista do Tracker saiu de uma 
pista marginal à rodovia, nas pro-
ximidades da Minerphós`e colidiu 
contr a lateral do caminhão bas-
culante, de acordo com patru-
lheiros rodoviários estaduais que 
atuam no posto de fiscalização 
em Cruzeiro do Oeste.

Após a colisão, o motorista 
teve que ser retirado das ferra-
gens pelos bombeiros e colocado 
na ambulância.

APÓS a colisão, o motorista do Tracker sofreu ferimentos moderados e foi socorrido pelo Samu

ALEX MIRANDA

O motorista de Volkswagen Golf teve 
um grande susto quando contornava a 
Praça Miguel Rossafa ao final da tarde 
da quinta-feira (15). Seu carro começou 
a pegar fogo. As chamas se iniciaram na 
região do motor. Rapidamente ele fez 
uma conversão à direita, adentrando em 
um estacionamento entre o edifício Burle 
Marx e a praça, onde saiu do carro. 
Transeuntes e motoristas ajudaram a 
apagar o fogo até a chegada da Guarda 
Municipal que isolou o local. Os bom-
beiros fizeram o rescaldo.

ALEX MIRANDA
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