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UMUARAMA

Umutrans, GM, PM e 
Detran iniciam semana 
do trânsito com blitz 
educativa 
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Prefeitura iniciará construção
da primeira de seis pontes rurais
O prefeito Celso Pozzobom e o empresário Wilmar Schmidt Lindenmayer, da Construtora 
Cobrebem, assinaram ontem (18), a ordem de serviço para a construção de seis pontes 
em estradas rurais de Umuarama. O investimento será de R$ 2,6 milhões com recursos 

de convênio entre o município e o Ministério da Integração Nacional. As obras começam na 
próxima semana. O objetivo é dar agilidade e segurança à mobilidade na zona rural, asse-

gurando boas condições de trânsito em qualquer período climático. l Pág. 8

Execução
Homem de 22 anos é assassinato a tiros de pistola 

enquanto almoçava, na tarde de ontem em uma 
lanchonete no centro de Umuarama. Polícia Civil procura 
uma linha de investigação, analisando todas as hipóteses 

possíveis. Vítima possuía antecedentes criminais por 
formação de quadrilha e roubo de gado.  l Pág. 5

Afsu vence de goleada 
e tenta se garantir nas 
quartas de final do 
Paranaense 
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Projeto quer tornar 
obrigatório o passe livre 
aos acompanhantes 
deficientes
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



PREVISÃO DO TEMPO
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Juarez Alvarenga é advogado e escritor 
juarezalvarengacru@gmail.com

Nublado com 
pancadas de chuva

Nublado com 
pancadas de chuva

Sob a cama onde traçamos nossos sonhos inertes abusamos 
nossas mentes das grandiosidades de nossas quimeras, que exigi-
rão atitudes épicas o tempo todo, pondo em dúvida a veracidade e a 
autenticidade de nossas utopias.

Nosso quarto, onde nos encontramos, mesmo possuidores de fra-
gilidades que desembocam em mares agitados, muitas vezes, nossos 
horizontes ultrapassam portos seguros.

Temos o privilégio de, todos os dias, ver o sol nascer, clareando 
e fragmentando as labaredas dos nossos caminhos, com objetivos 
que incendeiam nossas mentes com sabedoria e raciocínio racional.

Quando o sol nasce, os pássaros inquietos e guerreiros, com suas 
armas, procuram alimentos suculentos e, mais do que isso, brigam; 
por, cautelosamente, tendo senso dos limites e do perigo humano que 
o homem lhe traz.

Quando o sol nasce no oriente, a população, em estado anestésico, 
paralisa seu progresso, pois lá é noite, aqui, no ocidente, começa a locomo-
tiva da evolução humana infi nita, porém o progresso é como uma fazenda 
sem cercas, dá melhor aos sonhadores, ousados e astutos.

O sol nasce para todos, mas somente os sonhadores reais são 
os pioneiros de fragmentos de claridade, que irão corporifi car com o 
tempo, pois esses verdadeiros jogadores se jogam na realidade como 
os mendigos se jogam nas calçadas das noites frias das madrugadas.

Quando o sol nasce, a razão proeminente assenta no seu trono 
subindo a montanha do sucesso, apoiando nos intervalos das pedras 
chegando com trabalho ao topo.

O homem se projeta ao sol, com a Nasa nos seus sustentáculos. O 
impulso será da intensidade dos sonhos ancorados em nosso íntimo.

Quando o sol nasce, a natureza se cala e a razão se instala e os 
sonhos são exterminados da clareza solar, pois lugar de utopias é nas 
bases de nosso íntimo sacudindo a realidade.

Quando o sol nasce, a tendência da luta humana é terminar por 
pontos, pois, na claridade, todos podem manusear suas armas mais 
fortes. Porém, só termina antes se seus boxeadores agridem seus 
sonhos com força animalesca.

Aprenda que, na vida, só os aliados do sol serão vencedores. Os 
seus desafetos irão morrer de tédio e fracassos. 

Governador do Paraná, 
Ratinho Junior. 

 JAELSON LUCAS / AEN

 “O objetivo é que 
os presos traba-

lhem mais, porque 
começam a aprender 

uma profissão e podem tocar 
a vida quando em liberdade. 

Além disso o trabalho acelera a 
progressão de pena. Os presos 

vão reformar mais escolas, fazer 
pavers e calçamento para poder 
doar para os municípios. Tudo 
isso está sendo pensado para 

ajudar a execução penal”.

Nublado com 
pancadas de chuva

Nublado com 
pancadas de chuva



Sem imposto
O Governo do Estado do Paraná não cobrará mais o ICMS 
(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do 
medicamento Spinraza (Nusinersena), um dos mais caros 
do País e que custa em média R$ 310 mil a dose. De acordo 
com a Secretaria de Estado da Saúde, o remédio é usado 
geralmente no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal 
(AME). Esta é considerada uma importante ação do 
governo, com a intenção de levar saúde e medicamentos 
mais baratos aos paranaenses.

 Preço do combustível
A ANP informou que está “atenta” para possíveis cobranças 
abusivas por combustíveis no Brasil. A cotação internacional 
do petróleo sofreu uma alta depois de ataques a uma 
refinaria na Arábia Saudita, na semana passada. Em nota, a 
AMP aponta que os preços no Brasil são “livres, por lei, em 
todas as etapas da cadeia: produção, distribuição e revenda. 
Diante de denúncias de preços abusivos, a ANP faz ações 
de campo para confirmar essas suspeitas. Quando constata 
a prática de preços abusivos, a agência atua em conjunto 
com os Procons para penalizar os infratores”. A Petrobras 
também está monitorando a cotação internacional.

Ficha suja na Maria da Penha
O deputado estadual Delegado Fernando, está se mostrando 
cada vez mais ativo em seus trabalhos como parlamentar. 
Nesta semana, ele se reuniu com integrantes da Comissão 
dos Direitos da Mulher, onde discutiu o combate à violência 
contra a mulher. E, segundo levantamentos feitos pelo 
parlamentar, deve ser intensificado em todo o Estado. 
Fernando fui relator do Projeto de Lei 028/2019, de autoria 
da Deputada Cantora Mara Lima. No texto, existe uma 
determinação de proibição do homem condenado por 
violência doméstica e familiar contra a mulher a assumir 
cargos públicos.
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Acompanhantes
de deficientes

Um projeto que tramita na 
Câmara dos Vereadores de 
Umuarama quer tornar obriga-
tória a concessão de passe 
livre aos acompanhantes de 
pessoas com deficiência 
para o uso do transporte 
coletivo na cidade. A pro-
posta foi aprovada em pri-
meira votação, por unani-
midade, na noite da última 
segunda-feira (17).

