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Começaram ontem 
os trabalhos dos 
vereadores que integram 
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Depois de achar dinamite, Depen 
apreende celulares e broca na cadeia

O Setor de Operações Especiais (SOE) do Departamento Penitenciário do Paraná 
(Depen) realizou operação de revista geral na cadeia de Umuarama. Depois de encon-

trar mais de meio quilo de emulsão de dinamite, agentes apreenderam celulares, carre-
gadores, baterias, brocas e facas. l Pág. 24

Projeto do passe livre 
para acompanhantes de 
deficientes é aprovado 
na Câmara

TCE realiza ‘pente fino’ 
no pagamento de diárias 
a vereadores em todo o 
Paraná

Conferência de Educação
Conselho Municipal, Secretaria de Educação e a Comissão do Plano Local de Inovação (PLI) realizaram ontem 

(terça-feira, 24), a 5ª Conferência de Educação de Umuarama, que lotou o anfiteatro do Campus III da 
Universidade Paranaense (Unipar), durante todo o dia. O encontro tratou sobre a importância das tecnologias 

e metodologias ativas no contexto educacional, voltadas à educação básica l Pág. 8

TI
A
G

O
 B

O
IN

G
/A

S
S

E
S

S
O

R
IA

-P
M

U



02  RADAR TRIBUNA HOJE NEWS, 25 DE SETEMBRO DE 2019

Sol

                                                    

02  RADAR TRIBUNA HOJE NEWS, 25 DE SETEMBRO DE 2019

(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
05/10 - 13h48

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quarta

Minguante
21/09 - 23h43

Nova
28/09 - 15h27


25 16 


27 15

Quarta




18 11 


24 10

QuintaQuinta

Cheia
13/10 - 18h10

 Uma educadora, na acepção 
plena da palavra

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 06 09 17 19 20 23
concurso: 0205

03 20 36 42 44 47

concurso: 1990

concurso: 1386

04 08 26 33 46 53 
concurso: 2191

concurso: 5080

40 44 58 60 77

concurso: 5425

19.439
13.476
49.732
64.309
75.058

MAIO

FLUMINENSE

concurso: 1868

01 02 04 05 06 08 10 11 
13 14 16 17 19 21 24

concurso: 2007

03 09 10 21 24 33 38 
53 60 61 65 77 78 

80 81 83 84 95 98 00

19 21 27 34 35 37

01 09 32 39 61 73 79

‘‘

‘‘‘‘

‘‘

Jaime Fabro é professor aposentado da Unioeste 
Cascavbel - ja.fa1@hotmail.com

Nublado com 
pancadas de chuva Nublado  Nublado  

Fecha-se uma janela na terra, abre-se uma porta no céu. Com seu 
falecimento no dia 18 de setembro, é nessa porta que a professora Tânia 
Stella Bassoi estará à espera de seus familiares e de um grande grupo 
de amigos que aqui deixou.

Tânia não foi simplesmente uma professora, mas sobretudo uma 
marcante educadora de atitudes que tanto bem fi zeram para centenas 
de seus alunos, tanto na formação do Ensino Médio como na formação 
do Ensino Superior.

Ensinar matemática, seu forte, não era simplesmente afi rmar que 
duas laranjas mais duas maçãs totalizam quatro frutas. Não, totalizavam 
muito mais conhecimento para a vida presente e futura dos seus jovens 
educandos. Ensinar matemática dessa maneira tornava-se mais fácil para 
atrair os educandos que, na maioria, horripilavam-se só em ouvir falar 
em matemática. O que me serve para a vida, diziam, aprender cálculo, 
equações, raiz quadrada, regra de três e outras, se mais tarde quero 
ser um bom mecânico de automóveis, um excelente cabeleireiro ou um 
responsável motorista de uma carreta a rodar pelo mundo?

Professora Tânia Bassoi fez parte de um grupo de professoras da 
Unioeste, a saber: professora Zélia Miotto, professora Sílvia Gomes Vieira 
Fabro e professora Maria Lídia Szymanski, que se dedicaram a descobrir 
novas fórmulas do ensino da matemática e das ciências. Após anos de 
práticas e estudos, editaram quatro opúsculos sobre esses conteúdos. 
A semente foi plantada, principalmente com os professores do ensino 
fundamental e médio, para que eles, nos primeiros contatos que o aluno 
tivesse com a matemática, não levassem para casa mais um problema ou 
uma tarefa a resolver, mas vissem na disciplina uma maneira de auxiliá-los 
na vida prática.

Não parou por aí. Em 1996, acontecia em Sevilha-Espanha um 
Congresso Internacional sobre Educação Matemática no mundo. As três 
corajosas, Tânia, Sílvia e Maria Lídia se inscreveram e foram selecionadas 
para participar desse evento com apresentação de trabalho sobre esse 
assunto que vinham desenvolvendo em sua universidade, a Unioeste. Foi 
um sucesso a participação delas!

Professora Tânia, você deixará saudades. 

LUCAS JACKSON/REUTERS

“ONGs 
teimam em 

manter nossos 
índios como 
homens das 

cavernas”.

Presidente Jair Bolsonaro fez um discurso agressivo na 
abertura da Assembleia Geral da ONU, ontem, em Nova 

York, com ênfase à soberania nacional.

‘‘

‘‘‘‘

‘‘
“É uma 
falácia 

dizer que a 
Amazônia é um 

patrimônio da 
humanidade”. 



Três projetos
Na visita, Maia lembra que o Governo do Paraná iniciou o processo 
de PPPs com a formalização de três projetos. A iniciativa inclui a 
construção e gestão da Penitenciária Industrial de Piraquara (PIP) e 
implantação e administração de pátios de veículos que atualmente 
são geridos pelo Detran. O PR prevê a criação de uma central de 
atendimento ao cidadão. A justificativa para os projetos, que 
somam R$ 630 milhões, é a economia. Com a medida, também 
deixa de gastar com a manutenção dos pátios veiculares e com 
as refeições do sistema penitenciário.
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Maia na Alep

O Brasil chega ao fim da 
década imerso em uma crise 
de geração de empregos, de 
falta de investimentos e de 
crescimento considerado 
pequeno. Para um dos pro-
tagonistas do atual cenário 
político brasileiro, o presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados, deputado Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), a saída é 
a melhoria da lei que trata 
das parcerias público-priva-
das e concessões de obras 
e serviços no país.

