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‘Dose Certa’ multa atacados em 
mais de meio milhão na região

Algumas das empresas situadas na área jurisdicional da Receita Estadual de Umuarama e 
que foram fiscalizadas durante a ‘Operação Dose Certa’, tiveram multas que vão superar 
o valor de R$ 500 mil. A operação que foi realizada simultaneamente em todo o território 

paranaense, fiscalizou atacados de bebidas. A intenção foi encontrar estabelecimentos que 
estariam comercializando produtos adquiridos sem notas fiscais. l Págs. 12e13

Audiência Pública 
apresenta investimento 
de mais de R$ 31 milhões 
em grandes obras 

Apesar da derrota para o 
Dois Vizinhos fora de casa, 
Afsu continua em sétimo 
na tabela

ALEX MIRANDA

Bazar do Observatório
Acontece hoje (6) à tarde, o Bazar do Observatório Social de Umuarama. Serão comercializados produtos 

eletrônicos, telefones celulares, brinquedos e peças de vestuário apreendidas pela Receita Federal. A 
distribuição de senhas começa às 9h e a abertura dos portões acontece às 13h. l Pág. 6
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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
28/09 - 15h27


26 13 


28 19

Sexta




17 9 


25 13

SábadoSábado

Cheia
14/09 - 01h35

Diante da difi culdade, de 
onde vem a redenção?

Nublado com 
muitas nuvens

Padre Ezequiel - contatoo@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.

01 02 09 10 16 23 28
concurso: 0198

04 16 32 43 47 49

concurso: 1983

concurso: 1379

09 18 19 22 42 47
concurso: 2185

concurso: 5065

15 20 66 69 76

concurso: 5420

43.720
16.964
87.666
40.688
90.964

JANEIRO

JOINVILLE/SC

concurso: 1860

01 02 03 04 05 10 11 15 
17 18 19 21 22 23 24

concurso: 2001

01 03 11 17 19 29 31 
35 49 50 53 57 63 79

83 87 89 91 95 99

05 06 15 31 38 40

15 35 37 46 47 49 58

‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘

Nublado com 
muitas nuvens

Nublado com 
muitas nuvens

Nublado com 
muitas nuvens

Na nossa vida, nós topamos com limites. Não podemos fazer 
tudo, conseguir tudo, resolver todos os problemas como a gente 
pensa. E assim nos sentimos sufocados pendências a fazer; livres, 
mas ao mesmo tempo dependentes de outros e exigidos pelas 
situações. Nos vemos presos diante de muitas situações, de diver-
sas circunstâncias que fogem do nosso controle. Esse cenário se 
estende sobre a nossa vida como que nos encobrindo por sombras 
poderosas e só conseguimos nos livrar delas com muita difi cul-
dade. Apesar dos esforços que fazemos, também nos culpamos 
por muitas coisas, acabamos fi cando doentes, somos acometidos 
por medos, dúvidas, sentimentos depressivos.

Em tudo isso, desejamos sempre a liberdade, a superação, a 
realidade redentora. Desejamos a redenção de tudo isso e aqui, 
exatamente, entra o sentido da palavra redenção. O que é reden-
ção? Quem nos liberta desse peso? 

A questão decisiva é como nós entendemos e experimentamos 
a redenção. Como cristãos entendemos, às vezes, a redenção no 
sentido de salvação, ou seja, acreditamos que vamos ser salvos 
depois da morte, vamos para o céu, e essa seria a redenção. 

O olhar para a bíblia mostra outra coisa. A redenção começa aqui. 
Na história de Jesus se conta que ele veio para nos redimir, 

salvar e curar. Ele curou enfermos, endireitou curvados, perdoou 
os pecados dos pecadores e deu às pessoas desanimadas nova 
disposição e coragem de viver.

Isso mostra que nós experimentamos a redenção aqui e agora, 
em nossa vida, mas a redenção inclui também a morte. Saber disso 
é uma realidade terapêutica e libertadora. Jesus não veio só para 
que nossa situação melhorasse aqui e nem só para dar o céu. 
Redenção é  para toda a vida, incluindo vida e morte. Também na 
morte não somos deixados sós, mas junto com Ele atravessamos 
a porta para a vida eterna. Ele nos precedeu em sua morte para 
tirar de nós o medo da morte.

 O minis-
tro da 

Economia, 
Paulo 

Guedes, 
disse lamentar a desi-

dratação adicional 
sofrida pela reforma 

da Previdência no 
Senado, que prevê 

economia de R$ 
870 bilhões em dez 

anos com a reforma, 
menor que a apro-

vada na Câmara, de 
R$ 933,5 bilhões. 

“Claramente lamento a desidrata-
ção do texto original, mas entendo. 

(...) Mas obviamente bondades serão 
aprovadas e maldades não (na PEC 

paralela). Aí amplia o buraco mais um 
pouquinho (na economia da reforma)”.
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IML na pauta
A deputada estadual Cristina Silvestri (PPS), 
procuradora especial da mulher da Alep, esteve em 
reunião, na quarta-feira (4), com a direção do Instituto 
Médico-Legal (IML) para debater o atendimento às 
mulheres vítimas de violência sexual na instituição. 
Hoje, mulheres que sofrem este tipo de crime são 
atendidas através de um programa específico, em 
parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), 
porém, são necessários mais médicos para que a 
iniciativa continue com um bom funcionamento.

03POLÍTICAUMUARAMA, 06 DE SETEMBRO DE 2019

Precariedade
das prisões

Os desafios do sistema 
prisional paranaense e a 
necessidade de conter a cul-
tura do encarceramento são 
temas da audiência pública 
que será realizada pela 
Comissão de Direitos Huma-
nos e Cidadania, presidida 
pelo deputado Tadeu Veneri 
(PT), no dia 9, no plenarinho 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) às 9h.

O debate é uma parceria 
com a Pastoral Carcerária 
Nacional e Estadual. Veneri 
defende a redução do nível de 
encarceramento com a subs-
tituição por outras medidas, 
dentro do que prevê o con-
ceito de justiça restaurativa, 
que prevê o cumprimento da 
pena fora dos presídios.

“É preciso que façamos 
uma reflexão sobre o que sig-
nifica o sistema prisional, a 
forma como ele tem atuado no 
Paraná e no Brasil e quais as 
perspectivas que temos diante 
de um encarceramento em 
massa”, relatou o deputado.

O Paraná tem um déficit 
de aproximadamente 3.000 
vagas nas penitenciárias e 
de cerca de 9.600 nas pri-
sões provisórias. Os dados 
foram publicados pelo jornal 

Folha de São Paulo, infor-
mando ainda que o número 
de presos cresceu 334% nos 
primeiros meses deste ano.

“Se continuar dessa forma, 
é um processo que, fatal-
mente, vai entrar em colapso. 
Chegaremos a um ponto em 
que não teremos mais condi-
ções. 40% de toda a massa 
carcerária ainda não foi jul-
gada. Isso é um absurdo. Pes-
soas que passam seis meses, 
três anos presas para depois 
serem absolvidas. É preciso 
que façamos um debate de 
quais caminhos o Paraná irá 
trilhar”, disse Veneri. 

De acordo com o Sindi-
cato dos Agentes Penitenciá-
rios do Paraná, são cerca de 
vinte e quatro mil presos em 
unidades penais em todo 
o estado. A superlotação e 
a falta de estrutura física e 
humana nas prisões e carce-
ragens tornam a ressocializa-
ção impossível, disse Veneri. 
O Ministério Público Estadual, 
Sindicato dos Agentes Peniten-
ciários, Depen, Conselho das 
Comunidades e Arquidiocese 
de Curitiba, Tribunal de Justiça 
do Paraná, Pastoral Carcerária 
Estadual e Pastoral Carcerária 
Nacional forma convidadas.

AUDIÊNCIA pública proposta pela Comissão de Direitos Humanos da Alep debate 
o sistema prisional do Paraná

GERALDO BUBNIAK/AEN

Equipe capacitada
Os profissionais do IML são capacitados para fazer 
o atendimento pericial às pessoas em situação 
de violência doméstica e sexual, de acordo com 
os procedimentos preconizados pela doutrina em 
medicina legal e pela legislação vigente. A perícia 
e coleta de vestígio do crime são materiais que 
permitem fazer o exame de DNA como procedimentos 
para identificar o autor. Processo que, no futuro, vai 
contribuir para a punição do culpado.

 Atendimento
“Nosso objetivo é 
assegurar que a mulher 
que sofre uma agressão 
sexual seja bem acolhida 
e orientada. Mas, 
mais que isso, que o 
atendimento seja feito 
em tempo hábil, para 
que os exames possam 
ser efetivos, auxiliando 
assim na identificação 
e prisão dos autores”, 
afirmou a procuradora 
e deputada estadual 
Cristina Silvestri.

Apoio
Aldo Pesarini, diretor 
do IML do PR, e Leon 
Grupenmacher, diretor 
da Polícia Científica, 
apoiaram o programa 
criado para priorizando 
a humanização de 
atendimento às mulheres 
vítimas de violência. Na 
reunião, foi abordada a 
questão dos protocolos 
envolvidos no processo e 
a extensão do programa 
às Regionais de Saúde do 
interior.

Vulnerabilidade
A direção do órgão, integrante do sistema de 
segurança pública, fez uma explanação sobre o fluxo 
de abordagem às mulheres agredidas, que envolve 
os hospitais de referência e serviços de saúde 
pública sob a responsabilidade da SESA. Também foi 
destacada a importância da presença de uma equipe 
multidisciplinar neste momento: “É fundamental toda 
a atenção às mulheres nesta situação de extrema 
vulnerabilidade”, frisou a deputada.
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Cresce violência
contra a mulher

L e v a n t a m e n t o  d o 
Governo do Paraná mostra 
que o número de registros 
de violência doméstica no 
estado tem aumentado. 
De janeiro a junho deste 
ano foram 26.228 ocor-
rências, contra 21.048 no 
primeiro semestre do ano 
passado. O aumento foi de 
24,6% (ou 5.180 registros 
a mais). São ocorrências de 
diversas naturezas, desde 
agressão verbal até lesão 
corporal, contra ambos os 
sexos, sempre dentro do 
ambiente doméstico. Na 
avaliação dos especialis-
tas do Governo, os dados 
indicam que buscar ajuda 
vem deixando de ser tabu, 
principalmente entre as 
mulheres, em função do 
empenho dos órgãos públi-
cos em orientar sobre a 
importância da denúncia.

