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Câmara analisa projeto 
que cria faixa de 
retenção exclusiva para 
motos e bicicletas 
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Hospital de Umuarama 
é referência em cirurgia 
neurológica de alta 
complexidade

Depois de 130 jogos 
Campeonato Citadino 
define hoje os finalistas 
da Chave Ouro 

Procon divulga pesquisas de preços 
da cesta básica e dos combustíveis

A cesta básica com as marcas líderes de mercado teve variação de 2,5%, passando de R$ 
609,43 em agosto para R$ 624,45% em setembro, puxada pela alta de produtos como a banana 
(38%), o alho (16%), o óleo de soja (11%) e o sabonete (14%), enquanto houve variação negativa 

nos preços do tomate (-18%), queijo mussarela fatiado (-8%) e macarrão (-6%). 

Explodiu
Minutos depois de capotar com duas pessoas dentro, 
na ponte do jardim Panorama, este veículo começou a 
pegar fogo. Devido ao acidente, combustível começou 
a vazar do tanque e, no momento em que moradores 
tentavam desvirar o carro, o fogo começou. Por sorte 

ninguém se feriu e os bombeiros, que já estavam no local, 
controlaram as chamas. 
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Nublado com 
poucas nuvens
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião
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A conta do aquecimento global

Nublado com 
muitas nuvens
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Nublado com 
poucas nuvens

Nublado com 
poucas nuvens

Os efeitos das mudanças climáticas causarão fortes impactos 
econômicos no mundo nos próximos anos. Os cenários de aqueci-
mento global afetarão o PIB dos países até 2048. A Arábia Saudita, 
por exemplo, deve enfrentar uma redução de 10,85 pontos no seu 
indicador. No Brasil, a projeção é de -0,48.

As consequências do aquecimento na terra fazem parte de um 
estudo da Moody’s Analytics a partir dos impactos no aumento do nível 
do mar, consequência do calor na produtividade do trabalho, produção 
agrícola, entre outros requisitos. Os problemas de saúde, por exemplo, 
devem aumentar nas regiões tropicais devido à maior proliferação de 
algumas doenças, como a malária e a dengue.

O calor deve afetar ainda o desempenho do trabalhador, principal-
mente aqueles que trabalham ao ar livre. A agricultura é outro setor eco-
nômico que enfrentará alterações com as mudanças climáticas. Algumas 
localidades e culturas podem ser benefi ciadas, mas outras enfrentarão a 
queda da produtividade, com fortes impactos econômicos.

No Brasil, a possibilidade de crise hídrica, por exemplo, vem sendo 
motivo de estudo de vários especialistas e uma preocupação gover-
namental já apontada pelo Plano Nacional de Segurança Hídrica. O 
estudo aponta que cerca de 55 milhões de brasileiros, das regiões 
urbanas, correm sérios riscos de fi car sem água em 2034. A solução 
passa por investimentos na ordem de R$ 30 bilhões nos próximos 15 
anos em projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos 
de integração das bacias hidrográfi cas.

O estresse hídrico já vem sendo enfrentado por várias regiões bra-
sileiras em diferentes períodos. Por isso, o combate aos desperdícios 
e às perdas de água deve fazer parte dos programas de gestão dos 
operadores de sistemas de abastecimento de água.

Outra iniciativa importante é o incentivo ao reuso de água nos 
municípios. As Câmaras podem contribuir criando legislações que 
incentivem a construção de prédios sustentáveis e que proporcionem 
a reutilização da água para as áreas de limpeza e irrigação de jardins.

Temos um papel muito importante para evitar que os efeitos nocivos do 
aquecimento global tornem nossas vidas insuportáveis no futuro.  

 “O mundo acompa-
nha com apreensão 

a escalada das 
barreiras tarifárias e 
o aumento do risco 

de recessão mundial. Sabemos 
que ganhos de curto prazo para 

o Brasil, como o aumento da 
demanda por soja, podem ficar 

comprometidos pela redução glo-
bal da atividade econômica ou 

pelo desequilíbrio dos mercados 
no mais longo prazo. A instabili-
dade política não contribui para 

o progresso econômico.” 

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista de 
Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio 

Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental)

Presidente da 
República em 

exercício, Hamilton 
Mourão, sobre 

riscos que o con-
flito comercial entre China e 
Estados Unidos afete o Brasil.

VA
LT

ER
 C

AM
PA

NA
TO

/A
GÊ

NC
IA

 B
RA

SI
L



Prodeu
Entre os projetos discutidos na Câmara na sessão ordinária 
de ontem (9), os vereadores de Umuarama analisaram a 
proposição de autoria do Executivo solicitando a autorização 
para alienar ou conceder direito real de uso a título 
gratuito com possibilidade de doação futura, de imóveis do 
município, situados na entrada do Conjunto Habitacional 
Sonho Meu. A proposição faz parte do Programa de 
Desenvolvimento de Umuarama (Prodeu).
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Utilidade
Pública

O pres idente  da 
Câmara Municipal de 
Umuarama, vereador 
Noel do Pão (PSC) esteve 
em visita na semana 
passada à sede da AMA 
(Associação de Pais e 
Amigos do Autista de 
Umuarama e Região) e 
pôde conhecer de perto 
o importante trabalho que 
vem sendo desenvolvido 
pela entidade em prol dos 
portadores de autismo e 
seus familiares.

Ciente da relevância 
da AMA na tua atuação 
pelas causas nobres, 
Noel do Pão fez questão 
de colocar em pauta, já 
na sessão ordinária de 
ontem (segunda-feira, 9) 
o Projeto de Lei Ordinária 
de número 51/2019, que 
declara a AMA como enti-
dade de utilidade pública. 
A proposição é de auto-
ria da vereadora Maria 
Ornelas (Podemos).

Diversos são os fato-
res que enquadram a 
AMA nos critérios de 
Utilidade Pública, dentre 
os quais: ser entidade 
sem fins lucrativos, de 
caráter humanitário e, 
conforme seu estatuto, 
dedicada ao amparo e 
proteção do autista.

