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Queda de 
telhado

Um homem de 75 anos sofreu 
ferimentos graves ao cair de uma 

altura de aproximadamente 7 
metros, quando fazia a manutenção 

de exaustores no telhado de sua 
empresa, na rua Mandaguari, 

ontem (22) à tarde. A vítima foi 
socorrida por bombeiros e levada 
ao hospital de plantão. l Pág. 10  

Começa a 44ª Edição da 
Feira Ponta de Estoque

A Feira Ponta de Estoque, maior evento de vendas do varejo do noroeste do Paraná, foi 
aberta oficialmente ao público na noite de ontem (22) e segue até o sábado (24) de 

agosto. A Feira acontece no Parque de Exposições Dario Pimenta Nóbrega. Estão sendo 
comercializadas mercadorias com desconto real de até 70%. 

PÁGINA

05
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Recuperação da PR-323 
entre Cianorte e Maringá 
beneficiará 550 mil 
pessoas

Igreja São José Operário 
vai realizar ‘Reza do 
Terço da Chuva’ em 
Umuarama

Guardas Municipais 
recebem instrução e 
atualização para uso de 
armas de fogo

ALEX MIRANDA



02  RADAR TRIBUNA HOJE NEWS, 23 DE AGOSTO DE 2019

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

Opinião



PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
06/09 - 00h11

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Sexta

Minguante
23/08 - 11h58

Nova
30/08 - 07h38


24 11 


24 11

Sexta




21 9 


17 10

SábadoSábado

Cheia
14/09 - 01h35

Menos pessoas, mais humanizado: 
o futuro do atendimento

Nublado Sol

Adria Candido é diretora executiva de Operações da CSU.Contact

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
Os impactos das mudanças tecnológicas e comportamento 

das novas gerações estão mudando drasticamente as relações 
de trabalho e, consequentemente, o atendimento ao cliente e a 
experiência do consumidor. 

Quando o assunto é a substituição da força de trabalho decor-
rente do processo de digitalização, automação e robotização das 
empresas, tende-se a um olhar pessimista, mostrando as piores 
narrativas da relação entre pessoas e máquinas.

A robotização, na verdade, ajuda a ressaltar o valor das compe-
tências humanas, pois os atributos inerentes tornam-se diferenciais.

Mas, como harmonizar a interação do homem com a máquina 
para garantir um atendimento mais humanizado?

A substituição de pessoas pela tecnologia não é um assunto 
atual, já que ocorre desde a Revolução Industrial e é um processo 
de evolução natural dos negócios. A pauta que deve ser discutida 
agora é como qualifi car as pessoas ante as rápidas mudanças 
organizacionais. O trabalho do futuro engloba a adoção de tecno-
logias emergentes e a maneira como nós, seres humanos, sere-
mos aprimorados por ela e qual o progresso resultante do trabalho 
conjunto com as máquinas.

Segundo recente pesquisa da Robert Half, fi guram entre as dez 
profi ssões e carreiras mais promissoras do Brasil os profi ssionais 
relacionados a aprendizagem, transformação e assistência digital 
e experiência do cliente.

A partir da refl exão, é possível projetar novas profi ssões e 
papéis na área de atendimento ao cliente. Mas, as pessoas e suas 
competências como criatividade, pensamento crítico, orientação 
para servir, resolução de problemas complexos serão fundamentais 
e diferenciais nesse novo contexto de mundo.

Ao imaginar o futuro do atendimento, devemos considerar a 
atuação harmônica entre pessoas e máquinas, em que ressaltamos 
o papel dos humanos, sobretudo no aprimoramento das tecnologias 
e na criação de um atendimento mais pessoal, criando elos entre 
marcas e consumidores.

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.

04 11 14 15 18 28 31
concurso: 0192

21 29 30 34 36 45

concurso: 1977

concurso: 1373

01 08 19 33 36 48
concurso: 2181

concurso: 5053

18 19 28 54 73

concurso: 5416

87.590
24.400
56.686
39.411
51.969

DEZEMBRO

FORTALEZA/CE

concurso: 1856

01 03 04 07 08 10 11 12 
13 16 17 18 20 21 23

concurso: 1997

05 06 09 16 17 22 30 
31 36 43 50 55 58 61 

68 72 69 80 81 92

14 23 26 30 34 49

05 21 23 53 59 62 64

Governador do 
Paraná, Ratinho 

Junior, defende que 
o Estado seja “menor 
e facilitar a vida de 
quem empreende porque esse 
empreendedor está gerando 
emprego, a grande solução 
para os nossos problemas”.

RODRIGO FELIX LEAL

 “O Estado tem 
que ser o timo-

neiro, aquele que 
dá o norte para o 

desenvolvimento. Atrapalhar 
o menos possível a vida de 
quem quer empreender é 

um grande negócio, porque 
o Poder Público de maneira 
geral cria muitas regras”.
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PR-323
O deputado estadual Delegado Fernando Martins (PSL) 
acompanhou o presidente da Comissão Vítimas do 
Descaso – Pela Duplicação da PR-323, Sérgio Frederico, 
em uma reunião com o secretário de Infraestrutura e 
Logística do Estado, Sandro Alex.
O encontro aconteceu na manhã da quarta-feira (21), 
onde foram tratados assuntos sobre as obras que 
acontecem na região Noroeste do Paraná.

Recuperação
da rodovia

Na PR-323, no noroeste 
do Estado, foram iniciados 
serviços de fresagem, que 
é a retirada da camada 
superior do pavimento, 
seguida pela reperfilagem, 
que consiste na aplicação 
de concreto betuminoso 
usinado a quente (CBUQ) e 
compactação desse mate-
rial. O resultado será uma 
pista plana, sem defor-
mações e buracos. Os 
trabalhos começaram em 
Cianorte e devem ser exe-
cutados até Maringá, em 
uma extensão de 77,11 
quilômetros.

Os serviços integram 
o lote oito do Programa 
de Conservação e Recu-
peração com Melhorias 
do Estado do Pavimento 
(Cremep), realizado pelo 
Governo do Estado, por 
meio do Departamento 
de Estradas de Roda-
gem do Paraná (DER/
PR). Além da fresagem e 
reperfilagem, o programa 
inclui ainda aplicação 
de microrrevestimento, 
melhoria nos sistemas 
de drenagem, pintura de 
sinalização horizontal e 
colocação de tachas e 

tachões refletivos.
Os trabalhos neste tre-

cho da PR-323 vão bene-
ficiar cerca de 550 mil 
habitantes de Cianorte, 
Jussara, Doutor Camargo, 
Paiçandu e Maringá. “A 
323 é uma das rodo-
vias mais impor tantes 
da região Noroeste, uma 
via que estamos olhando 
com muita atenção e que 
terá um papel importante 
para o futuro do Paraná”, 
afirma o secretário de 
Infraestrutura e Logística 
do Paraná, Sandro Alex. 
“Por isso estamos inves-
tindo nela já, com obras e 
serviços de manutenção”.

Demais trechos da 
rodovia, rumo a Umua-
rama e até Iporã, onde 
ela termina, serão con-
templados por outros 
lotes do Cremep.

As atividades deste 
lote do programa serão 
executadas em 306 qui-
lômetros de 11 rodovias 
estaduais, um inves-
timento de R$ 60,3 
milhões. Os ser viços 
tiveram início em 13 de 
agosto e a previsão para 
conclusão é de um ano.

SERVIÇOS de fresagem e reperfilagem em CBUQ começaram. O resultado será 
uma pista plana
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Unidades
Todas as Unidades Socioeducativas no Paraná de 
internação participarão do Encceja PPL/2019. São elas 
Campo Mourão, Cascavel II, Fazenda Rio Grande, Foz 
do Iguaçu, Joana Miguel Richa (Curitiba), Laranjeiras 
do Sul, Londrina II, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, 
Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, São Francisco 
(Piraquara), São José dos Pinhais, Toledo e Umuarama.

Encceja
O Paraná tem 461 adolescentes inscritos no Encceja 
Nacional PPL - Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos para Jovens que 
Cumprem Medida Socioeducativa de Privação de 
Liberdade. O número representa 67% do total de 
jovens em cumprimento de medida de internação 
durante o período da inscrição.Os inscritos não 
completaram o ensino fundamental ou médio e 
têm o direito de participar do Encceja. As provas 
acontecem nos dias 8 e 9 de outubro, nas unidades 
Socioeducativas do Estado.

Duplicação
Um dos assuntos tratados 
na reunião, foi a duplicação 
da rodovia PR-323. Martins 
está há algum tempo 
trabalhando e cobrando 
obras na região, tendo a 
duplicação da chamada 
‘Rodovia da Morte’ (PR-
323) como prioridade de 
seu mandato na Assembleia 
Legislativa.