Na visão do presidente, 
os estados estão no limite e 
sem capacidade para inves-
tir, com orçamentos já com-
prometidos. A carga tributá-
ria sustenta uma estrutura 
ineficiente na devolução de 
serviços à população. Com 
a construção de nova lei, 
mais moderna, transparente 
e segura, o capital pode vol-
tar a investir no país, esta-
dos e municípios.

É o que acredita Maia, 
que participou da discussão 
do marco regulatório sobre 
Concessões Públicas de 
Obras e Serviços, sobre Par-
cerias Público-Privadas (PPPs) 
e sobre Fundos de Investi-
mentos em Infraestrutura, na 
Alep, na segunda-feira (23).

O debate contou com 
a participação de deputa-
dos estaduais, federais, 
além de representantes de 
órgãos públicos e de toda 
a sociedade organizada 
paranaense. Segundo o 
presidente da Câmara, a 
discussão representa um 
avanço na pauta de desen-
volvimento. “As parcerias 

público-privadas são fun-
damentais. O Paraná ainda 
vive uma situação diferente, 
mas a maioria dos estados 
perdeu sua capacidade de 
investir. Temos de melho-
rar esta lei para garantir 
mais segurança jurídica 
aos investidores”, comenta 
o deputado federal. Para 
ele, o Paraná tem um 
papel fundamental no pro-
cesso. “Este diálogo com 
o Estado permite a cons-
trução de uma lei transpa-
rente e objetiva, que pro-
mova o maior número de 
parcerias”, completa.

O Programa de Parcerias 
do Paraná (PAR), criado por 
lei, garante a qualidade das 
parcerias do Estado com o 
setor privado, dando segu-
rança jurídica para o poder 
público e para os investi-
dores. Para o presidente 
da Alep, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), o Estado 
só tem a contribuir com o 
debate nacional. “A magni-
tude da discussão de hoje 
é criar um alicerce para que 
o País tenha uma lei mais 
moderna”, avalia.

De acordo com o gover-
nador Ratinho Jr (PSD), a 
discussão no Paraná tem 
de avançar em um ponto: 
o tempo em que as PPPs 
levam para sair do papel. 
“Precisamos rever isto. 
Atualmente, para uma par-
ceria desse tipo sair do 
papel, são cerca de 500 
dias. É muito tempo para 
um país que precisa urgen-
temente de investimentos”, 
pondera o governador.

Escolas militares
Com o objetivo de oferecer educação de qualidade e gratuita, 
que é considerada essencial para os brasileiros, os ministérios 
da educação e da defesa lançaram o programa nacional das 
escolas cívico-militares, que visa melhorar a qualidade do ensino 
da educação básica em todo o país. Com esse programa os 
militares poderão atuar em colaboração com os professores nas 
áreas de gestão escolar e educacional.
Um projeto é destinado às escolas localizadas nas capitais 
dos estados ou região metropolitana, que apresentam 
vulnerabilidade social. Já existe um estudo para que escolas 
militares também possam vir a ser implantadas em cidades no 
interior no Paraná.

Canalli volta ao Detran
Claudia Canalli, que chefiou o Detran em Umuarama durante 
7 anos e meio, volta a dirigir a 20ª Ciretran. A nomeação 
já fio publicada em Diário Oficial e segundo Claudia, a 
documentação já está no ‘forno’ para que reassuma o cargo. 
“Vamos dar continuidade aos trabalhos realizados durante o 
período em que chefiei o órgão, atuando em campanhas nas 
ruas, nas escolas e nas empresas, sempre em parceria com a 
Umutrans e Polícia Militar”, conta Claudia.

Convênios com 
CNPJs
Um projeto de lei do senador 
Tasso Jereissati (PSDB/CE), 
condiciona a celebração 
de convênios com pessoas 
jurídicas de direito privado. 
Na prática, pretende 
modernizar as regras para 
concessões e contratações 
de PPPs. O presidente da 
Comissão Especial na Câmara, 
deputado João Maia (PL/RN), 
pretende apresentar, até o 
final de outubro, proposta 
de marco legal amplo que 
possibilite os investimentos 
privados, principalmente na 
área de infraestrutura.

Excesso de 
judicialização
A nova legislação deve tornar 
claras as regras para as PPPs. 
“Estamos no 6º ano sem 
crescimento no Brasil. Não 
vamos retomar isto com o 
consumo, oferecendo crédito 
ou com os gastos do Governo. 
Precisamos de investimentos 
privados”, afirma João Maia. 
Segundo o relator, deputado 
Arnaldo Jardim (Cidadania/
SP), o projeto quer evitar 
o excesso de judicialização 
nas parcerias. “Estamos 
preocupados na construção 
de um projeto que retome o 
crescimento”.

PARA Maia (DEM-RJ), melhoria da lei das parcerias público-privadas é a saída 
da crise de geração de empregos, de falta de investimentos
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Começa a CPI
do Transporte

Aconteceu na manhã 
de ontem (desta terça-
-feira, 24) a primeira 
reunião da Comissão 
Parlamentar de Inqué-
r i to (CPI), instituída 
através do Ato da Pre-
sidência da Câmara de 
número 5/2019. Os 
vereadores que compõe 
a comissão irão averiguar 
o contrato de concessão 
de serviço de transporte 
coletivo à empresa con-
cessionária em atividade 
no município – Viação 
Umuarama Ltda.

No primeiro encon-
tro, aber to oficialmente 
pelo presidente da CPI 
– o vereador Deybson 
Bitencour t, presidente 
da comissão, leu o 
regulamento interno, 
onde estão os detalhes 
e os procedimento do 
trabalho, além de suas 
fases e o processo 
como um todo.

Além de Bitencour t, 
a CPI é composta pelos 
vereadores Ana Novais 
(relatora) e Jones Vivi 

como membro titular, 
tendo como suplente o 
vereador Mateus Barreto.

CRONOGRAMA
Outro ponto definido 

na primeira reunião diz 
respeito às datas em 
que serão realizadas as 
reuniões, que acontece-
rão a partir desta quinta-
-feira (26), às 9h no Ple-
nário Germano Norberto 
Rudner, com transmis-
são ao vivo pelo site da 
Câmara e também pela 
Fanpage do Poder Legis-
lativo Municipal.