ONDE BUSCAR AJUDA 
A Procuradoria Especial 

da Mulher da Assembleia 
Legislativa do Paraná é um 
órgão de defesa dos direitos 
femininos, que trabalha tam-
bém na fiscalização e estru-
turação da rede de proteção 
à mulher nos municípios 
paranaenses. O órgão está 
aberto, ainda, para receber 
denúncias de discriminação 

e violência contra a mulher, 
promovendo os encaminha-
mentos necessários em 
busca de soluções rápi-
das e eficazes. Assim, as 
mulheres que precisam de 
ajuda podem procurar a 
Procuradoria Especial para 
sanar dúvidas e pedir auxí-
lio no encaminhamento de 
situações voltadas à vio-
lência de gênero e empo-
deramento feminino pelo 
telefone (41) 3350-4233.

As Delegacias da Mulher, 
instaladas em diversas 
regiões do Paraná, são tam-
bém locais indicados para 
que vítimas de qualquer 
forma de violência domés-
tica possam buscar ajuda e 
orientação logo ao primeiro 
sinal de abuso. Onde não 
existe uma delegacia espe-
cializada, quem precisar 
denunciar qualquer tipo de 
abuso, casual ou recorrente, 
pode dirigir-se à Delegacia de 
Polícia Civil da localidade, ou 
ainda, fazer a denúncia pelos 
números 181 ou 180. Já em 
casos de urgência e emer-
gência, ou seja, no exato 
momento que a agressão 
esteja acontecendo, a orien-
tação é que quem sofre, ou 
quem presencie o fato, ligue 
no 190, da Polícia Militar.

A Procuradoria Especial da Mulher da Alep está implementando uma série de ações 
com o objetivo do fortalecimento da cidadania das paranaenses

CAIO BUDEL
Receita no Paraná
O presidente da Ocepar, 
José Roberto Ricken, 
defendeu novamente, em 
Brasília, a permanência da 
superintendência da Receita 
Federal em Curitiba. De 
acordo com a proposta do 
governo, a ideia é reduzir o 
número de unidades no país e 
centralizar em Porto Alegre as 
demandas de Santa Catarina, 
Paraná e Mato Grosso do Sul.  

Fundo da segurança
A Comissão de Constituição 
e Justiça aprovou, com 
emendas, o projeto do 
governador Ratinho Junior 
que cria o Fundo de 
Segurança Pública que vai 
gerir os recursos repassados 
pelo fundo nacional da 
área destinados a ações, 
projetos e programas de 
combate à criminalidade e 
prevenção à violência.

Parque Vila Velha
A Secretaria do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo publicou o edital 
para concessão do Parque 
Estadual de Vila Velha. O 
edital é dirigido a empresas 
interessadas em investir na 
melhoria da estrutura do 
parque e do seu entorno, 
potencializando os atrativos 
turísticos do local.

Rodovia do Café
Líderes de Apucarana e região 
participaram de audiência 
pública de mobilização em 
defesa da duplicação da 
Rodovia do Café até Ponta 
Grossa. A concessionária que 
explora os pedágios na rodovia 
pretende suprimir 90 km da 
obra. “É inaceitável a alegação 
de falta de recursos para 
deixar de fora essa duplicação. 
A concessionária arrecadou 
bilhões com tarifas abusivas 
de pedágio, durante quase 20 
anos, e o dinheiro deveria ter 
sido investido em obras”, diz o 

deputado Tercilio Turini (PPS), 
que coordenou o encontro.

Boca Aberta Junior
O TRE julgou improcedente 
a representação que pedia 
a cassação do mandato do 
deputado Boca Aberta Junior 
(Pros). A irregularidade 
cometida pelo deputado 
durante sua campanha não foi 
considerada grave o suficiente 
para justificar a cassação. A 
representação do PDT indicava 
que foram ocultadas despesas 
com publicidade.

Apreensão
Há uma apreensão de 
empresários do agronegócio 
brasileiro quanto ao discurso 
do presidente Jair Bolsonaro 
na assembleia-geral da 
ONU no próximo dia 20. A 
preocupação é com a fala 
sobre a Amazônia e o temor é 
que continue subindo o tom. 
A beligerância só prejudica as 
exportações do setor.

Startups na Copel
O programa de inovação 
da Copel lançou edital para 
selecionar startups que 
podem ter acesso a fundo de 
pesquisa de R$ 10 milhões. 
A metodologia do programa 
é da Fiep e podem participar 
empresas com seis meses de 
CNPJ, que tenham produto, 
serviço ou processo inovador, 
com sede no Brasil. As 
inscrições vão até o dia 13 
de outubro e o resultado 
será divulgado em 18 de 
novembro. Mais informações 
no www.copelmais.com.

Feira Paraná
O prefeito Marcelo Rangel 
(PSDB) fez ontem o lançamento 
oficial da Feira Paraná e da 41ª 
Exposição Feira Agropecuária 
e Industrial de Ponta Grossa 
- que serão realizadas de 18 
a 27 de outubro no Centro 
Agropecuário e Centro de 
Eventos de Ponta Grossa.
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Aciu ofereceu curso de
capacitação em cobrança

O contador e advogado Braz 
Ismael Vendramini atua na área 
de crédito e cobrança há mais 
de 20 anos e apresentou na Aciu 
(Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama) o curso 
“Análise de Crédito e Cobrança 
de Dívidas”, entre os dias 02 e 
05 de setembro. O objetivo foi 
repassar informações e proce-
dimentos práticos na gestão e 
supervisão da cobrança de dívi-
das. O curso foi destinado aos 
profissionais envolvidos dire-
tamente ou indiretamente com 
Cadastro, Crédito e Cobrança.

O material didático foi dividido 
em dois módulos: “Análise de 
Crédito”, entre os dias 2 e 3, e 
“Cobrança de Dívidas”, nos dias 
4 e 5. Nos dois primeiros dias, 
segundo o especialista, foram 
abordados temas relacionados à 
medidas preventivas para evitar 
a inadimplência, como qualidade 
das informações cadastrais e 
segurança nas liberações de cré-
dito, análise do comprometimento 
de renda, análise pessoa física e 
jurídica, as fontes de consulta de 
informações cadastrais, o risco do 
endividamento, prevenção a golpis-
tas, entre outros.

Durante o segundo módulo, 

que foi apresentado no terceiro 
e no quarto dia de curso, segundo 
o especialista, os par ticipan-
tes foram orientados em como 
cobrar clientes inadimplentes, 
políticas de crédito e cobrança, 
Código de Defesa do Consu-
midor, técnicas que levem ao 
acordo com os devedores, como 
lidar com situações difíceis, e 
simulações de casos práticos.

“Muitos comerciantes ainda 
vendem na confiança ou entregam 
produtos condicional e depois não 
possuem título ou contrato que las-
treie um protesto ou uma inclusão 
no SPC Brasil. Por isso eu vejo que 
este tipo de curso é válido, pois 
mostra para os comerciantes a 

importância de se obter garantias 
na hora de vender a prazo”, explica 
o Presidente Orlando Luiz Santos.

PÚBLICO
O curso teve a par ticipação 

de 33 colaboradores de diversas 
empresas associadas a Associa-
ção. Entre elas, o Colégio Prisma, 
a Agropecuária Aliança, O Boti-
cário, Uvel, A Preferida, Bonfim 
Tintas, Unipar, Dias Motos/Bike, 
Estofados Parati, Paulinho Pneus, 
Paraíso das Camas, Sorvetes Guri, 
Farmácia Mabri, Laborderm, Des-
tro, Colégio Alfa, Hospital Cemil, 
Edman Bazan Cosméticos e Holi-
day/Paraíso Presentes. Os partici-
pantes também receberam apos-
tila, coffee break e certificado.

Artesanato
A Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Umuarama 
(Aciu) organizou na última terça-
-feira (3), a primeira reunião de 
empresários do ramo de artesa-
natos com o objetivo de criar o 
Núcleo de Artesãos. A reunião 
foi coordenada por Guilherme 
Turcato, diretor setorial e pelo 
consultor Adriano Rodrigues.

A Legião Feminina de Combate ao Câncer (LFCC) agradeceu aos envolvidos na Jornada 
Acadêmica Integrada das Engenharias e Sistemas de Informação (JETI 2019), da Unipar 
de Umuarama. Os estudantes e professores se mobilizaram e conseguiram arrecadar cerca 
de 600 quilos de alimentos, que foram repassados ao hospital Uopeccan. A jornada 
aconteceu entre os dias 12 e 17 de agosto. Os cursos de Engenharias Agronômica, Civil e 
Mecânica e o curso de Sistemas de Informação da Unipar integram o evento acadêmico. Os 
alimentos doados à Uopeccan já estão sendo utilizados na montagem de cestas básicas, que 
são repassadas para pacientes carentes que fazem tratamento na unidade.

DIVULGAÇÃO
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Bazar do Observatório terá
produtos apreendias pela RF

Acontece hoje (6) e amanhã (7), 
na Casa da Amizade – Rotary Clube 
–, em Umuarama, um bazar para arre-
cadar fundos em prol do Observatório 
Social. Serão comercializados produ-
tos apreendidos pela Receita Federal.

O objetivo do Observatório Social 
é direcionar a arrecadação na centrali-
zação de seus trabalhos em escritório 
próprio e na manutenção de um funcio-
nário em horário de expediente.