Na Frente
O deputado Delegado 
Fernando é também 
coordenador da ‘Frente 
Parlamentar pelo 

Desenvolvimento do 
Noroeste do Paraná’ e 
disse que está otimista. 
“Muitas novidades estão 
para acontecer. O Governo 
do Estado está trabalhando 
para que as obras iniciem 
rapidamente”.

Compromisso
Na ocasião, o secretário 
Sandro Alex se 
comprometeu com a 
realização dos projetos, 
principalmente os da 
rodovia PR-323. De acordo 
com ele, as obras já se 
iniciam este ano.
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Creas em
Maria Helena

O secretário de Estado 
da Justiça, Família e Traba-
lho (Sejuf), deputado federal 
Ney Leprevost, foi represen-
tado pelo major Suildo Bis-
caia Filho ao final da manhã 
de ontem (quinta-feira, 22) 
em Maria Helena, onde 
foi inaugurada a sede 
do Centro de Referência 
Especializado de Assis-
tência Social (Creas) no 
bairro Vila Brasília.

A solenidade aconte-
ceu às 11h e contou com 
a presença do deputado 
estadual Delegado Fer-
nando Martins.

O Creas oferece serviços 
especializados e continua-
dos a famílias e pessoas 
em situação de ameaça ou 
violação de direitos como 
violência física, psicológica, 
sexual, tráfico e cumprimento 
de medidas socioeducativas 
em meio aberto.

O prefeito Elias Bezerra 
de Araújo ressaltou a 
importância da ampliação 
de rede de serviços de 
Creas no município. “Vem 
para somar no esforço 
de darmos atenção às 
pessoas que sofrem e 

precisam de proteção para 
retomar suas vidas”.

A secretária municipal 
de Assistência Social, 
Mariângela Broch, também 
comemora o investimento 
para acolher, orientar e 
acompanhar as famílias, 
for talecendo e recons-
truindo vínculos com a 
comunidade, começando 
pela própria casa.

Ney Leprevost tem 
dedicado uma atenção 
aos municípios da região, 
entregando veículos e forta-
lecendo as ações do escri-
tório regional da secretaria, 
sediado em Umuarama e 
coordenado por Cristiane 
Revesso Peixoto.

“O governador Ratinho 
Junior foi feliz em escolher 
o secretário Ney Lepre-
vost para uma missão tão 
importante, que só pode 
ser exercida por quem real-
mente entende de pessoas 
e das suas dores. E aqui eu 
enalteço também a equipe 
de profissionais que cum-
prem um compromisso tão 
importante para o restabe-
lecimento do ser humano”, 
destaca Cristiane.

SOLENIDADE aconteceu durante a manhã da quinta-feira

DIVULGAÇÃO
Força-tarefa
Requerimento dos 
deputados Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) e Tercílio 
Turini (PPS) pede urgência 
na criação pelo Estado 
de uma força-tarefa para 
esmiuçar os contratos das 
concessionárias de pedágio 
e exigir a execução das 
obras previstas nas rodovias 
do Anel de Integração. “O 
Paraná vive um momento de 
muita insegurança jurídica 
em relação ao pedágio, 
com um festival de decisões 
judiciais quase sempre em 
favor das concessionárias, 
atendendo interesses das 
grandes empreiteiras em 
prejuízo da população”.

Só elogios
O prefeito de Ponta Grossa, 
Marcelo Rangel (PSDB), 
destacou a atuação do 
deputado Hussein Bakri 
(PSD) na aprovação 
do projeto de lei que 
permite a concessão 
dos parques estaduais à 
iniciativa privada. Líder do 
Governo na Assembleia e 
representante da cidade 
no governo, Hussein Bakri 
acelerou a tramitação 
da proposta que será 
implementada a partir do 
Parque de Vila Velha.  

Apoio ao Fundeb
O senador Flávio Arns 
(Rede-PR) defendeu 
aumento no percentual de 
repasse dos recursos para o 
Fundeb. Ele salientou que 
o fundo é a iniciativa mais 
importante para educação 
no Brasil e essencial para 
preservar a qualidade do 
setor e a valorização dos 
professores. “O desejo 
dos estados, municípios, 
organizações sociais, o 
Congresso, prefeitos, é 
que o Fundeb se torne 

permanente, ou seja, entre 
no corpo da Constituição”.

No estacionamento
A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara dos 
Deputados aprovou projeto 
de lei que determina que 
estacionamentos públicos e 
privados exponham avisos e 
campanhas sobre educação 
para o trânsito. O projeto do 
deputado Célio Studart (PV-
CE) teve parecer favorável 
da relatora na comissão, 
deputada Christiane Yared 
(PL-PR). “É essencial a 
informação a respeito da 
educação para o trânsito. É 
importante que as pessoas 
percebam como atitudes 
corretas no trânsito podem 
salvar vidas”, afirmou a 
relatora.

Herança das armas
A Comissão de Segurança 
Pública aprovou projeto de 
lei que regulamenta o direito 
de herança em relação a 
armas de fogo e munições. 
“Há de se respeitar o sagrado 
direito de propriedade dos 
herdeiros das armas de 
fogo, até porque o direito 
de propriedade é um dos 
princípios consagrados pela 
Constituição”, disse o relator 
do projeto, deputado Pedro 
Lupion (DEM-PR). 

Aos sábados
A MP da Liberdade 
Econômica aprovada no 
Senado preservou os pontos 
originais da proposta enviada 
pelo governo, como o fim 
da necessidade de licenças 
e alvarás para negócios de 
baixo risco, e a proibição do 
“abuso regulatório”, como 
a criação de regras para leis 
para a reserva de mercado 
ou controle de preço e 
permissão que bancos abram 
aos sábados.
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Saúde confirma novas mortes por gripe no PR
Os dias frios aumentam a 

necessidade da adoção das 
medidas preventivas que aju-
dam proteger contra a gripe e 
as principais recomendações da 
Secretaria Estadual da Saúde 
são: higienização das mãos, 
principalmente antes de consu-
mir alimento; cobrir o nariz e a 
boca ao espirrar ou tossir; não 
compartilhar objetos de uso pes-
soal, como copos e talheres, 
manter ambientes arejados e 
seguir hábitos saudáveis de ali-
mentação balanceada.

As orientações da Sesa 
estão no Informe Semanal da 
Influenza, divulgado na última 
quar ta-feira (21) e que registra 
mais 3 óbitos por Influenza. O 
boletim aponta 98 óbitos desde 
o início de janeiro deste ano, 
na semana anterior eram 95. 
O monitoramento traz números 
desde janeiro de 2019, até o 

último sábado (17 de agosto).
Os óbitos confirmados durante 

esta semana aconteceram em 
Almirante Tamandaré, uma jovem 
de 17 anos; em Mamboré, um 
homem de 88 anos, e um homem 
de Curiúva, de 59 anos.

O acompanhamento da Sín-
drome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) por Influenza apresenta 
512 casos confirmados. Deste 
total, 438 casos são de contami-
nação por H1N1.

As Regionais de Saúde que 
registram maior número de casos 
confirmados são: a Metropolitana, 
com 201 casos; a de Foz do Iguaçu, 
com 57; a de Ponta Grossa, com 
41, e a Regional de Maringá, com 
32 casos confirmados de gripe.

Na 12ª Regional de Saúde de 
Umuarama, até o momento são 3 
casos confirmados de gripe A (um 
em Mariluz e dois em Umuarama) 
e um óbito em Mariluz.

FAIXA ETÁRIA E SINTOMAS
Em relação à faixa etária, o bole-

tim semanal mostra que 53,1% dos 
casos de contaminação pelo vírus 
da Influenza acontecem em pes-
soas com mais de 60 anos, porta-
doras de comorbidades.

Na sequência, estão as pes-
soas com idade entre 50 a 59 
anos, que representam 18,4% 
dos casos. Na faixa de 40 a 49 
anos estão 14,3% dos casos con-
firmados; crianças menores de 6 
anos, 5,1%, e crianças e jovens 
na faixa de 10 a 19 anos 4,1%.

A Sesa orienta ainda que os sin-
tomas compatíveis com a doença 
são: aparecimento súbito de cala-
frios, mal-estar, cefaleia, mialgia, 
dor de garganta, dor nas articu-
lações, prostração, corrimento 
excessivo do muco nasal e tosse 
seca. Pessoas que apresentarem 
estes sintomas devem procurar 
atendimento médico.

Umuarama terá a ‘reza da chuva’
Acontecerá em Umuarama, na 

próxima terça-feira (27), a reza do 
terço da chuva. A roda de orações 
será realizada às 20h, no Lago 
Aratimbó e está sendo organizada 
pela Paróquia São José Operário, 
de Umuarama.

