Condenado

Acusado de assassinato terá que cumprir uma pena
de 24 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado,
após condenação pela vingança da morte de um
suposto membro do PCC. O crime aconteceu no Lago
Tucuruvi em Umuarama em 2017. l Pág. 10
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Paraná investe R$ 74,4 mi
em rodovias do Noroeste

O Governo do Estado está investindo R$ 74,4 milhões em obras de rodovias da região
Noroeste. Estão em andamento a duplicação da PR-323 e a construção de uma ciclovia
no município de Terra Boa. As obras são executadas pelo Departamento de Estradas de
l Pág. 8
Rodagem do Paraná (DER-PR).
PÁGINA
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Presidente da AMP se
reúne com Secretário
de Saúde a pedido dos
prefeitos do PR

PÁGINA
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Usina de britagem de
entulhos começa a
funcionar no Aterro
Sanitário Municipal

PÁGINA

08

Assinado termo de
adesão para a
implantação do
Parlamento Jovem

Opinião

Produtividade, ócio e redes sociais

‘‘

O mundo dos negócios quer resultados. O administrador visa
ao lucro; o publicitário, à venda; o engenheiro, ao custo/benefício
e por aí vai. Tudo em prol do progresso da empresa. E, hoje, as
redes sociais de bate-papo estão cada vez mais sendo utilizadas
para agilizar a comunicação entre colegas de trabalho. O que gera
uma discussão gigantesca sobre elas serem vilãs ou facilitadoras
no mundo empresarial. No fundo, a pergunta é: ela auxilia no progresso da empresa?
O progresso, por sua vez, é a premissa para qualquer negócio.
Não à toa, a palavra “negócio” pode ser entendida como “negar”
o “ócio”. Em nossa sociedade ocidental, que valoriza o trabalho
a todo custo, quem vive de ócio algumas vezes é considerado
“vagabundo”; vide os adjetivos que pessoas preconceituosas dão
a artistas, por exemplo.
Curioso é saber que todo o processo de criação demanda
de ócio, o que chamamos de “ócio criativo”. E parece que hoje
estamos com tantos “negócios”, ou melhor, há tanta negação do
ócio que a própria criatividade hoje é uma das características mais
pedidas entre recrutadores.
Quantas vezes não estamos quebrando a cabeça com algum
problema e só conseguimos resolvê-lo no momento em que relaxamos e esquecemos dele? Parece que a solução vem à mente
em milésimos de segundo. Os verdadeiros insights normalmente
chegam pelo ócio.
Quem precisa ﬁcar 24 horas diárias conectado, trabalhando,
não se permite ao ócio. Os insights, consequentemente, diminuem.
Se a resolução de problemas é prejudicada, a produtividade cai.
O descanso do indivíduo não acontece. Daí, a cada mensagem
que chega, mais um estresse acumulado. Somente o barulho da
mensagem já traz todo estresse de volta. Por isso, a síndrome de
Burnout está cada vez mais comum em nosso tempo.
As redes sociais de bate-papo, que eram para ser facilitadoras,
acabam dominando os dias, as horas, os minutos e os segundos do
dia e, ainda, invadem nossos ﬁnais de semana, feriados e férias. Já
é tempo de colocarmos um basta, harmonizarmos nosso cotidiano
e perguntarmos: quem serve a quem?

‘‘
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“Eu vou comparecer à ONU,
nem que seja de cadeira
de rodas, de maca. Eu vou
comparecer porque eu quero
falar sobre a Amazônia.
Mostrar para o mundo com bastante
conhecimento, com patriotismo, falar
sobre essa área ignorada por tantos
governos que me antecederam”.

‘‘

RADAR

‘‘
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Presidente Jair
Bolsonaro diz
que a cirurgia
que fará fim
de semana não
o impedirá de discursar na abertura da
Assembleia Geral das
Nações Unidas, no dia
24 de setembro, em
Nova York.

ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Lotofácil
Megasena concurso: 2184

15 36 45 51 52 59
Quina

concurso: 5062

07 09 20 33 61
Federal
1º prêmio
2º prêmio
3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

Leonardo Torres é pesquisador, professor, doutorando em
Comunicação e Cultura e pós-graduando em Psicologia Junguiana

concurso: 5419

74.107
41.609
04.318
68.504
57.458

Dia da Sorte

concurso: 0196

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)
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MÊS DA SORTE: AGOSTO

concurso: 1860
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concurso: 2000
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70 73 74 83 87 93 98
Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

concurso: 1981

03 05 15 31 41 48
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Timemania

concurso: 1377

08 32 43 52 53 59 79
TIME DO

VILA NOVA/GO

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

PREVISÃO DO TEMPO

Umuarama

Terça

18



Quarta

11

Nublado

23



10

Nublado com
muitas nuvens

Curitiba

Terça

15



Quarta

11

Nublado com chuva

15



11

Nublado com
muitas nuvens

Fases da lua
Nova

30/08 - 07h38

Crescente

06/09 - 00h11

Cheia

14/09 - 01h35

Minguante

21/09 - 23h43
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Diárias
irregulares

DIVULGAÇÃO

O Tribunal de Contas do
Paraná (TCE) julgou procedente um recurso interposto
pelo Ministério Público de
Contas que questionou um
Acórdão emitido pela Primeira Câmara da corte. A
decisão, apesar de aplicar
três multas ao ex-prefeito
de São Tomé (município
situado a 100 km de
Umuarama) Arlei Hernandes de Biazzi (gestão 2013-2016), havia
considerado regular
com ressalva o pagamento, ao gestor, de
268 diárias entre 2013
e 2015, as quais somaram R$ 120.500,00.
No entanto, ao recorrer, o MPC alegou que a
realização das viagens
não foi comprovada pelo
então gestor do município, além de apontar que
houve omissão, por parte
dos responsáveis pelo
controle interno da prefeitura, na fiscalização das
despesas efetuadas com
diárias. Assim, opinou
pela devolução de todos
os valores pagos e pela
aplicação de multas ao
ex-prefeito e aos antigos
controladores internos.
Em sua defesa, Biazzi
argumentou que as leis
municipais que regulamentavam o assunto na
época não exigiam a comprovação da realização das
viagens. Em resposta, a
Coordenadoria de Gestão Municipal (CGM) do
TCE, afirmou que o dever
legal e constitucional de
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Saúde no interior

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do
Paraná) e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, visitou o
secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, para
debater a possibilidade de liberação de mais recursos
destinados à saúde nos 399 municípios do Estado.

Pedido dos prefeitos Alternativa

ARLEI Hernandes de Biazzi ingressou
com recurso de revisão da decisão em
14 de agosto, que será julgado pelo TCE
demonstrar a regular utilização de valores recebidos
em diárias independe de
previsão em norma legal.
Em seu voto, o relator do processo, conselheiro Fabio Camargo,
determinou que Biazzi
restitua integralmente
os valores recebidos ao
tesouro de São Tomé. O
ex-prefeito também recebeu uma multa correspondente a 10% do total
pago de forma indevida,
ou seja, R$ 12.050,00.
As quantias devem ser
atualizadas no momento
do trânsito em julgado
do processo.
O relator também decidiu sancionar os então
controladores internos
do município, em razão
da falta de fiscalização
sobre os gastos. Os dois
citados devem restituir as
quantias de R$ 1.450,98
– valor também pendente
de correção monetária e
R$ 4.160,00.

