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Equipes de serviço 
iniciam obras do 
Vivare Residence em 
Umuarama 
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Morte por vingança no Lago
Tucuruvi será jugada hoje

Um caso denunciado pelo Ministério Público como vingança, será julgado hoje em Umua-
rama. Trata-se de um assassinato praticado em 2017, no Lago Tucuruvi. O acusado, Sergio 
Galdino Neves, conhecido como ‘Fedô’, está preso. O homem assassinado por ele, André 

Gonçalves Machado, era suspeito da execução de Cleison Mendes de Souza, num crime pra-
ticado em Guaíra. Fedô teria vingado a morte de Cleison, atirando em André. l Pág. 10

Polícia Federal e 
Ibama em combate 
ao tráfico de produtos 
florestais

Fase Regional do 
Bom de Bola será em 
Icaraíma e já tem data 
marcada

Fim da Campanha
 Uma tarde com muita animação, exibição de talentos e 
alegria marcou o encerramento das campanhas Agosto 

Dourado e Não Passe Sufoco, no teatro do Centro Cultural 
Vera Schubert. Promovido pela Secretaria de Saúde, o 

evento teve apresentações culturais de 9 UBSs e orienta-
ções da equipe do SAMU sobre técnicas e manobras de 

desengasgo de crianças. 
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Nublado com chuvaNublado Nublado  
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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
21/09 - 23h43

Nova
30/08 - 07h38


29 16 


23 16

Sexta




26 13 


27 15

SábadoSábado

Cheia
14/09 - 01h35

O amor precisa amadurecer

Nublado com chuva

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

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 03 05 14 15 22 23
concurso: 0195

01 08 13 21 45 48

concurso: 1980

concurso: 1376

13 26 30 34 43 51
concurso: 2183

concurso: 5059

16 27 42 53 66

concurso: 5418

27.880
86.244
07.075
31.058
31.606

FEVEREIRO

 INTER DE LIMEIRA

concurso: 1859

03 06 07 08 09 12 13 16 
17 19 20 21 22 24 25

concurso: 1999

12 15 18 20 26 33 35 
39 45 47 54 61 63 64

 66 76 77 84 85 91

04 10 18 22 37 46

03 04 35 37 60 74 75

‘‘

‘‘‘‘

‘‘
Para superar as projeções iniciais do amor, é necessário que o 

sentimento amadureça. Isso vale a todos nós, para compreendermos 
como funciona, também, nossos sentimentos. 

No início do amor, há sempre muita projeção, então a pessoa 
que começa a namorar alguém projeta nessa pessoa aquilo que ela 
imagina de melhor. Então parece que ela encontrou a pessoa mais 
perfeita possível, é o tempo do apaixonamento, não se percebe erros 
no outro e um faz tudo para agradar o outro.

No início do relacionamento os namorados estão no céu. Vivem 
num clima de lua de mel, de felicidade, parece que tudo é pleno e 
maravilhoso. Um corresponde às expectativas do outro, ambos pensam 
ter encontrado a pessoa ideal, dos seus sonhos, por isso um diz pro 
outro: você é tudo pra mim, eu encontrei em você tudo aquilo que eu 
imaginava.

De repente, após certo tempo, as conversas terminam em brigas 
e não se sabe o porquê. No dia seguinte, tudo parece pacífi co de 
novo, até que pouco tempo depois surge outra briga, seguida de nova 
reconciliação e assim por diante. O que acontece nessa realidade? Por 
que ocorrem essas brigas, apesar de os dois se amarem? E muitas 
vezes, quanto mais brigam, mais se amam. Como podemos entender 
esse comportamento contraditório?

É agora que os parceiros começam a se confrontar com a pro-
blemática das projeções inconscientes e dos seus efeitos sobre o 
relacionamento. Aquilo que projetavam um no outro, o início de namoro 
maravilhoso, não é bem assim. É preciso perceber o que foi projetado 
no outro e o que é, de fato, a realidade.

No início de todo relacionamento, cada um se esforça para cor-
responder à imagem do outro, para agradar ao máximo o parceiro. De 
certa forma, a pessoa deixa um pouco de ser ela mesma para agradar 
o outro. Muitas vezes, até inconscientemente, quer corresponder às 
expectativas, reais ou imaginárias, do parceiro. 

O fato de querer se adequar, incentivado pelo que o outro vai 
esperar, deixando de agir com naturalidade, com medo de que o outro 
não vai gostar, é uma atitude que não sustenta o relacionamento. 

Ser verdadeiro, aceitar o outro, sem esconder, sem gerar e sem 
crias tantas expectativas é a melhor forma de sustentar o amor e 
fazê-lo amadurecer. A forma como nos relacionamos é que faz com 
que o amor seja extinguido ou fortalecido. A decisão é de cada um.

 

 
Economista 
Luiz Carlos 

Mendonça de 
Barros, ex-pre-

sidente do 
BNDES e ex-ministro das 
Comunicações, diz que 
o Brasil ainda sofre de 

um colapso de demanda, 
que adia investimentos 
e desacelera o ritmo de 

recuperação.  

EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO

“Quando o resul-
tado vem melhor 
do que aquilo que 
o mercado espe-
rava, a primeira 

avaliação é de que a econo-
mia bateu no fundo do poço 
e agora está voltando, em 

marcha lenta”. 
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Brumadinho
Esta não será a primeira vez que o Paraná libera bombeiros 
para atuar em outros estados este ano. Equipes foram 
recrutadas pelo Governo Federal para ajudar em missões 
especiais e o Paraná foi um dos primeiros estados do País 
a enviar especialistas para Brumadinho, após a cidade 
mineira ter sido atingida pelo rompimento da barragem do 
Córrego do Feijão. A tropa paranaense foi composta por 28 
bombeiros, quatro integrantes do Batalhão de Operações 
Aéreas da Polícia Militar, uma perita da Polícia Científica, 
dois capitães da Defesa Civil e dois cães (Thor e Brida). As 
ações paranaenses duraram 33 dias.

CB do PR na
Amazônia

O Paraná vai atuar no 
combate aos focos de 
incêndio na Região Ama-
zônica. Uma equipe de 
30 bombeiros militares 
do Estado vai integrar a 
Operação Verde Brasil por 
determinação do governa-
dor Carlos Massa Ratinho 
Junior, que atendeu pron-
tamente uma solicitação 
de apoio feita pelo minis-
tro Sérgio Moro, da Jus-
tiça e Segurança Pública.

“O nosso Corpo de 
Bombeiros é referência 
para o Brasil e o Paraná 
tem o dever de colaborar 
com o País”, afirmou o 
governador. “Não pensei 
duas vezes quando fomos 
acionados pelo ministro 
Sérgio Moro”, ressaltou 
ele, destacando que o 
Estado pode colaborar 
com equipamentos e veí-
culos caso seja necessá-
rio, como aconteceu no 
auxílio dado pelo Paraná 
às buscas de vítimas da 
tragédia de Brumadinho 
no início do ano.

A tropa embarca no 
domingo (1), inicialmente 
para o Rio de Janeiro, 
onde se junta a equipes 
do próprio Rio, Santa 

Catarina e também do 
Chile. Responsável pela 
expedição, o tenente-co-
ronel Edson Manassés 
explica que o grupo para-
naense ficará encarregado 
de debelar o fogo na região 
da Serra do Cachimbo, no 
Pará. A previsão inicial é 
uma missão com dura-
ção de 15 dias.

“É uma ação impor-
tante para o mundo 
inteiro e ajudar a acabar 
com os focos de incên-
dio marca a história do 
Corpo de Bombeiros do 
Paraná”, afirma o tenen-
te-coronel, que é chefe da 
terceira seção do Estado-
-Maior do Corpo de Bom-
beiros, responsável pelo 
planejamento e opera-
ções estratégicas.

O oficial é especialista 
em incêndios florestais. 
Atua na área desde 1995 
e ajudou a controlar um 
grande incêndio em 
Roraima, em 1998. “A 
primeira ação é integrar 
as forças e fazer um reco-
nhecimento do local. A 
partir daí dividir a equipe 
e montar as estratégias 
adequadas para a missão 
na floresta”, explica.

Mais experientes
Manassés destaca ainda que foram recrutados dentro 

da corporação bombeiros com mais experiência em grandes 
incêndios dentro de matas. É o caso do capitão André Luiz 
Ekermann. “A Amazônia é uma área com biodiversidade 
diferenciada, uma reserva especial para a humanidade. 

Precisaremos de muita atenção para entregar um trabalho 
de qualidade”, afirma.

Laboratório
O modelo de 
funcionamento do Cisa 
no PR será de laboratório 
para a implementação de 
uma política nacional de 
gestão. A avaliação foi feita 
pelo secretário da Saúde, 
Beto Preto, em reunião 
no Ministério da Saúde. A 
compra de medicamentos 
em alta escala, barateando 
em 40%, é um dos 
destaques. Através dos 
consórcios, os municípios 
compartilham custos de 
compra de equipamentos 
e de prestação de serviços 
à população.

Referência
Em setembro deste ano, 
uma nova reunião com o 
Ministério da Saúde deverá 
ser realizada e a intenção 
será o aprofundamento 
das discussões sobre os 
consórcios. “O Paraná 
pode construir muito 
ainda em relação aos 
consórcios. Queremos 
ampliar o direcionamento 
de recursos, precisamos 
melhorar o investimento 
na média complexidade. O 
Ministério tem o interesse 
em ampliar e levar o 
modelo que adotamos”, 
conformou o secretário.