A intenção é orar pedindo para 
que chova na região, que está 

sendo castigada pelo tempo seco.
A previsão meteorológica não 

indica chuva para este mês, o que 
agrava a difícil situação de tempo 
seco e propicia condições para 
incêndios em vegetação.

“Eu sei que a ciência diz que 
não tem previsão, mas nós esta-
mos falando de fé. Então vamos 

reunir toda cidade no lago para 
pedir para Deus essa chuva”, con-
tou o pároco padre Machado.

Os fiéis que forem participar 
podem levar almofadas ou banqui-
nhos. A oração do terço será feita em 
volta do lago e haverá um momento 
especial com a chegada da imagem 
de Nossa Senhora com um barco.

Samu com a frota renovada
O Presidente do Samu (Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgên-
cia) Noroeste, Almir de Almeida, 
se reuniu na última terça feira, 
(20), com o Ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta e com o 

deputado federal Luiz Nishimori, 
quando agradeceu a renovação 
das 24 novas viaturas que foram 
disponibilizadas para serem uti-
lizadas nas Regionais de Saúde 
(Umuarama, Campo Mourão, 

Paranavai e Cianorte).
A expectativa é que, dentro de 

um período de no máximo 60 dias, 
as viaturas sejam entregues e este-
jam com documentação regulari-
zada para entrarem em atividade.
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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

Em mais uma ação do projeto de extensão ‘Responsabilidade 
Social e Cidadania’, o curso de Ciências Contábeis ministrou 
palestra nas empresas Sorvetes Guri e Instituto Nossa 
Senhora Aparecida. Orçamento Financeiro Familiar foi o 
tema abordado pelo coordenador do curso, professor Clóvis 
Uliana, e os estudantes do quarto ano, Valter Belise e Roberto 
Pimenta. Na palestra, a equipe expôs a forma correta de como 
administrar as despesas familiares. Com planilha em mãos, os 
colaboradores das empresas ficaram atentos às informações. 
Quem tiver interesse em saber mais sobre esse trabalho social 
pode entrar em contato pelo e-mail uliana@prof.unipar.br.

O Programa Institucional de Valorização do Magistério 
Superior (Pró-Magíster) da Unipar promoveu para professores 
palestra com o tema ‘Educação, inteligência artificial e o papel 
do professor’. O palestrante convidado foi o designer digital da 

Coders Education, Matheus Bonfiglio. O objetivo foi trazer ao 
corpo docente da Instituição informações quanto aos novos 

paradigmas educacionais, promovendo reflexão de como 
enfrentar melhor as adversidades da inteligência artificial, que 

vêm surgindo na esteira das mudanças tecnológicas. 

Representando a Unipar, a professora Elizangela Maria 
Menegassi, do curso de Administração, esteve no 15º 
ENARH – Encontro Nacional de Recursos Humanos, 
realizado em Maringá. O importante evento da área 
de gestão de pessoas reuniu especialistas, grandes 
lideranças e profissionais premiados, que compartilharam 
conhecimentos e troca de experiências. Os conteúdos 
abordados levaram os participantes a uma imersão em 
tendências, habilidades e pensamentos críticos que 
envolvem o futuro da gestão de pessoas nesta era digital. 

Ciências Contábeis ministra 
palestra em empresas

Palestra aborda inteligência 
artificial e o papel do professor

Professora participa de 
encontro nacional de RH 

ORÇAMENTO FINANCEIRO

PRÓ-MAGÍSTER

ADMINISTRAÇÃO
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Acadêmicos visitam a Bovespa
O curso de Ciências Contábeis da 

Universidade Paranaense (Unipar) pro-
moveu uma visita técnica à B3 (Bolsa 
de Valores de São Paulo). O projeto, 
incentivado pelos professores, gera 
oportunidade para os acadêmicos 
conhecerem de perto o ambiente de 
trabalho da sua área profissional. 
Acompanhados do professor Valde-
nilson Andrean, que ministra a disci-
plina de Mercado de Capitais e Bolsa 
de Valores, os futuros contadores 

puderam conhecer de perto todo o fun-
cionamento das operações da bolsa, 
o que oportunizou colocar em prática 
as teorias estudadas em sala de aula. 
O professor destaca que a visita é de 
grande importância na formação aca-
dêmica. “A B3 oferece visitas monito-
radas gratuitas a todos os interessados 
em conhecer seu funcionamento na teo-
ria e na prática. Além de agradável, o 
passeio é muito rico em informações 
sobre o mercado de ações e de futuros, 

proporcionando ao visitante uma visão 
geral sobre o assunto”.

Ele diz que “foi um dia especial”. 
E justifica: “Isso porque acrescen-
tou muito conhecimento aos nossos 
alunos ao verem, ao vivo, o funciona-
mento do Mercado de Capitais, que 
atualmente é uma ótima opção para 
quem quer investir”.

ESTUDANTES conhecem os espaços e o funcionamento da B3: visita é uma aula prática da disciplina de 
Mercado de Capitais e Bolsa de Valores
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GRANDE
Finalmente chegou o dia: começou 
ontem no Parque de Exposições, a Feira 
Ponta de Estoque de Umuarama, que 
está em sua 44ª edição. Mais de 70 
empresas estão oferecendo produtos 
com descontos de até 70%, entre 
calçados, confecções, óculos, acessórios 
e equipamentos para celular.

GIGANTE
O visitante da Feira também vai poder 
comprar trajes de gala (masculino 
e feminino), jeans, perfumes, 
maquiagem, blusas de lã, jaquetas, 
brinquedos, utilidades domésticas, 
artigos esportivos, camas box, 
estofados e poltronas, artesanato, 
flores e até materiais de construção 
(pisos e revestimentos), a grande 
novidade do ano.

ENORME
Além dos produtos disponibilizados 
dentro do Pavilhão da Indústria e 
Comércio, destaque para a Praça 
de Alimentação, que vem com 
a Churrascaria Brasil, cachorrão 
especial, chawarma, crepes, lanches, 
hamburgueria, pão com linguiça, 
cocadas, bombons, bolos, açaí, 
pipoca e churros. E para a diversão 
das crianças, brinquedos infláveis, 
balões e brinquedos.

RÁPIDO
Aproveite a Feira Ponta de Estoque 
deste ano. Nesta sexta-feira vai das 
9h às 22h e amanhã das 9h às 18h. A 
entrada é gratuita e o estacionamento 
também. Visitantes de toda a região 

vêm para aproveitar esta oportunidade 
realmente ímpar de economizar 
comprando ótimos produtos.

CONTROLE
O descontrole do consumidor ao 
assumir novas dívidas exige cautela 
e atenção dos empresários e dos 
profissionais que trabalham nos 
departamentos de crédito e cobrança. 
Pensando em seus associados a Aciu 
oferece a capacitação “Análise de 
Crédito e Cobrança de Dívidas”. O 
treinamento tem 14 horas de duração e 
será realizado de 02 a 05 de setembro, 
das 19h às 22h30, na sede da entidade.

REFERÊNCIA
O consultor Braz Ismael Vendramini, 
um dos mais conceituados do Paraná 
no assunto, será o responsável pela 
capacitação. O curso é dividido em 
dois módulos: “Análise de Crédito”, nos 
dias 2 e 3, e “Cobrança de Dívidas”, nos 
dias 4 e 5. No primeiro módulo serão 
abordados temas como a qualidade das 
informações cadastrais para a segurança 
nas liberações de créditos, análise do 
comprometimento de renda, as fontes 
de consultas e informações cadastrais e 
o risco do endividamento e prevenção a 
golpistas, dentre outros.

RADAR
No segundo módulo Vendramini vai 
explicar como organizar uma carteira 
de atrasados de forma produtiva e 
como lidar com situações difíceis, 
além de abordar técnicas que levam 
o entendimento e acordos com os 
devedores e simulações de casos 
práticos, tudo apresentado de 
forma clara e direta, com exemplos 

e exercícios reais, para que os 
profissionais realmente aprendam 
para pôr em prática em suas 
empresas. As vagas são limitadas, por 
isso os interessados devem fazer suas 
reservas já pelo telefone (44) 3621-
6700 (falar com o Rafael) ou whats 
(44) 99897-9199.

SEGURANÇA
O deputado estadual Delegado 
Fernando visitou a Aciu na tarde 
desta quinta-feira (22) para reforçar 
seu compromisso com a classe 
empresarial de Umuarama e região. 
Acompanhado da esposa Angélica, o 
parlamentar relatou vários de seus 
projetos pelo desenvolvimento da 
região Noroeste e falou de sua luta 
junto ao Governo Estadual para 
trazer obras para cá. Recepcionado 
pelo presidente da Aciu, Orlando 
Luiz Santos, e por diretores setoriais 
da entidade, Delegado Fernando 
garantiu que várias obras devem ser 
iniciadas ainda este ano.