O texto é de autoria da 
vereadora Ana Novais (PPL) 
e, de acordo com a parla-
mentar, a motivação do 
projeto de lei foi baseada 
na situação de uma mora-
dora de Umuarama que 
precisa acompanhar o filho 
em várias ocasiões do dia 
a dia e necessita arcar com 
os gastos do transpor te 
público por conta própria, 
sem nenhum benefício.

O filho possui a síndrome 
de Synder-Robinson, uma 
doença rara. A partir desse 
caso, a vereadora decidiu 
buscar uma solução para 
evitar com que os acompa-
nhantes de pessoas com 
deficiência arcassem com 
custos demasiados. “É uma 
questão de humanidade e 

sensibilidade com essas 
pessoas que se deslocam 
diariamente para somente 
acompanhar os deficientes. 
E muitas pessoas com defi-
ciência precisam mesmo ter 
alguém por perto sempre, 
então, considero que esse 
benefício do passe livre tam-
bém teria que ser concedido 
a elas”, diz a vereadora.

CREDENCIAMENTO
Caso aprovado em 

segunda discussão, que 
acontecerá na próxima 
segunda-feira (23), o acom-
panhante da pessoa com 
deficiência deverá fazer um 
credenciamento na Secre-
taria de Saúde para poder 
utilizar o benefício.

Somente uma pessoa 
poderá ser cadastrada 
como acompanhante para 
cada pessoa com deficiên-
cia. Nesse caso, um laudo 
médico deverá sem emitido 
para atestar a doença, que 
pode ser física, mental, 
intelectual ou sensorial. 
Se passar pela segunda 
discussão e votação, o 
texto será enviado ao 
prefeito Celso Pozzobom 
para ser sancionado.

A vereadora Ana Novais, com Ines Rossini e o filho Renan, na sessão em que o 
projeto foi aprovado em primeira discussão

DIVULGAÇÃO

Fundo partidário
O Senado aprovou o 
dispositivo legal que 
regulamenta o uso do 
fundo eleitoral para 
financiamento de 
campanha dos candidatos 
a prefeito e vereador nas 
eleições municipais de 
2020. O texto aprovado 
estabelece que os valores 
do fundo serão definidos 
pela Comissão Mista 
de Orçamento (CMO), 
composta por deputados e 
senadores.

Polêmicas
O projeto original, 
aprovado na Câmara, 
trazia alterações no uso 
dos recursos do fundo, 
mas as mudanças foram 
vetadas pelo relator 
Weverton Rocha (PDT-MA) 
após manifestações 
contrárias ao texto vindas 
de senadores de diversos 
partidos. A proposta volta 
ao parlamento, já que a 
versão aprovada no Senado 
é diferente da que veio da 
Câmara.
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Agressor paga 
o prejuízo

O agressor de violên-
cia doméstica terá que 
ressarcir ao Sistema 
Único de Saúde (SUS) os 
custos médicos e hospita-
lares com o atendimento 
à vítima de suas agres-
sões. A Lei nº 11.340, 
que estabelece a res-
ponsabilização, sancio-
nada pelo presidente da 
República, Jair Bolso-
naro, está publicada no 
diário Oficial da União de 
ontem (quarta-feira, 18).

De acordo com o texto, 
“aquele que, por ação ou 
omissão, causar lesão, 
violência física, sexual ou 
psicológica e dano moral 
ou patrimonial a mulher 
fica obrigado a ressarcir 
todos os danos causa-
dos, inclusive ao Sistema 
Único de Saúde (SUS)”. Os 
recursos arrecadados vão 
para o Fundo de Saúde do 

ente federado responsável 
pelas unidades de saúde 
que prestarem os serviços 
de atendimento à vítima de 
violência doméstica.

O documento diz ainda 
que os custos com o uso 
de dispositivos eletrôni-
cos de monitoramento 
também deverão ser res-
sarcidos pelo agressor.

A por taria determina 
ainda que os bens da 
vítima de violência domés-
tica não podem ser usados 
pelo autor da agressão 
para o pagamento dos 
custos e nem como ate-
nuante de pena ou comu-
tação, de restrição de 
liberdade para pecuniária.

Segundo o projeto Reló-
gios da Violência do Insti-
tuto Maria da Penha (IMP), 
a cada 7,2 segundos uma 
mulher sofre agressão 
física no Brasil.

Utilizada pública à AMA passa 
em primeira discussão na Câmara

Entre os projetos apre-
sentados durante ses-
são ordinária na Câmara 
Municipal de Umuarama, 
esteve o de número 
051/2019, que declara 
como entidade de utilidade 
pública a Associação de 
Pais e Amigos do Autista 
de Umuarama e Região – 
AMA. A entidade, que não 
tem finalidade lucrativa e 
possui caráter humanitá-
rio, se dedica inteiramente 
ao amparo e proteção do 
autista. A propositura é da 
vereadora Maria Ornelas 

e foi aprovada por una-
nimidade. Se a proposta 
foi aprovada em segunda 
discussão, que acontecerá 
na próxima segunda-feira 
(23), deverá ser encami-
nhada para a sanção do 
prefeito. A AMA estará 
juridicamente autorizada 
a firmar convênio com o 
Poder Público Municipal, 
para o recebimento de 
recursos financeiros. Entre 
outros benefícios, poderá 
receber concessão de 
espaço, também repas-
sado pelo município.

Rede reforçada
A Copel entregou uma 
subestação e uma linha de 
transmissão subterrânea que 
vão reforçar a rede elétrica 
de Curitiba até a próxima 
década. São mais R$ 174 
milhões que fazem parte da 
estratégia dos investimentos 
da companhia com alta 
tecnologia e repaginação 
urbanística. “A tecnologia 
de cabeamento subterrâneo 
é a mais moderna do País. 
Isso faz com que residências, 
comércios e indústrias 
possam continuar crescendo. 
Nós teremos capacidade 
de ampliação para 
atender Curitiba e Região 
Metropolitana. A Copel tem 
uma agenda de eficiência e 
modernidade para aumentar 
a capacidade econômica do 
Estado”, disse o presidente 
Daniel Pimentel Slaviero.  

Home office
O delator da Lava Jato Léo 
Pinheiro, ex-presidente da 
OAS, já está em casa em 
São Paulo e disse que vai 
trabalhar. Solto na terça-
feira (17) em Curitiba, 
Pinheiro já está usando 
tornozeleira eletrônica e vai 
cumprir o restante de sua 
prisão domiciliar.