Todos os produtos são impor-
tados e foram apreendidos pela 
Receita Federal no decorrer do ano 
de 2017. As mercadorias foram dis-
ponibilizadas através de doação para 
o Observatório Social de Umuarama. 

Os interessados podem comprar 
equipamentos eletrônicos, brinque-
dos, per fumes, maquiagens, roupas, 
entre outros produtos.

Os produtos serão comercializados 
individualmente, com preços mais 
baixos do que no mercado local. Por 
exemplo, um carrinho de brinquedo, 
com controle remoto e motor elétrico, 
que suporta dentro de sua estrutura o 
peso uma criança com idade entre 2 e 
5 anos, será comercializado pelo preço 
estipulado pela Receita Federal, cerca 
de R$ 700. “Na tarde desta quinta-
-feira estamos encaixotando tudo e 
fazendo as últimas avaliações de pre-
ços e quantidade de mercadorias’, 

explica Kenny Gonçalves, Presidente 
do Observatório Social.

SENHAS
Os preços variam entre R$ 10 e 

R$ 1.200 e serão distribuídas senhas 
a partir das 9 da manhã desta sexta-
-feira (6). Os portões abrirão às 13h 
com a convocação das 80 primeiras 
senhas. A cada 30 minutos, outras 80 
pessoas serão chamadas.

O Observatório Social de Umua-
rama iniciou o monitoramento e a 
par ticipação nos processos licita-
tórios da Prefeitura no último qua-
drimestre de 2017 e desde então, 
acompanha mais de 260 licitações.

“De todas as licitações acompa-
nhadas pelo Observatório Social nesse 
tempo, já ultrapassamos a marca dos 
R$ 20 milhões em economia para os 
cofres públicos, quase 20% de des-
conto sobre os valores licitados”, com-
plementou o presidente da entidade.

Estruturação
“Também queremos possibilitar ao observatório treinar novos voluntários e começar 

a atuar de forma mais dinâmica nos demais eixos de atuação da organização, levando em 
consideração as diretrizes do Observatório Social do Brasil”, encerra o presidente.

ALEX MIRANDAA

A sala do observatório ficou 
lotada de caixas cheias de 
mercadorias
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RESIDÊNCIA JD. ATLÂNTICO RESIDÊNCIA - PQ. METROPOLITANO

EDIFÍCIO SERRANO SALÃO COMERCIAL - PQ. METROPOLITANO

Rua Felício Conceição Gonçalves, 3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. 
Alto São Francisco. Terreno com 240,00m². Casa nova, em alvenaria 

com 130m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, 
espaço gourmet c/ churrasqueira, área de serviço coberta e garagem.

Residência recém-reformada, pronta para morar.

R$ 290.000

Casa contendo 03 quartos, sala, copa, cozinha com balcão, espaço 
gourmet, banheiro social com armário, vaga de garagem coberta e espaço 
nos fundos. Localização privilegiada, próximo ao Shopping Palladium, no 

futuro Centro da cidade. Valorização garantida.

R$ 195.000

Apto 201 - 2º Andar - Jd. dos Príncipes 
01 suíte, 02 quartos, BWC social, sala ampla, cozinha, lavanderia e 01 

vaga de garagem. Excelente localização, próximo ao Centro entre Unipar 
Campus III e a Praça Miguel Rossafa.

R$ 285.000

Localizado no Pq. Metropolitano - Lote 06, Quadra 01 com 600m², 
contendo 132,00m² de escritório e 300,00m² de salão. Totalmente pronto!

Ótima oportunidade para levar seu negócio para a região que mais 
cresce em Umuarama.

R$ 920.000
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Educação finaliza preparativos
do Desfile de Sete de Setembro

O prefeito Celso Pozzobom e 
a secretária municipal de Educa-
ção, Mauriza Lima, aproveitaram 
reunião preparatória ao Desfile 
de Sete de Setembro, que será 
realizado a par tir das 9h do pró-
ximo sábado, para distribuir kits 
de bandeiras oficiais do municí-
pio, do Paraná e do Brasil para as 
escolas municipais de Umuarama.

“Este foi um ‘presente’ para esti-
mular a cidadania e a valorização 
dos símbolos nacionais nos esta-
belecimentos de ensino – onde elas 
substituirão as bandeiras antigas –, 
assim como deve ser o desfile cívi-
co-militar, uma tradição que resga-
tamos pela importância de propagar 
o amor à pátria aos nossos alunos, 
que são os futuros cidadãos umua-
ramenses”, afirmou o prefeito.

A secretária Mauriza agradeceu a 
presença de todos, representantes 
de escolas, associações, entidades 
assistenciais, organizações militares 
e religiosas que foram convidadas 
a participar do desfile e aceitaram 
a missão. “Sabemos que não é 
fácil organizar um bloco, uma agre-
miação, uma turma que seja para 
desfilar no Dia da Independência, 
mas é uma grande satisfação ver 
tanta gente engajada, animada e 
disposta a levar as cores do nosso 

Detalhes
A coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, Maria Aparecida Lima 

Meira Nakasugui, explicou que as instituições devem manter o ritmo no dia do des-
file, ficar atentas ao movimento do bloco da frente, deixar pelo menos dois metros 

de distância até o próximo participante e chegar à posição inicial no desfile com uma 
hora de antecedência. Haverá suporte do Corpo de Bombeiros e Secretaria Munici-
pal de Saúde para emergências médicas e os banheiros da Praça Arthur Thomas – 

onde começa o desfile – estarão liberados para os participantes.
Os blocos e agremiações seguirão pela Avenida Paraná (que estará interdi-

tada para veículos) até a Praça Santos Dumont, passando pelo palco das auto-
ridades, e depois poderão se dispersar. Haverá transporte para as escolas (ida e 

volta) da sede e distritos, com horários já informados.

país para o centro da cidade. O des-
file reúne famílias, comunidades, 
grupos sociais e temos certeza que 
o público vai adorar”, disse.

Para o prefeito Celso Pozzobom, 
é gratificante ver a adesão e o inte-
resse da sociedade em participar, 
junto com o município, de uma pro-
moção tão impor tante em pleno 
feriado. “Essa parceria engrandece 
o nosso Município, o Estado e o 
País. Temos recebido muitos recur-
sos do governo estadual e federal, 
que ajudam a garantir os direitos 
básicos dos cidadãos, mas o des-
file é uma demonstração de amor 

à pátria, uma gratidão que temos 
pela nossa Nação”, disse.

E continuou: “Agradeço aos mui-
tos parceiros que se juntam à Pre-
feitura a cada ano, para tornar esta 
festa ainda mais bonita. Esses kits 
de bandeiras que entregamos às 
escolas foram comprados com recur-
sos do município (cerca de R$ 16,5 
mil) e vão ajudá-las a manter viva 
esta chama”, completou Pozzobom.

QUEM DESCE A AVENIDA
Neste ano, o desfile de Sete de 

Setembro terá 66 agremiações, 
sendo cinco militares, além da Polí-
cia Civil, Guarda Municipal e Samu, 
as 22 escolas municipais, 23 entida-
des, associações e clubes de serviço, 
duas instituições privadas de ensino, 
a Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer com cerca de 300 componen-
tes, um hospital, blocos das duas 
universidades locais, uma empresa, 
a escritora e Miss Brasil Sênior, Anecy 
Oncken, Espaço Umuaraminha, uma 
igreja católica, um grupo de canil e 
defensores dos animais, e a frota de 
veículos adquiridos pela Prefeitura 
entre 2017 e 2019.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

PREFEITO Celso Pozzobom, ao lado da secretária de Educação, durante a entrega dos kits
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Ficha Limpa
O prefeito Celso Poz-

zobom (PSC) sancio-
nou, nesta semana, a 
Lei derivada do projeto 
39/2019, que exige que 
fornecedores em licita-
ções e contratos públi-
cos sejam ‘ficha limpa’. 
O projeto é de autoria do 
vereador Mateus Barreto 
(PPS). A lei proíbe que 
empresas ou indivíduos 
que tenham condenação 
em processos sejam 
fornecedores da prefei-
tura. Para o autor tra-
ta-se de um avanço no 
combate à corrupção.

“O  bom uso  do 
dinheiro público faz com 
que consigamos aten-
der bem e investir cada 
vez mais em educação, 
saúde, infraestrutura, 
entre outros”, publicou 
nas redes sociais Bar-
reto, à época da votação 
na Câmara, quando o pro-
jeto foi aprovado.

Diz a lei em seu artigo 
primeiro que “Ficam proi-
bidas de participar de lici-
tações e de celebrar com 
o Poder Público Municipal 
contratos administrati-
vos de obras, serviços, 
compras, alienações e 
locações. As pessoas 
físicas, os empresários 
individuais, as pessoas 
jurídicas de direito pri-
vado elencadas no art. 
44 do Código Civil e as 
cooperativas, que tenham 
em seus quadros sócios, 
associados ou cooperados 
condenados em processos 
criminais transitados em 

julgado ou decisão con-
denatória proferida por 
órgão judicial colegiado, 
por praticar ou concorrer 
para a prática dos crimes 
previstos nos ar tigos 
184, 312 a 318, e 332 
a 337-A, do Código Penal 
Brasileiro. Também foram 
citados crimes previstos 
nos artigos 89 ao 98 da 
Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e os 
que são relacionados à 
malversação de recursos 
públicos ou contra o patri-
mônio público, bem como 
as empresas responsa-
bilizadas penalmente em 
processo transitado em 
julgado ou decisão conde-
natória proferida por órgão 
judicial colegiado, por pra-
ticar ou concorrer para a 
prática dos crimes previs-
tos na Lei nº 9.605 de 12 
de fevereiro de 1998”.

A le i  ent rou em 
vigor na data de sua 
publicação.