DIVIDENDOS
O Instituto IDE Brasil promove o 
“Encontro de Donos de Negócios 
em Umuarama – Com ter lucro de 
5 anos em apenas 1”. O evento tem 
apoio da Aciu e será no dia 9 de 
setembro, no Hotel Caiuá, em três 
possibilidades de horário: às 8h, 
10h30 e 19h, com entrada gratuita. 
Elton Petterle, presidente do IDE 
Brasil comanda o encontro, que vai 
falar sobre estratégias para conquistar 
mais clientes, seja o protagonista de 
seu sucesso e método exclusivo para 
turbinar seu lucro. Informações pelo 
telefone (45) 99111-2468.

FOCO
Quem acredita no poder que tem na 
Terra corre sérios riscos de tropeçar no 
próprio engano. O mundo é redondo e 
mutável: tudo o que hoje é, pode deixar 
de ser. Não há verdades absolutas, 
só momentos. Olhe um pouco mais 
para os lados e menos para si. Venha 
para a Aciu, pois aqui é a Casa do 
Empresário. Boa semana.



09GERAL\ESPLANADAUMUARAMA, 23 DE AGOSTO DE 2019

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

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Conferência da 
Assistência Social

Com o tema “Assistên-
cia Social: Direito do povo 
com financiamento público 
e par ticipação social” 
será realizada no próximo 
dia 30 a XI Conferência 
Municipal de Assistência 
Social. O encontro será 
no Centro Cultural Vera 
Schubert, entre 8h e 17h, 
para discussões de políti-
cas sociais e melhorias no 
atendimento à população.

A preparação conta 
com a pré-conferência, rea-
lizada no último dia 14, na 
Secretaria Executiva dos 
Conselhos, com a partici-
pação de representantes 
governamentais, de enti-
dades e organizações de 
Assistência Social e tam-
bém representantes dos 
trabalhadores do setor.

O Conselho Nacional 
de Assistência Social 
(CNAS) convoca a cada 
dois anos a conferência 
nacional, norteando a rea-
lização das conferências 
estaduais e municipais. 
Neste ano a convocação 
foi revogada, mas um 
grupo formado por orga-
nizações e movimentos 
sociais convocou a Confe-
rência Nacional Democrá-
tica de Assistência Social 

e definiu o tema.
“O Paraná aderiu e rea-

lizará sua 13ª conferência 
estadual nos dias 30 e 
31 de outubro e Umua-
rama terá a sua com o 
mesmo tema no dia 30 
de agosto. A pré-confe-
rência tem caráter mobi-
lizador, para promover 
um debate sobre o tema 
e elaborar pré-propostas. 
Serão aprovadas na con-
ferência cinco propostas 
prioritárias para o municí-
pio, uma para o Estado e 
uma para a União”, expli-
cou a vice-presidente do 
Conselho de Assistência 
Social, Dayanne Paola de 
Oliveira Demozzi.

DUAS ETAPAS
A pré-conferência teve 

duas etapas, uma voltada 
às entidades, trabalhado-
res do setor e represen-
tantes governamentais, 
e outra para usuários da 
assistência social. No 
segundo momento foram 
ouvidos usuár ios da 
Assistência Social para 
complementação ou cria-
ção de novas propostas, 
com os participantes divi-
didos em grupos para um 
debate mais aprofundado 
de cada ideia.

A pré-conferência teve etapas voltadas às entidades, trabalhadores e para usuários 
da assistência social

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Apreensão na PF
O clima na Polícia Federal 
hoje é de apreensão após 
o presidente Jair Bolsonaro 
suscitar a hipótese de troca 
do diretor-geral, Maurício 
Valeixo. A afirmação, à Coluna, 
é do presidente da ADPF 
(Associação dos Delegados 
de Polícia Federal), Edvandir 
Paiva, entidade que tem mais 
de 2 mil associados no Brasil. 
“O presidente da República 
pode, sim, trocar o diretor-
geral, tem essa prerrogativa, 
exonera e nomeia a hora que 
quiser; a questão é se isso é 
correto. Nós gostaríamos que 
o DG tivesse mandato”, afirma. 

Blindagem tramita
Há anos a ADPF articula no 
Congresso a PEC 412, que dá 
autonomia orçamentária e 
administrativa à corporação, e 
mandato para DG, blindagem 
contra ingerência política.

Autonomia 
Em meio ao momento 
“delicado”, o delegado 
Edvandir reafirma a defesa 
da autonomia da PF: “Em 
muitos momentos, corremos 
os riscos de alterações nos 
bastidores”. 

Brasil de olho
“Agora nós temos uma 
discussão pública (PEC 412) 
que esperamos que possa 
abrir os olhos do parlamento 
para que a PF seja protegida”, 
complementa o presidente 
da ADPF.

Lava Jato fica
O desembargador federal 
João Pedro Gebran Neto, do 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região, nega à Coluna que 
o vazamento de mensagens de 
integrantes da Lava Jato tenha 
fragilizado ou vai fragilizar o 
andamento da operação. “Nós 
temos uma ação criminosa 

que interceptou documentos 
privados, todos sabemos 
que esses documentos são 
inválidos e nulos”, afirmou 
durante evento dos delegados 
federais em Salvador. 

Origem 
O desembargador, 
palestrante do Simpósio 
Nacional de Combate à 
Corrupção, diz ainda que 
essas notícias levam à 
população informações 
que acabam vulnerando 
a imagem das pessoas. 
“Informações essas que 
não sabemos a origem, 
ou se foram editadas; da 
minha parte, sei que são 
informações ilícitas”, observa.

Em suma
Para qualquer juiz, de qualquer 
instância, obtenção de 
“provas” de forma ilícita não 
vinga no Judiciário. É regra, é 
lei, é praxe. O restante é palco, 
cena e gritaria.

Doação empresarial
O presidente da Câmara 
Federal, Rodrigo Maia, defende 
o retorno do financiamento 
privado de campanhas 
eleitorais, “mas com limitações 
rígidas para as doações”.

Lágrimas do Poder
Aliás, até o fim do dia, 
ontem, não havia notícia de 
novo choro de Rodrigo Maia. 

Enéas vive
Um intrépido advogado 
estuda tese para a cisão 
partidária no caso do Partido 
da República com o retorno 
do Partido Liberal. A ideia é 
ressuscitar o Prona.
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Idoso caiu de telhado e foi 
socorrido por bombeiros

ALEX MIRANDA

Um homem de 75 anos de 
idade, caiu de uma altura de apro-
ximadamente 7 metros, quando 
fazia a manutenção de ao tentar 
fazer a manutenção de exaustores 
no telhado de sua empresa. O aci-
dente aconteceu na tarde de ontem 
(22), em um barracão, onde fun-
ciona uma empresa de distribuição 
de produtos, na rua Mandaguari, 
Zona II, em Umuarama.

Funcionários da empresa rela-
taram que o proprietário sofre de 
problemas auditivos e o ruído dos 
exaustores o incomodava, fato que 
o levou a fazer uma manutenção e, 
por conta própria, subiu no telhado, 
cober to por folhas de amianto. 
Num determinado local, a telha 
se quebrou, levando à queda do 
homem sobre uma mesa.

Ele teria batido com as costas 
na mesa, antes de chegar ao chão.

Uma equipe do Corpo de Bom-
beiros foi acionada para prestar 
atendimento à vítima, que foi 
imobilizada e encaminhada ao 
hospital Nossa Senhora Apare-
cida (plantão). O homem, que não 

usava equipamentos de segurança 
quando sofreu o acidente, se quei-
xava de dores nas costas e esco-
riações na região lombar.

Na última semana o Con-
selho Regional de Educação 
Física da 9ª Região (CREF9/
PR) realizou uma fiscalização 
em Umuarama, depois de ter 
recebido denúncias de que 
um homem oferecia orienta-
ção gratuita para prática de 
exercícios em uma praça da 
cidade.

A abordagem aconteceu na 
Praça Hênio Romagnolli, ao 
lado da Prefeitura Municipal.

No local, foi verificado que 
o ‘professor’ não possuía 
registro no conselho e nem 
mesmo possuía formação 
acadêmica.

Em nota, o CREF9/PR 
informou que “o Conselho 
cumpriu sua função legal que 
é a fiscalização do exercício 
ilegal da profissão. Indepen-
dente do espaço onde é dina-
mizada a atividade, seja ela 
ofer tada de maneira voluntá-
ria ou paga, ela deve sempre 
ser dinamizada e orientada 
por um profissional de Edu-
cação Física habilitado”.