Scalco esteve com o
secretário a pedido dos
prefeitos paranaenses, que
estão enfrentando sérias
dificuldades financeiras
para investir mais recursos
na saúde da população,
principalmente em relação
ao PAB (Piso de Atenção
Básica).
“A situação dos municípios
em relação a este assunto é
crítica porque as prefeituras
enfrentam uma grave crise
financeira. Mas eu tenho a
certeza de que, como é um
grande gestor público e está
totalmente empenhado
em melhorar a saúde nos
municípios do Paraná, o
secretário Beto Preto vai
arranjar uma solução que
atenda aos interesses das
prefeituras”, comentou.

Após ouvir a reivindicação
do presidente da AMP,
Beto Preto determinou
imediatamente à sua
equipe que encontre
uma alternativa para
ajudar as prefeituras a
melhorar sua capacidade
de investimentos na saúde.
“Não vamos deixar os
municípios do Paraná na
mão. Vamos fazer tudo
o que estiver ao nosso
alcance para ajudar as
prefeituras a resolver
este problema, seguindo
orientação do governador
Ratinho Junior de atender
bem aos cidadãos
paranaenses de todos os
municípios do Paraná, em
todas as regiões, na área
de saúde”, comentou o
secretário.

Pré-candidata

Umuarama já tem uma mulher pré-candidata à prefeitura.
Ana Novaes (PPL) afirmou ontem à reportagem que,
pedidos da população fizeram com que ela se lançasse.
“Tenho sido muito procurada e muita gente tem me pedido
para sair candidata. Tenho interesse, mas por enquanto
estou organizando o partido, assim que tivemos com a
documentação pronta, vou decidir se tento a prefeitura ou
uma coligação para vice”.

Qualificação

Ana Novaes é vereadora há três, possui 5 pós-graduações,
já atuou na prefeitura, na Câmara Municipal, foi
Conselheira Tutelar e suplente de deputado estadual.
“Tanto eu, quando a população que vem me pedindo,
acreditamos que tenho qualificação suficiente para
fazer uma boa administração. Lembrando inclusive dos
projetos que venho apresentando no Poder Legislativo
durante meu mandato como vereadora”.
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Licença-prêmio

O deputado Hussein Bakri
(PSD) destacou o projeto de lei
do governador Ratinho Junior
que prevê a quitação dos R$ 3
bilhões das licenças-prêmios
acumuladas e ainda não pagas
aos servidores acumuladas.
Bakri adianta que o benefício
deixará de existir, a exemplo
do que já acontece no
governo federal e de estados
como Rio Grande do Sul,
Bahia e Distrito Federal.

Agricultura familiar

O governador Ratinho Junior
lança hoje um programa que
dispõe de R$ 30 milhões para
projetos, equipamentos,
ampliação de serviços
destinados a cooperativas e
associações de produtores da
agricultura familiar no Paraná.
Os projetos terão limite de
R$ 47,5 mil a R$ 420 mil. O
Estado tem mais de 300 mil
agricultores familiares e o
programa vai fortalecer o
setor, agregar valor à produção
e estender a comercialização
dos produtos à outros setores
e segmentos.

Concurso da PM

O deputado Mauro Moraes
(PSD) confirmou que o
governador Ratinho Junior
vai lançar hoje concurso
público para a contratação
de 3 mil policiais militares e
civis, entre servidores da área
de segurança pública.

Aumento

A Comissão de Finanças e
Tributação da Assembleia
Legislativa aprovou pareceres
favoráveis às propostas que
repõem em 4,94% os salários
dos servidores dos Poderes
Legislativo e Judiciário,
Ministério Público, Tribunal
de Contas e da Defensoria
Pública do Estado retroativa
a 1º de maio.

Cães e gatos

Será hoje, na Assembleia
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Legislativa, a audiência
pública que vai debater o
projeto de lei do deputado
Luiz Luiz Fernando Guerra
(PSL) que regulamenta a
comercialização de cães e
gatos no Paraná, estipula
critérios da atividade e
combate os maus-tratos aos
animais. Foram convidados
representantes da sociedade
civil organizada, entidades
representativas de classes,
sindicatos, criadores,
empresários e protetores
independentes.

Fusão dos municípios

O projeto de lei do senador
Oriovisto Guimarães (Pode-PR)
que prevê a fusão dos
municípios com menos de 5
mil habitantes foi criticado
pelo deputado Romanelli
(PSB). “O senador devia propor
um novo pacto federativo que
transfira recursos da união
para estados e municípios”.
O projeto “estabelece um
mecanismo para induzir a
fusão de municípios menores
de 5 mil habitantes, formando
novas cidades maiores”. O
Paraná tem 399 municípios,
dos quais 100 com população
menor que 5 mil moradores.

Pior crime

“Matar policial é um dos
piores crimes, um dos que
mais causam indignação à
sociedade. O bandido sobe
na escala hierárquica das
quadrilhas quando mata
um policial. É um prêmio
a esses ratos, que são a
escória dos bandidos, dos
homicidas e assassinos.
Nós temos que acabar
com isso” - do deputado
Pedro Lupion (DEM-PR), ao
defender o projeto de que
cria um cadastro nacional de
criminosos que matam agentes
de segurança. “A proposta dará
aos policiais a certeza de que
poderão trabalhar e combater
a criminalidade, e os piores
criminosos teriam punição
exemplar”, afirmou.

Homenagem
aos Heróis

ALEX MIRANDA

Cinco policiais
militares receberam ontem (02) na
Câmara Municipal
de Umuarama,
Votos de Aplausos dos vereadores. A proposição
foi feita através
de requerimento
pelo presidente
do Poder Legislativo, vereador Noel PMS Fagiolo e Aguiar serão dois dos 5 policiais homedo Pão (PSC). Em nageados pelos atos de bravura
um dos documentos, o vereador lembra Votos de Aplausos aos
que os PMs Jonathan de Militares e deseja que
Souza Aguiar e Júlio Cesar Deus abençoe grandeFagiolo, integrantes do 25º mente suas vidas”.
SESSÃO ORDINÁRIA
Batalhão realizaram o salA homenagem aos
vamento de um homem de
39 anos que se afogava PMs aconteceu durante
no Lago Aratimbó. O fato sessão or dinária na
aconteceu na tarde de 28 Câmara Municipal ontem
de agosto. No segundo ( 0 2 ) , o n d e t a m b é m
pedido de Aplausos, Noel aconteceu a votação de
do Pão cita os PMs um veto a um projeto
Rodrigo Pelegrini Ferrari de autoria da vereadora
e Dyogenes Garcia, que Ana Novaes (PPL), aprosocorreram uma mulher vado e enviado para
de 25 anos que sofria sanção do Executivo.
Em justificativa, o prede um ataque cardíaco,
além do policial Simon feito Celso Pozzobom
Vicente Pastora Chaves, relata que as ações criaque salvou um bebê que das pelo projeto já são
estava engasgado com desempenhadas pela prefeitura através o programa
leite materno.
Noel ressalta que ‘Nascer em Umuarama’. A
“todos os dias vemos os criação da Semana do Bebê
policiais militares traba- (como sugeriu a vereadora),
lhando e cumprindo seu implicaria incontroversadever, colocando suas mente no aumento de
próprias vidas em risco despesas ao município,
em prol da população. sem melhorar o atendiEste Poder Legislativo, mento já prestado pelas
em nome da comunidade Secretarias de Saúde e
que representa, formula Assistência Social.
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Usina de britagem de entulhos
já está funcionando no aterro
Diante de diversas autoridades o
prefeito Celso Pozzobom acionou na
tarde de ontem (2), no Aterro Sanitário Municipal, a usina de triagem e
britagem implantada pela Secretaria
da Agricultura e Meio Ambiente de
Umuarama. A demonstração agradou a todos, pelo potencial de reciclar grande quantidade de entulho
de obras. “Com este investimento,
reduziremos o volume de rejeitos
dispensados na natureza e produziremos nosso próprio cascalho, para
utilização em estradas rurais. A Prefeitura paga hoje cerca de R$ 1 mil
por caminhão de cascalho, adquirido
na região”, disse o prefeito.
Em pouco tempo, a economia
com esse material vai pagar o investimento na usina. “Na última licitação,
o município adquiriu cerca de R$ 250
mil em cascalho e o estoque já está
acabando, com o volume de serviços
realizados na conservação das estradas. Em breve usaremos nosso próprio material e faremos uma grande
economia”, comentou o secretário de
Serviços Rodoviários, Mauro Liutti. O
investimento na aquisição e implantação da usina foi de R$ 479 mil, mais
cerca de R$ 30 mil em obras estruturais, tudo em recursos próprios.
“Agradeço aos vereadores da nossa
base, que aprovaram o remanejamento
de recursos do orçamento e permitiram
a realização desta e de várias outras