VEREADOR elaborou o projeto 
que foi votado e aprovado na Câmara. 
Agora foi transformado em Lei

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Bate cabeça
A bancada do PSL, partido do 
presidente Jair Bolsonaro, segue 
batendo cabeça na Câmara dos 
Deputados. A falta de consenso 
e embates nas reuniões 
do partido se refletem nas 
votações em plenário. Apesar da 
indicação contrária da liderança 
do partido, dez deputados 
votaram a favor do PL 11021/18, 
batizado de Lei Lula Livre, que, 
entre outros pontos, autoriza 
que advogados sejam pagos com 
recursos do Fundo Partidário. 
Outro ponto polêmico do texto 
redistribui entre outros partidos 
os recursos recusados por uma 
legenda. Além do PSL, o Novo, 
o Psol, o Cidadania e o PSC 
encaminharam contra a votação 
e foram derrotados por 263 
votos a favor e 144 contra. 

Jogo combinado
Presidente Bolsonaro veta 19 
pontos da Lei de Abuso da 
Autoridade, para aplauso da 
plateia, mas a bandidagem de 
terno e tailleur derruba tudo 
no plenário e vence. 

Fui!
Raquel Dodge sai menor do 
que entrou na PGR, e sem uma 
marca da sua gestão. Pior, será 
lembrada pela blindagem a 
irmão de Dias Toffoli e Rodrigo 
Maia, em delação. 

Futebol na rádio
Bolsonaro deu um alívio 
merecido a rádios gaúchas na 
semifinal e na futura final da 
Copa do Brasil. Decreto 10.002, 
de quarta, as dispensa de 
veicular a Voz do Brasil.
 

Fundo do tanque...
A Plural, o sindicato formado 
pelas grandes distribuidoras de 
combustíveis, deverá fechar as 
portas até dezembro. Motivo: 
sofre uma investigação pesada 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), conforme citamos, que 
apura uso indevido de recursos 
públicos pela entidade. A BR, 
signatária, cobre quase metade 
de seus custos milionários.

...aos gabinetes
O sindicato, porém, não quer 
deixar de fazer lobby em Brasília. 
Trabalha nos bastidores para que 
o Instituto Brasileiro de Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis, o IBP, 
represente seus interesses em 
câmeras setoriais. Resta saber 
se os responsáveis por supostas 
irregularidades cometidas pela 
Plural sairão impunes. A Plural 
não quis se manifestar. 

Diagnóstico 
O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento apresentou à 
equipe econômica diagnóstico 
sobre desafios do Brasil para a 
economia. A dívida pública e 
o resultado fiscal são ameaças 
ao crescimento, aponta a 
instituição. E frisa a necessidade 
de o Governo priorizar o controle 
do gasto e a efetividade das 
políticas públicas.

Sigilo presidencial
Advogados do PT questionam 
na 9ª Vara Cível da Seção 
Judiciária do Distrito Federal o 
sigilo sobre visitas no Palácio 
da Alvorada. No Mandado 
de Segurança, assinado pelo 
ex-ministro da Justiça Eugênio 
Aragão e outros advogados, 
o partido afirma que não 
há qualquer justificativa 
para a imposição do sigilo, 
“prevalecendo tão somente 
por interesses pessoais e, 
eventualmente, escusos”. 

Pé na porta
Pede que a Justiça Federal 
suspenda liminarmente o 
decreto assinado pelo Coronel 
André Laranja Sá Correa, do 
GSI, e alega que encobrir dados 
de quem entra e quem sai das 
residências oficiais viola a Lei 
de Acesso à Informação. Um 
desses encontros de Bolsonaro 
teria sido com o agora futuro 
PGR Augusto Aras.
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Aprovação de projetos mostra 
aquecimento na construção civil

Relatório da Diretoria de Planeja-
mento Urbano da Prefeitura de Umua-
rama, divulgado ontem (quinta-feira, 5), 
aponta que a aprovação de projetos 
manteve um bom nível em agosto, com 
um total de 23.661 m² em obras libe-
radas para execução – volume que se 
manteve acima da média mensal de 
ano passado, de 20.850 m². Houve 
um pequeno recuo no comparativo com 
julho (28 mil m²), mas o índice fechou no 
segundo maior volume mensal do ano, 
consolidando a trajetória de recuperação 
do setor, notada a partir de abril.

Passados oito meses, a média 
mensal de projetos aprovados em 
2019 está em 18.153 m². “Podemos 
notar que agosto foi um ótimo mês 
para a construção civil em Umua-
rama, um setor impor tante para a 
nossa economia, pois gera empregos 
e movimenta o comércio de materiais 
de construção, acabamentos, acessó-
rios e móveis”, apontou o secretário 
de Obras, Planejamento Urbano e Pro-
jetos Técnicos, Isamu Oshima.

Depois de um começo de ano 
moderado no setor, com índices de 
aprovação de projetos entre 11,8 mil e 
13,7 mil m², a partir abril o mercado 
se aqueceu. “Aprovamos muitos pro-
jetos residenciais, tanto de moradias 
baixas quanto de apartamentos, além 
de salas e prédios comerciais. Houve 

A Sanepar está realizando serviço 
de manutenção no sistema de ener-
gia elétrica programado pela Copel 
e, por conta deste trabalho, poderá 
afetar o abastecimento de água hoje 
(sexta-feira, 06), a partir das 9h15, 
em Alto Paraíso (município situado 
a 65 quilômetros de Umuarama). A 
previsão é de que o abastecimento 
seja normalizado, gradativamente, no 

Manutenção pode afetar abastecimento 
de água em Alto Paraíso

decorrer da tarde.
Conforme a Sanepar, somente 

ficarão sem água os clientes que não 
têm caixa-d’água no imóvel, conforme 
recomendação da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). A 
Sanepar sugere que cada imóvel tenha 
uma caixa-d’água de pelo menos 500 
litros. Assim, é possível ter água por 
24 horas, no mínimo.

O Ser viço de Atendimento ao 
Cliente Sanepar é feito pelo tele-
fone 0800 200 0115, que funciona 
24 horas. Ao ligar, tenha em mãos 
a conta de água ou o número de 
sua matrícula. No aplicativo Sane-
par Mobile os clientes também 
podem consultar falta d’água. É 
só baixar o aplicativo e cadastrar a 
matrícula do imóvel.

Investimentos públicos
Para o prefeito Celso Pozzobom, está em curso um conjunto de fatores muito favorá-

veis para o desenvolvimento de Umuarama. “O grande volume de investimentos públicos 
eleva o nível de confiança na cidade e isso deixa os investidores mais confortáveis para 

grandes obras. O setor de serviços também ajuda a aquecer a economia, ao lado do 
comércio, e a cidade vai seguindo a trilha do crescimento”, afirmou.

“E ainda temos muitas obras públicas para lançar nos próximos meses que, 
com certeza, atrairão ainda mais atenções – e investimentos – para a Capital da 

Amizade”, completou o prefeito Pozzobom. No ano, Umuarama acumula 145,2 mil 
m² de projetos aprovados para novas obras.

um volume considerável, também, de 
ampliações, ocupando a mão de obra de 
muitos construtores, pedreiros e ajudan-
tes”, explicou o diretor de Planejamento 
Urbano, Antonio Carlos Lavagnini.

OUTRAS GRANDES OBRAS
A aprovação de projetos neste 

momento não considera grandes obras 
que já estão em andamento, como edifí-
cios em vários pontos da cidade, o sho-
pping e obras públicas, como a nova rodo-
viária, o Centro de Eventos, o novo Pronto 
Atendimento e as obras de pavimentação, 
duplicação e recapeamento asfáltico.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

RELATÓRIO da Diretoria de Planejamento Urbano da Prefeitura mostra que nível de aprovação de projetos 
em agosto está acima da média
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Audiência apresenta investimento
de R$ 31,7 mi em grandes obras

A Prefeitura de Umuarama realizou 
nesta quinta-feira, 5, no Centro Cultural 
Vera Schubert, audiência pública onde 
a Secretaria de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos apresentou 
projetos que tramitam junto ao Programa 
Paranacidade, da Sedu – Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano, e 
o Programa de Financiamento à Infraes-
trutura e ao Saneamento (Finisa), em 
parceria com a Caixa Econômica Federal.

“São quase R$ 32 milhões com 
os quais realizaremos, em um ano e 
meio, obras importantes de infraes-
trutura urbana e revitalização que tra-
rão um impacto muito positivo para o 
desenvolvimento de Umuarama. Por 
isso, convidamos a sociedade organi-
zada – por meio de seus representan-
tes – e lideranças para apresentar e 
discutir os nossos projetos”, destacou 
o prefeito Celso Pozzobom.

A audiência contou com a pre-
sença, ainda, do vice-prefeito Hermes 
Pimentel da Silva, do vereador Júnior 
Ceranto e representantes de demais 
vereadores, secretários e diretores 
municipais, além de líderes de entida-
des e associações. “Agradeço a apro-
vação da Câmara para contratar esses 
recursos, dentro da nossa capacidade 
de endividamento, e vamos honrar 
esses compromissos. As finanças 
estão organizadas e a arredação é 
estável. Essas obras trarão melho-
rias estruturais e nos ajudarão a atrair 
mais investimentos e movimentar a 
economia”, apontou Pozzobom.

O secretário de Gabinete e Gestão 
Integrada, Luiz Genésio Picoloto, apre-
sentou as obras. “Com a Sedu/Para-
nacidade a Prefeitura construirá uma 
trincheira na Avenida Ivo Shizuo Sooma, 
próximo ao Conjunto Sonho Meu (orçada 
em R$ 1,7 milhão), vai iluminar essa 
via pública com lâmpadas de LED (ao 
custo de R$ R$ 500 mil) e implantar 
a Avenida Pedromiro José Fernandes, 
entre a Praça Princesa Izabel e o trevo 
do Parque Jabuticabeiras – mais R$ 4,5 
milhões em investimentos”, informou, 
totalizando R$ 6,7 milhões.