Ainda de acordo com o 
CREF9 “segundo a legisla-
ção brasileira, aquele que 
exerce ilegalmente uma pro-
fissão regulamentada, deve 
ser denunciado ao Ministério 
Público onde responderá por 
exercício ilegal da profissão, 
previsto no ar t. 47 da Lei de 
Contravenções Penais”.

Cref fez fiscalização 
em Umuarama

A Polícia Rodoviária de 
Iporã apreendeu videoga-
mes e controles avaliados 
em R$ 7,5 mil na quarta-
-feira (22), na PR-323, 
perto de Cafezal do Sul. 
Foram 8 aparelhos Xbox 
One e quatro controles 
paraguaios que estavam em 
Honda Civic, de Nova 
Esperança.
O condutor, de 58 anos, 
relatou que pegou as 

mercadorias em Guaíra e as entregaria em Nova Esperança. O motorista foi liberado, mas 
a mercadoria foi encaminhada a delegacia da Receita Federal de Guaíra.

PROPRIETÁRIO da empresa fazia a manutenção 
de exaustores quando uma telha se quebrou
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Educação lança oficina
“Poesia na Escola”

A Escola Tempo Integral é a primeira 
da rede municipal a experimentar a ofi-
cina “Poesia na Escola”, um projeto rea-
lizado em parceria entre a Secretaria de 
Educação do município, a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) e a Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), sob a coor-
denação da professora Simone Martins.

Inicialmente, o projeto atende 20 
alunos do 5º ano, que iniciaram as 
atividades no último dia 19. “Estamos 
acompanhando o desenvolvimento e 
depois analisaremos os resultados, mas 
a nossa intenção é estender essa inicia-
tiva para as demais escolas do municí-
pio, a partir do ano que vem. Projetos 
que estimulem o desenvolvimento dos 
nossos alunos são muito bem vindos. 
Estamos sempre abertos a parcerias 
nesse sentido”, disse a secretária muni-
cipal de Educação, Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso.

A oficina “Poesia na Escola” tem 
como objetivo estimular o pensamento, 
exercitar a reflexão dos alunos e colabo-
rar significativamente para a promoção 
de uma sociedade mais humana. “Serão 
trabalhadas diversas atividades com os 
alunos participantes, como oficinas de 

leitura e criação de poesia (com utiliza-
ção do Dicionário de Poesia Infantil), 
oficinas de dança, música, artes plás-
ticas e teatro, com intuito de reforçar 
os elementos e personagens contidos 
no material didático por meio de ativida-
des lúdicas”, explicou Patrícia de Araujo 
Abucarma Stevanato, coordenadora edu-
cacional de Língua Portuguesa e do pro-
grama “Mais Alfabetização”.

CONCURSO LITERÁRIO
O projeto vai mais adiante. Como sua 

A oficina “Poesia na Escola” pretende estimular o pensamento e exercitar a reflexão dos alunos

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

22/7 a 22/8 0,5000 0,3715 0,0000
23/7 a 23/8 0,5000 0,3715 0,0000
24/7 a 24/8 0,5000 0,3715 0,0000
25/7 a 25/8 0,5000 0,3715 0,0000
26/7 a 26/8 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/19 856,00 -4,50 -3,6%
FARELO ago/19 293,70 -1,00 -4,8%
MILHO set/19 363,25 0,75 -14,0%
TRIGO set/19 467,25 4,75 -4,1%

Ações % R$
Petrobras PN -0,90% 25,22 
Vale ON -0,59% 43,89 
Magazine Luiza ON -5,77% 34,43 
Gol PN -5,06% 33,40 
JBS ON -0,65% 29,06 
Kroton ON -4,39% 10,66

IBOVESPA: -1,18% 100.011 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 74,01 0,6% 10,6% 73,50
MILHO 27,00 -0,1% -5,1% 26,50
TRIGO 46,50 0,0% -0,1% 48,00
BOI GORDO 151,05 0,0% 0,6% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 106,47
Libra est. 0,8162
Euro 0,9016
Peso arg. 55,04

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,2% 4,0770 4,0780 +6,8%

PTAX  (BC) +0,5% 4,0438 4,0444 +7,4%

PARALELO +1,2% 3,9800 4,3100 +6,9%

TURISMO +1,2% 3,9800 4,2900 +7,0%

EURO +0,4% 4,4834 4,4856 +7,0%

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 22/08

Iene R$ 0,0380
Libra est. R$ 4,96
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.522,77 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/08

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 22/08 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 22/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 83,00 3,1% 12,9%
SOJA Paranaguá 88,50 2,9% 11,3%
MILHO Cascavel 32,00 4,9% -3,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

última ação, será realizado o “Concurso 
Literário de Pequenos Leitores & Gran-
des Escritores”, no qual cada aluno par-
ticipante selecionará uma poesia de sua 
autoria para publicação no website do 
projeto, além de receber menções honro-
sas e um livro infantil. “Os alunos do 5º 
ano da Escola Municipal Tempo Integral 
são os primeiros, mas temos certeza 
que mais instituições serão beneficia-
das por esta iniciativa tão promissora”, 
completou Mauriza Lima.
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Umuaramenses no
2° Duathlon de Guaíra
Os maratonistas Anderson Cris-

tiano de Sousa 44 anos e seu filho 
Gabriel Cristian de Sousa 20 anos, 
par ticipam no próximo domingo 
(25) do 2° Duathlon de Guaíra. A 
dupla vai competir na modalidade 
Cross Country, em um percurso de 
6,6 quilômetros, prova que geral-
mente tem duração de 4 horas.

Anderson tem 34 anos de 
atletismo e Gabriel, apenas seis 
em competições profissionais. 
Pai e filho correm lado a lado e 
estão sempre competindo nas 
mesmas provas. O novo desafio 
é levar o nome de Umuarama 
para a região Oeste.

O desafio será de 4 quilômetros 
dentro de uma mata e 3 quilôme-
tros de corrida em asfalto. Ander-
son participou da primeira edição, 
quando foi vice-campeão categoria 
geral em um percurso de 8 quilô-
metros. Gabriel também partici-
pou da mesma prova, alcançando 
o quarto lugar nos 4 quilômetros.

PRÊMIOS
A competição no domingo em 

Guaíra terá a premiação com tro-
féus do 1° ao 5° lugar nas cate-
gorias feminino e masculino. 
Também haverá premiações por 
faixas etárias.

A prova será monitorada 

através de um sistema de chip 
que permanecerá fixado atrás do 

numeral de identificação de cada 
um dos atletas.

Próximo desafio
Anderson e Gabriel competirão 
também no Night Run em Umua-
rama que acontece dia 14. O 
desafio será de 12,6 quilômetros. 
Anderson foi o campeão geral da 
edição passada e Gabriel ficou 
em primeiro lugar nos 6 quilôme-
tros na categoria com idades de 
15 a 20 anos.

A Justiça negou o pedido de 
Najila Trindade para desarquivar 
o inquérito policial e retomar 
as investigações da acusação 
de estupro que ela fez contra 
Neymar. O advogado da 
modelo, Cosme Araújo, queria 
reabertura do caso. O MP se 
manifestou contra, avaliação que 
prevaleceu na decisão da juíza 
Ana Paula Gomes Galvão Vieira 
de Moraes.

DIVULGAÇÃO

ANDERSON e Gabriel (pai e filho) competem juntos, representado Umuarama

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Em sua melhor fase, Scarpa
recorda golaço contra o Grêmio

O momento do meia Gustavo 
Scarpa no Palmeiras é só de alegria. 
Artilheiro do time na temporada de 
2019 com 10 gols marcados, sendo 
seis só na Copa Liber tadores, o 
jogador diz estar em seu melhor 
momento no clube alviverde e tem 
se mostrado decisivo nos jogos mais 
importantes. Como na vitória por 1 
a 0 sobre o Grêmio, na última terça-
-feira, em Porto Alegre, pela rodada 
da ida das quartas de final da com-
petição continental, quando fez um 
belo gol de fora da área.

“Acredito que é o meu melhor 
momento no Palmeiras, estou tendo 
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COLÉGIO Estadual Duque de Caixias de Nova Olímpia, campeão da edição passada categoria principal

DIVULGAÇÃO
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A dona do pedaço
Vivi confronta Otávio e Sabrina. Chiclete 
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tam confortar Maria da Paz. Vivi pede que 
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separação da mãe. Márcio e Beto alertam 
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Topíssima 
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pede a ajuda de Pedro para tirar Taylor da pri-
são. Eles levam o prisioneiro para a peixaria. 
Pedro fica sem saber o que fazer.