O projeto foi discutido 
e votado em primeira reu-
nião na sessão ordinária 
da segunda e será colo-
cada em pauta novamente 
para uma em segunda e 
definitiva discussão, na 
próxima semana, também 
em sessão ordinária, que 
acontecerá na segunda-
-feira (16). Depois de apro-
vada, será encaminhada 
para a sanção do Poder 
executivo Municipal. Uma 
vez sancionada pelo pre-
feito a proposição se 
torna Lei, o que garantirá 
uma série de benefícios 
fiscais à entidade.

NOEL do Pão ao lado da assistente social Natane, em recente visita a AMA

ASSESSORIA

Faixa exclusiva
Foi discutido ainda na sessão de ontem, a implantação de 
faixa de retenção e recuo para bicicletas e motocicletas 
nas ruas da cidade onde existem semáforos.
A faixa de retenção será demarcada antes da faixa de pedestre 
e será utilizada exclusivamente por ciclistas e motociclistas para 
que se posicionem a frente dos demais veículos automotores, 
enquanto aguardam a liberação do semáforo.
A sinalização seguirá normas Contran e o Executivo 
implementará a medida prevista no prazo máximo de 2 anos, 
dando prioridade às vias de maior fluxo. A regulamentação 
deverá ser feita em 90 dias, contados da data de sua publicação.

O dinheiro
Para quitar a indenização, o Município fará a permuta do imóvel 
que foi interditado por um imóvel municipal, pois o executivo 
necessitará do imóvel danificado para desativar o início da 
galeria em questão, de modo a garantir que as 5 residências 
subsequentes não sejam afetadas; e para dar início às obras de 
ajuste de trajeto; bem como a complementação em dinheiro no 
valor de R$ 136 mil (diferença dos valores da avaliação do bem 
entregue e do bem recebido).

Indenização
O Poder Executivo envio 
à Câmara, pedido de 
autorização para firmar 
acordo com o cidadão que, 
em 21 de julho de 2014, 
propôs Ação de Indenização 
por Danos Morais e 
Materiais, em trâmite na 1º 
Vara da Fazenda Pública de 
Umuarama. A alegação era 
que, em suma, no dia 24 
de março do ano anterior, 
seu imóvel foi interditado 
pela Defesa Civil em razão 
de uma erosão decorrente 
de galeria de águas pluviais 
que estavam localizadas 
abaixo da sua residência.

Laudo
Após instrução processual 
e perícia no imóvel, o laudo 
técnico concluiu que os 
danos apresentados na 
residência decorreram de 
falha na caixa de ligação 
e a tubulação de águas 
pluviais, iniciando o processo 
erosivo que culminou no 
surgimento de fissuras, 
trincas e rachaduras. 
Portanto, os danos no 
imóvel foram causados 
em razão de possível 
omissão administrativa na 
manutenção das tubulações e 
galerias pluviais construídas no 
entorno da residência.
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Bolsonaro e Francischini
Sintonia fina entre o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) e o deputado Felipe 
Francischini (PSL), presidente 
da Comissão de Constituição 
e Justiça. Francischini vai 
colocar em pauta os projetos 
de Bolsonaro que não tiveram 
andamento no Legislativo em 
27 anos de mandato como 
deputado. São 19 projetos 
parados na CCJ, entre eles o 
que agrava a pena para quem 
comete roubos com o uso de 
motocicleta.

Sem chance
A assessoria do senador 
Oriovisto Guimarães (Pode) 
adianta que não há chance 
de ele concorrer a prefeito de 
Curitiba em 2020. “Isso não 
ocorrerá. O senador pretende 
cumprir o mandato e não 
pensa em se candidatar mais a 
nenhum cargo político”.

Cota das mulheres
A deputada Renata Abreu 
(Pode-SP) apresentou projeto 
de lei que prevê que, caso um 
partido não atinja o mínimo 
de 30% de candidaturas 
femininas, poderá deixar as 
vagas vazias. O projeto está na 
CCJ, desagrada a maioria das 
deputadas federais e promete 
mais polêmica até chegar ao 
plenário para votação.
  
Educação é prioridade
A deputada Christiane Yared 
(PL) afirma que destinou 
mais de R$ 186 milhões 
em recursos ao Paraná. 
“Desses, R$ 6 milhões foram 
encaminhados diretamente 
para educação. Ao investir 
na educação se evita tantos 
males que acometem a 
sociedade como a violência. 
Olhar para os nossos jovens 
é garantir um futuro melhor 
para o nosso país”.

Audiência
sobre o leite

Representantes da 
Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abasteci-
mento, do Instituto Para-
naense de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
(Emater) e da Agência 
de Defesa Agropecuá-
ria do Paraná (Adapar) 
discutiram ontem (09), 
em audiência pública 
na Assembleia Legisla-
tiva, formas de ajudar os 
pequenos produtores de 
leite do Estado. A ideia é 
garantir melhor qualidade 
do produto e cumprir exi-
gências das instruções 
normativas 76 e 77, do 
Ministério da Agricultura.

As instruções minis-
teriais tratam das carac-
terísticas de excelência 
que o leite deve ter tanto 
na produção quanto na 
indústria. Elas estabe-
lecem, ainda, critérios 
e procedimentos para a 
organização da proprie-
dade, instalações e equi-
pamentos produtivos, e 
para o acondicionamento, 
conservação, transporte, 
seleção e recepção do 
leite em estabelecimen-
tos registrados no serviço 
de inspeção oficial. Trata 
igualmente da formação e 
capacitação dos fornece-
dores de leite. As normas 
começaram a vigorar em 
junho e, até o mês de outu-
bro, os produtores precisam 
se adequar a elas.

“A Secretar ia da 

Agricultura tem preocupa-
ção também com essa 
cadeia do leite, em função 
da amplitude e importân-
cia econômica e social”, 
disse o diretor técnico 
Rubens Niederheitmann.