Nesta quinta se ini-
ciam o trabalho da comis-
são voltado especifica-
mente ao seu objetivo 
na análise detalhada do 
contrato de concessão 
de serviço de transporte 
coletivo. Foram convoca-
das reuniões para todas 
as quintas-feiras, sempre 
às 9h. O regulamento 
interno prevê ainda que 
em período de recesso 
parlamentar, as reuniões 
ocorram às quintas-fei-
ras, porém às 14h.

PRIMEIRA reunião da CPI do Transporte Público aconteceu ontem pela manhã 
na Câmara Municipal

ASSESSORIA

Colégios militares
Estados e municípios têm 
até sexta-feira (27) para 
aderir ao modelo de colégios 
cívico-militar proposto 
pelo governo federal. A 
gestão compartilhada será 
implantada até 2020 em 54 
escolas. O Paraná já tem, ou 
em via de instalação, sete 
colégios militares: Curitiba, 
Londrina, Maringá, Cascavel, 
Pato Branco e Foz do Iguaçu. 

Bobato no MDB
O vice-prefeito de Foz do 
Iguaçu, Nilton Bobato, 
deve ingressar no MDB nos 
próximos dias. A garantia 
a Bobato foi dada pela 
executiva estadual do 
partido. O MDB deve se aliar 
ao PSD do prefeito Chico 
Brasileiro que vai disputar a 
reeleição ano que vem.

Maurício Requião
O ex-deputado e 
ex-secretário estadual de 
Educação Maurício Requião 
(MDB) deve disputar a 
Câmara de Curitiba em 
2020. Maurício é irmão do 
ex-senador Roberto Requião 
(MDB) e tio do deputado 
estadual Requião Filho 
(MDB).

Centenário
A ex-governadora Cida 
Borghetti destacou o 
centenário do Hospital 
Pequeno Príncipe, que 
tem 370 leitos, atende 32 
especialidades e faz 22 mil 
cirurgias pediátricas por ano: 
“São 100 anos de amor às 
crianças. Parabéns a todos os 
profissionais que participaram 
ao longo dessas décadas da 
construção desse hospital 
filantrópico que é referência 
nacional e um grande 
orgulho para o Paraná”.

Semana Literária
De segunda até esta sexta-
feira Curitiba e mais 23 
cidades recebem a 38ª 

edição da Semana Literária 
do Sesc. A programação tem 
mesas-redondas, oficinas, 
apresentações, exibição 
de filmes, lançamentos e 
vendas de livros. A semana 
alcança ainda Apucarana, 
Campo Mourão, Cascavel, 
Cornélio Procópio, Foz do 
Iguaçu, Francisco Beltrão, 
Guarapuava, Ivaiporã, 
Jacarezinho, Londrina, 
Marechal Cândido Rondon, 
Maringá, Matinhos, 
Medianeira, Paranaguá, 
Paranavaí, Pato Branco, 
Ponta Grossa, Rio Negro, 
São José dos Pinhais, 
Toledo, Umuarama e 
União da Vitória.

Homenagem
O Clube Athletico 
Paranaense será 
homenageado em sessão 
solene na Assembleia 
Legislativa pela conquista da 
Taça Brasil. A proposta é do 
deputado Romanelli (PSB). O 
time paranaense já faturou 
mais de R$ 80 milhões em 
prêmios e garantiu vaga na 
Taça Libertadores em 2020. 
A data será marcada.

Corrupção é o problema
Pesquisa do Movimento 
Transparência Internacional 
aponta que 90% da 
população afirma que 
a corrupção é o grande 
problema a ser enfrentado: 
11% dos brasileiros já 
pagaram propinas ao 
utilizarem serviços públicos 
e cerca de 40% já receberam 
ofertas em troca de votos. A 
pesquisa foi realizada com 
mais de 17 mil cidadãos em 
18 países da América Latina 
e do Caribe.

Mais voos para Foz
A companhia aérea chilena 
de baixo custo JetSmart fará 
voos regulares, duas vezes 
por semana, ligando Foz do 
Iguaçu a Santiago do Chile, a 
partir de 3 de janeiro de 2020.
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R$ 110.000

Apto 303, 1º andar, bloco 03, localizado no Residencial Bela Vida, próximo 
ao Sorvetes Guri. Com 52m² de área total e 46m² de área privativa, 
contendo 02 quartos, BWC social, sala, cozinha e 01 vaga de garagem 
descoberta. Agende uma visita para conhecer!

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. Residência com 63m², com 01 suíte e 
01 quarto, e demais dependências. Terreno com 175,00m². Novíssima, sem 
uso em ótima localização.

EDIFÍCIO BELA VIDA - OPORTUNIDADE! RESIDÊNCIA NO JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

R$ 129.500 à vista
ATENÇÃO INVESTIDOR: ÓTIMA RENTABILIDADE PARA LOCAÇÃO!

PREÇO IMPERDÍVEL

SALÃO COMERCIAL - PQ. METROPOLITANO

R$ 890.000

Com 600m², contendo 132,00m² de escritório 
e 300,00m² de salão, contendo escritório com 
forro de gesso, piso em porcelanato, dois 
banheiros, copa/cozinha e depósito.

• Área com fl uxo diário de                         
10 mil veículos/dia;

• Investimento Certo;
• Rentabilidade Garantida;
• Oportunidade para novos negócios.

Localizado no Pq. 
Metropolitano - Lote 06, 
Quadra 01. Próximo ao 
Shopping, e a nova Estação 
Rodoviária de Umuarama.

ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA LEVAR
SEU NEGÓCIO PARA A REGIÃO QUE
MAIS CRESCE EM UMUARAMA.

01 SUÍTE

ATENÇÃO IN
VESTIDOR
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Vereadores discutiram onze
propostas em sessão ordinária

Durante a sessão ordinária do 
Poder Legislativo Municipal na última 
segunda-feira (23), foram apresenta-
dos em pauta, 11 projetos. Um deles 
trata-se do Projeto de Lei 077/2018, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
Passe-Livre ao acompanhante creden-
ciado de pessoa com deficiência, para 
o uso exclusivo de transporte coletivo, 
no âmbito municipal.