Olhar diferenciado
Durante a audiência pública que debateu o Plano 
Plurianual do governo do Paraná em Umuarama, na tarde 
da quarta-feira (27), em que foram abordados apenas dois, 
dos 22 programas do PPA, um deles na área de energia 
e o outro sobre o Detran Participativo: Ágil e Digital, o 
prefeito Celso Pozzobom foi categórico em afirmar que o 
governador Ratinho Jr tem um posicionamento diferente 
com os municípios do interior, em especial no noroeste. “O 
governo Ratinho Jr tem um olhar diferenciado e sediar uma 
audiência pública na nossa cidade para apresentar nossas 
demandas é muito importante. Mostra a preocupação e o 
interesse do governo em ouvir a população”, disse.

Fontes renováveis
O representante da Copel, Roberto Ponce Martins, disse 
que o programa vai aumentar a participação de fontes 
alternativas renováveis, manter as concessões e autorizações 
e melhorar o desempenho com o fornecimento de energia.
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Defesa da
Cidadania
Sistema Único de Segu-

rança Pública, suicídio, auto-
mutilação e violência contra 
a mulher foram os temas 
abordados no Seminário 
Regional de Promoção e 
Defesa da Cidadania promo-
vido pela União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos 
Estaduais (Unale) realizado 
na assembleia Legislativa 
de Santa Catarina (Alesc). Os 
debates iniciaram na quinta-
-feira (29) e terminam hoje 
(sexta-feira, 30).

O presidente da Alesc, 
deputado Julio Garcia (PSD-
-SC), e o presidente da 
Unale, deputado Kennedy 
Nunes (PP-SC), abriram ofi-
cialmente o encontro na 
presença da ministra da 
Mulher, Família e Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
que fez a conferência de 
aber tura. O presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), deputado 
Ademar Traiano (PSDB-
-PR), o primeiro secretá-
rio da Alep, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB-
-PR) e o deputado Dele-
gado Recalcatti (PSD-PR) 
participaram do evento.

O encontro em Santa 
Catarina é o terceiro de 
cinco seminários regionais 
promovidos pela Unale 
sobre a temática. A ministra 
Damares elogiou “o esforço 
da Unale em problematizar 
e debater alternativas de 
políticas públicas sobre 
esses importantes temas”.

As entidades que partici-
pam dos seminários e seus 
respectivos técnicos estão 
levantando as principais 

propostas, que serão enca-
minhadas para a Fundação 
Getúlio Vargas, encarre-
gada de elaborar uma polí-
tica pública a ser empre-
gada em todo o Brasil, de 
acordo com o presidente 
da Unale. “Com as discus-
sões feitas nos Grupos de 
Trabalhos aqui queremos 
salvar vidas”, frisou.

O deputado Delegado 
Recalcatti foi o mediador 
do painel sobre o Sistema 
Único de Segurança Pública 
e classificou a reunião como 
muito importante para os 
rumos da segurança pública 
no Brasil, que, para ele, 
“hoje é muito deficiente, fal-
tam muitos recursos, mui-
tos meios”. “A discussão 
é ampla, tramita por várias 
linhas e ideias apresenta-
das por parlamentares de 
diferentes estados. Ela só 
vem ajudar na busca de 
um caminho para que nós 
tenhamos uma segurança 
pública melhor”.

PRESIDENTE da Alep, Ademar 
Traiano, e o secretário Romanelli, no 
Seminário de Promoção e Defesa da 
Cidadania

EDUARDO G. DE GARCIA/AGÊNCIA AL

Força da Faep
A Faep mostrou sua força 
ao reunir mais de 1,5 mil 
produtores na Assembleia 
Legislativa para a audiência 
sobre o fim da vacinação 
da aftosa no Paraná, o que 
deve ocorrer em 2021. Na 
foto, o deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) conversa 
com o presidente da Faep, 
Ágide Meneguette, e garante 
o apoio do Legislativo aos 
agricultores do Estado.

Radares e multas
Os brasileiros estão divididos 
em relação à proibição do 
uso de radares e sobre a 
propagada indústria da multa 
nas estradas. Para 46,6%, os 
radares devem ser proibidos e 
outros 35,6% são a favor dos 
equipamentos. Já para 53,6%, 
os radares são utilizados 
principalmente para multar e 
arrecadar e não para educar, 
e, na maioria das vezes, são 
instalados sem estudos. Os 
dados são da pesquisa MDA/
CNT, que entrevistou 2.020 
pessoas de 22 a 25 de agosto.

Remédio da maconha
Em outro levantamento, do 
Paraná Pesquisas, 47% dos 
brasileiros foram favoráveis 
à liberação da venda de 
medicamentos feitos à base 
da maconha. Os contras 
somaram 44,2%. O instituto 
entrevistou 2.018 pessoas 
de 20 a 25 de agosto em 160 
cidades dos 26 estados mais 
o Distrito Federal. 

Desconto
A Comissão de Agricultura 
da Câmara dos Deputados 
aprovou o relatório do 
deputado Vermelho (PSD) 
ao projeto de lei que prevê 
desconto de até 70% às multas 
ambientais aos produtores 
rurais que recuperarem áreas 
de preservação. “São valores 
exorbitantes, que fogem da 
realidade, impossíveis de 

serem pagos pelos pequenos 
produtores, que mal conseguem 
o sustento da família”.

Parceria
O deputado Cobra Repórter 
(PSD) levou um grupo de 
prefeitos para conhecer o 
projeto social do Athletico 
Paranaense em Curitiba. O 
projeto já atende 14,3 mil 
crianças em todo o Brasil e 
países como Índia e Quênia. 
“A parceria com as prefeituras 
é importante. As crianças 
vão ter um espaço para lazer, 
atividade física com a instrução 
de professores capacitados. 
Assim, ficam longe das drogas 
e podem até influenciar a 
família a ter uma iniciação 
esportiva em tempos em que 
a convivência familiar se torna 
tão rara, porque a maioria fica 
envolvida com os celulares 
e outros equipamentos 
eletrônicos”, destacou.

Consumo sobe
A intenção de consumo 
das famílias, divulgado pela 
Fecomércio, subiu 9% em 
agosto após cinco quedas 
consecutivas. Dos 98,3 pontos 
registrados em julho, a menor 
pontuação desde setembro 
de 2017, o índice passou 
para 107,1 pontos neste mês, 
passando a ser considerado 
positivo. As famílias com renda 
superior a dez salários mínimos 
são as mais animadas, com 
variação mensal de 15,9%. 
Entre as famílias de menor 
renda, o indicador subiu 7,4% 
de julho para agosto.

Black Friday
A Semana do Brasil - o 
Black Friday da Pátria -, na 
semana do 7 de Setembro, já 
conta com a adesão de 300 
empresas, entre elas a Havan 
e a Riachuelo. Oferecendo 
uma série de descontos, as 
empresas querem aquecer 
as vendas em um mês sem 
datas fortes no varejo.



05GERALUMUARAMA, 30 DE AGOSTO DE 2019

Governo comemora
aumento de 0,4% do PIB

A estratégia adotada pelo 
governo, de crescimento com 
responsabilidade fiscal, vai se 
mostrando acer tada, na avalia-
ção da Secretaria de Política 
Econômica do Ministério da Eco-
nomia, em nota divulgada ontem 
(29) para analisar o resultado 
do Produto Interno Bruto (PIB), 
soma de todos os bens e ser vi-
ços produzidos no país.

Segundo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
o PIB registrou crescimento 

de 0,4% no segundo trimestre 
deste ano, na comparação com 
o trimestre anterior.

“Apesar do for te ajuste nas 
contas públicas, representada por 
uma queda de 1% no consumo do 
governo, o crescimento no trimes-
tre foi positivo e acima das proje-
ções de mercado”, disse a secreta-
ria na Nota Informativa – Resultado 
do Crescimento do PIB. De acordo 
com a secretaria, as instituições 
financeiras esperavam crescimento 
de 0,2% (pesquisa Focus).

A secretar ia destaca, no 
entanto, que o cenário econô-
mico continua desafiador. “O 
ajuste fiscal em curso, a baixa 
produtividade da economia bra-
sileira e a incer teza da conjun-
tura internacional sugerem ainda 
um longo caminho a percorrer. 
Mas não deixa de ser impor-
tante frisar que, a despeito 
desses desafios, a conjuntura 
brasileira hoje mostra-se mais 
favorável do que era há alguns 
meses”, finalizou a secretaria.

CPMI das Fake News
A Comissão Parlamentar Mista 

de Inquérito que, entre outros 
assuntos, vai apurar notícias fal-
sas durante as eleições de 2018, 
a CPI das Fake News, será ins-
talada na próxima semana. Este 
foi o anúncio feito ontem (quin-
ta-feira, 29), pelo presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), Ele adiantou que a presi-
dência do colegiado caberá a um 
senador, e relatoria será de um 
deputado. Os escolhidos serão 
anunciados já na próxima na 
segunda-feira (2).

Composta por 15 senado-
res e 15 deputados titulares e 
igual número de suplentes, a 
comissão terá 180 dias para 
investigar a criação de per-
fis falsos para influenciar as 
eleições do ano passado e os 
ataques cibernéticos contra a 
democracia e o debate público. 
Também será alvo da mesma 
CPI a prática de ciberbullying 

Vetos
Também na próxima semana, Alcolumbre disse que convocará uma sessão do 

Congresso Nacional para apreciar vetos presidenciais e a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias. Outra proposta que será votada na semana que vem, mas em sessão 

do Senado, é a emenda à Constituição que trata da cessão onerosa.
Segundo Alcolumbre, há entendimento entre os líderes partidários para aprova-

ção da matéria, que poderá ocorrer terça-feira (3) ou quarta-feira (4).

contra autoridades e cidadãos 
vulneráveis e o aliciamento de 

crianças para o cometimento 
de crimes de ódio e suicídio.