A Secretaria, a Ema-
ter, a Adapar e o Iapar 
estão trabalhando de 
forma coordenada para 
levar informações pre-
cisas e massivas aos 
produtores sobre as ins-
truções normativas. Ao 
mesmo tempo, os órgãos 
têm realizado eventos 
técnicos para repassar 
conhecimentos sobretudo 
em relação à higienização 
das instalações, dos ani-
mais e da ordenha.

PARCERIA
A Secretaria da Agricul-

tura vai promover, ainda, 
parceria com os laticí-
nios para identificar os 
produtores mais vulnerá-
veis e definir estratégias 
de intervenção para que 
nenhum deles abandone a 
atividade, em função das 
exigências. “É importante 
estabelecer parcerias com 
o setor privado nas áreas 
de capacitação e de assis-
tência técnica para ampliar 
o número de produtores 
atendidos”, afirmou o 
diretor. “Neste momento, 
nossa preocupação é dar 
todo o suporte necessário 
para reduzir o impacto que 
as novas regras podem 
trazer”, acrescentou.

Habilitados
Coasul Cooperativa 
Agroindustrial (São João), 
Gonçalves e Tortola (Paraíso do 
Norte) e Granjeiro Alimentos 
(Rolândia) estão entre seis 
frigoríficos brasileiros habilitados 
pela China para exportação de 
frangos, o que significa que já 
podem embarcar a carne de 
frango ao mercado chinês. 
Em maio, a produção de 
frango paranaense chegou 
a 161 milhões de cabeça e 
no acumulado no ano é de 
773,3 milhões de abates. 
A China é o principal 
mercado de exportação 
para o frango Paraná.

Exclusão
O deputado Romanelli (PSB) 
defende a exclusão das atuais 
concessionárias de nova 
licitação do pedágio caso não 
entreguem as obras previstas 
nos contratos de 1998. 
As concessões dos 2,5 mil 
quilômetros pedagiados são 
exploradas por seis empresas 
e terminam em novembro de 
2021. “O povo paranaense 
está refém do pedágio e paga 
as tarifas mais caras do País. 
Poucas obras foram realizadas 
e a maioria foi deixada para o 
fim do contrato”.

Tucanos unidos
“Todo partido, para marcar 
gol, tem que entrar em 
campo. Ter candidaturas 
independente de ganhar 
ou perder. Agora, temos 
conversado muito com o 
Eduardo Pimentel (PSDB), 
que tem um prestígio 
extraordinário. Ele tem que 
optar entre ser candidato ou 
permanecer vice. E o jogo 
político é muito dinâmico. 
Altera-se a qualquer tempo” 
- do deputado Ademar 
Traiano (PSDB), presidente da 
Assembleia Legislativa. 



05TRIBUNA HOJE NEWS UMUARAMA, 10 DE SETEMBRO DE 2019



06  LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 10 DE SETEMBRO DE 2019

Atropelamento fatal
Na tarde do último domingo (8) 

foi registrado um atropelamento 
grave na avenida Ângelo Moreira 
da Fonseca, em frente ao Posto 
Veneza, que ocasionou a morte de 
Antonio Colombo, ‘Bigode’.

Depois de questionada penas 
redes sociais, a Umutrans (Dire-
toria de Trânsito de Umuarama) 
respondeu sobre a suposta falta 
de sinalização no trecho em que 
aconteceu a colisão.

A diretora de Trânsito de Umua-
rama, Dianês Maria Piffer, relatou 
que o local em questão está em 
obras e que, assim que o trabalho 
for finalizado, a pintura da sinaliza-
ção horizontal será refeita.

“O trecho está em obras. Não há 
como manter toda a sinalização, prin-
cipalmente a horizontal. Tratando-se 
de trecho em obras a orientação é, 
tanto para condutores quanto para 
pedestres, redobrar a atenção e, 
para os condutores, reduzir a veloci-
dade. Por se tratar de um trecho em 
obras não há o que falar de falta de 
sinalização, porque é uma caracte-
rística de trecho em obras”, informa.

Dianês acrescenta que “por 
outro lado temos toda a via sina-
lizada com o limite de velocidade 
permitida, que é de 50 km/h. Cabe 
agora às polícias, investigar se o 

condutor respeitou o limite de velo-
cidade. Também há um ‘anjinho’ 
nas proximidades”, diz.

O acidente aconteceu no início 
da tarde, quando a vítima foi atro-
pelada ao atravessar a avenida. 
Vindo a sofrer ferimentos graves, 
foi atendida inicialmente pelo Samu 
e encaminhada ao hospital Cemil.

O Jeep Renegade, de ano 2016, 
de Umuarama foi levado à delegacia 
de Umuarama, onde será submetido 
a uma perícia. O corpo o homem foi 
trasladado ainda no domingo, ao Ins-
tituto Médico Legal (IML).

Após o capotamento, ao fim da tarde do 
domingo (8) na rua José Balan, em Umuarama, 
um veículo VW Gol se incendiou. Dois ocupan-
tes socorridos pelo Corpo de Bombeiros e leva-
dos ao hospital Cemil com ferimentos modera-
dos. O motorista disse que havia sido ‘fechado’ 
por um caminhão quando perdeu o controle da 
direção e capotou. PMs foram ao local para 
atende a ocorrência de trânsito e, minutos depois 
que as vítimas foram retiradas do carro, o mesmo 
começou a se incendiar. Os bombeiros apagaram 
as chamas e ninguém se feriu.