O rico e Lázaro 
Nabucodonosor o alerta dizendo para ficar 

alerta. Nebuzaradã joga charme para cima de 
Kassaia. Zac procura por Joana. Aspenaz sus-
pira ao ter que aturar as futilidades de Neusta. 
Nabucodonosor elogia o desempenho de Ario-
que. Daniel encontra com Joaquim no palácio 
e diz que ele está protegido. Zac descobre que 
Asher pediu a mão de Joana em casamento. 
Ele fica furioso e chora angustiado. Uriel con-
fessa que está devendo a Chaim e diz que 
Asher deverá servi-lo por sete anos.
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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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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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se
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Malhação
Max confronta Fátima sobre sua con-

versa com Guga. Serginho afirma a Guga 
que ele precisa contar a verdade para sua 
família. Max pede que Regina questione 
Fátima sobre a pergunta que fez a Guga. 
Marquinhos arma para prejudicar Raíssa 
em seu encontro com Montenegro. Sophia 
se preocupa quando Montenegro aprova a 
rivalidade entre Nanda e Raíssa. Camelo 
ajuda Raíssa. Thiago pede Jaqueline em 
namoro. Milena revela a Daniel que é 
virgem. Camelo confessa a Nanda que 
ama Raíssa e termina o namoro com ela. 
Camelo se declara para Raíssa e os dois 
se beijam. Max procura Serginho.

Bom Sucesso 
Sofia inventa que pegou o dinheiro 

para comprar uma passagem para visitar 
o pai. Alberto faz Nana pedir desculpas a 
Paloma. Diogo avisa a Nana que Sofia 
acober tou Paloma, mas não tem como 
provar. Alberto confirma para Paloma que 
irá à feijoada no Cacique de Ramos. Alice 
fotografa Ramon conversando com Fran-
cisca. Ramon demonstra preocupação 
com Gabriela. Alber to convida Paloma 
para dormir na mansão, por causa do 
temporal. Alber to acata a sugestão de 
Paloma de todos os funcionários janta-
rem à mesa com eles. Ramon faz com-
panhia aos filhos de Paloma. Nana não 
gosta de saber que Paloma dormirá 
em sua casa. Alber to cai na piscina, e 
Paloma mergulha para buscá-lo.

Valéria e Camila se divertem 
na Europa com dinheiro 
roubado de Norberto 

Em “Ór fãos da terra”, Norberto fica sem graça 
quando Rania e Santinha o aconselham a chamar a 
Polícia para denunciar o roubo. Valéria e Camila se 
divertem na Europa. Bruno tenta consolar Norberto. 
Fauze fica perturbado quando Fairouz não confirma 
que Aziz é seu pai. Benjamin e Letícia se amam. Ester 
atrapalha o namoro de Latifa e Abner. Sara desmaia, e 
Ali se preocupa. Fairouz e Rania se conhecem. Martin 
esconde algumas fotos de Bruno. Jean destrata um 
cliente, e Caetano o afasta da oficina. Sara anuncia sua 
gravidez. Missade fica sem jeito quando Samir beija sua 
mão, na frente de Padre Zoran. Helena e Hussein se 
beijam. Elias se irrita ao ver Padre Zoran com Missade. 
Dalila desperta do coma.
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Um golpe de sorte grande lhe permitirá focar 
em seus objetivos e aproveitar o dia. Não 
hesite. Você vai estar em excelente forma. 
Preste atenção no que come e você terá 
aumento de energia.

Você vai ter muito o que fazer hoje! A sensa-
ção de cansaço irá dificultar um pouco as suas 
atividades. A culpa é da sua dieta.

Você vai aprender uma lição do passado. Este é o 
momento para fazer um balanço e colocar as coisas 
no lugar. Você poderia fazer isso desenvolvendo 
resistência sobre os músculos e ligamentos. Agora 
é a hora de praticar um esporte com isso em mente.

Não hesite em dar a sua opinião. Você vai ser 
realista, como sempre. Você está involuntaria-
mente pressionando demais. Você precisa de 
muito exercício e descanso, por isso pratique 
um esporte.

A sorte vai fazer maravilhas para o seu oti-
mismo e aquele das pessoas ao seu redor. 
Você está em boa forma. Continue os esfor-
ços que já começou a fazer em sua dieta e 
tudo ficará bem.

De repente você se sente tomado por uma 
sensação de liberdade. Evite tomar grandes 
decisões de hoje. Você tem uma sensação de 
serenidade e calma, o que lhe permitirá recar-
regar as baterias. Você precisa disso.

Você vai obter grande satisfação por dedicar 
suas energias a um amigo que precisa de você. 
Você sente necessidade de diminuir o ritmo. 
Ouça seus instintos básicos e descanse um 
pouco, sem se culpar inutilmente.

Não force as pessoas próximas a você a darem 
o seu consentimento.  Aproveite o tempo para 
sair, fazer uma longa caminhada ou praticar 
algum esporte, isso vai ajudar você a se livrar de 
qualquer tensão que tenha.

Algo novo está vindo em sua direção. Você 
receberá uma boa notícia que se encaixa 
perfeitamente com seus planos. Você precisa 
trabalhar na tonificação de seus músculos, isso 
vai ajudar a harmonizar as suas energias.

Você terá a sensação de que as coisas estão indo 
rápido demais, mas as relações com os outros lhe 
permitirão manter o ritmo. Você está totalmente feliz 
com você mesmo e está estabelecendo uma vida 
equilibrada. Praticar esporte seria uma boa ideia.

O lazer lhe dará uma oportunidade de reali-
zação pessoal. A amizade está em destaque! 
Você vai achar fácil encontrar um bom equilí-
brio entre atividade e repouso e isso vai ser 
bom para o seu bem-estar.

Você vai encontrar seu próprio caminho para 
dialogar, o que vai tornar a vida mais fácil. Você 
precisa de mais liberdade e vai se sentir mais 
hostil, você precisa respirar.
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AEA
ESPETACULO

SAADUTOR
FINGIRORA
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IREUNEI
AMEZEVT

PLANEJAMENTO

Apresen-
tação

pública
do artista

Querer
passar

por algo
que não é

Cumpri-
mento
dito ao
telefone

Grito de in-
centivo do
torcedor,

no estádio
Combinam
nas pro-
porções
devidas

Divertiu-se
viajando

Põe junto
(o que

estava es-
palhado)

Ave per-
nalta do
Cerrado

brasileiro

Placa pla-
na para co-
brir pisos
Sequer

Definição
das eta-
pas ne-

cessárias
para a

realização
de um

trabalho

Não, em
inglês
A hora

decisiva

Tambor
médio

Charco;
pântano

Quitanda
(bras.)
Rasgo;
corte

Chamariz 
para
atrair
peixes

Músculo
da coxa

André Sá,
ex-tenista 

Profissional que
assessora o trabalho
do Conselho Tutelar

Batidas

Robôs
O Mineirinho, surfista

campeão mundial 
em 2015

Barco
para lazer
Sem muita
agitação

É formada apenas
pelo predicado, como
em "Choveu" (Gram.)

Parte mais
saliente da
bochecha

(?)-pro-
nobis,
planta

com 25% 
de proteína

Gloria Stefan,
cantora cubana

Heroína de "Stranger
Things" (TV)

"Era uma
(?)", frase
que inicia 

contos
infantis 

(?)-shirt,
tipo de

camiseta

Mineral verde de joias
Classificação do rio
Amazonas, quanto

ao escoamento

Unidade
monetária 
colombiana

Célebre
acidente 
geográfi-

co de
Gibraltar

3/not — ora. 6/adutor — eleven. 7/rochedo.
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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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Zélia Casoni

”Esse tem sido um 
dos meus mantras 
– foco e simpli-
cidade. Simples 

pode ser mais difí-
cil de fazer do que 

complexo; você 
tem que trabalhar 
duro para clarear 
seu pensamento 
a fim de torná-lo 

simples.”  
( Steve Jobs)  

Happy Day
 

A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje 
News que comemoram aniversário. Nesta sexta 
(23) os parabéns seguem para Samuel Rodri-

gues da Silva, Tatiane Silva Guelsi Sales, Edilson 
Marques de Azevedo, João Correa Pugas Filho, 

Gilberto Francisco Cunha, Eder José Pereira, Elias 
Aguêr. No sábado (24)  vivas para Flávio Eduardo 
Gorla, José Carlos Cavalini , Wesley Juliano Mula-
to,  Silvana Rocha de Souza  Gilmar Canceliere do 
Carmo e Solange Aparecida Ryszkav.  No domingo 
(25) cumprimentos para Ernesto Alessandro Tava-
res, Valmir Carlos Brambila, Arnaldo José Da Silva, 

Roberto de Souza e  Adriano Marques Dias. Na 
segunda (26) parabéns para João Carlos Catelan, 
Ernesto Alessandro Tavares,  Luis Carlos Borges 

Cardos, Francielle Garcia Alves  e  Débora Oliveira  
Da coluna: felicidades!