Índice em % JUL AGO 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

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
4/8 a 4/9 0,5000 0,3434 0,0000
5/8 a 5/9 0,5000 0,3434 0,0000
6/8 a 6/9 0,5000 0,3434 0,0000
7/8 a 7/9 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,50% 26,39 
Bradesco PN +2,31% 33,21 
Brasil ON +3,49% 47,46 
ItauUnibanco PN +2,84% 34,03 
Gol PN +6,28% 34,01 
Azul PN +4,48% 49,22

IBOVESPA: +1,03% 102.243 pontos

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

Iene 106,98
Libra est. 0,8105
Euro 0,9058
Peso arg. 56,08

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 4,1090 4,1100 -0,8%
PTAX  (BC) -0,9% 4,0853 4,0859 -1,3%
PARALELO 0,0% 4,0400 4,3500 -0,2%
TURISMO 0,0% 4,0400 4,3300 -0,2%
EURO -0,8% 4,5085 4,5108 -0,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (ago) 1.581,50 0,36 4,50 5,44
Oeste (jul) 1.580,82 2,76 4,02 6,49

DÓLAR 05/09

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 5,04
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.527,18 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/09

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/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: 5,95%

Em 05/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 81,50 -4,7% 11,6%
SOJA Paranaguá 87,50 -4,4% 9,0%
MILHO Cascavel 32,00 -3,0% 0,0%

SOJA 849,75 -12,75 -0,1%
FARELO 288,70 -3,50 -2,1%
MILHO 346,50 0,50 -14,5%
TRIGO 464,00 7,75 -6,2%

SOJA 76,55 -0,3% 12,5%
MILHO 28,24 0,2% -3,3%
TRIGO 47,23 0,3% 1,4%
BOI GORDO 151,05 0,0% 0,1%
FRANGO 2,80 4,5% 4,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 05/09 PR DIA 30d.

Em 05/09 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 

III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Investimentos
O engenheiro Andrei Felipe Gomes, diretor de Projetos Técnicos, explicou que com 
o Finisa o município investirá R$ 25 milhões em obras de saneamento ambiental, 

infraestrutura e reformas de prédios públicos. Estão previstas reforma e construção 
de escolas (R$ 6 milhões), aquisição de máquinas e equipamentos para escolas (R$ 

2 milhões), terreno para ampliar o Parque Industrial (R$ 2,5 milhões), pavimentação 
asfáltica da Avenida Malta e recape das avenidas Pirapó e Paraná (R$ 4,5 milhões).
Ainda a revitalização da Av. Tiradentes (R$ 1,5 milhão), ponte na Av. Malta ligando o Jardim 

Firenzi ao Parque Dom Bosco (R$ 1,5 milhão), revitalização do Bosque dos Xetá (R$ 2 milhões), 
construção e revitalização de prédios públicos da Saúde (R$ 1 milhão), aquisição de máquinas 
e equipamentos para o Centro Tecnológico (R$ 500 mil) e construção/ revitalização de prédios 

públicos para implantar o Centro Tecnológico na antiga incubadora (R$ 2 milhões).

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

O secretário de Gabinete, Luiz Genésio Picoloto, apresentou as obras e os investimentos feitos no Município 
pela atual gestão
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‘Dose Certa’ multa atacados em mais de meio milhão na região
Algumas das empresas situadas na 

área jurisdicional da Receita Estadual 
de Umuarama e que foram fiscalizadas 
durante a ‘Operação Dose Certa’, tive-
ram multas que vão superar o valor de 
R$ 500 mil. A operação que foi realiza-
da simultaneamente em todo o territó-
rio paranaense, fiscalizou atacados de 
bebidas. A intenção foi encontrar em-
presas que comercializam os produtos 
adquiridos sem notas fiscais.

Os auditores da Delegacia Regional 
da Receita Estadual de Umuarama par-
ticiparam da ação durante dois dias. Na 
área compreendida pela regional, foram 
averiguados oito atacados, sendo que 
três deles ficam em Umuarama. Nestes 
estabelecimentos foram fiscalizadas 

mercadorias sem documentação, ou 
com a documentação fiscal irregular.

Até a tarde de ontem (5), os audito-
res da Receita Estadual de Umuarama 
já haviam contabilizado o valor de R$ 
183 mil em autos de infração, mas de 
acordo com Zaqueu Barbosa, o valor to-
tal deverá ser muito maior. “Com certe-
za, ao final da contabilidade, os autos 
de infração gerados vão superar o valor 
de meio milhão de reais”, conta, res-
saltando que em cerca de 25 dias será 
apresentado o resultado final.

Ele lembrou ainda que uma das 
8 empresas fiscalizadas teve a ins-
crição estadual cancelada. Tal ação 
ainda gerou uma aplicação de mul-
tas no valor de R$ 6 mil.

Dois dias apenas
A fiscalização da Receita Federal foi realizada entre os dias 30 e 31 de julho, simulta-

neamente em todo Paraná e foram descobertas muitas alterações, entre elas, o alto fluxo 
de sonegação de impostos pelos atacados de bebidas, fator predominante que levou os 

auditores a darem início à ‘Operação Dose Certa’.

A Receita Estadual do Paraná pro-
moveu a operação integrada de fisca-
lização no setor de bebidas em todo o 
Estado para identificar a circulação e 
comercialização de mercadorias.

A ‘Dose Certa’, contou com a par-
ticipação de 120 auditores fiscais 
em todo o Paraná e o envolvimento 
de todas as Delegacias Regionais 
da Receita. Somente na regional de 
Umuarama, 12 auditores visitaram, 
durante os dois dias de operação, 
8 estabelecimentos comerciais na 
área de abrangência da DRR, que 
abrange também Campo Mourão, 
Guaíra e Goioerê, totalizando 62 mu-
nicípios, além de Umuarama.

Em todo o Estado, os profissionais 
fiscalizaram cerca de 100 empresas 
selecionadas e vários pontos móveis 
em mais de 50 cidades.

O setor econômico de bebidas 
tem um importante papel na com-
posição da arrecadação do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) no Paraná, 
representando praticamen-
te 7,5% da arrecadação. De 
acordo com o inspetor geral 
de Fiscalização, Linor Nespo-
lo, esse percentual corres-
pondeu a cerca de R$ 2,3 
bilhões no ano de 2018.

“O objetivo da operação é 
coibir a sonegação no setor 
de bebidas em geral, mas 
principalmente em relação 
às bebidas alcoólicas que 
tem uma carga tributária 
maior, evitando assim preju-
ízos à manutenção e amplia-
ção dos serviços públicos para a so-
ciedade paranaense”, disse Nespolo.

Em algumas cidades, a operação 
contou com a participação e apoio 
de policiais militares e da Polícia Ro-
doviária Estadual.

Na área de Umuarama, Zaqueu 
Coelho Barbosa, explica que a ação 
desenvolvida na regional, aconte-

ceu durante o horário comercial e 
o objetivo foi coibir sonegação de 
ICMS (Impor to Sobre Circulação de 
Mercadorias) devida sobre contri-
buição tributária.

“Procuramos identificar empresas 
que pagam o ICMS antecipadamente, 
sonegam na compra e na venda con-
secutivamente, por estar comerciali-
zando no varejo”, finalizou.

Efetivo

OPERAÇÃO gera R$ 14 milhões em multas a empresas de bebidas

DIVULGAÇÃO/SEFA

Multas de R$ 14 milhões
Com o término da operação, a Receita Estadual 

verificou que forma aplicadas multas no valor de R$ 
14 milhões em 60 empresas do ramo de bebidas, em 

função de divergências entre o estoque de mercadorias 
encontrado nos estabelecimentos e a falta de documen-

tação fiscal regulamentar. O balanço foi apresentado 
na quarta-feira (4) e, segundo os auditores, foram mais 
de 100 empresas visitadas no decorrer do período de 
fiscalização. Em algumas delas, as verificações fiscais 
ainda estão em curso, o que significa que novos autos 

de infração podem ser lavrados.
A operação resultou também no cancelamento da 

licença de cinco estabelecimentos em função de irregula-
ridades em sua constituição (uma delas em Umuarama). 

Nas delegacias regionais da RE de Umuarama e Gua-
rapuava, ao lado da DRE de Curitiba, foram registrados 

mais casos de sonegação.
“As operações da Receita Estadual pretendem evitar 

prejuízos à sociedade paranaense e à manutenção dos 
serviços públicos”, destaca Nespolo, adiantando que estão 
em curso monitoramentos tanto no setor de bebidas como 

em outros e nova operações serão desencadeadas.



12 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 06 DE SETEMBRO DE 2019 13LOCALUMUARAMA, 06 DE SETEMBRO DE 2019

‘Dose Certa’ multa atacados em mais de meio milhão na região
Algumas das empresas situadas na 
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Apesar da derrota, Afsu
continua em 7º na tabela

O jogo entre Umuarama e 
dois vizinhos aconteceu fora da 
casa do Afsu. O time da Capital 
da Amizade perdeu a partida por 
0 a 2. A próxima par tida está 
marcada para a terça-feira (17), 
mas o diferencial, é que será no 
Ginásio Amário Vieira da Costa. 
O Umuarama encara o São Lucas 
de Paranavaí, lanterna na tabela.

O Umuarama não conse-
guiu vencer o Dois Vizinhos, que 
jogando em casa, fez uma partida 
firme nas marcações e rápida nos 
ataques, construindo o placar de 
dois gols a zero. “Na última partida 
a equipe do Afsu começou bem, 
mas por conta de não estar focado 
no jogo e no perigo que o adversá-
rio apresentava, sofreu o segundo 
gol no segundo tempo. Foi um des-
cuido. Agora temos que treinar para 
superar o Paranavaí”, lembrou Nei 
Victor, técnico do Afsu.

COLOCAÇÃO
Na tabela do Campeonato 

Paranaense de Futsal, o time de 

O primeiro dia de trabalho de 
Mano Menezes como técnico do 
Palmeiras foi nesta quinta-feira, 
com treino fechado na Academia 
de Futebol e protestos da torcida do 
lado de fora. A principal organizada 
do clube, a Mancha Alviverde, reali-
zou uma nova manifestação contra o 
diretor de futebol, Alexandre Mattos, 
enquanto a equipe se preparava para 

Com protestos, Mano comanda 
primeiro treino no Palmeiras

enfrentar o Goiás, no sábado, pelo 
Campeonato Brasileiro, no estádio 
Serra Dourada, em Goiânia.