DIVULGAÇÃO

MARCAS da colisão contra o pedestre, mostram a 
violência do choque

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,19 0,11 2,54 3,43
IGP-M (FGV) 0,40 -0,67 4,09 4,95
IGP-DI (FGV) -0,01 -0,51 3,86 4,32

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
10/8 a 10/9 0,5000 0,3434 0,0000
11/8 a 11/9 0,5000 0,3434 0,0000
12/8 a 12/9 0,5000 0,3434 0,0000
13/8 a 13/9 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,55% 26,93 
Vale ON +3,10% 47,89 
ItauUnibanco PN +2,45% 36,03 
Usiminas PNA +8,08% 8,29 
Suzano S/A ON +6,57% 31,62 
Cyrela Realt ON -6,41% 21,90

IBOVESPA: +0,24% 103.1803 pontos

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0639 1,0495
IGP-DI (FGV) 1,0604 1,0556 1,0432
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,15
Libra est. 0,8085
Euro 0,9043
Peso arg. 57,00

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,5% 4,0980 4,0990 -1,0%
PTAX  (BC) +0,3% 4,0760 4,0766 -1,5%
PARALELO +0,5% 4,0200 4,3400 -0,5%
TURISMO +0,5% 4,0200 4,3200 -0,5%
EURO +0,4% 4,5056 4,5079 -0,9%

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 09/09

Iene R$ 0,0381
Libra est. R$ 5,04
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1.542,97 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/09

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 09/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 81,50 -4,1% 7,2%
SOJA Paranaguá 87,50 -3,8% 5,4%
MILHO Cascavel 32,00 -3,0% -1,5%

SOJA 845,00 0,00 -3,3%
FARELO 288,50 1,30 -2,8%
MILHO 340,75 -1,75 -16,9%
TRIGO 474,50 14,25 -5,0%

SOJA 73,95 -3,4% 4,3%
MILHO 27,80 -1,6% -5,9%
TRIGO 48,03 1,7% 3,0%
BOI GORDO 151,10 0,0% -0,2%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

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

Em 09/09 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)
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Colação de
grau do EAD

A Unipar realizou a cola-
ção de grau das turmas da 
modalidade ensino a distân-
cia 2018/2019. A cerimô-
nia foi presidida pelo Reitor 
Carlos Eduardo Garcia e 
organizada pela Diretoria 
Executiva de Gestão da Edu-
cação a Distância.

Neste, que foi a 7ª sole-
nidade de colação de grau 
EAD/Unipar, houve a diplo-
mação de 84 profissionais 
que fazem parte de 20, dos 
60 polos de apoio presen-
cial da Unipar, implantados 
em várias cidades do Brasil, 
dos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Filosofia, 
Gestão Comercial, Gestão de 
Recursos Humanos, Gestão 
Financeira, Gestão Pública, 
História, Letras, Logística, 
Marketing, Pedagogia e Pro-
cessos Gerenciais.

Prestigiada por profes-
sores e diretores da Unipar 

e lideranças da cidade, foi 
transmitida, ao vivo, pela 
internet, para todos os polos 
de Educação a Distância da 
Unipar. Na mesa de honra 
estava uma pessoa muito 
especial: a professora Odethe 
Oliveira, sócio-fundadora da 
Apec. O orador das turmas, 
Batista Fiori Skiba, 73 anos, 
demonstrou gratidão pela 
conquista; embora a maioria 
dos diplomados é jovem, o 
licenciado em Filosofia, que 
mora em Tapejara, mostrou 
que o ensino a distância é 
bom para gente de toda idade. 
“A cada palavra que apren-
demos nos distanciamos da 
ignorância. Estou muito feliz 
por esta conquista, valeu 
muito a pena todo o esforço 
para estudar, pois é o único 
caminho para obter conheci-
mento”, disse, avisando que 
agora pretende cursar Histó-
ria na Unipar.

Nota máxima
“Mais de 5 mil alunos reconhecem a excelência da Unipar”, 

lembra a diretora da EAD/Unipar, professora Ana Cristina Codato, res-
saltando também o reconhecimento do MEC, que avaliou a estrutura 
pedagógica e laboratorial com a nota máxima [conceito 5]. O Reitor 

endossa: “É muita emoção ver as famílias dos acadêmicos, os laurea-
dos e os graduados felizes pela conquista, porque a formação é uma 
vitória de todos, já que envolve muitos esforços, muita dedicação. 

Com o EAD chegamos onde o aluno necessita e da maneira que ele 
precisa para aprender com toda essa fabulosa tecnologia”.

Reitor Carlos Eduardo 
Garcia presidiu a 
cerimônia

ASSESSORIA

Lista tríplice
Inconformados com a indicação 
de Augusto Aras para o comando 
da Procuradoria-Geral de 
República, cujo nome não 
constava na lista tríplice da 
categoria enviada ao Palácio 
do Planalto, procuradores 
pressionam senadores para 
tentar desengavetar a PEC 
47/2013, que torna obrigatória 
a escolha de um nome da lista 
para o cargo de PGR. De autoria 
do ex-senador Cássio Cunha 
Lima (PSDB-PB), a PEC tramitou 
por cinco anos e foi arquivada 
em 2018. Além de inserir a 
obrigatoriedade de escolha PGR 
entre os indicados do Ministério 
Público Federal, o texto 
estabelece mandato de quatro 
anos e proíbe a recondução.

Radar ligado
Não vai nada bem a relação do 
presidente Jair Bolsonaro com os 
governadores do PSB na Paraíba 
e em Pernambuco, a quem acusa 
de só falarem mal dele.

Acabou...
Segue o inferno astral do 
deputado Luis Miranda 
(DEM-DF). O ministro Luís 
Roberto Barroso, do STF, 
negou-lhe liminar para liberar 
o passaporte que a Justiça 
do DF mandou recolher. Seu 
partido cobra explicações 
sobre denúncias de abuso de 
poder na campanha e possível 
venda de votos (há ações no 
TRE). Além da fila jurídica 
de credores brasileiros na 
Flórida, segundo denúncia no 
Fantástico, da TV Globo.

...a vida boa
Correligionários do DEM 
aguardam explicações 
“convincentes”, mas avaliam 
que “dificilmente” o deputado 
escapará de processo disciplinar 
que pode terminar em expulsão 
da legenda. Miranda chegou a 
ser cotado para presidir o partido 
no DF, mas perdeu força após 
desgastes internos com o atual 
presidente regional Alberto Fraga.

Para piorar...
... o deputado não compareceu 
ontem na Sessão Solene 
em homenagem aos 

Administradores, que ele 
próprio convocou, e deixou 
dezenas a ver cadeiras vazias.