Reduzir despesas

“Haverá triagem nas esteiras, para
separar madeira, plástico, vidro,
papel e metal. O material restante será processado, triturado e
separado por tamanho, e auxiliará
na recuperação e conservação das
estradas, reduzindo uma despesa
significativa do município”, lembrou
o prefeito Celso Pozzobom. O município tem 596 km de estradas não
pavimentadas que exigem cuidados
constantes e o cascalhamento reduz
essa necessidade de manutenção.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

A intenção é reduzir o volume de rejeitos dispensados na natureza e produzir o próprio cascalho
obras importantes para o meio ambiente
e a qualidade de vida da população”,
disse Pozzobom, ao lado do presidente
da Câmara, Noel do Pão, e dos vereadores Júnior Ceranto, Newton Soares,
Maria Ornelas e Toninho Comparsi, presentes à solenidade.
PRODUÇÃO
O aterro recebe cerca de 100
caçambas de entulho por dia. A usina
produz três espessuras de cascalho

de ampla utilização na conser vação
de estradas rurais e ruas sem pavimentação, separa ferragem e tem
capacidade de produção de até 20
m³ por hora. O entulho hoje é depositado no aterro e em espaços par ticulares, pelas empresas de caçamba,
mas às vezes acaba dispensado de
forma irregular em terrenos, aterros
e fundos de vale. Agora o destino
deve ser a usina de britagem.

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

02/09

% dia
COMERCIAL+1,0%
PTAX (BC) +0,5%
PARALELO +1,4%
TURISMO +1,4%
EURO
+0,3%
US$ 1 É IGUAL A:
Iene
106,22
Libra est. 0,8288
Euro
0,9117
Peso arg.
59,00

comp.
4,1820
4,1575
4,0000
4,0000
4,5591

venda % mês
4,1830 +1,0%
4,1581 +0,5%
4,4200 +1,4%
4,4000 +1,4%
4,5610 +0,3%

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0392
Libra est.
R$ 5,02
Peso arg.
R$ 0,07
R$1: 1.501,95 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/ Poup. antiga Poup. nova
TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/7 a 28/8 0,5000 0,3715 0,0000
1/8 a 1/9
0,5000 0,3434 0,0000
2/8 a 2/9
0,5000 0,3434 0,0000
3/8 a 3/9
0,5000 0,3434 0,0000

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
R$/m2
Paraná
Oeste

JUL
1.453,22
1.580,82

%m %ano %12m
2,35 4,02 5,45
2,76 4,02 6,49

BOVESPA

MERC. RURAL
02/09

IBOVESPA: -0,50%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
Bradesco PN
Oi ON
Magazine Luiza ON
Rumo S/A ON

100.625 pontos
%
R$
-0,78% 25,30
+0,97% 46,01
-1,03% 32,61
-3,36%
1,15
+0,88% 36,61
+2,99% 22,76

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índice em %
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

JUL AGO
0,19
0,40 -0,67
-0,01
-

ano 12m
2,42 3,22
4,09 4,95
4,39 5,56

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

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)
I
R$ 1306,80
III
R$ 1403,60
II
R$ 1355,20
IV
R$ 1509,20
*Faixa II: empregados domésticos.

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 02/09
PR
SOJA
75,95
MILHO
28,19
TRIGO
46,51
BOI GORDO 151,24
FRANGO
2,68

DIA
-0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

30d.
13,1%
-3,4%
-0,2%
0,3%
0,0%

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gordo @; frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em *30/08 FECH.
DIA
30d.
SOJA
857,00
0,75 -2,5%
FARELO 289,30
-2,70 -3,7%
MILHO
358,00
-1,75 -12,9%
* Ontem (02/09) foi feriado nos EUA
1º contrato de entrega. 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

LOTES/ATACADO
Em 02/09
R$/sc
SOJA Cascavel 85,00
SOJA Paranaguá 91,00
MILHO Cascavel 33,00

SEM 30d.
1,8% 18,1%
1,7% 14,8%
3,1% 3,1%

SELIC ANUAL: 6,0% | TJLP: 6,26%
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Fávaro
com o PSL
Existe uma articulação
política em Umuarama que
afunila a união entre Antonio Fávaro e o PSL local.
Segundo o deputado Delegado Fernando, Fávaro não
se filiou ainda ao partido,
mas é grande a possibilidade de uma fusão em
busca pela administração
pública municipal a partir
de janeiro de 2021.
Para tanto, é necessário encarar a campanha
dentro do período eleitoral,
que se inicia oficialmente
no próximo em 16 de
agosto (registro de candidaturas devem ser feitos
até dia 15 de agosto).
Fávaro lembra que até lá,
ainda se prepara e está
em busca de apoio.
“Estamos ar ticulando
e construindo a possibilidade de realizar uma disputa. Veremos quem vai
apoiar quem, aí sim teríamos subsídios para começar os trabalhos”.
Fávaro deixa claro que
não pretende ser oposição
à administração que está
sendo feita pelo prefeito
Celso Pozzobom. “Estaremos apresentando uma
proposta de governo para
que a população analise. Alguns candidatos
procuram reforçar suas
estratégias apresentando
propostas de Infraestrutura, outros no Social, o
que faremos é apresentar
nossas propostas e deixar
com que a comunidade
decida qual será a melhor
para o município”.

Como se trata de um
período de ar ticulação,
Fávaro considera como o
“tempo em que nada está
definido”. “Vamos reunir
quem tenha afinidade para
apresentar uma candidatura, temos que conquistar
também os apoios”.
O mesmo pensamento
é parecido com o do deputado Delegado Fernando.
“Tenho um compromisso
com Fávaro pelo apoio que
ele me deu durante minha
campanha para a Assembléia Legislativa. Estamos
ainda conversando, nada foi
acertado”, conta, mas propenso a receber as propostas do futuro pré-candidato.
“Tenho me preocupado
com o Poder Legislativo e
vou seguir assim até o final
deste ano. Só em 2020 é
que pretendo pensar em
como trabalhar na política
municipal, é claro, nenhuma
hipótese está descartada”.
O deputado também
não descartou a possibilidade de ele próprio se
lançar como candidato à
prefeitura de Umuarama
pelo PSL. “Como ainda
não pensei na prefeitura, estou aguardando
o momento cer to, mas
não descar to a possibilidade de ser candidato”,
salienta. Questionado pela
repor tagem se a esposa
Angelica Garcez pode ser
sua opção mais provável,
Fernando revelou que:
“Existe a possibilidade de
lançá-la, mas ainda não há
nada confirmado”.
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Cadê o nosso, Petrobras?