Convite a Moro
O Podemos pretende ter 
o ministro Sergio Moro 
(Justiça e Segurança Pública) 
e oferecer a legenda para a 
disputa da Presidência em 
2022. Na eleição passada, 
o senador Alvaro Dias (PR) 
era o candidato do partido 
e convidou Moro para ser 
ministro da Justiça, o que 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) fez assim que eleito.

Justificativa
Operadoras e planos de 
saúde serão obrigados a 
fornecer aos clientes toda 

documentação necessária 
que justifique a negativa 
de realização e custeio de 
cobertura parcial ou total 
de procedimento médico, 
cirúrgico ou de diagnóstico, 
tratamento e internação. É 
o que determina o projeto 
de lei do deputado Evandro 
Araújo (PSC), aprovado 
em primeiro turno na 
Assembleia Legislativa. 
“Muitas vezes, o documento 
que justifica a negativa, 
quando é apresentado, traz 
uma série de abreviações 
e códigos de doenças e 
exames que podem tornar 
sua interpretação muito 
difícil”, justifica Araújo.

Grande porcaria
O senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-PR) 
afirmou que o projeto 
de abuso de autoridade 
objetiva “frear e dificultar 
os trabalhos da Operação 
Lava Jato”. “Essa proposta 
cria uma insegurança 
enorme para policiais, 
juízes e procuradores. A 
lei foi feita com 37 itens e 
tudo que se fizesse seria 
motivo para punir juiz. 
É um péssimo projeto e 
que foi mal feito. É uma 
grande porcaria”,.

Licença capacitação
O deputado Tiago Amaral 
(PSB), relator do projeto 
e vice-líder do Governo, 
propôs uma emenda 
substitutiva ao projeto 
de lei que prevê o fim 
das licenças-prêmio dos 
servidores estaduais. Pela 
proposta, apresentada na 
CCJ, o benefício será trocado 
por licença-capacitação que 
só valeria para os atuais 
servidores. Nas contas do 
governo, a extinção objetiva 
zerar o passivo das licenças-
prêmio que chega a quase 
R$ 3 bilhões.
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Jovem é executado
enquanto almoçava
A Polícia Civil de Umuarama 

investiga as circunstâncias que 
levaram à execução de um jovem 
de 22 anos, no início da tarde de 
ontem (quarta-feira, 18), no cen-
tro da cidade. A vítima se prepa-
rava para almoçar quando rece-
beu os disparos.

Informações coletadas no local 
pela Polícia Militar, deram conta 
de que Paulo Vitor Baquetis Tibur-
tino, estava em uma das mesas 
da lanchonete situada na rua 
Piúna, proximidades do Cameló-
dromo, acompanhado de alguns 
amigos. Assim que o prato com 
o almoço foi servido, um homem 
usando capacete e roupas escu-
ras se aproximou, sacou de uma 
pistola e deflagrou diversos tiros.

Um comparsa aguardava o exe-
cutor do lado de fora do bar em 
uma motocicleta de cor escura. 
Câmeras de monitoramento ins-
taladas em estabelecimento das 
imediações coletaram imagens do 
crime e passaram a ser averigua-
das pelos investigadores.

Até o final da tarde de ontem, 

os policiais ainda procuravam 
pistas que pudessem levar à 
identificação ou paradeiro dos 
autores do homicídio.

A vítima possuía antecedentes 
criminais por formação de quadri-
lha e roubo de gado, no município 
de Nova Olímpia (48 quilômetros 
de Umuarama) há alguns anos.

Ainda de acordo com os policiais 
civis, todas as hipóteses estão sendo 

analisadas e até o fechamento desta 
edição, não havia nenhuma linha de 
investigação seguida.

Por volta das 14h de ontem, 
depois que a cena do crime foi peri-
ciada por equipes do Instituto de 
criminalística, o corpo foi recolhido 
ao Instituto Médico Legal (IML) de 
Umuarama, onde foi necropsiado 
e posteriormente liberado para os 
atos fúnebres.

TIBURTINO foi executado dentro da lanchonete. O local foi isolado até a chegada dos peritos. No detalhe, 
nove estojos de cartuchos recolhidos

ALEX MIRANDA
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Semana 
do trânsito

Entre os dias 18 e 25 de setembro 
ações em todo o país são realizadas 
em alusão à Semana Nacional do 
Trânsito. Em Umuarama, intenção da 
Umutrans é prevenir acidentes. Junto 
ao Detran, a Guarda Municipal e a 
Polícia Militar, está realizando blitze 
educativas para conscientizar a popu-
lação sobre os principais fatores que 
causam infortúnios no trânsito.

As operações ocorrem todos 
os dias em pontos estratégicos do 
município, geralmente onde já existe 
a sinalização de velocidade.

Na tarde da quarta-feira (18) a 
ação educativa foi realizada na ave-
nida Apucarana, ao lado do Bosque 
Uirapuru, entre as 9h30 e 10h30. 
Os policiais e guardas abordaram 
os motoristas que trafegavam pelo 
trecho acima da velocidade permi-
tida, que é de 40 km/h. Na ocasião, 
os agentes de segurança analisa-
vam os documentos pessoais dos 
motoristas e dos veículos. Alguns 
panfletos que abordam os perigos 
do excesso de velocidade no transito 
também foram entregues.

A fiscalização não resultou em 
multas aos motoristas. Segundo o 
2º tenente da Polícia Militar, Tiago 
Shigihara, nenhuma irregularidade 
grave foi constatada. “A intenção 
é conscientizar as pessoas para 
que tenham cautela no trânsito e 
orientamos para que elas condu-
zam seus veículos em a situação 
legal com relação à documenta-
ção”, diz Shiguihara.