A matéria é de autoria da verea-
dora Ana Novais e foi aprovada por 
unanimidade em segunda discussão 
e votação. Acompanharam a votação 
pais de pessoas portadoras de defi-
ciência, bem como pessoas portado-
ras de deficiência.

DO EXECUTIVO
Em sequência foram apreciadas 

outras duas matérias de autoria do 
Poder Executivo. Os Projetos de Lei 090 
e 091/2019. Nos textos, a autorização 
ao Poder Executivo para a concessão 
de direito real de uso a título gratuito 
com possibilidade de doação futura 
de imóveis que compõe o patrimônio 
municipal a serem destinados ao Pro-
grama de Desenvolvimento Econômico 
de Umuarama – PRODEU. Uma vez sub-
metidos à votação, foram aprovados por 
unanimidade em segunda discussão.

Passe livre
Será encaminhado para a sanção do 
prefeito, o Projeto de Lei 077/2019 de 
autoria da vereadora Ana Novais e que 
tem como objetivo tornar obrigatório 
no município o passe-livre para o acom-
panhante da pessoa com deficiência e 
que necessitam do transporte público 
para locomoção na cidade.
Serão contempladas pessoas que 
cuidam e acompanham pessoas com 
de alguma deficiência conforme ins-
titui a artigo segundo Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Os cinco artigos especificam o eixo de 
atuação, entre eles, a determinação 
de que a Secretaria de Saúde avalie 
os casos, sendo proibida a utilização 
do serviço por pessoa que não esteja 
devidamente credenciada.

AUTISTA
Outro projeto em pauta, também 

em segunda discussão e votação, tem 
como autores os vereadores Ana Novais, 
Deybson Bitencourt, Mateus Barreto e 
Jones Vivi. A proposição prevê o forta-
lecimento no âmbito municipal de polí-
ticas públicas que garantam a proteção 
e ampliação dos direitos das pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista. O 
texto foi aprovado por unanimidade.

UTILIDADE PÚBLICA
Também em pauta o Projeto de Lei 

040/2019, da vereadora Maria Ornelas 
e que declara de utilidade pública a Asso-
ciação Grupo União pela Vida. A matéria 
estava em segunda discussão e uma vez 
sancionada garantirá o fortalecimento da 
entidade que tem seu atendimento voltado 
para pessoas portadoras do vírus HIV. 
Noel do Pão e Mateus Barreto assinaram 
o texto apreciado posteriormente.

Mudança de nomenclaturas de 
cargos do Legislativo e denominação 
de ruas também foram aprovados 
pelos vereadores.

ELIDIMARA Simões, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, Ana Novaes e Inês Rossini, mae de 
renan Bergamo, que sofre da Síndrome de Snyder-Robinson

ASSESSORIA

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
24/8 a 24/9 0,5000 0,3434 0,0000
25/8 a 25/9 0,5000 0,3434 0,0000
26/8 a 26/9 0,5000 0,3434 0,0000
27/8 a 27/9 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,76% 27,27 
Vale ON -2,43% 46,93 
Brasil ON -3,05% 45,84 
JBS ON +7,10% 32,88 
BRF S/A ON +2,81% 39,84 
Sid. Nacional ON -6,01% 13,60

IBOVESPA: -0,73% 103.875 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 107,32
Libra est. 0,8016
Euro 0,9090
Peso arg. 56,94

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL 0,0% 4,1690 4,1700 +0,7%
PTAX  (BC) 0,0% 4,1715 4,1721 +0,8%
PARALELO 0,0% 4,1000 4,4300 +1,6%
TURISMO 0,0% 4,1000 4,4100 +1,6%
EURO +0,1% 4,5874 4,5897 +0,9%

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 24/09

Iene R$ 0,0389
Libra est. R$ 5,20
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.525,07 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/09

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: 5,5%  | TJLP: 5,95%

Em 24/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 81,50 3,2% -1,8%
SOJA Paranaguá 87,00 3,0% -1,7%
MILHO Cascavel 31,00 -3,1% -3,1%

SOJA 894,25 1,75 4,4%
FARELO 295,40 0,90 1,2%
MILHO 374,75 1,50 1,9%
TRIGO 481,75 -1,25 0,8%

SOJA 75,12 0,6% 0,9%
MILHO 29,30 0,5% 7,5%
TRIGO 44,45 -0,5% -4,4%
BOI GORDO 151,90 0,1% 0,5%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 24/09 PR DIA 30d.

Em 24/09 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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Tribunal de Contas 
investiga diárias

O Tribunal de Contas 
vai realizar uma operação 
‘pente fino’ na prestação 
de contas do pagamento 
de diárias a vereadores em 
todo o Paraná. O objetivo é 
verificar a participação de 
vereadores em eventos 
realizados não apenas no 
Paraná, mas também em 
outros estados. Além da 
análise das informações 
que são prestadas pelas 
próprias câmaras de verea-
dores, serão escolhidos 
municípios para realização 
de fiscalização in loco.

O TCE-PR vem rea-
lizando eventos sema-
nais gratuitos em todo o 
Estado, com média de 500 
participantes, para discutir 
temas relacionados à ges-
tão pública. Nesses cursos 
de capacitação, a Escola 
de Gestão Pública da corte 
vem registrando pouca pre-
sença de representantes 
de câmaras municipais.

Em compensação, o Tri-
bunal constata que verea-
dores paranaenses estão 
viajando a diversas capitais 
brasileiras para participar 
de eventos. Em paralelo, 
as viagens de vereadores 
de alguns municípios estão 
sendo avaliadas pelo Tribu-
nal como provável motivo 
para a falta de votação de 
prestações de contas anti-
gas do Poder Executivo. 
Segundo relatório emitido 
nesta semana pelo TCE-PR, 
existem 795 prestações 
de contas municipais que 
ainda não foram julgadas 
pelas câmaras. Desse total, 
116 são relativas ao ano de 
2012, 92 do exercício de 
2008, 80 de 2010 e outras 

80 de 2013, além de 327 
relativas aos demais anos, 
entre 2007 e 2018.
CERTIFICADOS FALSOS

A área de inteligência do 
Tribunal também está inves-
tigando se atuam no Paraná 
empresas acusadas de for-
necer certificados falsos de 
participação em eventos, 
como já foi denunciado em 
outros estados. Os papéis 
justificariam diárias para 
participação de vereadores 
em seminários e cursos por 
todo o país, especialmente 
em locais turísticos. O TCE-
-PR também vai averiguar 
se o pagamento de diárias 
não está sendo utilizado 
como forma de comple-
mentar a remuneração dos 
vereadores.