Tributária 
A aprovação da reforma tributária 
é uma das medidas “mais 
prioritárias” para melhorar o 
ambiente de negócios no País, 
com potencial de impacto 
significativo sobre a produtividade 
e o crescimento. É o que aponta 
o Relatório de Acompanhamento 
Fiscal de setembro, produzido 
pelo Instituto Fiscal Independente, 
vinculado ao Senado. 

Déficit
Além das injustiças sociais 
propiciadas pelo sistema atual, o 
essencial das mudanças propostas 
pela Reforma da Previdência é 
conter o déficit fiscal, que cresce 
em torno de 5,2% ao ano. Garante 
o secretário de Previdência 
da Secretaria do Trabalho, do 
Ministério da Economia, Leonardo 
Rolim. Lembra que o déficit 
previdenciário da União foi de R$ 
265 bilhões em 2018, e a previsão, 
para 2019, é de R$ 294,9 bilhões.

Médias
Atualmente, segundo Rolim, 
os mais pobres são os que se 
aposentam pelo critério de idade, 
sendo os homens, em média, com 
65,5 anos e as mulheres, com 
61,5 anos. Já as pessoas com 
melhores empregos se aposentam 
por tempo de contribuição - aos 
54 anos de idade, na média 
geral que considera pessoas de 
ambos os sexos.
 

Máquina$
O investimento em máquinas 
e equipamentos cresceu 1,2% 
em julho em relação ao mesmo 
mês de 2018. Já o segmento da 
construção civil teve variação 
positiva de 1,1%. Ok, País dá 
sinais de melhoras, mas no 
acumulado de 12 meses, os 
investimentos desaceleraram, 
com a taxa de crescimento 
passando de 4,3% para 3,1%. 
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Norospar é referência
em cirurgias neurológicas

O hospital Norospar de Umua-
rama tem, cada vez mais, se desta-
cado como referência em cirurgias 
neurológicas de alta complexidade. 
Tanto que há pacientes de diver-
sos outros estados procurando a 
cidade para receber o atendimento 
médico especializado.

O depar tamento é formado 
pelos médicos Dr. Vinício Augusto 
Torres, Dr. Leonardo Franco, Dr. 
Felipe Otávio de Paula e Dr. Danilo 
Bernardi que é um dos respon-
sáveis pelo atendimento de uma 
paciente que veio do Estado do 
Maranhão para se tratar em Umua-
rama. “Nós realizamos no último 
mês a primeira cirurgia neurológica 
de pacientes de fora do Estado. 
Uma mulher com tumor intra-
-orbitário. Ela já recebeu alta e 
a cirurgia foi um sucesso, sem 
intercorrências. Nos próximos 
meses ocorre o retorno ambula-
torial”, explicou Dr. Danilo.

Como referência em neuroci-
rurgia na macrorregião (Umua-
rama, Cianorte e Campo Mourão) 
a Norospar oferece tratamento 
clínico e cirúrgico para coluna ver-
tebral, nervos e cérebro. Os mais 
procurados são àqueles ligados às 
doenças degenerativas.

A Norospar foi cadastrada 

Captação
O Norospar realizou no fim de semana, a captação de órgãos em Umuarama. 

O falecimento de uma paciente, que é momento de tristeza, também foi uma 
oportunidade de generosidade da família, que pode ter salvo outras cinco vidas 

apesar da grande perda. A equipe médica captadora veio de Curitiba para realizar 
o procedimento no hospital. Já a equipe multidisciplinar CIHDOTT foi composta 

por profissionais do hospital Norospar.
O procedimento demorou cerca de duas horas e foram captados rins, fígado e 

globo ocular. O hospital ressalta a importância da doação de órgãos com diversas 
ações de conscientização ao longo do ano, sobretudo neste mês de setembro que 

é voltado especialmente para esta questão.

recentemente junto à Central Nacional 
de Regulação de Alta Complexidade, 
o que possibilitou o atendimento da 
paciente vinda do Maranhão. Atual-
mente há outros casos de diversa 
regiões do Brasil sendo analisados 
pela equipe médica.

COMO FUNCIONA
O regulador nacional aciona 

o hospital para casos onde são 
necessárias atuação de especia-
listas em neurocirurgia e após 

averiguação de exames há o 
aceite ou decline do paciente. 
Além da equipe capacitada, a 
Norospar também tem um arse-
nal para realização de cirurgias 
de emergência e eletiva de alta 
complexidade. Também estão 
disponíveis para a equipe médica 
equipamentos como microscópio, 
craniotomo e radioscópio.

DR. Vinicio Torres, Dr. Danilo Bernardi e Dr. Felipe Otávio de Paula, formam o departamento de Cirurgias 
Neurológicas de Alta Complexidade

ASSESSORIA

Histórias Eletrizantes 
Diversão e aprendizado são aliados na 
história que a Copel apresenta hoje 
(10) e amanhã (11) a mais de 700 
estudantes do Ensino Fundamental de 
Cidade Gaúcha. A peça teatral “Histórias 
Eletrizantes” ensina sobre o uso seguro 
da energia elétrica, com as peripécias 
dos personagens Jacuí e Maricota 
no mundo fictício da ‘Raiolândia’. A 
montagem é do grupo Fabrincando 
Produções, de Curitiba.
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Procon divulga pesquisas de 
cesta básica e combustíveis

O Procon de Umuarama divulgou 
as tabelas de acompanhamento 
de preços dos produtos que com-
põem a cesta básica (marcas líde-
res e mais populares) e também 
a variação nos combustíveis (eta-
nol, gasolina e óleo diesel). Os 
preços foram colhidos entre os 
dias 3 a 6 de setembro.

A cesta básica com as marcas 
líderes de mercado teve variação 
de 2,5%, passando de R$ 609,43 
em agosto para R$ 624,45% em 
setembro, puxada pela alta de pro-
dutos como a banana (38%), o alho 
(16%), o óleo de soja (11%) e o 
sabonete (14%), enquanto houve 
variação negativa nos preços do 

tomate (-18%), queijo mussarela 
fatiado (-8%) e macarrão (-6%). 
A cesta com produtos de mar-
cas mais populares teve varia-
ção idêntica (2,5%), com o custo 
passando de R$ 481,62 para R$ 
493,65 no comparativo com as 
cotações do mês passado.