AÇÃO na tarde de ontem foi realizada na avenida 
Apucarana, ao lado do bosque Uirapuru 

OBemdito
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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
18/8 a 18/9 0,5000 0,3434 0,0000
19/8 a 19/9 0,5000 0,3434 0,0000
20/8 a 20/9 0,5000 0,3434 0,0000
21/8 a 21/9 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,70% 27,22 
Vale ON -1,02% 48,40 
Bradesco PN +0,29% 34,00 
ItauUnibanco PN -0,31% 35,25 
Brasil ON +1,52% 48,02 
Cielo ON +9,00% 8,96

IBOVESPA: -0,08% 104.531 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 108,19
Libra est. 0,8013
Euro 0,9039
Peso arg. 56,51

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,6% 4,1020 4,1030 -0,9%
PTAX  (BC) -0,1% 4,0966 4,0972 -1,0%
PARALELO +0,5% 4,0300 4,3500 -0,2%
TURISMO +0,5% 4,0300 4,3300 -0,2%
EURO -0,1% 4,5304 4,5327 -0,3%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (ago) 1.581,50 0,36 4,50 5,44
Oeste (ago) 1.586,45 0,36 4,39 5,07

DÓLAR 18/09

Iene R$ 0,0379
Libra est. R$ 5,11
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.550,15 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/09

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 18/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 80,50 -1,2% 0,0%
SOJA Paranaguá 86,00 -1,7% 0,0%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% 4,9%

SOJA 888,75 -5,00 1,0%
FARELO 291,60 -2,50 -1,8%
MILHO 371,25 3,25 -2,5%
TRIGO 489,50 5,25 2,5%

SOJA 74,27 0,0% 3,0%
MILHO 28,29 0,4% 4,2%
TRIGO 47,24 -1,5% 0,7%
BOI GORDO 151,44 0,0% 0,0%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 18/09 PR DIA 30d.

Em 18/09 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)

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre pró-labore, en tre R$ 998,00
(R$ 109,78) e  R$ 5.839,45 (R$ 642,34), através de GPS.

Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
998,00 (R$ 199,60) a R$ 5.839,45 (R$ 1.167,89). 2)  Rece -
be de p. jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má -
xi mo de R$ 5.839,45  (R$ 642,34) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe de jurídicas e físicas: des conto de 11%
sobre o que recebe de jurídicas até R$ 5.839,45  (R$
642,34). Se não atingir este teto, reco lhe 20%, sobre a
dife rença até R$ 5.839,45. 4) Aut. especial:sobre R$
998,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais especiais), mas só aposenta por idade..
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 998,00
(R$ 199,60) a R$ 5.839,45 (R$ 1.167,89), por carnê.
Assalariados
Salários até R$ 1.751,81 8%
de R$ 1.751,82 até R$ 2.919,72 9%
de R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 11%
Emp. domésticos         Alíq. % R$ mín R$ máx
Empregado 8 a 11 79,84 642,34
Empregador 12 119,76 700,73
Total 20 a 23 199,60 1.343,08

Venc.: emp. 20/9, físicas 16,/9 ,domésticos 6/9

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

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  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 6,0%  | TJLP: 5,95%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 6ª parcela
vence em 30/09, com juros Selic de 3,08%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

17/8 a 17/9 0,5000 0,3434 0,0000
18/8 a 18/9 0,5000 0,3434 0,0000
19/8 a 19/9 0,5000 0,3434 0,0000
20/8 a 20/9 0,5000 0,3434 0,0000
21/8 a 21/9 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,70% 27,22 
Vale ON -1,02% 48,40 
Bradesco PN +0,29% 34,00 
ItauUnibanco PN -0,31% 35,25 
Brasil ON +1,52% 48,02 
Cielo ON +9,00% 8,96

IBOVESPA: -0,08% 104.531 pontos

Iene 108,19
Libra est. 0,8013
Euro 0,9039
Peso arg. 56,51

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,6% 4,1020 4,1030 -0,9%

PTAX  (BC) -0,1% 4,0966 4,0972 -1,0%

PARALELO +0,5% 4,0300 4,3500 -0,2%

TURISMO +0,5% 4,0300 4,3300 -0,2%

EURO -0,1% 4,5304 4,5327 -0,3%

R$/m2 JUL AGO %m %ano %12m
Paraná 1.575,82 1.581,50 0,36 4,50 5,44
Norte 1.542,87 1.585,23 2,75 4,26 7,83
Oeste 1.580,82 1.586,45 0,36 4,39 5,07

DÓLAR 18/09

Iene R$ 0,0379
Libra est. R$ 5,11
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.550,15 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/09 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. AGOSTO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)

JUL AGO SET
TJLP (%) 5,95 5,95 5,95
Sal. mínimo 998,00 998,00 998,00
UPC 23,54 23,54 -

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/19 888,75 -5,00 1,0%
FARELO out/19 291,60 -2,50 -1,8%
MILHO dez/19 371,25 3,25 -2,5%
TRIGO dez/19 489,50 5,25 2,5%

SOJA 74,27 0,0% 3,0% 73,50
MILHO 28,29 0,4% 4,2% 28,50
TRIGO 47,24 -1,5% 0,7% 48,50
BOI GORDO 151,44 0,0% 0,0% 150,00
FRANGO 2,80 0,0% 4,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 18/09 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 18/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 18/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 80,50 -1,2% 0,0%
SOJA Paranaguá 86,00 -1,7% 0,0%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% 4,9%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre pró-labore, en tre R$ 998,00
(R$ 109,78) e  R$ 5.839,45 (R$ 642,34), através de GPS.

Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
998,00 (R$ 199,60) a R$ 5.839,45 (R$ 1.167,89). 2)  Rece -
be de p. jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má -
xi mo de R$ 5.839,45  (R$ 642,34) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe de jurídicas e físicas: des conto de 11%
sobre o que recebe de jurídicas até R$ 5.839,45  (R$
642,34). Se não atingir este teto, reco lhe 20%, sobre a
dife rença até R$ 5.839,45. 4) Aut. especial:sobre R$
998,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais especiais), mas só aposenta por idade..
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 998,00
(R$ 199,60) a R$ 5.839,45 (R$ 1.167,89), por carnê.
Assalariados
Salários até R$ 1.751,81 8%
de R$ 1.751,82 até R$ 2.919,72 9%
de R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 11%
Emp. domésticos         Alíq. % R$ mín R$ máx
Empregado 8 a 11 79,84 642,34
Empregador 12 119,76 700,73
Total 20 a 23 199,60 1.343,08

Venc.: emp. 20/9, físicas 16,/9 ,domésticos 6/9

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

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  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 6,0%  | TJLP: 5,95%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 6ª parcela
vence em 30/09, com juros Selic de 3,08%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

17/8 a 17/9 0,5000 0,3434 0,0000
18/8 a 18/9 0,5000 0,3434 0,0000
19/8 a 19/9 0,5000 0,3434 0,0000
20/8 a 20/9 0,5000 0,3434 0,0000
21/8 a 21/9 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,70% 27,22 
Vale ON -1,02% 48,40 
Bradesco PN +0,29% 34,00 
ItauUnibanco PN -0,31% 35,25 
Brasil ON +1,52% 48,02 
Cielo ON +9,00% 8,96