ALCOLUMBRE adiantou que a presidência do colegiado caberá a um senador, e relatoria será de um 
deputado

DIVULGAÇÃO
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Vivare Residence inicia
as obras em Umuarama

A Construtora Morena deu início 
às obras do Vivare Residence, seu 
mais novo lançamento, localizado 
a poucos metros do novo super-
mercado Cidade Canção, Prefei-
tura e Countr y Club. Os trabalhos 
de fundação seguem em ritmo 
acelerado e ganham velocidade 
ainda maior por causa do clima.

Serão 19 andares, com 90 
apar tamentos e três salas comer-
ciais, totalizando 13.154 metros 
quadrados de área construída, um 
dos maiores empreendimentos 

residenciais de Umuarama.
Os pavimentos de número 1, 

2, 3 e 4 serão utilizados exclusi-
vamente para garagem. A área de 
lazer ficará no quar to pavimento 
e contará com espaço lounge, 
espaço gourmet, cozinha, salão 
de festas, churrasqueiras, brin-
quedoteca, academia, salão de 
beleza, sala de jogos, dois terra-
ços e piscina.

São apartamentos com dois ou 
três dormitórios, ambos com suíte, 
e quatro opções de plantas. Eles 

variam de 51,21 a 90,52 metros 
quadrados de área privativa, nos 
moldes do que o mercado local 
tem requisitado.

INVESTIMENTO GARANTIDO
O Vivare Residence foi lançado 

oficialmente há pouco mais de 40 
dias e a primeira etapa de vendas 
terminou bem antes do prazo esti-
pulado, o que mostra a decisão 
acertada da Morena no projeto e na 
localização, considerada um grande 
diferencial, por estar perto de tudo 
o que morador precisa.

Oportunidade de customização
Outro grande diferencial do Vivare é a possibilidade de personalização dos 

apartamentos. Ao utilizar a tecnologia de laje protendida, a construtora permite 
ao cliente conceber o interior do residencial ao seu estilo, colocando e reti-

rando paredes ao seu critério. “Ao oferecer a possibilidade de customização ou 
personalização, atingimos uma gama maior de compradores. Desde uma pessoa 
solteira que queira um home office ou famílias com filhos, que precisam de um 

número maior de dormitórios, até um casal que não tem filhos e prefere um 
living ampliado”, disse o engenheiro civil da Morena, Moacir Zafanelli Junior, 

que acompanha de perto cada detalhe do empreendimento.

Novo Centro
A Morena também tem obras na 
região que está sendo chamada 
de novo centro de Umuarama. 
Próximo do Hospital Regional da 
Uopeccan e do Higienópolis Centro 
Médico e Empresarial (que leva sua 
assinatura) mantém o ritmo intenso 
de construção do Montpellier Resi-
dence. Perto dali, está com as duas 
torres do Interlagos.

O Vivare Residence foi lançado há pouco mais de 40 dias e a primeira etapa de vendas terminou bem antes do prazo estipulado

ASSESSORIA
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CANUDO
Restam apenas cinco vagas para o super 
curso “Análise de Crédito e Cobrança 
de Dívidas”, com o consultor Braz 
Vendramini, um dos mais importantes 
do Paraná no setor. O treinamento tem 
14 horas de duração e será realizado de 
02 a 05 de setembro, das 19h às 22h30, 
na sede da entidade. O investimento 
é de apenas R$ 150 para associados e 
seus colaboradores, direto no boleto. 
Reserve sua vaga pelo telefone (44) 
3621-6700 (falar com o Rafael) ou 
whats (44) 99897-9199. Todos os 
participantes levam certificado!

MEGALÓPOLE
Começa em poucos dias o curso de 
capacitação para avaliador de imóveis, 
numa promoção da Faculdade Alfa, 
realização da Treine Ingá e apoio da Aciu. 
A capacitação tem duração de 24 horas e 
será nos dias 17, 21, 24 e 28 de setembro, 
abordando temas fundamentais como 
conceitos, métodos, normas e legislação 
vigente para a avaliação e formulação 
de pareceres técnicos nas avaliações de 
imóveis. Mais informações e inscrições 
no site www.treineinga.com.br. 
Também é possível ligar para (44) 3055-
2532 ou (44) 98837-0110.

À FRENTE...
André Luiz Turetta, mestre em 
tecnologia e sociedade apresentou 
a palestra “Inovação: um desafio de 
todos”, durante a reunião mensal de 
associados Aciu, realizada manhã desta 
quarta-feira (28). Dentre outros pontos, 
ele alertou que quem insistir em ficar 
sozinho – tomar decisões sem consultar 
equipes, clientes, fornecedores, etc 
– com certeza não sobreviverá no 
mercado dos e negócios, detalhando 
que no processo de inovação não se 

pode ter a tradicional figura do ‘chefe’.

...E AVANTE
Turetta chamou a atenção para outro 
termo utilizado pelo ‘novo marketing’, 
que é customer success, que fala sobre o 
sucesso do cliente, detalhando que se trata 
da metodologia de negócios para garantir 
que os clientes atinjam os resultados 
desejados ao usar seu produto ou serviço. 
Customer Success é o gerenciamento 
de clientes focado em relacionamento, 
que alinha os objetivos do cliente e 
do fornecedor para obter resultados 
mutuamente benéficos. O material 
completo sobre o tema está disponível no 
site da Aciu (www.aciupr.com.br).

NUVEM
Natal: a data mais festiva do ano, cheia 
de emoções, está chegando. Também 
é o principal período para o comércio. 
Dica da WinSite: comece a preparar 
seus produtos, fazer estoque dos mais 
procurados e promoção para vender 
aqueles produtos ‘mais difíceis’. “Faça um 
combo e inclua este produto, dê desconto 
de duas peças por uma. O Natal é mais 
uma oportunidade de vender e ainda 
dá tempo de contratar sua loja virtual 
pagando muito pouco por isso”, explica 
Leandro Cavalieri. Se quiser saber mais 
ligue (44) 3056-1499 ou (44) 98428-3120.

MOVIMENTOS
Para comemorar o Dia do Profissional 
de Educação Física, celebrado em 1º de 
setembro, o curso de Educação Física 
da Universidade Paranaense (Unipar) 
promove uma grande ação na Praça 
Santos Dumont neste sábado (31), das 
10h às 17h. São diversas atividades 
recreativas e educativas, tudo grátis, 
como jogos, massagem, treinamento 
funcional e apresentação de lutas, 

ginástica, pintura facial, brinquedos 
infláveis, pipoca e algodão doce, 
avaliação física e nutricional, aferição de 
pressão, cuidados faciais e muito mais.

ESTRELA
Uma obra impecável e impressionante. 
Este foi o comentário mais ouvido entre 
os empresários e profissionais convidados 
para uma visita técnica ao Shopping 
Palladium Umuarama, realizada esta 
semana, em programa organizado pelo 
diretor setorial de Prestação de Serviços 
da Aciu, Hengel Francis Silva. Com 24,5 
mil m² de área locável, em 66 mil m² 
de área construída, a obra terá quatro 
lojas âncora, quatro megalojas, 112 
lojas satélite, quatro salas de cinema 
multiplex, praça de alimentação, duas 
escadas rolantes, quatro elevadores, 
ala de lojas de serviços e 1 mil vagas 
de estacionamento cobertas. Será 
inaugurado em abril de 2020, com 
geração de 1,5 mil empregos diretos.

ZOOM
* O empresário Antonio Carlos 
Bittencourt é o representante da Aciu 
na Comissão de Gerência do Programa 
Municipal de Parcerias Público-Privadas 
de Umuarama.
* A rede de perfumarias O Boticário 
realiza super promoção em todas as suas 
lojas: durante toda esta sexta-feira (30) 
serão oferecidos serviços especiais de 
maquiagem e cuidados faciais, em uma 
promoção que vai sortear vários prêmios.
* O Instituto IDE Brasil promove o 
“Encontro de Donos de Negócios em 
Umuarama – Com ter lucro de 5 anos 
em apenas 1”, com Eduardo Petterle. 
Será dia 9 de setembro (segunda-feira), 
no Hotel Caiuá, às 8h, 10h30 e 19h, com 
entrada gratuita.

FOCO
Estudar, continuar estudando e depois 
revisar tudo: em tempos de alto padrão nos 
sistemas de gestão, não se pode bobear 
– nem relaxar. Estamos vivendo tempos 
de alta performance, o que talvez seja 
bastante desgastante para muitas pessoas, 
principalmente aquelas que gostam da 
tradicional zona de conforto. Então, para 
resumir é: carregue pedras enquanto 
descansa. É o mundo moderno, caro gestor. 
Venha – e fique – na Aciu. Boa semana!
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Enfrentando a 
criminalidade

São José dos Pinhais, 
na Região Metropolitana 
de Curitiba, foi escolhida 
pelo Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública 
como representante do 
Sul para a implementa-
ção do projeto-piloto Em 
Frente Brasil – Programa 
Nacional de Enfrenta-
mento à Criminalidade 
Violenta. Ele será tes-
tado em outras quatro 
cidades: Ananindeua (PA), 
Cariacica (ES), Goiânia 
(GO) e Paulista (PE).

O governador Rati-
nho Jr participou do lan-
çamento do programa 
ontem (29), em Brasília, 
ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro, do ministro 
Sergio Moro, responsá-
vel pela iniciativa, e do 
prefeito de São José dos 
Pinhais, Antônio Fenelon. 
O início das atividades 
será hoje (30), às 9h, no 
Parque São José.