O pagamento de bônus de
desempenho de R$ 1 bilhão da
Petrobras para seus funcionários,
como revelou a Coluna, revoltou a
Federação Nacional dos Petroleiros.
A turma do piso diz que não sentiu o
cheiro do óleo, que encheu os barris de
gerentes, diretores e outros milhares
de colaboradores. A FNP vai notificar
a empresa para saber para onde foi o
dinheiro. Em seu site, os petroleiros
criticam a empresa por propor
redução de salários num processo de
austeridade em prol do lucro, e aponta
que parte da direção ganhou esses
milhares de reais. “Neste modelo,
em que muitos nada ganham, outros
poucos recebem bônus gigantescos,
concentrando a maioria das
premiações nos cargos de alto escalão”,
indica o informe da Federação.

Poço sem fundo

Segundo os sindicalistas, o presidente
da Petrobras, Roberto Castello
Branco, pode ter recebido mais de
mil vezes seu salário só em prêmios.
Algo perto de R$ 4 milhões.

Jorrou

Há casos citados, internamente, de
gerentes e diretores que ganharam
prêmios de R$ 300 mil a R$ 400 mil.
A turma da cobertura passou do
milhão de reais.

Resposta

A assessoria da Petrobras jogou óleo
na fervura: avisou que não pode
passar nomes e valores, que “todos
os funcionários estavam aptos, mas
nem todos receberam”, porque “a
remuneração variável diz respeito
ao desempenho dos empregados no
ano de 2018”.

Brasillll

Esse episódio da Petrobras lembra a
música “Brasil” e sua tragicomédia,
cantada por Gal: “não me
ofereceram, nem um cigarro/ fiquei
na porta estacionando os carros”.

Vai bem...

De quem passou pela salinha-cela da
PF em Curitiba, e viu o ex-presidente
Lula da Silva animadíssimo com
esperança de sair da cadeia: “Ele tem
uma pilha de livros para ler, escreve e
pratica exercícios diários, na esteira
e com pesos”. É caso único no Brasil
de condenado em segunda instância,
sem diploma, com cela especial com
banheiro, TV, esteira ergométrica e
escrivaninha.

Cota do lucro

Avança no Senado o PLS 215/2018

que cria alíquota de 15% no Imposto
de Renda para remessa de lucros e
dividendos para pessoas e empresas
residentes ou domiciliadas no exterior.
Estudo da Consultoria de Orçamento
da Casa indica que a aprovação
vai gerar aumento da arrecadação
superior a R$ 8 bilhões, já a partir do
primeiro ano de vigência. Isso prova
o quanto de capital sai todo dia do
Brasil, sem retorno aqui.

Governo S.A.

O texto determina que 21,5% do
arrecadado deverá ser repassado ao
Fundo de Participação dos Estados;
24,5% ao Fundo dos Municípios,
e 3% ao financiamento do setor
produtivo no Norte, no Nordeste
e no Centro-Oeste. A proposta foi
aprovada pela Comissão de Relações
Exteriores e segue para a Comissão
de Assuntos Econômicos.

Nada muda

No Congresso, já se sabe que não
há vontade alguma. E se alguém
tem esperança de uma reforma
política para valer, vinda do Palácio,
um episódio envolvendo o então
deputado Jair Bolsonaro com o
então presidente do STF, Joaquim
Barbosa, elucida a versão brasileira
de uma velha novela que não sairá
de cena em Brasília.

A cena

Eles se encontraram num ônibus de
transfer no Aeroporto Santos Dumont,
em 2013, a caminho do embarque
no pátio. Bolsonaro puxou papo: “E
o ‘Petrolão’, ministro, o que acha?”.
Barbosa foi lacônico: “Se não fizeram
a reforma política, vem mais por
aí. Vocês [Congresso] não votam”.
Citou um caso: o voto distrital como
importante. No que o deputado
gargalhou: “Aí o senhor me F**. Tenho
votos no Estado inteiro”.

De quem sabe

“A floresta amazônica continuará
ameaçada por desmatadores
porque não basta conservá-la, mas
nela implantar uma bioindústria
de cosméticos, medicamentosos,
alimentícios e agroflorestais, com a
capacitação de populações locais e
povos indígenas para participação
nesse processo. Isso está previsto no
zoneamento regional vigente, nunca
impulsionado e agora abandonado”,
alerta o pesquisador Julio Aurelio.

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP
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PR investe R$ 74,4 mi
em rodovias do Noroeste
O Governo do Estado está investindo R$ 74,4 milhões em obras
de rodovias da região Noroeste.
Estão em andamento a duplicação
da PR-323, de Paiçandu até Doutor
Camargo, e a construção de uma
ciclovia no município de Terra Boa,
na PR-082. As obras são executadas
pelo Departamento de Estradas de
Rodagem do Paraná (DER-PR).
A duplicação da PR-323 tem
início no quilômetro 153 em Paiçandu, próximo a Maringá, e segue
por 20,7 quilômetros até Doutor
Camargo. O investimento é de R$
73,4 milhões, e inclui ser viços
de terraplenagem, pavimentação,
ligantes betuminosos, drenagem,
construção de galeria celular (para
canalização de córregos ou de
água da chuva), sinalização, serviços complementares – colocação
de cercas, passeios em concreto,
e rampas de acessibilidade – e
melhoria ambiental, além de viadutos e uma trincheira.
A obra beneficia diretamente
cerca de 45 mil habitantes dos dois
municípios. “Essa duplicação terá
impacto direto na vida dos moradores de Paiçandu e Doutor Camargo,
mas também para o pessoal de
Maringá, Cianorte, Umuarama e
várias outras cidades ligadas pela

DER

COM investimento de R$ 73,4 milhões, duplicação da PR-323 tem início em Paiçandu e segue até Doutor Camargo
rodovia. Vamos beneficiar quem usa
a via para trabalhar, quem transporta carga, quem está viajando
a turismo, todo mundo” afirma o
secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.
SEGURANÇA
O contrato de duplicação
deste trecho da PR-323 prevê a
construção de uma trincheira no

quilômetro 158, com extensão de
14 metros; um viaduto no quilômetro 164, com 28 metros; e outro
viaduto no quilômetro 171 de 33
metros de comprimento, quase no
final da duplicação. As estruturas
são acompanhadas por serviços
de contenção específicos: solo
grampeado verde e a construção
de muros de arrimo.

Semana

Além de obras pontuais, o Departamento de Estradas de Rodagem também
mantém programas de conservação e melhorias de rodovias. “Temos na região
Noroeste uma malha rodoviária complexa que requer uma manutenção constante,
complementando as obras em andamento”, diz o gerente de Operações Rodoviárias da Superintendência Regional Noroeste do DER/PR, Darlan de Paiva Santana.
Nesta semana, desde ontem (2), até 6 de setembro, estão em execução na
regional diversos serviços. Na PR 323, acontece roçada manual entre o distrito
de Água Boa e Cianorte.