‘Supersalários’ 
em Perobal
O vice prefeito de 
Perobal Wenderson Leite 
Barbosa (DEM), o Nenê 
denunciou ao Ministério 
Público o pagamento 
de ‘supersalários’ na 
prefeitura para dois 
servidores. 
Nenê diz estar 
embasado pelo Portal 
da Transparência e cita 
que um dos servidores 
tem salário base de 
R$ 13.280,56. Com 
proventos e vantagens, 
a remuneração foi de R$ 
17.707,42. Uma servidora 
tem salário base de 
R$ 9.784,18. Com os 
adicionais, recebeu R$ 
16.409,29. O prefeito 
Almir de Almeida nega 
qualquer ilegalidade.

Previdência avança
Senadores aliados ao governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
avaliam que a PEC da Reforma da 
Previdência deverá ser aprovada 
em primeiro turno com ampla 
maioria de votos. Levantamentos 
repassados a ministros e 
articuladores políticos do Planalto 
apontam que cerca de 60 dos 81 
senadores votarão a favor. Para 
ser aprovada, a PEC precisa dos 
votos de, pelo menos, 49 votos. 
Pelo cronograma dos senadores, 
a conclusão da análise da PEC, em 
segundo turno, está prevista para 
a última semana de outubro.

Direita em debate
Os conservadores, das ruas às 
redes sociais, vão se reunir na 
2ª Convenção dos Movimentos 
de Direita das Américas, dias 3 
e 4 de outubro, na Alesp. 

Antirrobôs
O presidente Bolsonaro e o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, assinam decreto que 
torna mais rígidas as regras 
do pregão eletrônico. Entre 
outros pontos, as mudanças 
visam combater práticas de 
envio automático de lances 
por meio de programas de 
inteligência artificial - os 
chamados robôs - utilizados 
para reduzir preços a fim de 
desestimular a participação de 
outros licitantes. 

Tudo online
O decreto também obriga 
o uso do pregão eletrônico 
por estados e municípios que 
recebem recursos por meio 
das transferências da União. 
O pregão foi usado pelo 
governo federal em 99,71% 
das licitações de 2018 em 
contratos de R$ 19 bilhões.

Ministros Pop
Apesar da baixa popular de 
Bolsonaro, os ministros Tarcísio 
de Freitas (Infraestrutura), 
Augusto Heleno (GSI) e 
Damares Alves (Direitos 
Humanos) são os líderes de 
popularidade nas redes 
sociais no alto escalão do 
governo. É o que constata 
o Índice de Popularidade 
Digital da Quaest.

Questionamento
A ministra Damares Alves, dos 
Direitos Humanos e Mulher, 
acionou o Ministério Público 
Federal para investigar possível 
apologia ao crime de aborto sobre 
as reportagem publicada pelo site 
AzMina, na qual enumera opções 
de como executar abortos. A 
Fenaje e a Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo repudiam.

Oi, gente
Após a tentativa fracassada 
de tirar da Refit o patrocínio 
do Cristo Redentor, no Rio, 
a Shell resolveu apelar para 
uma campanha publicitária 
a fim de criar algum vínculo 
com os cariocas. Resolveu tirar 
R$ 20 milhões do bolso para 
propagandas.

Inadimplência
O número de consumidores 
com nome sujo continua 
crescendo. Em agosto, houve 
avanço de 2% na quantidade 
de inadimplentes em relação 
ao mesmo mês do ano 
passado. Por região, apenas o 
Nordeste apresentou queda 
no número de negativados, 
com resultado de -0,69%. 
Norte, Sudeste, Sul e Centro-
Oeste registraram crescimento 
no volume de consumidores 
com restrição de CPFs. 

Raios X
Os inadimplentes devem, 
em média, R$ 3.277. Contas 
básicas de água e luz seguem 
puxando ranking de atrasos, 
segundo o SPC Brasil e a CNDL. 

Nossa casa
O mercado imobiliário aposta 
que o programa Minha Casa, 
Minha Vida vai continuar 
segurando os números positivos 
do setor. De acordo com a 
Abrainc, as residências para 
as classes média baixa e baixa 
foram responsáveis por 76% 
dos lançamentos e 70,3% das 
vendas residenciais no período.
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Conferência discute a inovação 
tecnológica na educação básica

O Conselho Municipal de Edu-
cação, a Secretaria Municipal de 
Educação e a Comissão do Plano 
Local de Inovação (PLI) realizaram 
nesta terça-feira, 24, a 5ª Con-
ferência de Educação de Umua-
rama, que lotou o anfiteatro do 
Campus III da Universidade Para-
naense (Unipar), durante todo o 
dia – das 8h às 17h.

Em nome do prefeito Celso Poz-
zobom, que não esteve presente, 
o secretário municipal de Adminis-
tração, Vicente Afonso Gasparini, 
disse que a tecnologia vem trans-
formando o mundo e que os educa-
dores precisam acompanhar essa 
evolução para orientar melhor as 
crianças. “Esse é um aprendizado 
importante ao qual nós também 
temos de nos render, para apro-
veitar o grande potencial das 
novas gerações”, disse.

A secretária de Educação do 
município, Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso, destacou 
a impor tância do tema da con-
ferência – que tratou sobre a 
impor tância das tecnologias e 
metodologias ativas no contexto 
educacional, voltadas à educação 
básica – e disse que os professo-
res, especialmente, precisar estar 
atualizados. “Nossas 42 unidades 
escolares contam com internet e 
ferramentas tecnológicas para 

Palestra
Após a leitura e aprovação do regimento interno e o café da manhã, a pro-

fessora Laís Bueno Tonin apresentou a palestra “A importância das tecnologias 
e metodologias ativas no contexto educacional”. À tarde, os participantes da 
conferência foram divididos em grupos de trabalho e discutiram as diferentes 
dimensões de visão, competência e formação, conteúdos e recursos digitais e, 
por fim, infraestrutura. A plenária geral por grupo de trabalho, para apreciação 

coletiva das proposições, completou a programação do evento.