O governador des-
tacou que o PR já tem 
apresentado redução no 
número de homicídios, 
mas que essa iniciativa 

do Governo Federal com-
plementa as estratégias 
adotadas em nível local. 
“Nós perseguimos o 
índice zero. É dever do 
Estado cuidar das pes-
soas, criar ambientes 
seguros para desenvolver 
nossas cidades”, disse 
Ratinho Jr, salientando o 
trabalho das forças esta-
duais de segurança e que 
São José dos Pinhais 
também vem registrando 
redução de violência. 
“A expectativa, com o 
apoio do Ministério da 
Justiça, é que esse 
trabalho possa inspirar 
mudanças em outras 
cidades”, afirmou.

O programa Em Frente 
Brasil foi idealizado pelo 
Governo Federal para 
combater crimes de maior 
gravidade, principalmente 
homicídios, com apoio de 
agentes da Força Nacio-
nal de Segurança. Eles 
vão atuar nessas cidades 
por 180 dias em conjunto 
com as forças policiais 
do Estado e as guardas 
municipais.

SÃO José dos Pinhais, foi escolhida como representante do Sul no projeto-piloto 
‘Em Frente Brasil’

RODRIGO FELIX LEAL

Pauta incendiária
As penas para os fazendeiros 
incendiários presos pela Polícia 
Federal no Pará, ontem, poderiam 
ser mais duras. A ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina 
(DEM-MS), atuou em 2016 na 
Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
da Câmara dos Deputados para 
derrubar o PL 3981/15 que previa 
o dobro da pena para quem 
provoca incêndio em mata ou 
floresta. O projeto foi para a 
fogueira com a ajuda dos ruralistas. 
Relatora da proposta, a deputada 
argumentou que, se há incêndios, 
não é por falta de proibição: 
“Em um sistema de comando e 
controle, como está estruturada 
nossa legislação ambiental, os 
comandos estão claros, mas tem 
falhado o controle”.

É mesmo??
A então deputada justificou ainda 
que, em muitos casos, o dono da 
terra queimada é responsabilizado 
pelo incêndio sem ser de fato o 
autor do crime.

Como seria
As penas poderiam chegar a oito 
anos de reclusão. A pena atual é 
de dois a quatro anos. Ontem, a 
PF prendeu fazendeiros no Pará 
que incendiaram 5 mil hectares 
de mata. 

CPI da mata
A nova derrota da bancada 
governista no Senado, que 
não conseguiu barrar a CPI 
para apurar o desmatamento 
e as queimadas na Amazônia, 
reforçou a preocupação do 
Planalto sobre a possibilidade 
de revés na votação da eventual 
indicação do deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) ao posto 
de embaixador do Brasil em 
Washington (EUA). 

Corre-corre
Apesar do corpo a corpo no 
plenário, em gabinetes e nos 
corredores, os governistas 
não conseguiram barrar o 
requerimento de instalação da 
comissão de investigação que 
recebeu o apoio (assinaturas) 
de 30 senadores. Agora, a ala 
governista atua para emplacar 
aliados no comando da CPI para 
tentar blindar convocações 
de ministros. 

Câmbio, desligo!
Depois de se manifestar contra 
o habeas corpus concedido pelo 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal Gilmar Mendes, a 
Procuradoria-Geral da República 
agora pede para que o STF 
restabeleça a prisão preventiva 
do empresário Júlio César Pinto 
de Andrade, preso na Operação 
Câmbio, Desligo! 

Câmbio, Gilmar?
Ele é suspeito de participação em 
lavagem de dinheiro que durou de 
2011 a 2016, em compensação de 
cheques no varejo e pagamento 
de boletos. No despacho do 
agravo enviado ao STF, o MP 
Federal sublinha que, nos autos, 
“há farto material probatório a 
indicar a prática de crimes por 
parte do investigado, pelo menos, 
até o final de 2016”. 

Estorno no saldo
Uma decisão da 6ª Vara Federal 
de Curitiba é uma derrota para 
os corretores de imóveis e pode 
ganhar eco nacional nas comarcas. 
A Justiça deu direito à devolução 
para os proprietários do valor 
cobrado de corretagem na compra 
de imóveis do leilão da Caixa. Tem 
corretores que cobram comissão de 
2% a 4% do valor do imóvel. 

Raios x da praça
A Lendico, fintech de crédito 
pessoal online, fez ranking com 
os principais motivos dos pedidos 
de empréstimos no primeiro 
semestre. Pagamento de dívidas 
lidera com 35%, seguido de 
crédito para empreender, com 
30%. Já os empréstimos para 
gastos com troca e aquisição de 
mobília, reforma e/ou mudança 
foram responsáveis por 11%. Até 
junho, a empresa recebeu quase 
630 mil pedidos de empréstimo.

Mercado da leitura
A Lojas Americanas levará hoje para 
a Bienal do Livro do Rio de Janeiro 
o projeto “Livro nas Praças”, que 
visita praças do Rio e de São Paulo, 
emprestando gratuitamente mais 
de 2 mil livros (inclusive em braile).
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Vingança no Tucuruvi
será julgada hoje

Um caso analisado elo Ministé-
rio Público e denunciado à Justiça 
como uma vingança, será julgado 
hoje em Umuarama. Trata-se de um 
assassinato praticado em 2017, 
no Lago Tucuruvi. O acusado, Ser-
gio Galdino Neves, conhecido pela 
alcunha de ‘Fedô’, está preso.

Segundo a promotoria, no dia 
23 de abril daquele ano, por volta 
das 8h policiais militares de Guaíra 
(município situado a 114 quilôme-
tros de Umuarama), foram informa-
dos a respeito de assassinato que 
havia acontecido na Vila Eletrosul. 
A vítima foi identificada como Clei-
son Mendes de Souza, também 
conhecido pela alcunha de ‘Jhow’. 
Ele foi executado a tiros e o prin-
cipal suspeito tratava-se de André 
Gonçalves Machado. De acordo 
com a denúncia, depois do crime, 
André começou a receber ameaças 
e sofria represálias e por isso saiu 
de Guaíra, vindo para Umuarama.

O fato que será julgado, e rela-
tado pelo MP, aponta que em 29 de 
abril daquele mesmo ano (sábado), 
por volta as 18h André recebeu 
um telefonema de uma pessoa 
não identificada, marcando um 
encontro no Lago Tucuruvi. O 

Emboscada
De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público Estadual, a motiva-

ção do assassinato de André Gonçalves Machado, teria sido uma vingança da 
execução contra Cleison Mendes. A promotoria considera o fato como motivo 
torpe, tendo em vista ainda que o crime havia sido praticado mediante recurso 

que dificultou a defesa das vítimas, tratando-se de uma emboscada. André e 
Celso foram atraídos até o local onde aconteceria o crime por uma pessoa não 

identificada e não levaram armas, ou qualquer outro objeto que pudessem usar 
para se defender. Fedô ainda teria agido de surpresa e, depois fugiu, levando 

consigo a arma usada no crime. O artefato não foi apreendido.

intuito era conversar a respeito 
do homicídio citado acima.

O ASSASSINATO
Por volta das 19h30, acompa-

nhado do cunhado Celso da Silva 
Alves, André foi até o local mar-
cado, onde ficou até às 22h30, 
até que Sergio Galdino Neves, se 
aproximou. Armado com uma arma 

de fogo, deflagrou disparos contra 
André, que foi atingido na cabeça, 
na boca e também em um dos bra-
ços. André não resistui aos ferimen-
tos e morreu no local. O corpo ficou 
caído ao lado do banheiro do logra-
douro. Celso também foi baleado, 
recebendo um disparo no ombro, 
mas resistiu aos ferimentos e fugiu 
correndo. Ele conseguiu socorro, 
que foi prestado na ocasião, por 
uma equipe do Samu (Serviço de 
atendimento Móvel de Urgência) e 
posteriormente encaminhado ao 
Hospital Cemil de Umuarama.

O julgamento de Sergio Galdino 
Neves está marcado para come-
çar ás 9h desta sexta-feira (30), 
no Tribunal do Júri do Fórum da 
Comarca de Umuarama.

ANDRÉ Gonçalves Machado foi encontrado morto na manhã de domingo

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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PF e Ibama no combate ao
tráfico de produtos florestais

A Polícia Federal deflagrou 
ontem (quinta-feira, 29), junto com 
o Ibama, a Operação Ghostwood, 
com o fim de desarticular organi-
zação criminosa especializada na 
emissão de Documentos de Ori-
gem Florestal (DOF) falsos.

Cerca de 50 policias federais e 
5 equipes de Agentes Ambientais 
do Ibama cumpriram 10 manda-
dos de busca e apreensão, 12 
mandados de suspensão de ati-
vidade econômica e 12 manda-
dos de interdição e lacração de 
estabelecimento, expedidos pela 
1ª Vara Federal de Ponta Porã/
MS. As ordens judiciais estão 
sendo cumpridas nas cidades 
de Umuarama, Campo Grande/
MS, Ponta Porã, Dourados/MS, 
Sete Quedas/MS.

A investigação apurou a exis-
tência de uma associação crimi-
nosa voltada à emissão e recebi-
mento de Documentos de Origem 
Florestal falsos. Em regra, a emis-
são dos DOF’s falsos tem como 

finalidade ludibriar a fiscalização 
e legalizar produtos de origem flo-
restal adquiridos de forma ilegal.

Para a emissão e recebimento 
dos Documentos de Origem Flores-
tal falsos, os investigados utiliza-
vam empresas de fachada e madei-
reiras em pleno funcionamento.

A operação foi batizada de Ghost-
wood em razão do referido termo sig-
nificar ‘Madeira Fantasma’.