Parlamento Jovem

O Presidente da Câmara de Umuarama, Noel do Pão (PSC) formalizou
adesão ao Projeto, “Parlamento
Jovem”, instituído pela Escola Judiciária Eleitoral do Paraná, mediante convênio entre Juízo Eleitoral – 89ª Zona
Eleitoral da Comarca de Umuarama e a
Câmara Municipal de Umuarama.
Noel visitou o chefe de Car tório

da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama, Carlos Sérgio Furlan, quando
assinou o termo de adesão. Na
ocasião, fez questão de salientar
a impor tância da iniciativa que vai
garantir melhor formação política
de centenas de adolescentes. “A
Câmara sempre apoiará essas
iniciativas porque elas ajudam as

pessoas a conhecerem melhor
como funcionam os Poderes e como
eles inter ferem nas nossas vidas”,
acrescentou o presidente.
Segundo Furlan, o Parlamento
Jovem é destinado a estudantes do
Ensino Fundamental e Médio e tem
por finalidade estimular a formação
política cidadã.
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Executado na
frente da esposa
Tiago Oliveira Picon, 33 anos,
foi assassinado na manhã de
ontem (2) em São Jorge do Patrocínio (77 km de Umuarama). O fato
aconteceu em frente a uma panificadora, localizada na rua Cesaltina
Marques Afonso, por volta das 7h.
De acordo com a Polícia Militar,
a vítima estava acompanhada da
esposa e foi comprar pães. Em um
determinado momento voltou ao
carro, ficou debruçado na janela pelo
lado de fora e, enquanto conversava
com a mulher, foi atacado por dois
homens que estavam em uma moto.
O passageiro sacou de uma arma
de fogo e atirou, atingindo a cabeça
de Tiago, que chegou a ser socorrido por uma equipe da Secretaria
de Saúde e encaminhado ao pronto
socorro, mas não resistiu e morreu
durante o atendimento.
A esposa informou aos policiais
que os criminosos estavam em
uma moto Honda CG 150 de cor
cinza, e usavam capacetes pretos.
A polícia acredita que uma das
possíveis motivações do crime
seria o fato de Tiago estar envolvido com drogas. O caso foi encaminhado para ser investigado pela
Polícia Civil de Altônia. O corpo
de Tiago foi recolhido ao Instituto
Médico Legal (IML) de Umuarama
e, depois do exame de necropsia,
foi liberado para os atos fúnebres.

Contrabando

A PM apreendeu R$ 45 mil
em cigarros contrabandeados no
domingo (01) no bairro Alto Alegre,
em Terra Roxa, após denúncias anônimas. No local os policiais se depararam com várias marcas de pneus
e pegadas no chão, até que investigaram um barraco, onde estavam
as caixas de cigarros. Ninguém foi
preso e a mercadoria apreendida foi
levada à Receita Federal.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
Administração As
atividades práticas
são essências em uma
graduação, acrescentando
conhecimento e
experiência aos futuros
profissionais. No curso
de Administração da
Unipar de Umuarama,
esta premissa é levada a
sério pelos estudantes.
Recentemente, a
coordenação integrou
as turmas do 2º e 3º
anos na atividade
chamada World Café. O
objetivo foi fomentar o
diálogo colaborativo, o
compromisso ativo e as
possibilidades construtivas
para a ação. Como
parte das disciplinas de
Gestão de Pessoas e
Administração de Recursos
Humanos, os alunos foram
divididos em sete grupos,
cada um representando
uma empresa fictícia.
Desta forma, eles
puderam trabalhar duas
questões importantes
em uma organização:
o treinamento e o
desenvolvimento.
Laserterapia A Unipar
de Cascavel ofertou neste
ano diversos cursos livres.
Um deles acaba de ser
lançado, é o curso de
laserterapia – aplicações
do laser na Odontologia.
Acadêmicos e profissionais
interessados podem
se inscrever. Mais

informações no site, na
página Cursos Livres.
Serão 40 horas de aula,
incluindo conteúdos
de Clareamento dental
fotoacelerado, Introdução
ao Laser, Laser de
Baixa Potência, Prática
clínica, Protocolos de
laserterapia e Terapia
fotodinâmica. O objetivo
é fornecer evidências
científicas atuais para
que o cirurgião-dentista
e graduandos de
Odontologia estejam
capacitados a indicar e
executar laserterapia nas
diferentes especialidades
da Odontologia. Mais
informações podem
obtidas pelo telefone (45)
3321-1300, no setor da
pós-graduação.
Saúde Os motoristas e
passageiros que passaram
pelo posto da Polícia
Rodoviária Estadual de
Assis Chateaubriand no
dia 16 de agosto tiveram
acesso a serviços de saúde
e orientações. A ação
social foi realizada por
acadêmicos da Unipar de
Toledo. Equipes dos cursos
de Farmácia, Fisioterapia e
Educação Física ofertaram
aferição da pressão
arterial, teste de glicemia,
massagem relaxante,
cálculo do IMC (Índice de
Massa Corpórea), além
de informações de como
prevenir algumas doenças.

MEDICINA NA UNIPAR É A ESCOLHA CERTA
VESTIBUL AR 29/09 - INSCRIÇÕES ATÉ 13/09
SAIBA MAIS medicina.unipar.br
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Assassino é condenado
a 24 anos de reclusão

O réu Sérgio Galdino
Neves, o ‘Fedô’, 35 anos,
foi condenado a cumprir
pena de 24 anos e 6
meses de reclusão em
regime fechado. Ele foi
acusado pelo Ministério
Público de par ticipação
em um homicídio qualificado e outro tentado, por
motivo de vingança. O sentenciado foi levado para a
Penitenciária Estadual,
onde já está recolhido
cumprindo pena por envolvimento em assalto.
O julgamento ocorreu na
sexta-feira (30) no Tribunal
do Júri de Umuarama, e
durou 13 horas. Foi presidido pelo juiz Adriano Cezar
Pereira. Na acusação atuou
o promotor João Batista
de Almeida e na defesa
do réu, o dativo advogado
Wanderley Stevanelli, e
estagiárias da Unipar.
De acordo com a denúncia do Ministério Público, os
crimes ocorreram em 29 de
abril de 2017, em Umuarama, quando as vítimas
André Gonçalves Machado
e Celso da Silva Alves foram
atraídas via telefone, até o
Lago Tucuruvi, para conversarem sobre um homicídio

acontecido uma semana
antes, em Guaíra. Em dado
momento, por volta das 23
horas, ‘Fedô’, acompanhado
de um desconhecido, se
aproximou e começou a atirar contra as vítimas.
Machado não resistiu
aos ferimentos e morreu
no local, já Alves, mesmo
alvejado com um tiro no
ombro, conseguiu fugir e
pediu socorro.
‘TRIBUNAL DO CRIME’
Foi apurado pela polícia
que naquele momento estaria acontecendo uma espécie de ‘tribunal do crime’,
promovido pelo PCC (Primeiro Comando da Capital),
via telefone. As ligações
procediam de presídios do
Paraná, segundo relatório
da Polícia Civil. Na ocasião,
Machado precisava dar
explicações sobre o assassinato de Cleison Mendes
de Souza, vulgo ‘Jhow’,
ocorrido no dia 23 de abril
na Vila Eletrosul, em Guaíra.
‘Jhow’ seria um membro
graduado da facção.
Machado – que também
residia em Guaíra – sofria
pressões sobre o fato fugir
para Umuarama afim de provar suposta inocência.

Morta na cadeia
Gislaine Aparecida Oliveira, 31, condenada a
30 anos de prisão pelo
envenenamento de duas
crianças no jardim Universitário, em junho de 2009,
foi encontrada mor ta na
cadeia pública de Goioerê
na manhã de domingo (1º).
A suspeita principal é

de que ela teria cometido
suicídio. A perícia técnica
foi acionada para fazer o
levantamento do local e o
Instituto Médico Legal também foi acionado para recolher o corpo para necropsia.
Algumas presas serão interrogadas para saber como o
fato ocorreu dentro da cela.