SECRETÁRIOS do município destacaram a importância das tecnologias e metodologias ativas voltadas à 
educação básica

planejar, organizar e aplicar novos 
conhecimentos. Porém ainda falta 
formação para que tudo isso seja 
aproveitado, para realizar esse 
potencial”, afirmou.

A tecnologia precisa chegar às 
crianças por meio do professor, 
disse a secretária, porém é neces-
sário a capacitação. “Precisamos 
utilizar todos os recursos possíveis. 
O desafio é abrir a cabeça para as 
novidades, para aprender mais e 
colocar tudo isso em prática. Os 
nossos alunos são ‘digitais’ e a 

gente ainda pensa de forma ‘ana-
lógica’, ou seja, precisamos nos 
atualizar constantemente”, com-
pletou Mauriza.

PARTICIPAÇÃO POPULAR
O presidente do Conselho Muni-

cipal de Educação, Aninoel Pedroso, 
parabenizou a toda a equipe envol-
vida na organização da conferência 
e disse que a tarefa é construir 
uma proposta de inovação local e a 
participação popular é muito impor-
tante, “pois ela está em todos os 
avanços, ideias e prepostas, e sabe 
que rumo trilhar”. Estiveram pre-
sentes, ainda, representantes do 
Núcleo Regional de Ensino (NRE), 
da Câmara Municipal e da Unipar, “a 
quem agradecemos por ter cedido o 
espaço e a estrutura para a nossa 
conferência”, finalizou Patrícia de 
Araújo Abucarma Stevanato, uma 
das organizadoras do evento.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Blitz na Parigot autua
motoristas irregulares
Na manhã de ontem (terça-feira, 

24) foi realizada uma blitz de fis-
calização de trânsito na avenida 
Parigot de Souza. O trabalho foi 
desenvolvido em conjunto entre 
Umutrans, Guarda Municipal (GM) 
e Polícia Militar (PM).

De acordo com a GM, um 
radar educativo móvel (anjinho) 
foi instalado no local para medir 
a velocidade dos veículos. Os 
condutores que trafegavam pelo 
trecho com velocidade acima de 
50 km/h (máxima regulamentada 
para a via) eram abordados. Os 
motoristas então passavam por 
uma checagem documental e das 
condições do veículo, além de 
receberem orientações e material 
educativo, em alusão à Semana 
Nacional de Trânsito.

Durante o trabalho, foram con-
feccionados autos de infração 
de trânsito. Sendo que 3 deles 

Um homem foi preso após filmar 
os guardas municipais de Umua-
rama quando realizavam uma blitz 
de trânsito no centro da cidade. 
Durante a filmagem, ele difamava 
o trabalho que era desempenhado.

De acordo com a GM, uma 
equipe realizava a fiscalização 
de trânsito com o radar de velo-
cidade pouco depois das 8h da 
segunda-feira (23), na avenida 
Parigot de Souza, cruzamento 
com a rua Malu.

O acusado, que tem 56 anos 
de idade, se aproximou da equipe 
com um telefone celular na mão e 

Difamando a Guarda Municipal
Assalto
Um posto de combustíveis no 
Jardim Lindóia, em Goioerê, foi 
assaltado na noite da segunda-feira 
(23). A polícia foi acionada para 
atender a ocorrência. O crime foi 
registrado por volta das 19h50 
quando dois bandidos chegaram 
ao estabelecimento e um deles 
sacou um revólver de calibre 
32, rendendo o frentista. Todo o 
dinheiro que estava com a vítima foi 
levado. Em seguida os assaltantes 
fugiram em uma moto. Foram feitos 
patrulhamentos nas imediações, mas 
a dupla não foi encontrada.

relacionados com o artigo 162, I 
do CTB (Dirigir sem possuir CNH); 2 
pelo artigo 164 c/c 162, I do CTB 
(Permitir posse ou condução do veí-
culo a pessoa não habilitada); 1 
pelo artigo 221 do CTB (Possuir no 
veículo placa em desacordo com o 
estabelecido pelo Contran);  1 pelo 

artigo 230, IX do CTB (Transitar 
com veículo sem equipamento obri-
gatório – sem retrovisores); 3 moto-
ristas foram autuados por transitar 
com veículo registrado não devida-
mente licenciado e duas motonetas 
foram apreendidas e recolhidas ao 
pátio do 25º Batalhão da PM.

começou a narrar a filmagem. De 
acordo com os guardas, durante a 
narrativa o homem afirmava que no 
primeiro dia de primavera os guar-
das estavam ‘assaltando’ os con-
dutores de veículos, numa alusão 
às eventuais notificações de trân-
sito que viessem a ser lavradas.

Diante do fato, foi dada voz de 
prisão ao homem pelos crimes de 
desacato, difamação e calúnia. Ele 
foi detido e encaminhado à Delega-
cia de Polícia de Umuarama. O tele-
fone celular foi apreendido como 
prova. O homem deve responder a 
um termo circunstanciado.

MOTORISTAS que ultrapassaram a velocidade permitida forma abordados. Os irregulares foram notificados

OBEMDITO
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Polícia prende quadrilha que
vendia material cirúrgico usado

A Pol ícia Civi l  do Paraná 
(PCPR) cumpriu ontem (terça-
-feira, 24), 12 mandados judi-
ciais contra uma quadrilha sus-
peita de reaproveitar materiais 
de uso único (descar táveis), uti-
lizados em cirurgias urológicas. 
Os investigados revendiam os 
produtos de forma clandestina 
para médicos de todo o Estado.

A operação batizada como Auto-
clave aconteceu em Maringá, Man-
daguaçu e Sarandi, na região Norte 
do Paraná. As investigações forma 
iniciadas em março deste ano, 
após uma denúncia na cidade de 
Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Ao longo da ação, foram 
cumpridos três mandados de 
prisão preventiva, dois de pri-
são temporária e sete de busca 
e apreensão. Diversos mate-
riais cirúrgicos e documentos 
foram apreendidos.

Os principais alvos da opera-
ção são ex-funcionários de empre-
sas que fornecem equipamentos 
e materiais cirúrgicos para médi-
cos do Paraná. Um empregado 
de uma empresa de esterilização 
também foi preso temporaria-
mente durante a operação.