A Polícia Federal não infor-
mou ainda quantos mandados 
foram cumpridos em Umuarama 
especificamente e nem quais 
foram os alvos.

PF visitou madeireiras em três cidades no Mato Grosso do Sul e em Umuarama

DIVULGAÇÃO

Índice em % JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,19 2,42 3,22
IGP-M (FGV) 0,40 -0,67 4,09 4,95
IGP-DI (FGV) -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

25/7 a 25/8 0,5000 0,3715 0,0000
26/7 a 26/8 0,5000 0,3715 0,0000
27/7 a 27/8 0,5000 0,3715 0,0000
28/7 a 28/8 0,5000 0,3715 0,0000
1/8 a 1/9 0,5000 0,3434 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 set/19 856,25 3,50 -3,3%
FARELO set/19 292,00 -2,00 -4,0%
MILHO set/19 359,75 -3,00 -13,7%
TRIGO set/19 469,75 -2,50 -6,7%

Ações % R$
Petrobras PN +3,70% 25,50 
Vale ON +3,73% 45,10 
Bradesco PN +1,88% 32,45 
Magazine Luiza ON +6,73% 37,26 
Usiminas PNA +9,13% 7,65 
MRV ON +7,65% 19,69

IBOVESPA: +2,37% 100.524 pontos

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0639 1,0495
IGP-DI (FGV) 1,0604 1,0556 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 76,44 1,1% 13,6% 76,00
MILHO 27,78 0,4% -1,8% 27,50
TRIGO 46,51 0,0% -0,3% 48,00
BOI GORDO 151,19 0,0% 0,1% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 105,88
Libra est. 0,8163
Euro 0,9022
Peso arg. 57,55

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,4% 4,1710 4,1720 +9,3%

PTAX  (BC) +0,3% 4,1674 4,1680 +10,7%

PARALELO +0,2% 4,0800 4,4000 +9,2%

TURISMO +0,2% 4,0800 4,3800 +9,2%

EURO +0,1% 4,6075 4,6098 +10,0%

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 29/08

Iene R$ 0,0393
Libra est. R$ 5,09
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.487,87 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/08

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 29/08 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 29/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 85,50 3,0% 17,1%
SOJA Paranaguá 91,50 3,4% 15,8%
MILHO Cascavel 33,00 3,1% 1,5%

fev/19 a dez/19

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

O Centro Integrado de Apoio a Projetos Empresariais 
promoveu com sucesso seu 1º Ciclo Gestora, 
uma edição especial do já tradicional Ciclo Gestor 
voltada para empresárias e executivas. Sete foram 
convidadas para falar de suas experiências no 
mundo corporativo: a empresária e presidente 
da Aciu Mulher, Carla Frasquetti; a consultora do 
Sebrae, Jane Queiroz; a diretora de educação a 
distância da Unipar, Cristina Codato; diretora de RH 
da Gazin, Sônia Rossi; e as as doutoras pesquisadoras 
da Unipar, professoras Maria Helena Diegues, Hélida 
Magalhães e Lucimar Bonetti. O evento contou com 
parceria da direção de EAD-Unipar.

A 4ª edição foi pautada por palestras e oficinas, 
contemplando professores e alunos do ensino médio. O 
objetivo foi atualizar o conhecimento do corpo docente 
sobre as técnicas de aprendizagem significativa, com base 
em metodologias ativas de ensino. O evento também 
buscou compartilhar conhecimentos teórico-práticos em 
relação aos alimentos funcionais, em especial os chás, e o 
uso de produtos bioativos para a conservação de alimentos. 

Na busca pela excelência do serviço prestado, 
colaboradores da Unipar participaram de 

capacitação do ‘Programa de Mentoria 
para Líderes’. O treinamento foi ministrado 
pelo diretor executivo do Centro Brasileiro 
de Coaching Mentor e gestor de negócios, 

professor José Rodolfo Grou. Ele aplicou as 
metodologias de coaching e mentoria, sendo 

estas alinhadas ao que há de mais inovador 
em gestão, na perspectiva de desenvolvimento 

e ampliação de competências e maturidade 
essenciais para o alcance dos objetivos 

pessoais e organizacionais. 

Evento do Ciape foca 
mulheres de negócios 

Mestrado leva Ciclo de 
Educação para Colégio Agrícola

Programa motivacional 
reúne colaboradores

CICLO GESTORA 

CIÊNCIA ANIMAL

MENTORIA PARA LÍDERES 
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Campanha ‘Não Passe Sufoco’
Uma tarde com muita animação, 

exibição de talentos e alegria mar-
cou o encerramento das campanhas 
Agosto Dourado e Não Passe Sufo-
co, ontem (29), no teatro do Centro 
Cultural Vera Schubert. Promovido 
pela Secretaria de Saúde, o even-
to teve apresentações culturais de 
9 UBSs e orientações da equipe do 
SAMU sobre técnicas e manobras 
de desengasgo de crianças.

O prefeito Celso Pozzobom pa-
rabenizou o pessoal da saúde mu-
nicipal, pelas ações que são refe-
rência para o Estado, e também 
ao padre Carlos Alberto Figueire-
do, diretor da Rádio Inconfidên-
cia, pela concepção da campanha 
“Não Passe Sufoco”, lançada em 
2017 e que vem mobilizando a so-
ciedade e salvando vidas.

“Umuarama é – proporcional-
mente à população – uma das ci-

dades que mais investe recursos 
livres em saúde no Paraná. No ano 
passado foram R$ 22 milhões a 
mais, além dos repasses recebidos 
do Estado e União, e neste ano o 
valor pode aumentar”, explicou o 
prefeito. “Nosso pessoal trabalha 
bastante para minimizar o índice de 
mortalidade infantil, reduzir a espe-
ra por consultas com especialistas, 
apressar as cirurgias eletivas e tan-
tos outros procedimentos que a po-
pulação precisa”, apontou.

NASCER EM UMUARAMA
Pozzobom apresentou o Kit 

Gestante, contendo uma manta, 

um body, uma calça, um trocador 
de fraldas, babador e toalhinha, 
que será entregue em uma bolsa 
para recém-nascidos, a car tilha 
da gestante e uma pasta perso-
nalizada para a mãe guardar de 
forma organizada a car teirinha 
de vacina, receitas e exames do 
bebê, através do Programa Nas-
cer em Umuarama. “São muitos 
investimentos para atender a 
toda a demanda, que deve au-
mentar com o crescimento da 
população estimada em 115 mil 
habitantes para o Censo do ano 
que vem”, completou. 

Apoio
A secretária da Saúde, Cecília Cividini, também parabenizou a equipe pelo 

engajamento nas campanhas e a orientação da população. “Essas campanhas têm 
ajudado bastante, principalmente com o apoio do prefeito Celso Pozzobom e a 

dedicação de toda a nossa equipe e dos parceiros. Essa união faz a diferença e faz 
os nossos esforços valerem a pena”, encerra a secretária.
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Regional do Bom de Bola
está com a data marcada

Os Jogos Escolares Bom de 
Bola fase regionais já tem data 
marcada para acontecer. Serão 
realizados em Icaraíma entre os 
dias 5 a 8 de setembro, somente 
na modalidade de futebol.

Nesta fase estarão participando 
os municípios de Alto Paraíso, Altô-
nia, Alto Piquiri, Cafezal do Sul, 
Douradina, Iporã, Icaraíma, Ivaté, 
Nova Olímpia, Perobal, Pérola, 
Umuarama e Xambrê. Serão 16 
escolas estaduais na área juris-
dicionada do Núcleo Regional de 
Educação de Umuarama.

Os times serão divididos em 
categorias: a ‘B’ formada por 
atletas com idades entre 12 e 14 
anos e categoria ‘A’, com jogado-
res de 15 a 17 anos.

As inscrições nas catego-
rias foram divididas da seguinte 
forma. Serão dois times femini-
nos na categoria ‘B’; duas equi-
pes femininas ‘A’; quatro equipes 
masculinas na ‘B’; 13 times mas-
culinos na categoria ‘A’, totali-
zando 32 equipes formadas pelas 
16 escolas estaduais inscritas. 

Par ticiparão das competições 
600 atletas e 34 professores.

FASE MACRORREGIONAL
Os pr imei ros co locados 

de cada categor ia estarão 

automaticamente confirmados 
para participar da fase macrorre-
gional que será realizada no muni-
cípio de Tuneiras do Oeste entre 
3 e 6 de outubro.

Reunião técnica
Segunda-feira (26), aconteceu na 
Câmara Municipal de Icaraíma uma 
reunião técnica para o sorteio 
dos grupos. Estiveram presentes 
o coordenador técnico de Educa-
ção Física do NRE de Umuarama 
e coordenador geral dos jogos 
Valdecir Frasson, o coordenador 
técnico dos jogos Roberto Garcia 
Neves, o coordenador dos jogos 
do município de Icaraíma Edson 
Rodrigues Ferreira, vereadores, 
secretários, diretores de escolas e 
os professores dos municípios que 
irão participar do campeonato.

O goleiro Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira, foi eleito o melhor de sua posição na Liga 
dos Campeões, em premiação realizada ontem (29) pela Uefa. O arqueiro, que foi campeão 
do torneio, superou o francês Lloris, do Tottenham, e o alemão Ter Stegen, do Barcelona. O 
brasileiro disse que sonhava com o feito desde que atuava no futebol brasileiro.