Por volta do meio-dia um grupo 
de cerca de 20 torcedores se reu-
niu em frente à Academia de Fute-
bol para repetir o protesto feito na 
última quarta. Um dia depois de 
irem até o condomínio onde Mattos 
mora, os palmeirenses estenderam 

nas ruas faixas, com dizeres 
como ‘Mattos ladrão’ e ‘Máfia do 
pão de queijo, até quando?’, para 
criticar a má fase do time.

O grupo também ficou na 
porta do centro de treinamento à 
espera da chegada dos jogadores 
para os treinos. Alguns atletas do 
elenco foram xingados enquanto 
entravam de carro no local.

Umuarama, apesar da derrota 
para o Dois Vizinhos, continua em 
7° lugar na tabela, contendo a 
somatória de 37 pontos, ficando 
à frente do time que o derrotou 
na quar ta-feira (4) e está atrás 

Próxima Partida
Agora a equipe do Umuarama Futsal irá se preparar para o próximo desafio, 

que será contra a equipe do São Lucas Paranavaí, o time que está em 14° lugar do 
ranking geral da tabela do paranaense, tendo a somatória de seis pontos. Para a 
alegria dos torcedores do Afsu, a partida acontecerá em casa, na próxima terça 

feira no Ginásio Amário Vieira da Costa.

do Marreco de Francisco Bel-
trão. Por enquanto, o Afsu segue 
entre os oito melhores coloca-
dos da tabela, garantindo a sua 
classificação para as próximas 
fases do campeonato.

DIVULGAÇÃO

JOGO foi difícil para o time de Umuarama, que perdeu fora de casa



15ESPORTEUMUARAMA, 06 DE SETEMBRO DE 2019

Tigres inicia treinamentos
para próximas competições

O Tigres, equipe de basquete-
bol em cadeira de roda de Umua-
rama, está se preparando para 
mais uma etapa do Campeonato 
Paranaense de Basquetebol em 
Cadeira de Rodas, que acontecerá 
em Marilandia do Sul, e terá como 
adversários as equipes do Ponta 
Grossa, Maringá e Cascavel.

O primeiro desafio acontece 
no dia 4 de outubro, na cidade 
sede do campeonato. Serão três 
dias de competição.

Durante as etapas passadas as 
equipes do Estado jogaram entre 
si lutando pela classificação para 
as próximas fases, e agora o cam-
peonato Chave Ouro se afunilou e 
caminha para a final.

O Tigres, que obteve excelentes 

resultados este ano, conquistado 
2 títulos no último semestre, agora 
está em fase de preparação e con-
centração. “Estamos fazendo trei-
namentos semanais em quadra 
e na academia. Estão gerando 
bons resultados. Temos mais 
tempo ainda pela frente para as 
preparações na busca do título 
estadual”, explica Itamar Junior, 
técnico da equipe.

PARCERIA
O time, que é uma parceria 

entre a Associação dos Deficien-
tes Físicos de Umuarama (Adefiu), 
Unipar e Prefeitura Municipal, vem 
ganhando mais adeptos a cada 
vitória. Somente a presença nas 
competições já está destacando o 
nome da cidade.

Copa Master
A Copa Master de futsal mas-

culino, com atletas que possuem 
idades acima de 35 anos, já tem 
data marcada para o início. Será 
na segunda-feira (23), após o 
encerramento do Campeonato 
Citadino Chave Ouro. Neste ano 
a Copa Master contará com 16 
equipes para disputar as rodadas, 
que acontecerão nas segundas e 
quartas-feiras no Ginásio Amário 
Viera da Costa. Serão 3 jogos por 
noite, com início às 19h, 20h e 
21h. a Copa Master também terá 
premiações em dinheiro, troféus e 
medalhas que serão entregues aos 
primeiros colocados, para o melhor 
goleiro e para o melhor artilheiro. 

TIGRES está quase pronto para encarar novos desafios no Campeonato Paranaense

DIVULGAÇÃO
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Bom Sucesso 
Marcos decide assistir ao desfile ao 

lado de Paloma. Paloma se prontifica 
a costurar um vestido de Sambrini que 
será usado por Dani Lieb Dich no lugar 
da costureira que passou mal. Sambrini 
parabeniza o trabalho de Paloma. Luan 
se inscreve no concurso de poesia, enco-
rajado por Alice. Eugênia percebe que 
Vicente gosta de Gabriela. Paloma e Mar-
cos conseguem escapar de um assalto. 
Gabriela confessa a Alice que não para 
de pensar em Vicente. Marcos leva 
Paloma em casa, e Ramon os flagra. 
Ramon cobra uma explicação de Paloma, 
e Marcos tenta defender a costureira.

******************
As aventuras de Poliana 

Sem saber, Vini compra o notebook que 
foi roubado da Ruth Goulart e Jeff sugere 
que ele o devolva para a diretora. Kessya 
convida Poliana para ir as aulas ofereci-
das pelo CLP na escola. Luisa se demite 
da O11O e pergunta se Ruth pode aceita-
-la novamente na escola. Poliana e João 
armam um plano para Luisa e Marcelo se 
reconciliarem. Luca posta o piloto da web-
série que fez com seu grupo no Campo de 
Férias, Mirela e Raquel se incomodam. Ruth 
flagra Vini e Jeff devolvendo o notebook.

Cúmplices de um resgate 
Meire e Dinho decidem seguir as 

crianças. Pedro e Helena se encontram 
com Rebeca. Os dois se culpam pelo 
sumiço das crianças. Os cúmplices 
pegam um trem para começar a expedi-
ção. Fortunado leva Priscila para passar 

o dia na casa de Regina.  No trem, as 
crianças agitam com todos os passa-
geiros com uma canção. Mente e Dinho 
observam tudo. Geraldo ordena que os 
capangas vão até o vilarejo para saber 
a repercussão do show.

Topíssima
Sophia conversa com Beatriz sobre 

Antonio. André conta o que houve na 
praia para Sophia. Fernando conta para 
Bruno sobre a prisão de Antonio. O taxista 
se explica para Graça. Mão de Vaca diz 
a verdade para Minha Flor e revela que 
está investigando a organização do Veludo 
Azul. Madalena discute feio com Fernando. 
André fica chateado ao ver que Graça libe-
rou Antonio. Fernando fala com Pedro e diz 
que não pode sair para ajudá-lo. O menino 
se desculpa com os pais. Angélica incen-
tiva Sophia a sair com Lima. Andrea sur-
preende a todos e aparece na porta da 
casa de Lara.

O rico e Lázaro 
Tamir implica com Shamir. Zadoque 

aconselha Uriel. Absalom devolve o abu-
tre que comprou. Dinah cuida de Benja-
min. Amitis diz que Evil-Merodaque está 
indisposto e o rei fica irritado. Asher se 
declara para Joana. Com as provas em 
mãos, Daniel segue para o julgamento de 
Joaquim. Gedalias chega na Babilônia e 
pede para falar com o governador. Em Jeru-
salém, os hebreus se divertem na Festa 
do Tabernáculo. Beroso inicia o julgamento 
de Joaquim e avisa que o príncipe de Judá 
poderá ser condenado a morte.
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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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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 
Rita confessa que gosta de Filipe, 

mas afirma que prefere se manter afas-
tada do rapaz. Raíssa, Nanda e suas 
famílias chegam aos estúdios do con-
curso Vai no Gás. Lígia anuncia que é 
possível descobrir a paternidade do 
bebê de Meg antes mesmo de a criança 
nascer, mas a menina se recusa. Raíssa 
tem uma crise de ansiedade e despista 
Camelo no estúdio. Meg revela a Lígia 
sobre a sexualidade de Guga. Carla, 
Thiago e Camelo procuram por Raíssa. 
Nanda inicia sua apresentação no con-
curso. Carla encontra Raíssa e incentiva 
a filha a se apresentar. Raíssa entra no 
palco e fica paralisada de medo. 

Órfãos da terra 
Almeidinha e Tomás invadem o quarto 

de Dalila. A vilã foge dos policiais com a 
ajuda de seu motorista. Valéria e Camila 
chegam ao Brasil. Almeidinha tem uma 
ideia para prender Dalila e comunica a 
Laila e Jamil. Camila visita a família e 
esclarece para todos sua relação com 
Valéria. Jamil, Laila e Almeidinha pedem 
a ajuda de Bruno no plano para prender 
Dalila. Valéria propõe acordo com Nor-
berto para conseguir o divórcio. Abner 
e Latifa voltam para casa. Laila declara 
seu amor por Bruno nas redes sociais e 
anuncia sua suposta união. Dalila fica 
intrigada com a notícia sobre o novo 
casal. Chega o dia do falso casamento 
de Bruno e Laila. Dalila aparece para a 
cerimônia disfarçada. Dalila tenta fugir, 
mas é cercada por Almeidinha e Tomás.

Agno garante a Rock que 
fará Jô perder seu dinheiro

Em A dona do pedaço, Camilo promete ajudar 
Maria da Paz a localizar suas sobrinhas. Leandro 
jura vingança contra Fabiana. Evelina pede que 
Maria da Paz não comente com Camilo sobre o 
passado de Chiclete. Evelina e Antero se declaram 
uma para o outro. A pedido de Régis, Téo oferece 
ajuda financeira a Maria. Kim engana Márcio e 
fica com Paixão. Agno garante a Rock que fará Jô 
perder seu dinheiro. Rock não aceita uma nova 
luta arranjada por Chico. Leandro ameaça Fabiana. 
Agno promete que fará Jô ganhar muito dinheiro.
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Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe 
decepcionar, apenas se faça as perguntas certas. Você 
poderia fazer algumas mudanças nos seus hábitos ali-
mentares para ter equilíbrio. É o momento ideal para 
começar uma dieta e comer mais produtos frescos.