Conforme apurado, o grupo cri-
minoso se apossava de materiais 
cirúrgicos que deveriam ir para 
o descarte, após serem usados 
em procedimentos cirúrgicos, e 
os mandava para esterilização. 
Depois, negociavam o material 
diretamente com médicos por um 
valor abaixo do mercado, sem que 
a empresa na qual prestavam ser-
viço ter conhecimento.

No curso das diligências, a 
PCPR identificou atuação dos 

Atirou no filho
Um homem de 49 anos foi preso em 
Perobal após atirar em direção ao 
filho de 12 anos e depois agredi-lo nas 
costas, deixando o menino ferido. O fato 
aconteceu durante uma discussão entre 
pai e mãe da vítima, assim que o homem 
chegou em casa, embriagado. Na ocasião, 
o adolescente tentou intervir e separar 
a briga do casal, mas foi a vítima das 
agressões. O fato aconteceu na casa da 
família, na Estrada Anta, zona rural.
Apesar do tiro ter sido disparado em 
direção ao filho, o menino conseguiu 
desviar e evitou ser baleado. Em seguida, 
o pai o agrediu, batendo em suas costas.
A mulher denunciou o conjugue, que já 
conta com antecedentes criminais por 
homicídio, crime este praticado outro 
estado da federação.
A mulher relatou aos policiais que 
atenderam ao caso, que vinha sendo vítima 
de violência doméstica há algum tempo. 
O acusado recebeu voz de prisão por lesão 
corporal, disparo de arma de fogo e posse 
ilegal de arma e foi encaminhado para a 
Delegacia de Polícia Civil.

suspeitos em diversos municípios 
do Estado, como Campo Mourão 
e Cianorte, na região Noroeste, e 
também Pato Branco e Francisco 
Beltrão, na região Sudoeste.

As investigações devem con-
tinuar, com o intuito de apurar o 
possível envolvimento de médicos 
com o esquema criminoso.

Os cinco homens presos na 
ação, com idades entre 26 e 51 
anos, foram indiciados por adul-
teração de produtos destinados 
a fins terapêuticos e medicinais, 
indução de consumidor a erro, 
falsidade ideológica e associa-
ção criminosa. Se condenados, 
podem pegar de 17 a 28 anos 
de reclusão.

A Polícia Civil 12 mandados contra a qua-
drilha suspeita de reaproveitar materiais 
de uso único (descartáveis), utilizados em 
cirurgias urológicas.

DIVULGAÇÃO/PCPR
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PIB do Paraná cresce 1,05%
O Produto Interno Bruto (PIB) do 

Paraná cresceu 1,05% no segundo 
trimestre de 2019, em comparação 
com os três primeiros meses do 
ano segundo o Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Ipardes). É a maior taxa de 
crescimento em dois anos e o dobro 
do resultado nacional, que teve alta 
0,44% no mesmo trimestre.

O desempenho paranaense decorreu 
principalmente pelos bons resultados 
no setor agropecuário e da indústria, 
com crescimentos de 3,52% e 2,94%, 
respectivamente. A produção florestal, 
pecuária, fabricação de veículos automo-
tores e indústria de máquinas e equipa-
mentos (bens de capital) foram decisi-
vos na retomada apontada no período.

O governador Ratinho r destacou que 
o ritmo de crescimento já era registrado 
pelo IBGE. “A produção industrial para-
naense cresceu 7,2% no acumulado 

dos primeiros sete meses 
de 2019, melhor resultado 
desde 2010. Isso mostra 
que o Paraná está conse-
guindo reverter o caminho 
negativo da economia”.

O pesquisador Júlio 
Suzuki Júnior, do Ipardes, 
explica que a variação do tri-
mestre representa um sinal 
mais sólido da retomada 
da economia paranaense. 
“Até então, a economia do 
Estado vinha apresentando 
uma recuperação oscilante, 
com taxas trimestrais de 
crescimento às vezes posi-
tivas e às vezes negativas. Agora, com 
o mercado mais confiante e sem percal-
ços climáticos, a economia paranaense 
apresenta condições melhores para um 
crescimento continuado”, apontou.

À exceção do setor terciário, todos 

os outros setores apresentaram resulta-
dos positivos no segundo trimestre, em 
relação ao primeiro. “Esperamos a conti-
nuidade dessa dinâmica de crescimento 
no terceiro trimestre, novamente com 
forte contribuição do setor industrial”, 
complementou Suzuki.

O desempenho do PR decorreu pelos bons resultados no setor agrope-
cuário e da indústria.

JAELSON LUCAS / AEN
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PR tem um município
em epidemia de dengue

O município de Inajá (209 qui-
lômetros de Umuarama) está em 
situação de epidemia de dengue, de 
acordo com o Boletim Epidemiológico 
divulgado ontem (terça-feira, 24) pela 
Secretaria de Estado da Saúde.

Segundo cálculo da secretaria, 
a incidência acumulada desde o 
final do mês julho na cidade aponta 
322,27 casos por 100 mil habitan-
tes. São dez casos autóctones con-
firmados. Outros oito municípios 
paranaenses estão em situação de 
epidemia – Uraí, Santa Izabel do Ivaí, 
Florestópolis, Jesuítas, São Carlos 
do Ivaí, Floraí, Indianópolis, e Flórida.

“O combate à dengue deve ser 
feito diariamente e precisamos da 
par ticipação ativa da população 
na eliminação dos criadouros do 

mosquito transmissor da dengue”, 
destaca o secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto. “Os municí-
pios estão aplicando várias estra-
tégias de combate à proliferação 
do mosquito, mas o apoio de cada 
paranaense é fundamental na luta 
contra a dengue”. Ele reforçou que 
é essencial deixar os quintais e 
terrenos livres de recipientes que 
acumulam água e lixo.