DIVULGAÇÃO

ATLETAS e professores reunidos com as autoridades que participaram da reunião

DIVULGAÇÃO
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Copa Amizade de Futebol
Masculino chega às finais

A primeira quinzena de setem-
bro marca a chegada da reta final 
da Copa da Amizade de Futebol 
Masculino. A data foi marcada 
para o dia 15, após meses de 
disputa nas categorias aspirante 
e titular totalizando 18 equipes 
par ticipantes.

O duelo final de cada categoria 
já tem equipes definidas para a 
disputa. Na categoria aspirante, o 
ACERU pega o K’delícia Salgados/
Santa Cruz. Na categoria titular o 
ACERU encara o Carboneira.

Todos os jogos estarão aconte-
cendo no Estádio Municipal Lucio 
Pepino e, apesar de a data estar 
marcada, os horários das partidas 
ainda não foram definidos.

O evento acontece em todos os 
distritos de Umuarama, e é orga-
nizado pela Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Smel). “As 
expectativas foram atendidas ao 
decorrer das disputas, proporcio-
nando para a continuação, uma 
segunda edição que está sendo 
bem aceita pela comunidade”, 
lembra Jefferson Gabriel, diretor 
de Esportes de Umuarama.

ACERU COM DUAS EQUIPES
A Associação Cultural Esportiva 

Recreativa de Umuarama (ACERU) 
terá as duas equipes nas disputas 
finais nas categorias titular e aspi-
rante da 1ª Copa Amizade de Futebol. 
Segundo os organizadores, as equi-
pes apresentaram um desempenho 

diferenciado que foi melhorando 
gradativamente no decorrer do cam-
peonato. As que chegaram às finais 
apresentaram muita determinação 
e sobreviveram ao ‘mata mata’ 
das rodadas anteriores.

Em postagens nas redes 
sociais a assessoria dos times 
refletiu sobre o trabalho duro e 
dedicação dos atletas e técnicos 
em cada treino. “Tudo isso que é 

mostrado dentro dos gramados, é 
resultado do trabalho dos treinos 
em nossa base, principalmente 
na categoria aspirante”.

Guilherme Silva, um dos dire-
tores do ACERU, relatou ao Jornal 
Tribuna Hoje News, que está feliz 
com os resultados até agora apre-
sentados pelo time.

“A expectativa para os últimos 
jogos é muito grande. Após uma 
longa temporada de muitos duelos 
e desafios, conseguimos chegar às 
finais, em ambas as categorias, 
provando que os atletas da ACERU 
estão determinados a vencer e 
realizar o feito de serem campeãs 
duas vezes”, encerra.

AS equipes finalistas para a disputa do titular e aspirante

Premiação
Haverá premiações para os campeões de cada categoria. A equipe vence-

dora embolsa a quantia de R$ 5 mil e o vice fica com R$ 2.5 mil. Também haverá 
premiação para o melhor artilheiro, melhor goleiro e pela equipe com o melhor 

fair play. As premiações serão em dinheiro. Na categoria aspirante o primeiro 
lugar leva R$ 1.2 mil e o segundo lugar levará R$ 800.

DIVULGAÇÃO
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Marcos o cancelamento do livro.

A dona do pedaço
Maria da Paz e Rock confrontam Jô. 

Régis afirma a Amadeu que convencerá 
Maria da Paz a reatar o casamento. Vivi 
reclama de Abdias para Beatriz. Evelina 
cuida de Antero. Vivi se espanta ao 
saber que Fabiana comprará a fábrica 
de bolos. Beatriz é hostil com Zé Hélio. 
Evelina decide ajudar Marlene a cuidar 
de Antero. Camilo pede para Vivi mandar 
um aviso para Chiclete. Márcio comenta 
sobre a venda da fábrica com Maria da 
Paz. Agno e Otávio compram a fábrica 
de bolos para Fabiana. Vivi fala com 
Chiclete sobre Camilo. Chiclete vai com 
Sílvia ao mesmo bar onde Vivi está com 
Abdias. Paixão encontra Kim no estúdio. 
Maria da Paz pede a ajuda de Téo e 
Rock para dar uma lição em Jô.

As aventuras de Poliana 
Sérgio decide ir até o Campo de Férias 

para compartilhar sua descoberta, mas 
seu carro quebra no meio do caminho. As 
crianças do Clubinho retornam a passa-
gem secreta, e dessa vez decidem abrir 
a porta. Inseguro, Afonso pergunta a 
Débora se ela está certa de que quer se 
casar com ele. Após as apresentações, 
os peregrinos aguardam ansiosos pelo 
resultado do projeto vencedor.

Cúmplices de um resgate 
Regina a encontra, mas pensa ser 

Manuela. Téo, Dóris e Mateus perguntam 

a Omar qual a moda da cidade, pra eles 
não parecerem diferentes no show. Omar diz 
que a moda é o estilo punk rock. Isabela vai 
ao seu quarto e explica tudo pra Manuela. 
Ela sai pela janela, se junta aos meninos e 
sai da mansão. André fica de recuperação 
e não poderá viajar com a banda. O voo 
de Rebeca e Otávio é cancelado e eles 
tem que ficar mais um pouco em Curitiba. 
Omar engana Sabrina dizendo que eles 
vão sair meia hora mais tarde para ir ao 
show. Isabela fica na casa dos Vaz.

Topíssima 
Graça é nomeada para assumir a 

investigação do Veludo Azul. Fernando 
passeia com Andrea no shopping. Ela 
gosta de uma roupa, mas diz não ter 
dinheiro para comprar. Madalena recebe 
uma ligação avisando que seu filho foi 
pego roubando. Andrea liga e pede a 
ajuda de Clementina. Graça conta para 
André que assumirá a investigação. 

O rico e Lázaro 
Beroso chega e conta sobre a 

armação do chefe da guarda real para 
incriminar o príncipe de Judá. Namnu 
reencontra Belsazar. Neusta pede para 
Amitis libertar Joaquim. Daniel pede a 
ajuda de Mesaque, Sadraque e Abe-
dnego para examinar o pergaminho. 
Amitis diz que fará o possível para aju-
dar Neusta, mas avisa que a lei deverá 
ser cumprida. Fassur vai até a casa 
de Ravina e diz que Joana anda se 
encontrando com outro homem.
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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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 • RECORD
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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
Filipe se declara para Rita. Carla não 

deixa Tadeu ir embora. Rita se diverte com 
a família de Guga. Filipe defende Rita, e 
Lígia se enfurece. Max insiste com Guga 
para que Rita durma com ele. Lígia des-
confia de que Rita queira sequestrar Nina. 
Max e Regina forçam uma situação para 
que Rita e Guga se beijem. Joaquim e Lígia 
decidem manter a medida protetiva contra 
Rita. Anjinha teme que Neide a destrate 
por Marco ter acabado o namoro. Carla e 
Rita repreendem Tadeu. Jaqueline, Raíssa, 
Rita e Anjinha têm uma ideia para ajudar 
Camelo financeiramente. Meg pensa em 
levar Beto para falar com Lígia. Nanda 
convida Camelo para cantar com ela. 
Meg e Beto tiram suas dúvidas com 
Lígia. Lara procura Rita. Max afirma a 
Regina que Guga e Rita não são namo-
rados. Lara ameaça Rita.

Bom Sucesso
Alberto anuncia que Paloma terá um 

dia de rainha. Diogo afirma a Nana que o 
lançamento do livro pode trazer problemas 
para a editora. Luan descobre que Wagui-
nho está vendendo drogas na escola. Eric 
disfarça quando Diogo percebe que ele já 
conhecia Alberto, e não revela ao advo-
gado o motivo do interesse pela editora. 
Nana pede a Diogo para orientar Silvana 
na coletiva de imprensa. Diogo amedronta 
Silvana ao informar que ela pode ser pro-
cessada e presa por causa das decla-
rações feitas no livro. Silvana sugere a 

Jamil denuncia Dalila 
para Almeidinha

Em “Órfãos da terra”, Jamil tenta se defender das acu-
sações de Mágida e pede para conversar com Laila. Jamil 
conta a verdade para Laila, que não consegue perdoar o 
marido. Cibele e Padre Zoran tentam acalmar Mágida e se 
surpreendem com a acusação que ela faz. Mágida avisa 
a Dalila que cumpriu sua parte no plano e a vilã vai atrás 
de Jamil, que desconfia. Hussein se despede de Helena. 
Jamil convence Fauze a revelar o novo plano de Dalila. 
Elias repreende Laila por ter duvidado do marido. Helena 
vai atrás de Hussein no aeroporto, mas não consegue che-
gar a tempo. Hussein encontra Helena em casa e eles se 
rendem um ao outro. Jamil denuncia Dalila para Almeidinha.
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Não hesite em dizer algumas verdades a aqueles 
que lançam dúvidas sobre você por inveja. Não 
tome conselhos que não se aplicam a você lite-
ralmente. Ouça seu corpo e suas necessidades.

A sorte estará com você em seus passos hoje - é 
hora de considerar um investimento financeiro e 
repensar o seu orçamento. Seus exageros podem 
gastar suas reservas de energia. Tente compensar 
isso com uma dieta equilibrada.

Você vai ter problemas para ser sociável hoje. 
Não faça tanto esforço por nada, pense antes 
de fazer um movimento. O céu está sorrindo para 
você e lhe dará a energia que você precisa para 
superar um cansaço generalizado.

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe decep-
cionar, apenas se faça as perguntas certas. Você pode-
ria fazer algumas mudanças nos seus hábitos alimenta-
res para ter equilíbrio. É o momento ideal para começar 
uma dieta e comer mais produtos frescos.

Sua honestidade será explosiva, mas vai fazer 
você se aproximar das pessoas mais sinceras que 
conhece. Não tente desesperadamente descobrir 
detalhes sem importância. Você está nervoso por-
que está cansado, descanse!