IBOVESPA: -0,08% 104.531 pontos

Iene 108,19
Libra est. 0,8013
Euro 0,9039
Peso arg. 56,51

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,6% 4,1020 4,1030 -0,9%

PTAX  (BC) -0,1% 4,0966 4,0972 -1,0%

PARALELO +0,5% 4,0300 4,3500 -0,2%

TURISMO +0,5% 4,0300 4,3300 -0,2%

EURO -0,1% 4,5304 4,5327 -0,3%

R$/m2 JUL AGO %m %ano %12m
Paraná 1.575,82 1.581,50 0,36 4,50 5,44
Norte 1.542,87 1.585,23 2,75 4,26 7,83
Oeste 1.580,82 1.586,45 0,36 4,39 5,07

DÓLAR 18/09

Iene R$ 0,0379
Libra est. R$ 5,11
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.550,15 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/09 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. AGOSTO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)

JUL AGO SET
TJLP (%) 5,95 5,95 5,95
Sal. mínimo 998,00 998,00 998,00
UPC 23,54 23,54 -

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/19 888,75 -5,00 1,0%
FARELO out/19 291,60 -2,50 -1,8%
MILHO dez/19 371,25 3,25 -2,5%
TRIGO dez/19 489,50 5,25 2,5%

SOJA 74,27 0,0% 3,0% 73,50
MILHO 28,29 0,4% 4,2% 28,50
TRIGO 47,24 -1,5% 0,7% 48,50
BOI GORDO 151,44 0,0% 0,0% 150,00
FRANGO 2,80 0,0% 4,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 18/09 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 18/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 18/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 80,50 -1,2% 0,0%
SOJA Paranaguá 86,00 -1,7% 0,0%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% 4,9%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
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CPI terá 3
membros

Três vereadores irão formar 
a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) instaurada na 
Câmara Municipal de Umua-
rama para investigar o trans-
porte público do Município. Um 
parecer jurídico da procuradoria 
parlamentar foi expedido nesta 
quarta-feira (18) pela manhã.

Em princípio, a instaura-
ção de inquérito parlamentar, 
nas Casas Legislativas, está 
vinculada, unicamente, à 
satisfação da subscrição de 
requerimento por parte de 
no mínimo de 1/3 dos mem-
bros; indicação do fato ser 
apurado e temporariamente 
da comissão parlamentar.

No requerimento, aprovado 
em plenário, existe a solicita-
ção da quantidade de mem-
bros que vão integrar a comis-
são, que inicialmente seria de 
5 vereadores. Contudo, ape-
nas 4 parlamentares deixaram 
seus nomes à disposição.

Por isso, através de um 
parecer jurídico o presidente 
vereador Noel do Pão (PSC), 
preocupado em garantir a 
instauração da CPI, encon-
trou a viabilidade da adoção 
de 3 membros, por aplica-
ção analógica do artigo 55 
do Regimento Interno, que 

trata da composição das 
Comissões Permanentes.

Como apenas quatro 
vereadores se manifestaram 
favoráveis pela composição da 
CPI, foi deliberado o nome de 
3 membros e de um suplente.

O período que os verea-
dores Ana Novais (PPL), 
Mateus Barreto (PPS), Jones 
Vivi (PTC) e Deybson Biten-
court (PDT) tem para escolher 
quais deles serão os mem-
bros titulares é de 48 horas.

INVESTIGAÇÃO
A CPI do Transpor te 

Público terá um prazo de 
90 dias, com possibilidade 
de prorrogação por período 
igual, para levantar as infor-
mações a respeito da justi-
ficativa da empresa Viação 
Umuarama para aumentar a 
tarifa do transporte urbano 
para R$ 4,30 (cartão mag-
nético) e R$ 4,50 (dinheiro).

As planilhas enviadas ao 
Poder Executivo já foram ana-
lisadas pela administração 
pública do Município que auto-
rizou o reajuste nas tarifas.

A reprovação do valor por 
parte de usuários é o que teria 
motivado os vereadores da 
bancada de oposição a darem 
início à instauração da CPI.

VEREADORES da bancada de oposição, Deybson Bitencourt, Jones Vivi, Ana 
Novais e Mateus Barreto, podem compor a CPI

Cartel 
Apesar das suspeitas de existência 
da formação de cartel de postos 
de combustíveis em todo o País, 
o Tribunal do Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica) julga, atualmente, 
apenas um processo administrativo 
para apurar a combinação de 
preços entre os revendedores. O 
órgão do Governo, vinculado ao 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, atua para garantir a 
competição entre as empresas. 
O processo em curso investiga 
o mercado de distribuição e 
revenda de combustíveis em 
Joinville, Santa Catarina.

Multas
O julgamento poderá resultar em 
aplicação de multas às empresas e 
às pessoas físicas eventualmente 
condenadas, além de outras 
penalidades previstas na Lei de 
Defesa da Concorrência.

Distribuidoras 
Em abril, o Tribunal do Cade 
condenou 27 postos de 
gasolina, duas distribuidoras 
e 12 pessoas por prática de 
cartel e outras infrações no 
mercado de distribuição e 
revenda de combustíveis na 
região metropolitana de Belo 
Horizonte (MG). No total, o 
colegiado aplicou multas que 
somam R$ 156,9 milhões. 

FAB 
A falta de recursos pode 
comprometer projetos da 
Aeronáutica e preocupa 
comandantes da FAB (Força Aérea 
Brasileira). O programa F-X2, 
criado em 2006 para reequipar 
e modernizar a frota de aviões 
militares supersônicos, por 
exemplo, precisa de R$ 1,5 bilhão 
em 2020, mas o orçamento prevê 
pouco mais de R$ 643 milhões. 

Tecnologia
Entre outros projetos da 
Aeronáutica está o H-XBR, 
que prevê transferência de 
tecnologia. Menos de um sexto 
do necessário para financiar o 
projeto no ano que vem está 
previsto na peça orçamentária. 

Para 2021, estava prevista a 
entrega de 11 aviões Grippen, 
mas, devido à restrição de 
recursos, devem ser entregues 
apenas quatro. 

Pegou mal... 
O ministro Paulo Guedes começa a 
ter problemas com as declarações 
de alguns de seus indicados. É o caso 
do presidente do BNDES, Gustavo 
Montezano. Ontem comparou a 
competitividade dos Correios 
com o Banco do Brasil, que é 
referência internacional em 
soluções digitais e que vem 
trazendo bons números em 
seus balanços.