Paixão adormecida
Um dos papéis mais notáveis do SENAR-PR é
despertar vocações profissionais que se encontravam,
até então, desconhecidas. Não são raros os casos de
produtores que descobrem, por meio dos cursos da
instituição, uma paixão adormecida por alguma atividade
econômica, e acabam transformando suas vidas a partir
desta descoberta.
Um bom exemplo desse processo vem de Pinhalão,
cidade do Norte Pioneiro do Paraná, onde o policial
militar Wesley Silva descobriu uma inusitada paixão pelo
ferrageamento, prática de aplicar ferraduras em equinos.
Seu primeiro contato com a atividade se deu há muitos
anos, quando, ainda jovem acompanhava o pai na lida
com os cavalos.
Aquela experiência ficou na sua memória até que
muitos anos depois, em 2014, ele se deparou com o
curso “Trabalhador na equideocultura: casqueamento e
ferrageamento”, do SENAR-PR. A experiência abriu um
novo mundo a sua frente, e logo Wesley passou a oferecer
seus serviços aos criadores de cavalos da região.
A partir daí, ele fez outros cursos do SENAR-PR, se
especializou na atividade e investiu em equipamentos
para oferecer serviços cada vez melhores. Hoje, se divide
entre o trabalho na Polícia Militar e o ferrageamento,
atendendo uma média de 30 animais por mês. Porém, o
mais importante não é o dinheiro da renda extra, mas a
descoberta de uma vocação que permanecia adormecida
até a chegada do SENAR-PR.

sistemafaep.org.br
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Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer- entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
cedes. João se surpreende com a maté- que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no
ria sobre o Patotinha Mágica, com mentiacidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela
saber por Jerônimo que ela trabalhará na HOJE
com o pedido
de Rafael
Alex e FloraDE
em 2019
seu
NEWS,
26para
DEregistrar
FEVEREIRO
PopTV. Gisela se desespera com o pedinome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
fica surpresa ao encontrar Moana no aparelogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
tamento de João.
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Tito pede Flora em namoro
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Janaína pede a Herculano que não a
procure mais. Horácio liga para o detetive
É o seu bom senso que lhe permitirá
A evolução
relações ao seu
redor
Em
“Malhação”,
Rafael e Gabriela não conseguem se
Lopes
ao vernasVanessa
e Galdino
saindo
sair de uma situação
difícil.
Sair da
lhe dará uma sensação de bem-esrotina irá permitir-lhe
melhorar o seu
do hotel.
Herculano
pedeamizade
demissão a Mertar interior.
Você encontrará
entender.
Heitor
permite
que Tito e Garoto leiam as cartas
estado de ânimo. No aspecto físico,
afetuosa.
praticar um
cedes.
JoãoVocê
se precisa
surpreende
com a matévocê deveriaque
beber mais
líquidos para
encontraram.
Tito descobre que sua mãe não morreu no
esporte para fazer a “máquina” traria sobre
o Patotinha
limpar os seus rins.
balhar os
músculos e os Mágica,
ligamentos. com mentiacidente
de
carro
que tirou a vida de seu pai. Todos
Reserve ele.
tempoCodorna
para isso. fotografa Moana
ras sobre
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela
beijando João. Vanessa fica eufóricaVocê
aotem ideias
concretas, especialmente criativa vai encontrar uma
saberSua
por
Jerônimo
que
ela
trabalhará
na
o pedido
de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
mente para oscom
seus projetos.
A sorte
solução para um problema que vem
estará do seu lado em todas as suas
incomodando
sua intuição.com o pediPopTV.
Giselavocê.
se Siga
desespera
nome.
Tito
pede Flora em namoro. Alex promete se
aplicações. Você está em melhor
se deixe ser consumido pelas
do deNão
divórcio
litigioso de Herculano. Manu
forma. Coma mais
vegetais.
necessidades dos outros, seria prereaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
fica surpresa
aonãoencontrar
no aparjudicial e você
pode permitirMoana
isso.
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
tamento de João.
"La (?) en
Rose", coautoria de
Edith Piaf
Que
prolonga
demasiadamente

Sérgio
Groisman,
apresentador de TV

Que aceita
as ordens
sem
contestar

Escola de
engenharia
aeronáutica (SP)

Libra

Sagitário

Capricórnio

• RECORD

Jesus
Deborah e Tiago Justo
se casam. JuSolução
dite é apedrejada. Lázaro casa com Susana. 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 crianças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
59

L
A
R
E
S

Aquário

Sigla do maior
estado do Brasil
"Will I (?) You",
sucesso de Anitta

O talento
que vem
de berço

Mulher (?):
expressão
retirada do
Código Penal (2009)

Shere (?),
sexóloga
Jacques (?),
cineasta

I G
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O L
E
I S
S
S
O I
T
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Peixes

Ave do Cerrado
(?)-de-coruja, maior
espécie de borboleta
do Brasil

T
A
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O
D
E
D
A
M
A
S

Câncer

Modelo
de carro
criado
por Ford

Abre e
fecha
circuitos
(?) Vicious,
músico
Apelido de
Guevara
Déspota

Metal de
implantes
dentários
(símbolo)

3/rat — see — vie. 4/hite — olho. 5/never. 11/vale dos reis.

Leão

ópera de
Verdi

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na escola 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.
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R E I

Gêmeos

se surpreende com o comportamento de aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver TeVocê achará
fácildiz
lidaracom
os que penO calor das
pessoas
seu redor
resa
comaoJonhy
e Roberto fala com desLourdes
Maria.mais
Luz
Júnior
obstáculos e saberá, em especial,
será muito gratificante. Não se isole.
a Teresa
sa em
ficar
ele.Você
Gabriel
como
evitarcom
os outros.
está conversa
Aproveite odém
máximodiz
de hoje,
tomando que gostou de conhea sua
energia
em por Luz.
muitas vitaminas
- você precisa
cer suas
finascuidar
amizades. Teresa furiosa
com colocando
Murilo toda
sobre
sua
paixão
construtiva. Pense em relaxar
mais de si mesmo.
diz
que
ela
só vai ajudá-los como advogaStellaação
pede
que
Adamastor
mantenha
as
sua mente para manter o equilíbrio.
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se da. Nico agride Armando e rouba impordesespera ao encontrar Aranha desacor- tantes papéis que o senhor iria entregar
sensibilidade lhe dará uma commais enérgico e deterBANCO
ao
dado.Sua
Sóstenes
a Luz sobre Você
suavaidoestar
preensão
completaconta
de um problema
minado
que juiz.
nunca hoje. Siga suas
complexo
a respeito
de alguém ao
novas prioridades. Você está se senconversa
com
Murilo.
seu redor. Os excessos estão lhe
tindo cansado e deveria se afastar
As aventuras de Poliana
dando problemas de peso, então vá
para ter uma mudança de ares e
com moderação. Você precisa perder
fugir da rotina. Marcelo chega em casa e fica deses• SBT
peso e fazer exercício,
você vai se
perado ao não encontrar João e Feijão.
sentir mais dinâmico.
Enquanto isso, o menino procura Durval
Teresa
vai sena
sentir
inspirado para
esta- para dormir na casa
Seu estado detenta
ânimo será
dinâmico. Mayra Você
padaria
e pede
Genoveva
convencer
que
belecer um maior equilíbrio na sua
Suas ações estão em sintonia com o
dele. deFilipa
pergunta
para Yasmin quem
perdoe
Rubens,
porque
sociedadevida.
in-A sensação
cansaço
lhe dá
seu ego
básico e isso
o tornaadinâuma noite
seria o mais bonito da escola
Você está
inundado
com diz queuma
achatranquila
o menino
teira mico
estáhoje.
falando
muito,
Mayra
nãopista: ela
ideal, descanse na sua própria casa.
uma sensação de bem-estar! Você
e confessa que, para ela, é João. Yasmin
se importa
os comentários
terá maiorcom
influência
sobre os outros, e que quer
A vogal do
meio
Região do
antigo
Egito onde
eram enterrados
os faraós

Único
pronome
com flexão
de gênero

Nunca, em
inglês

Parentes
que detestam Harry
Potter

repassa
ligações

Virgem

Rato, em
inglês

Alumínio (símbolo)
Tempestade comum
em áreas frias
montanhosas (pl.)