O bom humor faz com que você seja simpático 
com as pessoas ao seu redor. Você sabe como 
propagar essa simpatia. Você vai estar em sua 
melhor forma. Não tente resolver todos os desa-
fios de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

Você intimida as pessoas ao seu redor sem perce-
ber. Você está usando suas reservas de energia, 
modere os movimentos musculares. É hora de 
mudar seu estilo de vida sedentário, praticando 
um esporte suave regularmente.

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

A atmosfera será sombria, difícil e austera e você 
vai fazer o seu melhor para sair dessa. Você pre-
cisa reconhecer que está sofrendo de tensão 
nervosa no momento antes que você pense que 
está simplesmente se tornando impulsivo. 

Você está particularmente atraído por experiências 
insólitas. Pense nas consequências antes de se 
apressar! Relaxar em casa de forma despreocu-
pada seria tentador, por isso verifique a hora de 
fazê-lo sem se sentir culpado.

Sua autoconfiança está melhorando, é hora de 
conversar com franqueza com alguém que você 
conhece. Seu corpo precisa de recarga, seria bom 
fazer um passeio e respirar um pouco de ar fresco.

Sua autoconfiança está em uma trajetória crescente e 
sua sede de vida está iluminando a atmosfera ao seu 
redor. Você será apreciado! Seus instintos estão apon-
tando você na direção certa. Ouça o seu corpo, seria 
uma boa ideia rever as suas necessidades alimentares.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Zélia Casoni

PORTRAIT
Alessandra Zacardi Ziliotto e Rodrigo Ziliotto, em dia de festa de posse, na confraria 

parceiros do Vinho no Rancho do Cavalo. 

THIAGO CASONI

O desafio da lideran-
ça é ser forte, mas 

não rude; ser gentil, 
mas não fraco; ser 

ousado, mas não um 
valentão; ser humil-
de, mas não tímido; 
ser orgulhoso, mas 

não arrogante; tenha 
humor, mas sem lou-

cura” (Jim Rohn)  

 Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (30) os parabéns seguem para Fernando 
Prando, Elizete Alves Freitas Lourenço , Priscila 
Janeiro Lopes, Nelson Antunes, Carlos Agmar 

Pereira, Elza Lopes Trento e Viviane Cerci 
Scanavaca. No sábado (31)  vivas para Valdecir 
Geraldo Eloy, Gilson Elias Alves da Silva.  No 
domingo (1º) cumprimentos para Daniela 

Ferreira de Freitas, Elvira Gomes Ribeiro, João 
Lopes da Silva, José Aparecido Silva, Nelson 

Augusto G. Barbosa e Simone Kinars. Na segun-
da (2) parabéns para  Renata Pititto, neide da 
Silva , Lilyan Belli, Camila Simoni Junqueira, 
Fábio Daccache, Luciane Wendetti de Brito e 
Sueli Matos de Souza Da coluna: felicidades!

Yakissoba  
A ACEU realiza no domingo, dia 15 de Setembro, seu tradicional Yakisso-

ba  -, uma excelente opção para o almoço em família. Convites pelo 
fone 3639-7033, na secretaria da Aceu, Imobiliária Nishi e Panificadora 
Caiuá. Lembrete: pode ser retirado das  11h às 13h.  Desta vez com a 
parceria do Grupo JOFAC que vai receber parte da renda. Vale ajudar. 

Neli Pereira Souza e Nelson Pires na 
Casa da Amizade

Angela Russi e Lindaura Esteves, na 
festa de 10 anos do Vire a Página.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOALASSESSORIA

Homenagem
O Conselho Regional de Educação Física do Paraná 
concedeu ao Reitor da Universidade Paranaense, 
Carlos Eduardo Garcia, a Medalha Comemorativa 
dos 15 anos do Crefi9/PR. O presidente, Antônio 
Eduardo Branco, fez questão de vir a Umuarama 

para a entrega. Ele afirmou que o Reitor está entre 
as 70 pessoas condecoradas. E justificou dizendo 

que se deve “às contribuições para o crescimento e 
fortalecimento da entidade”. Branco agradeceu por 
isso e também pelas parcerias bem-sucedidas que 
o Crefi9 tem feito com a Unipar, em todos os sete 

câmpus da Instituição.

Roda de Conversa
Amanhã (31) tem bate papo com as profissionais de 

saúde -,  Fabiana Ignês, Josiane Rahal, Andréa Sefrian 
Martins, Jaqueline Benetatti e Camila Midori com dicas 
para aprendizado e motivação. Às 15h30, no kaskata 

Buffet. Convites limitados.

Chá Lions
O Chá das Domadoras do Lions Clube de 

Umuarama também acontece amahnã (31) a 
partir das 15h, na Toca do Leão. Uma tarde 

beneficente com muitos brindes e menu 
espetacular. Convites à venda.

Movimente-se 
Para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física,  a Unipar convida popula-
ção para uma ação na Praça Santos Dumont O evento será  amanhã, das 10 às 17h, 
quando a comunidade poderá participar de diversas atividades educativas e recreati-

vas. Prestigie a nova praça ...
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Martins, Jaqueline Benetatti e Camila Midori com dicas 
para aprendizado e motivação. Às 15h30, no kaskata 

Buffet. Convites limitados.

Chá Lions
O Chá das Domadoras do Lions Clube de 

Umuarama também acontece amahnã (31) a 
partir das 15h, na Toca do Leão. Uma tarde 

beneficente com muitos brindes e menu 
espetacular. Convites à venda.

Movimente-se 
Para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física,  a Unipar convida popula-
ção para uma ação na Praça Santos Dumont O evento será  amanhã, das 10 às 17h, 
quando a comunidade poderá participar de diversas atividades educativas e recreati-

vas. Prestigie a nova praça ...
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 

Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em ação 
 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 

O Compromisso do Lions com o Meio Ambiente 

(Declaração sobre o Meio Ambiente do              
Lions Clube Internacional) 

Em outubro de 1972 o Lions Clube Internacional, reco-
nhecendo o profundo impacto das atividades do ho-
mem nas inter-relações de todos os componentes do 
meio ambiente natural, comprometeu-se à conserva-
ção do meio ambiente e os recursos naturais declaran-
do que será um ideal contínuo de Lions Clube Interna-
cional fomentar e promover o bem-estar geral, ajudar 
a criar e manter condições sob as quais o homem e a 
natureza possam existir em produtiva harmonia e 
preencher os requisitos sociais, econômicos e outros, 
das gerações humanas, presente e futuras. Desde 
aquela data, milhares de sócios Leões no mundo intei-
ro tem dedicado tempo e trabalho em projetos locais 
de proteção ao Meio Ambiente. 
 
O objetivo de ter um planeta mais saudável cresceu. E 
o novo Programa Leonístico para o Meio Ambiente, 
que se baseia no terceiro objetivo dos Leões, foi ofici-
almente aprovado em outubro de 2000. A meta do 
programa é ocupar-se ativamente do bem-estar cívico, 
cultural, social e moral da comunidade. Assim, o pro-
grama alenta aos clubes de Leões a organi-
zar atividades que celebram a cultura e protejam o 
Meio ambiente. 
 
Reduzir a quantidade de dejetos. 
Reutilizar materiais em vez de descartar. 
Reciclar sempre que seja possível. 
 
 

Reunião do Programa Aprendiz
Representantes de 

Agências do Trabalhador 
de 38 municípios das 
regionais de Umuarama, 
Paranavaí, Campo Mou-
rão e Cianorte, se reuni-
ram ontem (29), na Aciu, 
para qualificação com 
técnicos da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família 
e Trabalho (Sejuf) sobre 
o Programa Aprendiz e a 
inclusão da pessoa com 
deficiência (PCD) no mer-
cado de trabalho.

O encontro macrorre-
gional contou com cerca 
de 60 participantes, que 
foram orientados sobre 
o programa de aprendi-
zagem e seus aspectos 
legais, o perfil do apren-
diz e orientados sobre a 
abertura de vagas para 
PCD. “Trouxemos essa 
capacitação aos aten-
dentes das agências pela 
importância da oferta de 
vagas para colocar os 
adolescentes, a par tir 
dos 14 anos, no mer-
cado de trabalho e afas-
tá-los das ruas”, expli-
cou a técnica Shanny 
Mara Neves. Abordando 
questões legais regu-
lamentadas pela CLT, 
a técnica disse que o 

objetivo foi instrumen-
talizar as agências para 
desenvolverem tal ação.

CENTENAS 
DE JOVENS

Em Umuarama, a 
chefe da Agência do Tra-
balhador, Camila Orlan-
dini da Matta, disse 
que em agosto, junto 
ao Senac, foram enca-
minhados cerca de 100 
jovens para entrevistas 
de emprego. “Nossa 
maior dificuldade é com 
PCD, pois enfrentamos 
uma resistência por 
parte das pessoas com 
deficiência. As vagas 
estão no sistema, mas 
não encontramos candi-
datos para atender toda 
a demanda”, comentou.

PCD
Para aproximar a 

empresa da pessoa com 
deficiência, a Sejuf e as 
agências realizarão o 
“Dia D” de inclusão no 
dia 27/09, em todos os 
municípios que possuem 
agências. “Organizar 
esse evento é um dos 
objetivos deste encontro. 
Na ocasião levaremos as 
empresas até as agên-
cias, para entrevistar as 
pessoas com interesse 

nas vagas para PCD. Será 
um dia estadual de mobi-
lização para reduzirmos 

essa distância entre a 
pessoa e o emprego”, 
apontou Shanny.