Já a pesquisa de preços dos 
combustíveis apontou grandes dife-
renças na cotação realizada nas 
bombas, no último dia 6. Em Umua-
rama é possível abastecer pagando 
de R$ 4,13 a até R$ 4,49 pelo litro 
da gasolina comum. O etanol varia 
de R$ 2,78 a até R$ 2,99 e o die-
sel entre R$ 3,19 e R$ 3,59 o litro. 
A diferença foi grande na gasolina 

(4,29%), porém, a maior oscilação 
foi notada nos preços da gasolina 
aditivada – a mais barata custava 
R$ 4,28 e a mais cara R$ 4,69 o 
litro (4,42% a mais).

Para os donos de carros flex 
saberem com qual combustível 
devem abastecer para economi-
zar, o custo do litro do etanol em 
relação ao da gasolina ficou em 
67,2%. Calculado o rendimento de 
cada combustível, o Procon reco-
menda a preferência pelo etanol. 
Apesar da autonomia do veículo a 
álcool ser 30% menor, o uso desse 
combustível é vantajoso quando a 
diferença de preço supera esse 
percentual, em relação à gasolina.
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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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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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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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
*Os resumoes dos capítulos  são disponibilizados pelas emissoras 
e estão sujeitos a mundanças em funções da edição das novelas.

Psicologia   Uma semana 
voltada a atividades de 
comemoração ao Dia do 
Psicólogo, 27. Assim foi a 
última semana de agosto, 
na Unipar de Cascavel. 
Para marcar a data, o curso 
realizou o seu 16º Fórum 
Pedagógico e Fórum 
de Egressos. Convidada 
especial foi a professora e 
orientadora de doutorado 
da UEM, Maria Lúcia 
Boarini, que discutiu 
sobre saúde mental e 
formação em Psicologia. 
No Fórum Pedagógico, o 
curso recebeu ex-alunos. 
Durante a semana, 
docentes e acadêmicos 
também prestigiaram 
programação do CRP 
(Conselho Regional 
de Psicologia), com o 
lançamento da campanha 
2019 ‘Psicologia da Gente’ 
e assistiram à palestra 
com a psicóloga Semíramis 
Vedovatto, sobre violência 
contra a mulher.

Empreender   O Ciape 
(Centro de Apoio a 
Projetos Empresariais) 
da Unipar de Toledo 
promoveu oficina com 
objetivo de fomentar a 
visão empreendedora dos 
estudantes. Realizada em 
parceria com o Sebrae e 
o programa STARTUP/PR, 
contemplou os cursos de 
Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas, Farmácia, 
Ciências Contábeis, 
Administração e Processos 
Gerenciais. A oficina foi 
ministrada pelo gerente 
de projetos de Startup do 
Sebrae, Osvaldo Broto, 
que usou a ferramenta 
Lean Canvas, utilizada para 
auxiliar o empreendedor 
a entender melhor seu 
problema e a solução 
proposta. Segundo ele, 
a proposta é trabalhar 
o ‘mindset’ do futuro 
empreendedor, para 
que ele identifique os 
problemas que sejam 
relevantes para pessoas ou 
organizações. 

Consultoria   Via projeto 
de extensão Núcleo de 
Práticas e Pesquisas 
Contábeis, o professor 
Wagner Luiz Marques, 
dos cursos de Ciências 
Contábeis e Processos 
Gerenciais da Unipar, 
promoveu consultoria para 
líderes e colaboradores 
das empresas Clique 
Presentes, Grill Nelore e 
a Faenza Pizzaria, todas 
de Cianorte. Trabalhando 
o tema Análise de Custos 
com Ênfase na Formação 
de Preço de Venda, o 
professor falou sobre 
atendimento, controle e 
economia, destacando 
a qualidade do produto 
versus preço de fabricação. 

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

Malhação 
Filipe teme que Lígia e Joaquim 

descubram que Rita se encontrou com 
Nina. Milena se incomoda ao ver Daniel 
e Jaqueline dançando juntos. Meg con-
fessa a Martinha que deseja que Guga 
seja o pai de seu bebê. Camelo alerta 
Cléber sobre Nanda. 

Bom Sucesso
Sinistro sugere que Stefany siga 

Paloma para saber onde ela trabalha. 
Francisca descobre que Luan precisa 
arrumar um emprego. Sinistro decide 
sequestrar a família de Paloma para 
entrar na mansão. 

A dona do pedaço
Jô transfere seu dinheiro para Bill, 

e Téo a incentiva. Kim dispensa Márcio 
para ficar com Paixão. Eusébio acusa 
Cornélia de ter roubado seu dinheiro. 
Agno afirma a Cássia que não pode 
arrumar uma namorada. 

As aventuras de Poliana 
As crianças do Clubinho ficam intrigados 

com a sombra de uma criança que viram na 
casa de Pendleton. Débora e Afonso acer-
tam os detalhes para a festa de casamento. 
Marcelo avisa os policiais que Waldisney 
está mesmo na casa de Luisa. 

Cúmplices de um resgate 
Mateus e Joaquim conseguem fazer 

uma fogueira. Priscila se encanta com as 
roupas de Isabela e chama até Regina 
de mãe. “Deve ser muito legal ser você”, 
diz para Manuela, que finge ser Isabela. 

Topíssima 
Andrea ameaça matar Lara caso 

Sophia não retome a presidência. Sophia 
se recusa a revelar o nome do pai de 
Andrea. Furiosa, Madalena proíbe Fer-
nando de falar com Andrea. 