Não por
(?): de
nada

As coisas ver
vão Rubens
ficar muito pagar
agitadaspor tudo que fez. Com o
A atmosfera
sombria,guardião
difícil e
O será
sétimo
com as pessoas ao seu redor e você
austera e você vai fazer o seu melhor
"A ira (?)
(?)
complexo:
má consepretexto com
de todos
ver Jonhy,
Teresa
vai à casa
Eurico
a antena
vai ser bombardeado
os
para sair inaugura
dessa. Você precisa
reco- de telefolheira"
fonte de
fibras
(dito)
tipos
de
solicitações.
Não
diga
sim
a
nhecer
que está
sofrendo
tensão
em provonia em
Serro
Azul,
e de
Valentina
e Olavo de Mariano e ao ver Aída pensa
Única
todas.
Sua
energia
vai
voltar
para
iniletra com
nervosa no momento antes que você
cedilha foi ver Jocá-la.
Teresa
a Mariano que
discursam
na cerimônia. Mirtes prepara
ciar um projeto,
o que
significadiz
muito
pense que está simplesmente se torProfissional que
"(?)
para você.nhy, mas que já que está ali eles
seu site
notícias ofensivas. Geandro
nandode
impulsivo.
recebe e poderiam
Traviata",

mas não abuse.

Letra que
substituiu
o "ph"
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Escorpião

Governantas
Pintar (o
cabelo)
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Áries

Exportação
de países
pobres sem
refinarias

O de 64 casas pode também
servir para o jogo de xadrez
Nêutron Conselho Federal de
(símbolo) Contabilidade (sigla)

O
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E
D
I
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Touro

Etapa em processos Brigas; desavenças
seletivos que costuma País de (?), terra natal
utilizar a dinâmica de Interno; de Richard
grupos
Burton
íntimo
Casas

Significado
do "I", em
CIA

E
I NT E
R
P E T
V I
I N
S G
T I
C A R
C
O Ã
L
T E L
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I
VA L

horóscopo

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Negócios

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.
THIAGO CASONI

Sempre considerei as ações
dos homens
como as melhores intérpretes
dos seus pensamentos.
(John Locke)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram aniversário hoje -, Eneida S.
Oliveira, Louise Victorino, Dimas
Ramos Castilho, Claudecir Aparecido
de Oliveira, Simone Aparecida de
Freitas, Yuri Marcos dos Santos Silva
e Clévis José de Souza. Da coluna:
felicidades!

EXCELÊNCIA

IVANILDO COUTINHO e JOAQUIM COSTA PEREIRA
calibram a sintonia no evento que entregou ao
público o novo espaço gourmet na Concessionaria
Uvel (* ver matéria ao lado). Antenados e sempre
repartindo o Conceito CLASSE A da empresa, eles
estavam na maior alegria, no Café da Manhã que é
realizado toda segunda-feira às 7h da manhã.

Liderança

O Sebrae oferece oportunidade de aulas e atividades
abordando autoconhecimento e relações interpessoais,
de 4 a 6 de setembro, das 15h às 23h. Mais detalhes
pelo 3623-8100.

UMUARAMA, 03 DE SETEMBRO DE 2019
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Grupo UVEL
Referência em Inovação!
Um Café da Manhã festivo na manhã de ontem (2) serviu de cenário para a inauguração do
novo Espaço de Convivência da Concessionária Uvel Umuarama -, e contou com a presença dos diretores Ivanildo Coutinho e Joaquim Costa Pereira, o prefeito municipal Celso
Pozzobom, o vereador Júnior Ceranto, o presidente da ACIU Orlando dos Santos, a equipe
da construção, arquitetos e os colaboradores da concessionária. A benção feita pelo Padre
Michel fechou a solenidade alinhavando os discursos que foram focados em: trajetória de
sucesso, inovação, excelência e apreço aos consumidores. Celso Pozzobom enfatizou: “Onde
se fala Uvel lê-se ‘comprometimento’ e isso só enche de orgulho os Umuaramenses”.
FOTOS: THIAGO CASONI

Os diretores Ivanildo e Joaquim ladeados pelas autoridades presentes na Inauguração do NOVO Espaço

Lounge & Cafeteria: espaço e aconchego especialmente para o cliente Uvel
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CLASSIFICADOS

UMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

23

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO......16/17....................................VERMELHO............................COMPLETO, AUT, COURO....................................R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO......18/19....................................BRANCO.................................COMPLETO, AUT, COURO....................................R$ 96.900,00
COBALT
1.41.6
LTZSE..................................17/18.
............................................ 12/13
............................PRETO ................................. COMPLETO..............................................................
34.900,00
...................................BRANCO.................................COMPLETO.
..............................................................R$ R$
64.900,00
FOCUS
COBALT 1.8 LTZ ............................................ 13/13............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
...................................CINZA.
.....................................COMPLETO.
..............................................................R$ R$
39.900,00
ONIX1.8
1.0LTZ
LT......................................17/17.
COBALT
............................................ 14/15
............................BRANCO
.............................. COMPLETO..............................................................
41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO..............................16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
.
..................................BRANCO.................................COMPLETO.
.
..............................................................R$
53.900,00
ONIX
1.4
EFFECT...........................18/19.
CRUZE SEDAN LT TURBO..............................16/17............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE
LTZ I TURBO ..........................16/17
............................VERMELHO
......................... COMPLETO,...............................................................R$
AUT, COURO ....................................... R$
87.900,00
...................................PRATA.
.....................................COMPLETO
44.900,00
ONIXSEDAN
1.0 LT......................................17/18.
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
...................................BRANCO.................................COMPLETO.
37.900,00
ONIXSEDAN
1.4 LT......................................15/15.
CRUZE
LTZ II TURBO .........................17/18
............................PRETO ................................. COMPLETO,...............................................................R$
AUT, COURO ....................................... R$
94.900,00
HYUNDAI
IX35
.............................................
14/15
............................PRATA..................................
COMPLETO,
AUT,
COURO
.......................................
R$
64.900,00
ONIX 1.4 LT......................................18/19....................................BRANCO.................................COMPLETO................................................................R$ 48.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT ....................................... 16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
...................................BRANCO.................................COMPLETO.
..............................................................R$ R$
39.900,00
ONIX
ONIX
1.41.4
LTZ LTZ...................................13/14.
................................................ 13/14
............................PRATA.................................. COMPLETO..............................................................
39.900,00
ONIX 1.4 LTZ ............................................... 16/16............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
.
...........................17/18.
.
..................................BRANCO.................................COMPLETO,
AUT.....................................................R$
54.900,00
ONIX
1.4
LTZ
AT..
PRISMA 1.4 LTZ ............................................ 13/14............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10
LT 2.8 4X4
.........................................
............................PRATA..................................
COMPELTO,...............................................................R$
AUT..................................................... R$
95.900,00
...................................PRATA.
.....................................COMPLETO.
62.900,00
RANGER
3.0ATLIMITED
4X4..........11/12.14/15
S10 LT 2.8 4X4 AT ......................................... 16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
...................................BRANCO.................................COMPLETO,
R$ R$
109.900,00
S10
LT 2.8
AT...........................16/17.17/17
S10
LT 2.8
4X44X4
AT .........................................
............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT..................................................
AUT ..................................................
119.900,00
S10
LTZ
2.8
4X2
DIESEL
................................12/13
............................PRETO
.................................
COMPLETO,
AUT,
COURO
.......................................
86.900,00
92.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 AT.......................14/14....................................BRANCO.................................COMPLETO, AUT, COURO....................................R$ R$
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
...................................PRATA.
.....................................COMPLETO,
34.900,00
SPIN
LT 1.8
AT.................................12/13.13/14
SPIN
LT 1.8
AT ..............................................
............................PRETO
................................. COMPLETO, AUT.....................................................R$
AUT .................................................... R$
42.900,00
SPIN LT 1.8 AT .............................................. 14/15............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
.
..................................PRETO.....................................COMPLETO,
AUT.....................................................R$
39.900,00
SPIN
LT
1.8
AT.................................13/14.
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................ 14/14............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER
LTZ ................................................
............................BRANCO
.............................. COMPLETO, AUT.....................................................R$
AUT, COURO, TS ................................. R$
62.900.00
...................................PRATA.
.....................................COMPLETO,
63.900,00
TRACKER
1.8 LT..............................15/16.13/14
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
MARIO DE ALCANTARA - LAVANDERIA, firma inscrita nº CNPJ
10.257.892/0001-64, situada na
Avenida Rio Grande do Norte, 5005,
Praça Anchieta, CEP: 87504-000,
nesta cidade de Umuarama, Estado
do Paraná, comunica o extravio do
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 27.718.
Com esta publicação o mesmo
fica sem nenhum efeito legal.