Começou ontem e vai até sábado no  Parque de Exposições, a Feira Ponta 
de Estoque de Umuarama, com mais de 70 empresas oferecendo produtos 

com descontos de até 70%, entre calçados, confecções, óculos, acessórios, 
equipamentos para celular, trajes de gala (masculino e feminino), jeans, per-
fumes, maquiagem, blusas de lã, jaquetas, brinquedos, utilidades domésti-
cas, artigos esportivos, camas box, estofados e poltronas, artesanato, flores 
e até materiais de construção (pisos e revestimentos), a grande novidade 
do ano. Além dos produtos disponibilizados dentro do Pavilhão da Indús-

tria e Comércio, destaque para a Praça de Alimentação: Churrascaria Brasil, 
cachorrão especial, chawarma, crepes, lanches, hamburgueria, pão com 

linguiça, cocadas, bombons, bolos, açaí, pipoca e churros. E para a diversão 
das crianças, brinquedos infláveis, balões e brinquedos. A entrada é gratuita 

e o estacionamento também. 

PORTRAIT
Ainda em clima de Dia dos Pais - Douglas Kohatsu - e seus amados filhos: Da-

niel, Vitória, Jonathan, Henrique e Matheus ganham o zoom da coluna recheado 
de muito carinho. 

LUCI LEMES

Chá do Lions 
O Chá das Domadoras do Lions Clube de Umuarama 

acontece no  sábado (31), a partir das 15h, na 
Toca do Leão. Uma tarde beneficente com muitos 

brindes e menu espetacular. 

Saúde mental
A Unipar convida a comunidade para palestras sobre saúde mental. Na próxima segunda, 26, o tema é 

‘Sociopatia’, com o psiquiatra Dr. Guilherme Derenusson, de Umuarama. Na terça, 27, serão duas: ‘Saúde 
mental e espiritualidade’, com Dr. Genilson Ribeiro, e ‘Saúde mental e acupuntura’, com a Dra. Leila Ribei-
ro, do Rio de Janeiro. A realização é do projeto de extensão da Diretoria de Ensino a Distância e do curso 
de Medicina da Unipar. Inscrição: R$ 15. Segundo os organizadores, “um valor simbólico se comparado ao 

conhecimento a ser adquirido”. Começa às 19h, no auditório do Câmpus III ou pelo YouTube. 

Gospel 
Nesta sexta, dia 23 de Agosto 

acontecerá o maior evento Cristão 
da cidade de Umuarama, todas as 

igrejas, todo o povo de Deus reuni-
dos por Jesus. Convide seus amigos 
e familiares para está festa. A  1ª 

Noite Iluminada com Aline Barros foi 
idealizada por um grupo de empresá-
rios da cidade de Umuarama-PR com 
o intuito de gerar entretenimento ao 
público Cristão e principalmente para 
angariar fundos para beneficiar ins-
tituições carentes e projetos sociais 

da cidade e região.

 * * * 
Pontos de venda no  Posto Presi-
dente,  MC Papelaria,  Farmácia 

América,  Farmácia Drogaluz e no 
Harmonia Clube de Campo. Reservas 
de Camarotes ou maiores informa-

ções: (44)99139-1818

MALBEC
Nicola Tutunyi, Edmilson Ishii e Claudinei Herrero, na Confraria do Vinho.

Rosana Teixeira, Luiz Genésio Picolotto e Ana Paula Pozzobom na impecável 
festa de lançamento do Shopping Palladium Umuarama. 

THIAGO CASONI

THIAGO CASONI
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

Uma história realmente boa 
A nossa história é longa. E de muito 
orgulho. Há mais de 100 anos, servi-
mos com uma bondade inusitada, colo-
cando em primeiro lugar as necessida-
des do próximo, das nossas comunida-
des e do mundo. Olhamos para trás e 
vemos o nosso célebre passado com 
orgulho, mas sabemos que é apenas o 
começo. Todos os dias, estamos cons-
truindo o nosso legado com a meta de 
provocar um impacto ainda maior no 
futuro.  

Na medida em que prosseguimos avan-
çando segundo século de serviço a 
dentro, o nosso compromisso de tomar 
medidas e provocar um impacto positi-
vo no mundo está mais fortalecido do 
que nunca. Os mais de 1,4 milhão de 
pessoas que já são Leões sabem o po-
der que tem colocar a bondade em 
ação. Mas para aqueles que ainda não 
são, queremos incentivá-los a entrar 
em contato com um dos nossos 47.000 
clubes e ver como você também pode 
se envolver em uma das maiores forças 
do bem que o mundo já conheceu. 
 

Estamos apenas começando 

Alto Paraíso prepara nova
edição da pesca à piapara

O município de Alto 
Paraíso está nos prepa-
rativos finais para o 34º 
Campeonato de Pesca à 
Piapara, que acontecerá 
entre os dias 7 e 8 de 
setembro, no distrito de 
Porto Figueira, às margens 
do rio Paraná. O grupo Tra-
dição fará show na noite 
do sábado. Haverá sorteio 
de quatro barcos entre os 
pescadores, sendo dois 
para as equipes que parti-
ciparem da largada e dois 
para as que fizerem a ins-
crição presencial.

A comissão organizadora 
também mantém a premia-
ção para os melhores clas-
sificados (de acordo com o 
peso da piapara). 

O primeiro prêmio será 
um motor de 15HP e o 
segundo será um título 
no Clube de Pesca Porto 
Figueira. Terceiro, quarto, 
quinto e sexto colocados 
ganharão, cada equipe, um 
barco de 6 metros, prontos 
para momentos de pesca-
ria e lazer no Paranazão.

O prefeito Dercio Jar-
dim Junior, o Preto, pediu 
empenho total da comissão 

organizadora para que o 
evento supere o sucesso 
das edições anteriores. 
O campeonato faz parte 
do calendário turístico do 
Paraná e ajuda a divulgar 
as belezas naturais do rio 
que banha o município.
PORTO ESTRUTURADO

“Por to Figueira tem 
uma boa estrutura de 
recepção de visitantes. 
Uma das atrações do 
local é a praia de água 
doce, formada em uma 
das ilhas do arquipélago 
de Ilha Grande e liberada 
para banho, inclusive com 
boa estrutura de acesso’, 
conta o prefeito.

A ‘prainha’, como é 
mais conhecida, é des-
tino certo de centenas de 
turistas principalmente 
aos finais de semana. A 
Prefeitura tem feito inves-
timentos constantes no 
balneário e nas áreas de 
moradias, que contem-
plam principalmente os 
moradores. “Temos muito 
orgulho do presente que 
recebemos da natureza e 
tratamos dele com muito 
carinho”, encerra o prefeito.

HAVERÁ sorteio de barcos entre os pescadores, sendo dois para as equipes na 
largada e dois para as que fizerem a inscrição presencial

DIVULGAÇÃO
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Hackathon   O 
curso de Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas da Unidade 
de Toledo promoveu 
a segunda edição do 
‘Hackathon ADS’. Voltado 
aos acadêmicos, evento 
tem como objetivo 
integrar os estudantes 
no desenvolvimento de 
habilidades do trabalho 
em equipe, gestão 
do tempo, inovação, 
formação de ideias e 
criação de produto. 
O eixo temático foi 
‘Sustentabilidade’ e os 
alunos foram desafiados 
a buscar soluções para 
problemas reais do 
cotidiano das pessoas. 
O professor Geferson 
Luis Simonette abordou 
o conceito de hackathon 
e cases relacionadas 
à sustentabilidade. As 
turmas realizaram os 
trabalhos utilizando as 
ferramentas Canvas 
proposta de Valor, 
Canvas Modelo de 
Negócio e Canvas de 
Gestão de Projetos. 
Depois de prontos, 
eles passaram por duas 
bancas: validação da 
ideia e validação do 
protótipo. 

Homenagens   Todo 
ano, o Dia dos Pais é 
lembrado pela Unipar 
com homenagens. Na 
Unidade de Cianorte, um 
café da tarde celebrou 

a data, reunindo todos 
os pais colaboradores. 
O diretor, professor 
José Aparecido de 
Souza, discursou sobre 
a importância da 
presença paterna nas 
famílias e o cuidado que 
os pais devem ter com 
seus filhos. Em outro 
momento, a emoção 
tomou conta dos pais, 
que foram surpreendidos 
com um vídeo no 
qual seus filhos lhe 
parabenizavam pela data 
especial. Ao final, houve 
sorteio de brindes. 