Suas ideias estão ganhando impulso. Há previsão 
de reconhecimento em vista, o que será bom para 
seu ego! É o momento ideal para rever seus hábitos 
alimentares e fazer uma dieta a fim de regular os 
seus ritmos biológicos naturais.

Você percebe os erros que cometeu no passado e 
as circunstâncias fazem você melhorar as coisas. 
Você está se recusando a aceitar suas fraquezas 
presentes, o que é a razão da sua fadiga.

O ambiente é agradável e você se sente mais capaz 
de aproveitar a vida. Siga o seu entusiasmo. Você 
está achando mais fácil concentrar suas energias 
em seguir seus objetivos. Suas ações são equilibra-
das e construtivas.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do pre-
sente constrói a sua confiança. Aproveite ao máximo 
a paz e a tranquilidade do dia para dar atenção ao 
que pode estar faltando em sua dieta.

Você sabe que está indo na direção certa, afirme 
sua posição sem hesitação, mas não seja agressivo. 
Você está decidido a ter hábitos mais saudáveis 
e seus níveis de energia se estabilizam. Aproveite 
para reavaliar sua saúde.

As mudanças que acontecem em torno de rela-
cionamento serão positivas para o seu bem-estar 
interior - a amizade fortalece. Você precisa fazer 
algum exercício para trabalhar as articulações e os 
músculos! Reserve um tempo para você mesmo.

Sua autoexpressão será mais clara e concisa, mas 
não se esqueça de como lidar com outras pessoas. 
Períodos de estresse estão no horizonte, mantenha 
a calma e concentre-se em suas prioridades. Agir 
com arrogância só o levará ao esgotamento.

As exigências que circulam em torno de você o 
estão deixando hesitante. Tente manter em mente 
o seu objetivo. O balanço entre ação e apatia mos-
tram que você está cavando profundamente em 
suas reservas, então vá com calma.

Nada vai estragar o seu humor maravilhoso hoje. Os 
céus estão sorrindo e isso será refletido em você. 
Suas dúvidas e as relações com os outros não lhe 
incomodarão.

Hoje será um bom dia para estreitar os laços de 
amizade. É hora de organizar uma reunião com os 
amigos! Você quer fazer algo que gosta e isso é exa-
tamente o que você precisa para recuperar energias.

Você terá que definir um prazo para o progresso 
bem sucedido de seus projetos, pense em longo 
prazo. Você está sentindo os efeitos do esforço 
físico que tem feito recentemente. Vá com calma 
e relaxe.
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PPA
PANCREATITE

PAIONSRR
ABECEDARIO
GOERIZT
AESTEUCI

DINOSSAUROS
OOONAM
DESSALGADO
ELETAIJ
PALARAUL

SINCERAVI
REUTILIZAR
AGIAONI

ATREVIMENTO
AOOLEOSES

Pessoa ao
fundo de
fotos de
famosos

Raiz con-
sumida
crua em
saladas

Carteira
de Identi-
ficação

Estudantil 

Exaltação
do amor
sensual 

Nina
Simone, 
cantora
dos EUA

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Direção
em que
nasce o

Sol

"O Homem
que (?)", 

romance de
Victor Hugo

 (?)
Kinoplex,
cadeia de
cinemas

(?) Rosa, 
compositor

de "Fita
Amarela"

Abençoar
com óleo
em ritual

(Rel.)

A vogal
marcada

no jogo da
velha

Console de
games dos
anos 70

Abreviatu-
ra de Los
Angeles
(EUA)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Cada
divisão da
escola de

samba

Símbolo de
status em
marinas

Açucenas

(?) Seixas,
cantor do
sucesso
"Gita"

A pessoa 
que sempre
age de mo-
do autêntico

Palavra de
ordem da 
reciclagem

Pequeno 
caranguejo
que habita
estuários

Ilha, em
francês

"Tudo", em
"onipo-
tente"

Audácia;
ousadia

(?) essen-
ciais: usam-
se na aro-
materapia

(?)-mosca-
da, tempero
do molho
bechamel

Mar (?):
banha a

Bulgária e
a Turquia

Jolin (?), maior nome
da música mandarim

Oscar de Allison
Janney, em 2018

(?) Beltrão, atriz

O de cargos públicos 
é realizado por meio

de concursos

6, em romanos

Batalha do (?), episó-
dio da guerra de inde-
pendência do Texas

Antigo
jogo

oriental de
estratégia

O mesmo
que

"alfabeto"

Linguiça 
portuguesa
usada no

feijão

Inflamação 
potenciali-
zada pelo 

alcoolismo

"Preços",
em IPCA

O bacalhau
que ficou
de molho e
está pron-
to para o
preparo

Antepas-
sados das
aves, habi-

taram a
Terra por
167 mi-
lhões de

anos

3/île — uca. 4/ts’ai. 5/álamo — atari.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Você vê coisas 
que existem e 
se pergunta: 
por quê?  Eu 

imagino coisas 
que nao existem 
e me pergunto: 
por quê não?

( Bernard Shaw)

 Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (6) os parabéns seguem para Renato do 
Lago Albuquerque.  No sábado (7)  vivas para 
Fernando Scarpante, Maria Elena Diegues, Fu-
miyo Sakabe e Constante Uliana.  No domingo 
(8) cumprimentos para Adriano Cruz, Andre 

Luiz Branco e Valdeci dos Santos. Na segunda 
(9) parabéns para  Neuza Nigro Bastos, Daniel 

Pereira Lopes, Ondino Saquett e Doroteu 
Zimiani,  Da coluna: felicidades!

Yakissoba  
A ACEU realiza no domingo, dia 15 de Setem-
bro, seu tradicional Yakissoba  -, uma excelen-
te opção para o almoço em família. Convites 
pelo fone 3639-7033, na secretaria da Aceu, 

Imobiliária Nishi e Panificadora Caiuá. Lembre-
te: pode ser retirado das  11h às 13h.  Desta 
vez com a parceria do Grupo JOFAC que vai 

receber parte da renda. Vale ajudar. 

PORTRAIT
LARA SOUZA GUERRER completa 15 anos, na proxima quarta- feira (11) -, ela é filha 

de Maria Cristina Corrêia de Souza e de Luiz Carlos Guerrer.

 L
U

C
I 
LE

M
E
S



19UNIPARUMUARAMA, 06 DE SETEMBRO DE 2019

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

Ainda dá tempo: a Universidade Paranaense 
continua com as inscrições abertas para o curso de 
Medicina; o prazo segue até sexta-feira, 13. Avaliado 
com bom conceito pelo Ministério da Educação, curso 
conta com uma estrutura laboratorial supermoderna. 
Seu projeto pedagógico tem como objetivo a 
formação técnica e humanística, alinhada com os 
novos paradigmas das Ciências Médicas. Cerca de 
vinte laboratórios e vários outros ambientes especiais 
de estudos estão à disposição dos alunos para aulas 
práticas, além de projetos de pesquisa e extensão, 
que poderão participar para incrementar o currículo. 
E mais: atividades práticas em conjunto com a 
comunidade médica dos hospitais da região e com a 
Rede Municipal de Saúde fazem parte da proposta.

Curso congrega estudantes de várias 
cidades do Brasil; prova está agendada 
para o dia 29 deste mês

Prazo de inscrição do vestibular termina na próxima sexta
MEDICINA/UNIPAR

INSCREVA-SE JÁ    SAIBA MAIS: 
ACESSE MEDICINA.UNIPAR.BR OU LIGUE 0800 6014 031 

Estudante de 
Medicina em 
aula prática 
com ‘bebê 
simulador’ 
na ala 
pediátrica 
do CSS: 
tecnologia 
de ponta 
para 
formação de 
excelência

Plataforma 
3D para aula 
de anatomia: 
recursos 
digitais como 
este facilitam 
e sofisticam a 
forma de ensinar 
e aprender 

Porque adota metodologia de ensino 
moderna, que leva o aluno a aprender com 

situações reais, num arrojado complexo 
laboratorial; porque tem professores com 

experiência no mercado, garantindo excelente 
formação; e porque a Unipar é uma Instituição 

consolidada, séria, comprometida com sua 
missão de colaborar para o desenvolvimento 

científico e cultural do Paraná e do Brasil. 

MEDICINA UNIPAR – POR 
QUE É A ESCOLHA CERTA

Centro de Simulação em Saúde   O espaço conta 
com aparelhagem de última geração que simula 
ambientes hospitalares, como sala cirúrgica 
e unidade de terapia avançada, e manequins 
simuladores de técnicas médicas, que representam 
os pacientes. Estes, dotados de tecnologias que 
possibilitam estudos de várias doenças.
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Comunidade ‘sente na pele’
dificuldades dos deficientes

Uma equipe de fun-
cionários da Apae (Asso-
ciação de Pais e Amigos 
de Excepcionais) de Ivaté 
(47 quilômetros de Umua-
rama) realizou na última 
semana uma atividade 
diferenciada. O objetivo 
foi colocar as pessoas 
da comunidade em situa-
ções normalmente viven-
ciadas por pessoas por-
tadoras de deficiências.

Sônia Marques, peda-
goga da instituição, 
informa que a ação fez 
parte da Semana Nacio-
nal da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e 
Múltipla. Os participan-
tes foram buscados de 
Kombi e levados até o 
ginásio de esportes da 
cidade, onde foi realizada 
a gincana denominada 
‘Vivendo na Pele’.

Os convidados foram 
estimulados a usar as 

cadeiras de rodas, ben-
gala, caminhar com os 
olhos vendados e desem-
penhar atividades domés-
ticas e esportivas com os 
movimentos limitados, 
como se estivessem com 
pernas e braços engessa-
das, por exemplo.