O rico e Lázaro 
Zedequias diz que é preciso manter o 

controle. Zac e Asher observam a apro-
ximação do exército inimigo. Rabe-Sáris 
segue ao lado do irmão. Nebuzaradã 
avisa que eles passarão um bom tempo 
cercando Jerusalém. 
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Você vai ser motivado por jovens a seguir em frente, 
seu entusiasmo interior renascerá. Oscilações dra-
máticas no seu ritmo diário vão te deixar cansado. 
Admita que você está exagerando.

Você está encontrando coisas mais calmas. É hora 
de dar um passo atrás em relação às últimas sema-
nas. Você vai estar em excelente forma hoje, espe-
cialmente se você se concentrar em seu esporte 
favorito. Aproveite ao máximo a vida.

Você terá que fazer compromissos entre o sonho e 
a realidade, você tem que admitir que isso é essen-
cial. Sua saúde geral está bem outra vez e vai ser 
mais fácil abandonar um mau hábito.

Você está alternando entre sonhar acordado e a 
necessidade de ação. Este refrão está tornando 
você indescritível hoje. O exagero de esforço físico 
ou exercício inadequado para a sua constituição 
está lhe causando dores, mas não desista.

Alguns diálogos estão se transformando em controvérsias. 
Não se deixe levar por suas emoções. Retroceda. Sua 
vontade de comer o está pressionando a comer coisas 
gostosas. Seria uma boa ideia pensar sobre o seu físico, 
o que também melhorará seus níveis de energia.

As pessoas ao seu redor vão admirar você pela 
sua generosidade e compreensão. Seu estilo de 
vida não está deixando você cuidar de si mesmo 
corretamente - você precisa desacelerar e escapar 
mentalmente para sair do estresse. 

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

Você precisa escapar de sua rotina e isso vai lhe tra-
zer sorte! Novas experiências estão lhe esperando. 
Você vai sentir um entusiasmo renovado e está em 
grande forma geral, não exagere com qualquer coisa 
e você vai ser capaz de mantê-la.

Existem escolhas e acordos a serem feitos sem 
mais espera. Você está pronto! Você está preci-
sando desesperadamente de um feriado e de algum 
tempo sozinho para poder fazer um balanço.

A atmosfera calma de hoje lhe ajudará a ter discus-
sões sérias. Concentre-se no que realmente importa. 
Evite debates acalorados que gastarão sua energia 
em vão. Você pode fazer isso, não tenha medo, 
apenas pense sobre as coisas com calma.

Você está mais orgulhoso do que nunca por manter 
suas promessas e ficará satisfeito com si mesmo e 
suas ações hoje. Não passe horas falando sobre 
problemas de saúde com algumas pessoas, isso 
faz você parecer hipocondríaco.

As boas notícias estarão à vista e o sentimento no 
ar hoje só vai aumentar a sua confiança. Aproveite 
ao máximo a relativa calma de hoje para realmente 
pensar sobre o que está faltando em sua dieta.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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3/ana. 4/list. 6/iníqua — zicado. 7/abacate.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Depois que eu morrer, prefiro 
que  as pessoas se perguntem 
por que não tenho um monu-

mento, e não por que o tenho. 
(Herótodo) 

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje 
News  que comemoram aniversário hoje -, Dirce 
Rafael, Estelita Borges, Celina Abdallah, Márcia 

Laino,  André Forte Carnelós, Edna Yoshie Miamo-
to, Ronaldo Guedes Pereira e Emerson Aparecido 

Cazarin. Da coluna: felicidades!

Família Unipar 
em festa!

A Unipar realizou, há poucos 
dias, a colação de grau das 

turmas do ensino a distância. 
Presidida pelo reitor Carlos 

Eduardo Garcia, a cerimônia foi 
marcada pela emoção e presti-

giada por parentes e amigos dos 
formandos, lideranças da cidade, 

diretores da Instituição e por 
uma pessoa muito especial: a 

sócio-fundadora da Apec, Odethe 
de Oliveira. Na foto ela está com 

o reitor, com as filhas Regina 
e Maria do Carmo e a neta Ana 

Cristina. 

n Hoje (10) tem o workshop  Life 
coaching no Senac. O processo será 

focado na mudança de vida, pois 
atualmente, muitas pessoas têm 

dificuldades para equilibrar a vida 
pessoal, profissional e social. Ele 
utilizarem técnicas certificadas e 
reconhecidas para focar em seus 
objetivos de forma consistente e 

duradoura. Das 19h às 22h. Inscri-
ções gratuitas e mais informações 

36215700  /  Senac
 

n Dia 29 de Setembro tem a Maratona 
Internacional, em Foz do Iguaçu, sob 

a batuta do Sesc PR. As inscrições 
estão abertas no site, a organização 
disponibilizará transporte dos hotéis 
conveniados até o local do evento. 
Destaque para a premiação que é a 
maior da Região Sul. Fica a dica...

#Zaeli50anos
No último sábado o Centro de Eventos da Zaeli 
foi palco das comemorações dos 50 anos da 

empresa. Parabéns a toda equipe Zaeli e prin-
cipalmente ao seu presidente Valdemir Zago 
pelo trabalho ímpar realizado em todos esses 
anos frente a Zaeli -, e pela festa majestosa 
que ofereceu aos seus colaboradores e convi-
dados para encerrar a Convenção de Vendas e 

comemorar a data. Impecável.

ARQUIVO ASSESSORIA
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Planalto Solidário!
Em comemoração ao seu aniversário de  61 anos, a Rede Planalto fez uma belíssima cam-
panha que teve seu ápice na ultima semana, dia 5 de Setembro, com a entrega dos vales 

compras para entidades participantes da campanha Planalto Solidário 61 anos, que doou a 
entidades o valor total de 100 mil reais de forma proporcional as indicações dos clientes que 
ocorreram durante o período de 1º de julho a 31 agosto. Com a presença das entidades e dos 
seus diretores Joaquim Fernandes Martins e Abílio Fernandes a festa solidária aconteceu no 

restaurante do Big Planalto com entrega oficial e um coquetel aos presentes. 