Homenagens 2   Na 
Unidade de Paranavaí, 
o Dias dos Pais também 
foi comemorado. As 
homenagens começaram 
com os integrantes 
do PIBIA (Programa 
Institucional de Bolsas de 
Iniciação Artística), que 
fizeram declamações 
com mensagens 
comemorativas à data 
e relembraram ações 
cotidianas realizadas 
pelos colaboradores. 
Logo após, fez uso da 
palavra o padre Emanuel 
Evandro, que enalteceu a 
beleza do amor de Deus 
por nós, lembrando os 
pais sobre atitudes que 
devem ser melhoradas 
em suas vidas e na dos 
filhos. Ao final, todos 
participaram de uma 
confraternização, com 
direito à pizza. 

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

Xadrez
Hoje (23) será realizada a 3ª etapa 
do 14° circuito Regional de Xadrez 
Escolar no município de Cruzeiro do 
Oeste, estarão participando cerca de 
320 competidores inscritos matricula-
dos em escolas municipais, estaduais, 
particulares e federais. O circuito é 
promovido pelo Núcleo Regional de 
Educação de Umuarama com partici-
pação dos municípios pertencentes.

Banda da PM
Banda da Polícia Militar se apresenta 
em Umuarama no dia 31, encerrando 
as atividades em alusão aos 165 anos 
da PMPR aqui na Capital da Amizade, 
o encerramento será no Centro 
Cultural Vera Schubert tendo início as 
20h com censura livre. Os ingressos 
serão retirados na sede do 25° Bata-
lhão próximo ao Ginásio de Esportes, 
tendo o custo simbólico de 1 quilo de 
alimento não-perecível.

Aline Barros
Cantora gospel Aline Barros se apre-
senta em Umuarama nesta sexta-
-feira (23). A cantora e interprete é a 
principal atração já confirmada para a 
1ª Noite Iluminada, que promete ser 
o maior evento cristão da Capital da 
Amizade nos últimos anos. O evento 
está marcado para começar às 20h no 
Salão de Eventos do Harmonia Club de 
Campo. A intenção os organizadores 
é reunir o público cristão e angariar 
fundos para beneficiar instituições 
filantrópicas e projetos sociais.

A Coisa 2 
Pré-estreia mundial Cine Vip Umua-
rama vai exibir ‘It: A Coisa, Críticos 
e jornalistas que já tiveram acesso 
ao segundo capítulo afirmam que 
o filme é mais assustador que o pri-
meiro. O segundo capítulo do filme 
“It: A Coisa” estreia mundialmente no 
dia 4 de setembro. O Cine Vip Umua-
rama anunciou nesta quarta-feira 
(21) que irá exibir o filme na data 
agendada para a pré-estreia mundial.  
Vinte e sete anos depois de o Clube 
dos Otários derrotar Pennywise, ele 
volta a aterrorizar a cidade de Derry 
mais uma vez. Agora adultos, os 
Otários há muito tempo seguiram 
caminhos separados.
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SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
O proprietário abaixo torna público que recebeu do IAP - Instituto Ambiental 
do Paraná, Licença Prévia – LP, para o empreendimento a seguir especificado: 
PROPRIETÁRIO: Jhony Goulart Priori 
CPF: 081.484.389-19 
ATIVIDADE: Produção de carvão vegetal (carvoaria) 
ENDEREÇO: Lote nº 248-A, do Núcleo Chácaras, do Loteamento da 
Colonização Rio Bom, Gleba Ivaí  
MUNICÍPIO: Tapira- PR 
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SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
O proprietário abaixo torna público que requereu ao IAP - Instituto Ambiental 
do Paraná, Licença de Instalação – LI, para o empreendimento a seguir 
especificado: 
PROPRIETÁRIO: Jhony Goulart Priori 
CPF: 081.484.389-19 
ATIVIDADE: Produção de carvão vegetal (carvoaria) 
ENDEREÇO: Lote nº 248-A, do Núcleo Chácaras, do Loteamento da 
Colonização Rio Bom, Gleba Ivaí  
MUNICÍPIO: Tapira- PR 

  

Guardas Municipais atualizam
treinamento com armas de fogo

Um grupo de guardas 
municipais de Umua-
rama realizou, na tarde 
da quinta-feira (22), um 
treinamento de rotina 
exigido pela Polícia Fede-
ral, conforme convênio 
firmado com o município 
para a qualificação de 
agentes de segurança 
que trabalham armados. 
O calendário anual prevê 
80 horas de qualificação 
teórica, além das ativida-
des práticas, das quais 
40 horas devem ser rela-
cionadas a armamento, 
munição e tiro.

Outras 28 horas se 
destinam a conteúdos 
da planilha da Secretaria 
Nacional de Segurança 
Pública (Senap) e o res-
tante é livre para treina-
mentos sobre primeiros 
socorros, defesa pes-
soal, defesa civil e outras 
atividades por opção do 
comando da corporação.

O inspetor Valdiney 
Rissato, comandante 
da Guarda Municipal de 
Umuarama, lembrou que 
o efetivo foi dividido em 
dois grupos para não pre-
judicar o atendimento das 

ocorrências do dia a dia, 
durante a qualificação.

O treinamento desta 
quinta foi ministrado 
pelos inspetores Thiago 
e Douglas, membros 
da guarda que reali -
zam curso em Cur i -
tiba sobre armamento. 
“Eles foram treinados 
por instr utores cre-
denciados pela Polícia 

Atendimento
A Guarda Municipal atende a uma média de 400 

ocorrências por mês, como cumprimento de mandados de 
prisão durante abordagens de suspeitos, apreensões de 
menores em ato infracional, flagrantes de tráfico de dro-

gas, dano ao patrimônio público e lesão corporal e recupe-
ração de veículos com alerta de furto/ roubo, entre outros. 
“Nossa função é zelar pelo bem comum dos cidadãos e da 
segurança, executando policiamento ostensivo de preven-
ção a infrações penais e administrativas em todo o territó-

rio do município”, resumiu Rissato.
A corporação conta atualmente com um efetivo de 31 

guardas que podem ser acionados pelo telefone 153, em 
casos de emergência.

Federal e agora estão 
repassando os conhe-
cimentos aos colegas, 
com aulas expositivas.

Apenas as 8 horas/
aulas finais do treina-
mento serão aplicadas 
por instrutores indica-
dos pela Polícia Federal, 
que também vão avaliar 
o aprendizado do efe-
tivo”, acrescentou.

O treinamento foi ministrado pelos inspetores Thiago e Douglas, que realizam 
curso em Curitiba sobre armamento

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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

COBALT 1.4 LTZ ................................................... 15/15 ......................BRANCO...........................COMPLETO .........................................................R$ 39.900,00
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$ 136.900,00
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 1.4 LT ...................................................... 16/17 ......................PRATA ...............................COMPLETO .........................................................R$ 48.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 ............................... 11/12 ......................PRATA ...............................COMPLETO .........................................................R$ 62.900,00
S10 ADVANTAGE FLEX 4X2 ............................ 16/17 ......................BRANCO...........................COMPLETO, COURO .......................................R$ 75.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ................................................ 16/17 ......................BRANCO...........................COMPLETO, AUT ........................................... R$ 112.900,00
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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Ponta de Estoque é aberta ao público

A 44ª Feira Ponta de Estoque de 
Umuarama foi aberta ontem (22) 
à noite ao público, no Parque de 
Exposições Dario Pimenta Nóbrega. 
Desde às 18h30, passaram a ser 
comercializadas mercadorias com 
descontos de até 70%. A feira 
segue até sábado (24) nos mais 
de 100 estandes disponíveis.

Promovida pelo Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva da 
Aciu, a Feira oferece calçados, con-
fecções, acessórios, equipamentos 
para celular, trajes de gala, jeans, 
blusas de lã, jaquetas, ar tigos 
esportivos, camas box, estofados 
e poltronas, ar tesanato, flores 
e até materiais de construção, a 
grande novidade do ano.

“A Feira sempre foi um evento 
muito especial para a economia da 
cidade, pois contribui para que os 
associados Aciu, que atuam com 
comércio varejista, possam reno-
var seus estoques, fazendo vendas 
importantes à vista, tendo recursos 
para investir em novas coleções”, 
observou Carla Regina Moreira Fras-
quette, presidente do Conselho.

O evento tem entrada e estacio-
namento gratuitos e a comissão 
organizadora espera um público de 
mais de 40 mil pessoas durante 
os três dias. “Muitas pessoas 
economizam especialmente para 
as compras na Ponta de Estoque. 
Isso significa que é um evento tra-
dicional, que faz parte do calendá-
rio turístico do município que atrai 
consumidores do Mato Grosso 
do Sul, do Paraguai e de outras 
regiões do Paraná”.

É esperado um público de 40 mil pessoas nos 3 dias 
de evento

ASSESSORIA
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