Piada
A declaração foi vista por 
membros da cúpula do BB 
como piada. Mas gente 
próxima de Guedes não 
gostou nada de Montezano 
dar opiniões quando não tem 
conhecimento do assunto. 

Previdência
Relator da reforma da 
Previdência, o senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) lê hoje 
seu parecer na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ). Deverá rejeitar as 
77 emendas que foram 
apresentadas em plenário.
 

CPI 
O senador Plínio Valério 
(PSDB-AM) defende a instalação 
de uma CPI para investigar a 
atuação de ONGs (Organizações 
Não Governamentais) que atuam 
na Amazônia. 

Soberania
O tucano afirma que a comissão 
será fundamental para investigar 
e diferenciar as organizações que 
prestam serviço em defesa da 
Amazônia daquelas que usam 
dinheiro de outros países para 
ameaçar a soberania nacional.
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Prefeitura iniciará construção
da primeira de seis pontes rurais

O prefeito Celso Pozzobom e o 
empresário Wilmar Schmidt Linden-
mayer, da Construtora Cobrebem 
de Santa Helena (PR), assinaram 
na tarde desta quarta-feira, 18, a 
ordem de serviço para a constru-
ção de seis pontes em estradas 
rurais de Umuarama. O investi-
mento será de cerca de R$ 2,6 
milhões com recursos de convênio 
celebrado entre o município e o 
Ministério da Integração Nacional e 
a obra começa na próxima semana.

O objetivo é dar agilidade e segu-
rança à mobilidade na zona rural, 
assegurando boas condições de 
trânsito em qualquer período climá-
tico. “O homem do campo precisa 
de acesso garantido às rodovias 
e grandes centros, pois depende 
do transporte para produzir, tanto 
para adquirir insumos, sementes 
e materiais de consumo para sua 
família, quanto para escoar a pro-
dução e abastecer as cidades”, 
disse o prefeito.

O município realiza um grande 
investimento na conservação e 
melhorias das estradas rurais, com 
adequações constantes, cascalha-
mento e até pavimentação – caso 
da Estrada Jaborandi, já concluída, 

Concreto armado
As seis pontes serão construídas em concreto armado. “Há muitos anos não 

se construía pontes na zona rural. Neste ano já construímos uma na Estrada 
Esperança e uma ponte em parceria com a Usina Santa Terezinha, na Estrada 

Desengano, além de reconstruir pontes na Estrada Amarela e na Iarama”, lem-
brou o secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos, 

Isamu Oshima.
A primeira das seis pontes será construída na Estrada Moema, que liga a 

Estrada Dias à rodovia PR-580, sobre o Ribeirão do Veado. A obra começa na 
próxima semana e a previsão de conclusão é de 60 dias. “Vai ser muito bom ter 

garantida a opção de acesso à cidade pela Estrada Moema e ainda este ano a 
Prefeitura deve iniciar a pavimentação da Estrada Dias. Essas obras vão ajudar 

muito os pequenos produtores que vivem nesta região”, disse Lu.
As outras pontes, cuja metragem varia de 65,50 m² a até 90,7 m², serão 

construídas na Estrada Itajé, córrego Cedro; Estrada Baitira, córrego Garça; 
Estrada Paulista, córrego Água do Jumento; Estrada Divisora, córrego Água Santa 

Rosa; e Estrada Cearense, ribeirão Tiradentes.
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PREFEITO Celso Pozzobom reunido com vereadores e representantes da Construtora Cobrebem de Santa 
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O técnico da Seed esteve na cidade avaliando os planos municipais de educação e quis conhecer boas práticas 
pedagógicas
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as competências do 
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tecnologia, cosmetologia 
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professora Juliana afirma 
que o encontro é de 
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apenas para as Instituições 
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os profissionais como um 
todo. 

Relações humanas   As 
graduações de Ciências 
Contábeis, Administração 
e Processos Gerenciais 
da Unidade de Cianorte 
reuniram-se para participar 
do curso ‘Relações 
humanas na profissão 
contábil’. Ministrado pelo 
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Marques, a capacitação 
abordou melhorias para o 
relacionamento humano, 
embasado em temas 
como Recursos humanos 
e gestão de pessoas, RH 
e empreendedorismo, 
Relação profissional, O 
líder não acontece por 
acaso, Ética profissional e 
Apresentação da evolução 
dos recursos humanos 
para a profissão. Segundo 
Marques, o objetivo do 
curso foi alertar sobre a 
possibilidade de utilização 
dos potenciais pessoais 
na área de Recursos 
Humanos, além de 
entender e aperfeiçoar o 
relacionamento humano. 

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

VESTIBULAR PARA CURSOS DO 
PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

Confira a lista em unipar.br – Prazo de inscrição até 18/10
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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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Malhação 
O juiz pede que Lígia e Rita exponham 

suas conclusões sobre a guarda de Nina. 
Jaqueline lamenta seu mau desempenho 
na escola. Max e Regina confrontam Guga. 
Karina diz a Milena que deseja morar fora 
do país com a filha. Rita e Lígia não conse-
guem chegar a um acordo, e o juiz declara 
que seguirá o processo. 

Órfãos da terra
Dalila é levada para a sala de parto 

e pergunta por Rania e Fairouz. Youssef 
explica a Amin o plano de fuga de Dalila. 
Laila e Jamil rezam por Dalila e Soraia. 
Rania e Fairouz chegam à maternidade. 
Ester e Latifa/Rebeca hesitam antes de 
entrar no carro de trabalho de Abner. 

A dona do pedaço 
Fabiana manipula Vivi, que confessa 

estar presa na armadilha de Camilo. Régis 
confirma a paternidade de Arthur. Corné-
lia diz que ajudará Dinorá e Juninho, mas 
afirma que os dois não se mudarão com 
sua família. Chiclete comenta com Lean-
dro sobre o mistério de Vivi. 

As aventuras de Poliana 
Filipa tenta incomodar Débora durante 

sua permanência em sua casa. Rato é 
liberado pela polícia e decide se vingar 
de Marcelo. João faz as pazes com Bento. 
Luisa pensa em vender as joias de sua 
mãe para ajudar a quitar sua dívida. Zóio 
e Mosquito riscam o carro de Marcelo. 

Cúmplices de um resgate 
Priscila envia uma mensagem avi-

sando que também está na empresa. 
Safira diz para a filha, longe da portaria, 
que não fará as pazes com seus avós. 
Regina manda Ofélio se livrar de um rato. 
Meire vai até o apartamento de Alícia para 
falar sobre os irmãos Vaz. 