Representantes das  entidades participantes Rafael Maggi, Joquim Martins, Prefeito Celso Pozzobom 
e Abílio Fernandes

Joaquim Martins e representante Apae Icaraima Uopeccan, primeira mais lembrada

FOTOS: THIAGO CASONI
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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

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

ANGELO LUIZ LAVERDI, firma 
inscrita nº CPF 446.333.009-20, 
situada na Rua Arapongas, 4523, 
Centro, CEP: 87502-180, nesta 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 9872. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

TRANSANTOS TRANSPORTA-
DORA LTDA, firma inscrita nº CNPJ 
04.014.842/0001-07, situada na 
Rua Ouro Branco,1462, Conjunto 
Ouro Branco, CEP 87508-265, nesta 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 22.784. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal. 
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SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA

CBNC LOTEAMENTOS LTDA – EPP, torna público 
que REQUEREU ao IAP, LICENÇA PRÉVIA, para fins 
de Loteamento JARDIM BOTÂNICO, a ser implan-
tado no Lote 01-R da Quadra 01, município de Cru-
zeiro do Oeste –PR.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP – Instituto 
Ambiental do Paraná, a Licença de Operação – LO, para o empreen-
dimento a seguir especificado:
EMPRESA: J.P.F. Bombas Injetoras Ltda - ME
CNPJ: 05.869.864/0001-68
ATIVIDADE: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores
ENDEREÇO: Rua Manoel Ramires, 2914, PQ. Industrial I
MUNICÍPIO: Umuarama – PR       

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que requereu ao IAP – Instituto Ambiental 
do Paraná, Renovação da Licença de Operação – LO, para o empreendi-
mento a seguir especificado:
EMPRESA: J.P.F. Bombas Injetoras Ltda - ME
CNPJ: 05.869.864/0001-68
ATIVIDADE: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores
ENDEREÇO: Rua Manoel Ramires, 2914, PQ. Industrial I
MUNICÍPIO: Umuarama – PR       

Leitão à Pururuca

A comissão organi-
zadora da 10ª Festa do 
Leitão à Pururuca fez pes-
soalmente no gabinete, o 
convite ao prefeito Celso 
Pozzobom para prestigiar 
a promoção, de caráter 
beneficente. Os rotaria-
nos agradeceram o apoio 

da Prefeitura e reforça-
ram o convite para sabo-
rear o prato, que será 
servido em almoço no 
próximo dia 15. Esta será 
a 10ª edição da festa que 
virou tradição e já caiu 
no gosto do público de 
Umuarama e região.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

ORGANIZADORES reunidos com o prefeito no gabinete

Radar móvel
Na manhã de ontem 

(9) diretora da Umutrans, 
Dianês Piffer, informou 
que a cidade contará com 
um radar móvel. O equi-
pamento entra em funcio-
namento hoje (10) e deve 

ser operado pelos agen-
tes da Guarda Municipal. 
Os pontos onde o radar 
poderá operar são as ruas 
e avenidas que já pos-
suem placas indicativas 
de fiscalização eletrônica.
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Citadino Chave Ouro
define hoje os finalistas

A noite esportiva de Umuarama 
será agitada nesta terça-feira (10) 
em virtude das semifinais do Cam-
peonato Citadino de Futsal Sportland 
– Chave Ouro, que definirá os finalis-
tas depois de 130 jogos disputados.

Nesta noite acontecem os jogos 
de volta da fase semifinal – nessa 
edição a organização optou por deci-
sões play off, com duas partidas – 
com a vantagem do empate para os 
vencedores dos jogos de ida. Porém, 
um jogo ficou empatado.

“A primeira rodada da fase semi-
final foi um sucesso. Tivemos 

duas grandes partidas de futsal e 
o excelente público que compare-
ceu ao Ginásio de Espor tes Amá-
rio Vieira da Costa foi ao delírio. 
Ficou tudo aber to para a rodada 
decisiva desta terça e todos estão 
convidados a prestigiar a elite do 
futsal amador do Noroeste”, disse 
o diretor de Esporte e Lazer da Pre-
feitura, Jeferson Ferreira.

Na quadra, a atual campeã Umu-
campo/ Silvestre Degan Futsal foi 
vencida pela for te equipe Aceru/ 
Flávyo Tur/ Vidro Mais pelo placar 
mínimo, com gol do atleta Gabriel 

Afau estreia com vitória
O Afau Umuarama estreou com 
vitória nesse domingo (08) na Copa 
Amerios de futebol. A partida foi 
contra o Francisco Alves, no Lúcio 
Pipino, e terminou em 1x0 para os 
umuaramenses.
O jogo foi equilibrado, mas com o 
gol do meia-atacante Fabinho os 
três pontos foram conquistados. O 
próximo jogo deve ser também em 
casa, contra o time de Altônia.
Nos outros jogos da rodada o Iporã 
venceu Altônia por 2x0 e Guaraní e 
Casa Branca não saíram do 0x0.

Roberto Oliveira, enquanto Colibri/ 
Galles Delivery/Fabrício Gaspar Pro-
duções Artísticas e Clínica Veteriná-
ria Santa Clara ficaram no empate 
em 1 a 1, deixando a decisão para 
esta terça. Os gols foram marcados 
por Grasiano Guerini (Santa Clara) e 
Rafael da Silva Martins (Colibri).

Os jogos desta terça começam às 
19h45, com o embate entre Clínica 
Veterinária Santa Clara x Colibri Galles 
Delivery/ Fabrício Gaspar Produções 
Artísticas e em seguida, às 21h, 
jogam Umucampo/ Silvestre Degan 
Futsal x Aceru/Flávyo Tur/Vidro Mais.

O maratonista umuaramense 
Anderson Christiano, 44, 
participou na cidade de Assis 
Chateaubriand (90 kms de 
Umuarama) no domingo (8) da 
2° Corrida Palotina Esportes. 
Anderson conquistou o 1° 
Lugar na categoria Geral num 
percurso de 10.5 kms. Kaio 
Henrique, de 11 anos, filho de 
Anderson, também participou 
da corrida. Ao lado do pai, o 
percurso de 5 kms ficando em 
12° colocado na geral.
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