Participaram algumas 
lideranças da cidade, 
como o prefeito Univaldo 
Campaner, o presidente 
da Câmara Misael Alves, 
o padre Valdenir, o pas-
tor Gesse Luiz, o diretor 
do Ceebja Laudenir, o 
diretor do Colégio Rachel 
Alberto, o sargento San-
tos, a assistente social 
Mar ta, a secretária de 
Educação Silvana, a 
diretora do Cemei Santa 
Terezinha Sônia, a dire-
tora da Escola Municipal 
Rose Castelini e a pre-
sidente da Associação 
Comercial Sandra.

COMUNIDADE usou cadeiras de rodas, bengalas e caminhou com vendas

DIVULGAÇÃO
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McDia Feliz   Apoiadora da 
causa, a Unipar contribui 
há anos com a campanha 
McDia Feliz, uma parceria 
do Hospital do Câncer 
de Cascavel e Instituto 
Ronald McDonald. No dia 
24 de agosto, toda a rede 
brasileira de restaurantes 
McDonald’s trabalhou 
em prol da campanha. 
Os sanduíches Big Mac 
vendidos em Cascavel, 
Foz do Iguaçu e Ponta 
Grossa serão revertidos 
para Uoppecan. A Unipar 
participou da ação 
alegrando a criançada com 
pintura facial, promovida 
pelo curso de Estética e 
Cosmética. Contribuiu, 
ainda, comprando Big Mac 
e proporcionando um 
momento de reflexão e de 
confraternização para seus 
funcionários. 

Estética e Cosmética   O 
5º Simpósio do curso da 
Unidade de Francisco 
Beltrão foi aberto com 
a presença de Vanessa 
Menezes Monteiro, 
esteticista pós-graduada 
em Cuidados Paliativos 
pelo Instituto de Ensino e 
Pesquisa Albert Einstein. 
Ela ministrou a palestra 
‘Estética Paliativa’. 
Minicursos, talk-show, 
mostra científica e feira de 
cosméticos integraram a 
programação do Simpósio, 
que comemorou os 10 anos 
da graduação. O objetivo 

do evento é proporcionar 
aos acadêmicos e aos 
egressos uma semana 
de aprendizagem e 
contato com profissionais 
especializados de todo o 
País.
  
‘Eu cientista’   As crianças 
do Centro Municipal de 
Ensino Infantil (CMEI) do 
Conjunto Flávio Ettore 
Giovini, que participam 
do projeto ‘Eu cientista’, 
tiveram uma experiência 
bastante divertida. Os 
pequenos foram conhecer 
a Unipar de Paranavaí, 
onde foram recebidos 
pelo coordenador do 
curso de Farmácia, 
professor Vinicius Arantes, 
que se prontificou a 
mostrar os laboratórios 
de saúde e as atividades 
desenvolvidas, além de 
falar da importância dos 
cursos de graduação 
da Instituição. A turma 
também fez um passeio 
pelo curso de Arquitetura e 
Urbanismo, acompanhados 
da coordenadora, 
professora Regina Held, 
que passou todas as 
informações sobre a 
profissão, numa linguagem 
acessível às crianças. O 
projeto ‘Eu Cientista’ tem 
como objetivo incentivar 
o interesse dos alunos, 
desde a creche até o 
ensino fundamental, para 
a iniciação do estudo 
científico. 

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

10º Leitão à Pururuca

A 10ª edição do Leitão à 
Pururuca, acontecerá no dia 15 
de setembro e será organizado 
pelo Rotar y Club Umuarama. A 
festa terá início às 11h30 e o 
encerramento está previsto para 
às 14h no Pavilhão de Indústria 
e Comércio do Parque de Expo-
sição Dário Pimenta Nóbrega. 
O intuito do evento é arrecadar 
fundos para o Projeto Cientifico 
Sensorial realizado pela Escola 
Municipal do Jardim Birigui.

A Paróquia São Lucas e São 
Cristóvão organiza o 1° Luau 
Conectados, que será reali-
zado no sábado, 14. Quem 
quiser par ticipar deverá fazer 
a inscrição com antecedên-
cia. O evento é voltado para 
adolescentes e crismandos e 
terá o custo simbólico de R$ 
5. As inscrições podem ser 
feitas diretamente na Secreta-
ria Paroquial. O evento é orga-
nizado pelo grupo Teens e a 
programação prevê uma missa 
às 19h30, na sequência serão 
realizadas diversas atividades 
até a 1h30 do domingo (15). As 
vagas são limitadas.

Luau Conectado
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Alunos premiados 
na OBMEP

76 alunos da rede 
estadual de ensino do 
Núcleo Regional de Edu-
cação (NRE) de Umua-
rama receberam premia-
ções por obterem ótimos 
desempenhos durante a 
Olímpiada Brasileira das 
Escolas Públicas (OBMEP) 
realizada em 2018. A pre-
miação ocorreu na quinta 
(5), na sede do NRE. Dos 
76 estudantes que rece-
beram méritos, três foram 
premiados com medalhas 
de ouro, dois com meda-
lhas de prata e cinco com 
medalhas de bronze. Os 
outros 66 receberam 
cer tificados de menção 
honrosa. Os medalhistas 
de ouro da região foram 
alguns dos que tiveram 
as maiores pontuações 
no país todo, no nível em 
que competiram. No NRE 
de Umuarama, Agata Apa-
recida Tinti, do Colégio 
Estadual Vila Alta, de Alto 
Paraíso foi uma das meda-
lhistas. A menina de 13 

anos recebeu seu primeiro 
prêmio por participar da 
OBMEP. “Eu me dediquei 
bastante porque meu irmão 
já tinha recebido a medalha 
uma vez. Como Matemática 
é minha disciplina preferida, 
decidi que iria me empenhar 
na prova e também receber 
a medalha, porque minha 
família me incentivava bas-
tante”, conta a menina, que 
na primeira vez em que fez 
a prova, já foi medalhista.

Para a chefe do NRE, 
Gilmara Zanatta, o resul-
tado obtido pelos colé-
gios da região demonstra 
eficiência na educação. 
“É um resultado bom ver 
tantos alunos sendo pre-
miados nacionalmente. A 
intenção agora é incentivá-
-los para que possam bus-
car cada vez mais e fazer 
com que mais pessoas se 
interessem e se dediquem 
para a prova. A OBMEP abre 
portas para várias oportu-
nidades, como bolsas de 
estudo”, destaca a Gilmara.
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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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
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .......... 16/17 .........................BRANCO ..........................COMPLETO, AUT, COURO ..................R$ 84.900,00
EQUINOX LT TURBO .......................... 17/18 .........................PRETO ...............................COMPLETO, AUT, COURO ............... R$ 119.900,00
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 1.4 LT ........................................... 15/15 .........................BRANCO ..........................COMPLETO ..............................................R$ 37.900,00
ONIX 1.4 LT ........................................... 18/19 .........................BRANCO ..........................COMPLETO ..............................................R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ......................................... 13/14 .........................BRANCO ..........................COMPLETO ..............................................R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. .................................. 17/18 .........................BRANCO ..........................COMPLETO, AUT ...................................R$ 54.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 ............... 11/12 .........................PRATA ...............................COMPLETO ..............................................R$ 62.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ................................ 16/17 .........................BRANCO ..........................COMPLETO, AUT ................................ R$ 109.900,00
S10 LTZ 2.8  4X2 AT ............................ 14/14 .........................BRANCO ..........................COMPLETO, AUT, COURO ..................R$ 92.900,00
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
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Regionalização do turismo 
tem Relatório Estratégico

Lideranças e empresários 
do setor de turismo da cidade 
e região conheceram na quinta-
-feira, 5, em Umuarama, o Rela-
tório Estratégico de Consultoria 
para o Desenvolvimento dos Des-
tinos Turísticos do Noroeste do 
Paraná, com o especialista em 
Turismo e consultor do Sebrae 
Rogério Borges Schwanck, de 
Assunção (Paraguai). Ele foi o 
responsável pelo planejamento 
estratégico e desenvolvimento 
do turismo na Usina Hidrelétrica 
Itaipu Binacional.

A apresentação do relatório foi 
feita em parceria entre a Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo 
da Prefeitura e o Sebrae. Na parte 
da manhã, o bate papo foi os ges-
tores de turismo e lideranças de 
Umuarama e demais municípios 
da região, e à tarde as informa-
ções e próximos passos da estra-
tégia para alavancar o turismo 
regional foram repassadas aos 
empresários do trade turístico da 
Capital da Amizade e região.

O secretário municipal de Indús-
tria, Comércio e Turismo, Douglas 

Bácaro, e o chefe de Divisão de 
Turismo da Prefeitura, Anderson de 
Freitas, recepcionaram o consultor 
Rogério Schwanck e os participan-
tes. “O turismo é a indústria mais 
limpa que existe e uma das mais 
rentáveis. Mas para desenvolvê-
-la, precisamos conhecer todo 
o nosso potencial, os atrativos 
naturais e serviços de excelência 
que dispomos, e concentrar os 
esforços para promover a região, 
como um todo. Juntando os muni-
cípios temos muito mais atrativos 
e um acaba ajudando o outro a se 
desenvolver”, disse.

MELHORAR A QUALIDADE
Segundo o secretário é neces-

sário melhorar constantemente 
a qualidade dos serviços presta-
dos, como hospedagem, alimen-
tação, transpor te e opções de 
lazer, entre outros, trabalhando 
cada segmento de forma orga-
nizada, com pesquisa, qualifi-
cação e treinamentos. Rogério 
Schwanck visitou a região, há 
algumas semanas, e conheceu o 
Aeroporto Orlando de Carvalho, o 
Centro de Eventos, equipamentos 
e espaços públicos locais, além 
dos atrativos da região.

Resultado
O resultado desse estudo foi apresentado no encontro, com a proposta 

de consultorias do Sebrae para a formatação e qualificação dos destinos 
turísticos. “Umuarama dispõe de vias públicas atraentes, praças, lagos, 

bosques e grandes obras em andamento, teatros, hospitais e universidades, 
além de um comércio forte e uma diversidade de estabelecimentos gastro-

nômicos e hotéis, entre outros” acrescentou Schwanck.
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