Topíssima 
Beatriz questiona Paulo Roberto sobre 

a compra de material para o laboratório. 
Pedro pede ajuda a Yasmim para fazer 
com que Mão de Vaca acredite que a ver-
dadeira chefe do tráfico seja Lara e não 
Paulo Roberto. Andrea tenta convencer 
Antonio a voltar para Sophia. Angélica 
insiste para Sophia sair com Lima, mas 
a milionária se recusa. 
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Seu dia será positivamente leve, algumas viagens 
estão previstas, mas elas serão úteis. Uma discus-
são com pessoas experientes provará que, sem 
dúvida, seus excessos são prejudiciais!

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

Não seja descuidado com seus documentos para 
evitar complicações. Você está se tornando mais 
distraído. Sua queda de energia é resultado de sua 
inatividade; faça algum exercício!

Você terá a oportunidade de mudança e de man-
ter a sua distância. Escape sem se sentir culpado. 
Você precisa ficar sozinho na calma completa para 
recarregar suas baterias. Seus processos mentais 
exigem descanso.

O ambiente hoje estará um pouco austero, mas 
você vai fazer de tudo para melhor isso. Você está 
sobrecarregado. Você precisa perceber isso e tomar 
providências para resolver o problema.

Uma nova oportunidade de mudança de vida estará a 
seu alcance, mas não se esqueça de ler qualquer coisa 
que exija a sua assinatura com cuidado. Seria melhor 
evitar qualquer tarefa difícil hoje e ter cuidado para 
não fazer movimentos falsos - controle seus impulsos!

Você está mais inclinado a procurar aqueles que 
são parecidos com você, mas não seja intolerante. 
Você sente a necessidade de fuga mental e de fugir 
da rotina para manter a forma.

Você está fazendo a coisa certa ao se concentrar no 
passado para fazer um balanço, mas não persista 
nos sentimentos fúteis de culpa. Seria bom revisar 
objetivamente a sua dieta para corrigir alguns dese-
quilíbrios que causam problemas.

Seus esforços vão fazer um bom progresso hoje, 
mas não haverá descanso para você! Você ainda 
tem energia suficiente para ficar bravo e isso é um 
bom sinal, mas não deixe que o estresse tome conta 
de você.

Você terá a oportunidade de mudança e de man-
ter a sua distância. Escape sem se sentir culpado. 
Você precisa ficar sozinho na calma completa para 
recarregar suas baterias. Seus processos mentais 
exigem descanso.

Você não deve ser perturbado pela agitação em 
torno de você. Mantenha-se focado em seus obje-
tivos. A sua forma global está em alta novamente e 
vai ser mais fácil abandonar um velho hábito.

O clima é construtivo e gratificante no que diz res-
peito às relações pessoais e a sorte vai permitir que 
você faça novos contatos. Você está desperdiçando 
tempo demais com assuntos insignificantes e isso 
é desgastante. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni #35 anos! 
A semana que vem acena com festa na loja Tayara para 

comemorar os seus 35 anos na quinta-feira, dia 26. Lana 
de Araújo Pires está na maior alegria e vai movimentar 

suas clientes e amigas num coq e desfile. Orgulho e 
aplausos para a dinâmica empresária.

“A crítica é fútil, 
porque coloca um 
homem na defensi-
va, e, comumente, 
faz com que ele 
se esforce para 
justificar-se. A 

crítica é perigosa, 
porque fere o pre-
cioso orgulho do 

indivíduo, alcança 
o seu senso de 

importância e gera 
o ressentimento.”  
(Dale Carnegie) 

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversá-
rio hoje -, Augusto Silva, karina Hirata,  

Juliano Franco Drugovich, Jaqueline Eller, 
Ronaldo Camilo, Maria José Braz da Silva. 

. Da coluna: felicidades!

Corais
Já estão abertas as inscrições dos corais 
para a tão esperada Noite de Gala, dia 6 
de Outubro (domingo) -, quando haverá 
as belíssimas apresentações no Centro 

Cultural Schubert, às 19h30. 

THIAGO LIMA

D. Santinha, em noite de Festa!
Emoção e reconhecimento deram a tônica na entrega 

do título de Cidadã Honorária de Umuarama para  Elvira 
Santos Moreira - a Dona Santa do Cartório. A solenidade 
aconteceu na noite da última sexta-feira (13) no Plená-
rio Germano Norberto Rudner da Câmara Municipal. Ami-
gos e familiares aludiram de pé a merecida homenagem. 
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Grupo UVEL comemora “Classe A” 
em Santa Catarina! 

As concessionárias de Brusque e de Jaraguá do Sul foram cenário para entrega do 
Prêmio Classe A, em Brusque uma festa à fantasia dia 4 -,  e em Jaraguá do Sul jantar 
festivo, dia 6. Os diretores do Grupo UVEL marcaram presença em ambas solenidades 

e atestaram ainda mais a certificação entregue pela diretoria da GM. Em Brusque,  
Kleusner Lopes (diretor nacional GM)  e em Jaraguá do Sul,  Newton Silveira (gerente 
de operações GM) entregaram a honraria. Diretores, funcionários e representantes da 
GM participaram da festa que mais uma vez enaltece o empenho das concessionárias. 

Destaque para Joaquim Costa Pereira, Roberto Zanatto, Ivanildo Coutinho, Realdir 
Furtado , Homero Zaninotto e José Machado da Silva -,  e  aos seus SUCESSORES que 

aliados aos exemplos dos pais colhem os louros por mais esta conquista.  
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Grupo Uvel em BRUSQUE

Grupo Uvel em JARAGUÁ DO SUL



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 19 DE SETEMBRO DE 2019

CRUZE SEDAN 1.8 LT ...................................11/12 .......................VERDE ........................................COMPLETO, AUT ............................................. R$ 43.900,00
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
FUSION AWD ..................................................16/16 .......................PRETO ........................................COMPLETO ....................................................... R$ 89.900,00
ONIX 1.0 LT ......................................................17/17 .......................CINZA ........................................COMPLETO ....................................................... R$ 39.900,00
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
ONIX 1.4 LTZ AT. .............................................18/19 .......................BRANCO ...................................COMPLETO, AUT, COURO, KM 7.900 ....... R$ 59.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .......................................18/19 .......................BRANCO ...................................COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ....... R$ 64.900,00
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 ACTIV AT ................................................14/15 .......................PRATA ........................................COMPLETO, AUT ............................................. R$ 48.900,00
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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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

RENNAN HENRIQUE DOS 
SANTOS, firma inscrita nº CNPJ 
17.636.122/0001-71, situada 
na Rua Aricanduva, 4111, Centro, 
CEP: 87502-200, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 31.273. Com 
esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