EDITAL

UMUARAMA, 03 DE SETEMBRO DE 2019

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE
OPERAÇÃO
SILVA E MACHADO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL
LTDA, Inscrito no CNPJ. 23.214.804/0001-99
torna público que requereu do IAP, a Licença de Operação, para comércio de combustíveis a ser implantada na Rodovia PR 567 – Lote. 448-A – Distrito São
Lourenço, Munícipio de Cianorte, Estado do Paraná.
SÚMULA DE RECEBIMENTO LICENÇA DE
INSTALAÇÃO
SILVA E MACHADO COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, Inscrito no CNPJ. 23.214.804/000199 torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Instalação, n. 132304, com data de vencimento
07/10/2019, emitida em 17/10/2017, para comércio de combustíveis a ser implantada na Rodovia PR
567 – Lote. 448-A – Distrito São Lourenço, Munícipio

de Cianorte, Estado do Paraná.
EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA MARCELO PIMENTEL BERTASSO CÍVEL DA
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que pelo presente CITA o(a) requerido(a) Luis Eduardo Souza, inscrito no CPF nº 700.403.871-86, atualmente em lugar incerto e não sabido,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de Ação Ordinária sob nº 0012393-14.2014.8.16.0173 - Projudi,
onde é requerente Itaú Unibanco S/A e requerida Luis Eduardo Souza, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente: RESUMO DA INICIAL:
O réu, como titular da conta corrente nº 01188-1, junto à agência 8442 do Autor, e em decorrência do não pagamento do cartão de crédito, contraiu
empréstimo denominado SOB MEDIDA CARTÃO COMPOSIÇÃO, operação contrato nº 42052/766679948, celebrado na data de 07/08/2013 no valor
de R$ 68.290,77, para pagamento em 12 parcelas. Ocorre que o réu, apesar de insistentemente cobrado para solução na esfera extrajudicial, deixou
de pagar as parcelas do empréstimo desde a vencida em 05/09/2013, acarretando o vencimento antecipado da dívida. Em razão disso, o réu deve ao
Autor a quantia de R$ 76.338,39, na data de 22/09/2014. Demais requerimentos de praxe. Fica o(a) requerido(a) CITADO(A) de que por este Juízo
de cartório tramitam os autos supramencionados, tendo sido recebido no dia 31 de outubro de 2014, pelo Dr. Marcelo Pimentel Bertasso, MM. Juiz de
Direito desta Vara à época, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, conteste a presente ação, sob pena de revelia, caso em que será nomeado curador
especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o
PROJUDI
0014307-45.2016.8.16.0173
Ref.Lei.
mov.Umuarama,
147.1 - Assinado
Marcelo Pimentel Bertasso:12732
presente
que- Processo:
será publicado
e afixado na forma- da
17 dedigitalmente
julho de por
2019.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA
2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR CEP: 87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo:
Classe Processual:
Assunto Principal:
Valor da Causa:
Exequente(s):
Executado(s):

0014307-45.2016.8.16.0173
Cumprimento de sentença
Prestação de Serviços
R$ 14.707,28
ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA
ANDERSON CORREA DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem que, através dos autos nº. 0014307-45.2016.8.16.0173 de Cumprimento de Sentença
onde é exequente Associação Paranaense de Ensino e Cultura e executado(a) Anderson
Correa dos Santos, vem tornar público e de conhecimento geral de que por este ato procede a
INTIMAÇÃO do(a) executado(a) Anderson Correa dos Santos, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº
091.528.139-24, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 14.707,28, sob pena de ser acrescida ao montante
da condenação multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no percentual de 10% (dez por
cento).
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no
futuro não aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e
afixado na forma da Lei.
Umuarama, 05 de agosto de 2019.
Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYFK 73HL7 D9735 FR7TA

06/08/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: Edital
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Ginastas de Umuarama
no pódio do Paranaense
Ginastas de Umuarama participaram do Campeonato Paranaense em
São José dos Pinhais-PR, trouxeram
medalhas importantes para o esporte
do município. Elas não só marcaram
presença, como subiram ao pódio. A
competição começou na quinta-feira
(29/08) e seguiu até o domingo (1/09).
A equipe Juvenil do nível 3, formada pelas atletas Rhayne Lauany,
Laila Maria e Mikaelly Vitória, conquistou ouro.
Já no aparelho maça, a atleta
Rhayane foi campeã na geral.
Mikaelly ficou em terceiro lugar na
mesma modalidade.
Houve também a representação na
categoria Juvenil Nível 2, Flávia Araújo
e Isabella Sperandio, apesar de não
terem trazido medalhas, se destacaram na competição, que serviu de
experiência no currículo esportivo. O

Próximo Desafio

A equipe agora se prepara para a
Copa Regina Mundi – que acontece
dia (25) em Maringá, onde estarão
participando aproximadamente
25 atletas – e para o Campeonato
Paranaense de Conjunto que ser
realizado entre 31 de setembro e
2 de novembro, em Londrina, nas
categorias Pré-infantil e Infantil.

mesmo aconteceu com as
ginastas Heloá Silva e Ana
Júlia Barbosa da categoria
pré-infantil nível 3.
Segundo Juliana Pizzico,
técnica da equipe, foi uma
grande conquista. “Realmente,
foi muito impor tante para
equipe a conquista. Estamos
felizes, levamos o nome de
Umuarama ao lugar mais alto
do pódio. Estes resultados são
frutos de muito treinamento,
dedicação e trabalho duro”.
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AS atletas que participantes, juntamente
de suas treinadoras, comemorando a
conquista de medalhas e troféus.
A Fiel Capital da Amizade promoveu
no domingo (1º) uma confraternização
em alusão ao 109º aniversário do
Corinthians, que é comemorado em 1º
de setembro.
Na ocasião, a diretoria e os associados
serviram os petiscos na sede que foi
decorada. O espaço foi aberto ao
público e a participação na confraternização foi gratuita.
Os corinthianos também aproveitarão a oportunidade para assistir em conjunto o jogo do
Timão contra o Atlético-MG. O Corinthians venceu por 1 a 0.
A Fiel Capital da Amizade é associação que representa os torcedores do Corinthians em Umuarama.