OS participantes foram orientados sobre o programa de aprendizagem e orientados 
sobre a abertura de vagas para PCD

TIAGO BOING/ASSESSORIA/PMU
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Sociedade Rural   O 
Ciape (Centro Integrado 
de Apoio a Projetos 
Empresariais) fechou 
parceria com a 
Sociedade Rural de 
Umuarama. O objetivo 
é levantar dados da 
situação dos produtores 
associados e articular 
o atendimento de suas 
demandas por meio de 
projetos de extensão 
e ações dos cursos da 
Unipar. O trabalho vai 
envolver os cursos de 
Engenharia Agronômica, 
Gestão de Agronegócio, 
Medicina Veterinária e 
as áreas que abrangem 
as atividades dos 
produtores. O primeiro 
passo foi disponibilizar 
um formulário 
desenvolvido pelo Ciape 
para os associados 
informar quais 
demandas poderão ser 
atendidas pelos cursos. 
A próxima etapa será 
selecionar quais destas 
demandas já podem ser 
atendidas e direcioná-
las aos respectivos 
projetos de cada curso. 

Casamento Coletivo   
Cerca de 15 mil casos 
foram atendidos pelas 
equipes do programa 
Justiça no Bairro, em 
Cascavel, Corbélia e 
Ubiratã. A ação do 
Tribunal de Justiça do 
Estado reuniu médicos, 

juízes, advogados, 
psicólogos, Sajug 
(Serviço de Assistência 
Judiciária Gratuita) da 
Unipar, professores 
e alunos do curso de 
Direito. E ainda, a 
Polícia Civil, Exército 
Brasileiro, Prefeitura de 
Cascavel e Sesc. Foram 
realizados serviços de 
curatela e interdições, 
perícias e audiências, 
atendimentos na área de 
Família, registro geral, e 
o Casamento Coletivo, 
com o enlace de 480 
casais. Na oportunidade, 
atendimentos na área 
de saúde também foram 
oportunizados pelos 
cursos de Biomedicina e 
de Enfermagem.
 
Ciências Contábeis   O 
curso da Unidade de 
Cianorte promoveu 
visita técnica à 
Pizzaria Faenza, onde 
o professor Wagner 
Luiz Marques e dois 
acadêmicos aproveitou 
a ocasião e prestou 
assessoria e consultoria 
aos proprietários da 
empresa. O grupo 
orientou sobre 
atendimento e 
como desenvolver 
adequadamente a boa 
conduta na análise de 
custos e formação de 
preço de venda nos 
mixes dos produtos 
produzidos pela pizzaria.   

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

Saúde e beleza 
na Apromo
No decorrer da semana, acolhi-
dos da Apromo (Associação de 
Apoio à Promoção Profissional) 
de Umuarama receberam cuida-
dos para saúde (atividade alusiva 
ao agosto azul) e também com 
a beleza, como corte de cabelo. 
O corte de cabelo foi feito por 
estudantes voluntários do curso 
de barbeiro e cabelereiro do 
Senac. Os membros do Centro de 
Testagem e Aconselhamento (CTA) 
e outros profissionais de saúde 
realizaram testes rápidos e medi-
ram o nível de glicemia.

Aquecendo 
os idosos
O grupo de voluntárias Quadra-
dinhos que Aquecem, de Umua-
rama, realizou a entrega de 30 
mantas para idosos de Moreira 
Sales. As entregas foram feitas no 
abrigo mantido pela Sociedade 
São Vicente de Paulo. São cerca 
de 25 mulheres voluntárias, que 
confeccionam mantas de lã para 
doar às entidades que atuam com 
pessoas carentes. O grupo tem 
cerca de 2 anos de existência. 
Cristina Cordasso é a idealizadora 
da ação, que inicialmente juntou 
sua mãe e irmã para começar a 
fazer as mantas. “A ideia surgiu 
quando eu vi que em outras cida-
des, como Curitiba, realizavam a 
ação. Então decidi que gostaria 
de implantar aqui, para que as 
mantas fossem doadas depois. 
No início, era só a minha família, 
depois consegui juntar mais pes-
soas”, destaca Cristina.

Redes sociais
O mandato do deputado federal 
Zeca Dirceu (PT) realiza neste 
sábado (31) uma palestra sobre 
comunicação nas redes sociais. O 
evento é gratuito e acontece no 
escritório regional do parlamentar, 
na rua Aquidaban, 4289, em Umua-
rama. Haverá dois palestrantes: 
Carlos Roberto Dede e Sabrina Mar-
ques. O evento acontece durante a 
manhã entre as 8h30 e 12h30.



22 EDITAL TRIBUNA HOJE NEWS, 30 DE AGOSTO DE 2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS GILDAO LTDA 
(CNPJ:01.895.238/0001-95) torna público que irá 
requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação 
para COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS instalada AVE-
NIDA GENERCY DELFINO COELHO, S/Nº, ICARAÍMA 
– PARANÁ. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS GILDAO LTDA 
(CNPJ:01.895.238/0001-95) torna público que rece-
beu do IAP, a Licença de Operação para COMÉRCIO DE 
COMBUST[IVEIS (Nº 15367, COM VALIDADE AT[E 
16/12/2018) instalada AVENIDA GENERCY DELFINO 
COELHO, S/Nº, ICARAÍMA – PARANÁ.

SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

COOPELER (COOPERATIVA DE PRUDUTORES DE 
LEITE DO TERRITORIO ENTRE RIOS) inscrito no CNPJ. 
08.609132/0001-27, torna público que recebeu do 
IAP, a Licença de Operação n° 32392, com emissão em 
12 de novembro de 2014 e com data de validade 11 de 
novembro de 2018, para Agroindústria Processamento de 
Leite a ser instalada Rodovia PR 490 – KM01 – Parque 
Industrial, São Jorge de Patrocínio Paraná.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

COOPELER (COOPERATIVA DE PRUDUTORES DE 
LEITE DO TERRITORIO ENTRE RIOS) inscrito no CNPJ. 
08.609132/0001-27, torna público requereu do IAP, 
a Renovação de Licença de Operação para Agroindústria 
Processamento de Leite a ser instalada Rodovia PR 490 
– KM01 – Parque Industrial, São Jorge do Patrocinio-PR
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23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

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

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 ................................................17/17.........................CINZA ....................COMPLETO ..................................................R$ 39.900,00
ONIX 1.0 LT ................................................17/18.........................PRATA ....................COMPLETO  .................................................R$ 44.900,00
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 LT 2.8 4X4 AT .....................................14/15.........................BRANCO ...............COMPLETO, AUT........................................R$ 93.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .....................................16/17.........................BRANCO ...............COMPLETO, AUT..................................... R$ 109.900,00
SPIN LT 1.8 AT ...........................................12/13.........................PRATA ....................COMPLETO, AUT........................................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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

MOTO TÁXI TIRIRICA LTDA, 
f i r ma  i n s c r i t a  n º  CNP J 
02.070.846/0001-23, situada 
na Avenida Apucarana, 4865 Zona 
I, CEP 87501-230, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 23.909. Com 
esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal. 
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Novo ano epidemiológico
com 17 casos de dengue

O novo ano epidemiológico come-
çou em agosto e Umuarama já regis-
tra os primeiros casos de dengue 
num período atípico – de tempera-
turas médias e baixas. Conforme o 
informe técnico nº 1 da Secretaria 
Municipal de Saúde, com dados 
atualizados até o último dia 26, já 
são 45 notificações de suspeita de 
dengue em 24 bairros diferentes da 
cidade, com 17 casos confirmados 
(15 autóctones e dois importados) e 
25 suspeitas descartadas.

Sete bairros da cidade apresen-
tam casos de dengue – são quatro 
doentes no Parque San Remo, três 
no Jardim Petrópolis, dois na Zona 
II, mais dois na Zona VI e outros 
dois no Conjunto Residencial Porto 
Belo; Zona I e Zona V registram um 
caso cada e dois pacientes adqui-
riram a doença em outros municí-
pios. Três casos suspeitos perma-
necem em investigação.

Conforme o boletim, neste início 
do ano epidemiológico 2019/20 as 
notificações ainda são reflexo do ano 
anterior e a tendência natural é redu-
ção, com a confirmação ou descarte 
dos casos ainda em investigação. 
Os dados podem sofrer altera-
ção, pois são determinados por 
investigação de sintomas, laudos 

laboratoriais e laudos médicos.
Em todo caso, de acordo com as 

autoridades da saúde pública, a popu-
lação não pode relaxar nos cuidados. 
Apesar da falta de chuvas, os agen-
tes têm encontrado focos do mos-
quito da dengue nas visitas domici-
liares, em bebedouros de animais, 
pratinhos de plantas e materiais des-
cartados em quintais e áreas onde 
há algum tipo de irrigação.

“Contra a dengue nunca podemos 
baixar a guarda. É preciso manter o 
quintal limpo, o lixo bem armazenado 
até a coleta, as calhas desobstruí-
das e eliminar qualquer ponto que 

possa eliminar o acúmulo de água. 
Sem mosquito não tem dengue, mas 
se descuidarmos a situação fugir do 
controle”, apontou a secretária muni-
cipal da Saúde, Cecília Cividini.

‘PARADINHA DA DENGUE’
Entre as ações preventivas na 

quinta (29), a Covisa e Vigilância 
Ambiental, em conjunto com o 
Comitê de Combate à Dengue e 
o Colégio Estadual Hilda Kamal, 
realizaram a “Paradinha da Den-
gue”, levando conscientização 
aos motoristas sobre a neces-
sidade de combater o mosquito 
transmissor da doença.

A “Paradinha da Dengue” leva conscientização aos motoristas sobre o combate ao mosquito

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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