NEUCI TIAGO BEZERRA EXTIN-
TORES E SERVIÇOS - ME, firma ins-
crita nº CNPJ 03.605.513/0001-
14, situada na Avenida Vitória, 
4564, Zona VI, CEP 87504-180, 
nesta cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 27.033. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ
ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2019-PMI
PROCESSO N°. 086/2019

O Município de Iporã, Estado do Paraná, com autorização do excelentíssimo 
Prefeito Municipal Roberto da Silva, em conformidade com o disposto na Lei 
nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e demais 
legislação, torna público a realização da licitação no dia 04 de outubro de 2019
ás 10:00 horas, na sala de reuniões em sua sede administrativa – Paço 
Municipal, sito à Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677, na cidade de Iporã-PR, na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, para execução, sob regime de empreitada 
por preço global, tipo MENOR PREÇO, a preços fixos e sem reajuste, da 
seguinte obra:
OBJETO: Contratação de Empresa para Realização de Infraestrutura em 
conformidade com o respectivo Memorial Descritivo, Projeto, Planilha de 
Serviços e Cronograma físico-financeiro.
A pasta contento projetos, memorial e cronograma, com inteiro teor do Edital e 
seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser adquirida no endereço 
acima indicado no horário ou obtida no site oficial do município 
www.ipora.pr.gov.br.
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à Comissão de licitação no endereço acima mencionado – telefone 
0xx44-3652-8100 e Fax 0xx44-3652-8101 – “e-mail” licitacao@ipora.pr.gov.br.

Iporã-Pr, 18 de setembro de 2019
Michell Christian Uhdre

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0016294-82.2017.8.16.0173

Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Nota Promissória

Valor da Causa: R$ 10.859,00
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): Gabriela Bassan

EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

 
O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA
o(a) executado(a) , inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 092.766.329-56, atualmente em lugarGabriela Bassan
incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de 

 sob nº , onde é exequente Execução de Título Extrajudicial 0016294-82.2017.8.16.0173 - Projudi
 e executado(a) , nos termos da inicial aAssociação Paranaense de Ensino e Cultura Gabriela Bassan

seguir transcrita resumidamente:
 
RESUMO DA INICIAL: “Por força do Título Executivo (Nota Promissória), o executado é devedor do
exequente do valor total de R$ 10.859,00, atualizado em 16/11/2017. No entanto, até a presente data, o
executado não procurou cumprir com a sua obrigação, sendo totalmente infrutíferos os esforços da

”.exequente em receber o seu crédito amigavelmente. Requerimentos de praxe
 
Fica o executado  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, tendoCITADO
sido recebido no dia 26 de janeiro de 2018, pelo Dr. Marcelo Pimentel Bertasso, Juiz de Direito à época, para
que, no prazo de 03 (três) dias, pague o principal com seus acréscimos legais ou no prazo de 15 (quinze)
dias embargue a presente ação, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantia
do débito. No prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e comprovado o depósito de 30%
(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá parcelar o
restante em até seis vezes. Para o caso de pronto pagamento os honorários ficam fixados em 10%. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

Umuarama, 03 de setembro de 2019.

Marcelo Pimentel Bertasso 
Juiz de Direito
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04/09/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

              ORAÇÃO 13 ALMAS BENDITAS 
Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós peço, pelo 

amor de Deus, atendei o meu pedido. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e 
entendidas, a vós peço, pelo sangue que Jesus derramou, atendei o meu pedido.

Pelas gotas de suor que Jesus derramou do seu Sagrado Corpo, atendei 
o meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção me cubra, vos-
sos braços me guardem no vosso coração e me proteja com os vossos olhos.

Oh! Deus de Bondade, vós sois meu advogado na vida e na morte; 
peço-vos que atendei os meus pedidos, livrai-me dos males e dai-me sorte 
na vida. Segui meus inimigos, que olhos do mal não me vejam; cortai as 
forças dos meus inimigos.

Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, se me fizerem alcan-
çar esta graça (dizer a graça), ficarei devoto de vós e mandarei imprimir um 
milheiro desta oração, mandando também rezar uma missa. A.J.C.S.
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Afsu vence de goleada
o Paranavaí em casa

O Umuarama futsal venceu com 
um grande placar de vantagem o time 
do Paranavaí. A partira aconteceu na 
última terça-feira (17) no Ginásio de 
Esportes Amário Vieria da Costa. Com 
a vitória, o Umuarama Futsal garantiu 
a colocação entre os sete melhores 
da tabela pela Série Ouro.

“Foi uma vitória de goleada, termi-
namos a partida com o placar de 6 a 
1, sobre o São Lucas de Paranavaí. Já 
fazia tempo que não vencíamos uma 
partida com um volume alto de gols, 
após algumas derrotas e empates”, 
lembrou o técnico Nei Victor.

O jogo que aconteceu no “Vieirão” 
foi o último que o Umuarama jogou 
em casa durante a primeira fase do 
Paranaense. Agora o time da Capi-
tal da Amizade, que segue em 7° na 
classificação geral, com a somatória 
de 40 pontos, espera participar das 

Próximo desafio
O Afsu volta às quadras no sábado 
(21) fora de casa contra o São José 
dos Pinhais às 20h, pela última 
rodada da primeira fase do Cam-
peonato Paranaense de Futsal Série 
Ouro. O adversário do sábado está 
em 12° lugar com 18 pontos na 
tabela do campeonato. No último 
confronto entre as equipes, o Afsu 
venceu a partida por 4 a 0.

quartas de final.
O São Lucas fica, 

após este último jogo, 
com a 14ª colocação, 
com 7 pontos, assim 
automaticamente está 
fora da próxima fase 
do campeonato.

AFSU e Paranavaí durante o 
duelo que rendeu um excelente 

placar para o Umuarama

ASSESSORIA

Marquinhos supera crise e vira ídolo no PSG em meio a rusgas com Neymar. No último sábado 
(14), uma imensa bandeira com a imagem de Marquinhos foi posicionada na arquibancada central 
do Parque dos Príncipes durante a entrada do Paris Saint-Germain em campo para a vitória por 1 
a 0 contra o Strasbourg. Escolhido pela organizada do clube para a ação, criada pela Nike para 
divulgar o novo terceiro uniforme do clube, o brasileiro atingiu o status de ídolo em contraponto a 
Neymar, que no mesmo jogo enfrentou a ira dos torcedores.

DIVULGAÇÃO
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