O boletim semanal registra 454 
casos confirmados da dengue no 
Estado. São 100 casos a mais que 
na semana anterior. As 22 Regionais 
de Saúde do Estado apresentam 
notificações. O Paraná soma 4.084 
notificações. Os dados são refe-
rentes ao monitoramento realizado 
entre 28 de julho de 2019 até esta 

segunda-feira (23 de setembro).
As informações relacionadas ao 

controle vetorial comprovam que 
77,5% dos criadouros estão nos 
imóveis comerciais e domiciliares, 
em recipientes que acumulam água 
parada, como vasos de plantas, gar-
rafas, plásticos, sucatas, materiais 
de construção, fontes ornamentais, 
entre outros. “Temos bastante preo-
cupação em relação à mudança da 
estação. A primavera indica dias 
quentes e chuvosos, clima propí-
cio para o aumento do número de 
criadouros e de pessoas contami-
nadas, caso não intensifiquemos 
as ações preventivas de elimina-
ção dos focos”, destaca a coorde-
nadora de Vigilância Ambiental da 
secretaria, Ivana Belmonte.
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Varal solidário   A 
comunidade acadêmica da 
Unipar se mobilizou e doou 
diversas peças de roupas 
para um varal solidário, 
que foi montado no 
Centro de Artes e Esportes 
Unificados de Toledo. 
Localizado no bairro Santa 
Clara 4, o CEU das Artes, 
como é conhecido, é um 
local de concentração 
de moradores de vários 
bairros para a prática 
de atividades culturais 
e esportivas. Mas, por 
dois dias, atraiu pessoas 
interessadas em encontrar 
roupas em bom estado e 
de graça. Todas as peças 
foram expostas em varais 
e estavam disponíveis para 
quem realmente precisava. 
Para a comunidade, o 
gesto dos acadêmicos 
significa mais conforto 
para aqueles que precisam 
de uma mão amiga.

Semana de Informática   
O curso de Sistemas de 
Informação da Unidade 
de Paranavaí realizou a 
sua Seinpar (Semana de 
Informática). O evento 
trouxe os três egressos 
Daniela Flôr, Altieres 
de Matos e João Paulo 
Biazotto para debater 
com os acadêmicos sobre 
mercado de trabalho, 
perfil profissional e área 
de atuação. Os ex-alunos 
contaram sobre suas 
experiências e realizações 
na vida profissional e 

depois responderam 
perguntas dos estudantes, 
tirando dúvidas sobre 
o mercado de trabalho 
e a área de atuação do 
analista de sistemas. 
Durante a Seinpar, 
também foi entregue o 
prêmio de ‘Acadêmicos 
Destaque’ do curso ao 
acadêmico com maior 
médio em cada ano e 
os certificados de honra 
ao mérito ‘Os Notáveis’, 
aos alunos que atingiram 
média igual ou superior a 
oito no primeiro semestre; 
no total, 24 receberam o 
título.

Fórum Pedagógico   O 
curso de Direito da 
Unidade de Francisco 
Beltrão reuniu-se no seu 
Fórum Pedagógico. O 
convidado foi o professor 
Paulo Tomazinho, doutor 
em Educação. Ele tratou 
sobre a temática da 
Inteligência Artificial 
dentro do Direito, 
abordando a evolução 
das tecnologias e o seu 
estado atual e apontando 
perspectivas sobre 
o futuro do uso das 
tecnologias. O professor 
apresentou várias 
tecnologias que podem 
vir a auxiliar advogados 
num futuro próximo, como 
robôs que pesquisam e 
produzem teses jurídicas 
automaticamente, fazendo 
buscas de jurisprudência e 
doutrina.

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

Copa da Amizade
A 1ª Copa Amizade/Arena Esportes 
de Futsal Categoria de Base Regional 
2019 ocorreu no domingo (22) com 
a participação de mais de 30 equipes 
de oito cidades, em Palotina no giná-
sio do Colégio Gabriela Mistral.
Participaram da competição 390 
atletas com idades de 6 a 13 anos 
das cidades de Perobal, Iporã, 
Francisco Alves, Palotina, Terra 
Roxa, Guaíra e Umuarama. Os times 
ganhadores da capital da amizade 
foram da categoria sub 7 e sub 9 da 
escolinha de futsal Caliari.

Sub-7 e Sub-9
No sub-7 os atletas saíram em des-
vantagem no placar contra o time do 
Agami Futsal, de Palotina que abriu 
o placar em 2x0, mas os meninos do 
Caliari não desistiram e conseguiram 
uma virada espetacular fechando o 
placar em 3x2. O time sub 7 foi cam-
peão pela primeira vez na categoria.
Já no sub 9, contra o mesmo adver-
sário e fizeram uma goleada termi-
nando o jogo em Caliari 6 a 2 Agami 
se consagrando também campeão 
da sub 9. A escolinha Calari/Coutry/
Umuarama participa de campeonatos 
em todo o Paraná, estrando sempre 
entre os primeiros colocados , e visa 
sempre pelos valores éticos ajudando 
a construir auto estima e autocon-
fiança para boa formação de caráter 
de seus atletas alunos.

Calgara na Runing 
Maringá
Marcio Calgara, 
bicampeão da 
Night Run de 
Umuarama, 
participou da 
Runing Maringá 
no sábado (21) 
na modali-
dade de 5 km 
e terminou a 
prova em 16,8 
min, conquis-
tando o 4°lugar 
na geral. “Essa foi a segunda etapa, 
serão três. Na primeira eu fiquei em 
2° Lugar e nesta em 4° Lugar, fiquei 
muito feliz pois subi ao pódio com 
atletas de elite, agora é se preparar 
para a última etapa”.

LARISSA DINIZ
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Colégio Bento é o 
campeão do Sub-15

A Secretaria de Esporte e Lazer 
(Smel) e a Prefeitura de Umuarama 
encerram no último domingo (22), 
o Campeonato Interbairros e Dis-
tritos de Futebol Sub 15 (atletas 
nascidos até 2004). Os jogos da 
competição aconteceram durante a 
manhã, no Estádio Municipal Lúcio 
Pipino. A presença dos pais abri-
lhantou ainda mais o evento.

A competição revelou grandes 
talentos para representar nossa 
cidade em jogos oficiais do Estado, 
segundo o diretor de Esporte e 
Lazer, Jeferson Ferreira. Na disputa 

Classificação
1°Lugar – Colégio Bento/Jardim União
2°Lugar – Acel/Aceru
3º Lugar – Conjunto Ouro Branco
4º Lugar – Conjunto 1º de Maio/
Jabuticabeiras

o 3º lugar do Interbairros e Distri-
tos, o Conjunto Ouro Branco ven-
ceu o 1º de Maio/Jabuticabeiras 
em uma excelente par tida pelo 
placar de 3 a 2 com gols mar-
cados por Luiz Fernando, Pedro 
Augusto e Pedro Cardoso Palhão, 
já para o 1º de Maio/ Jabuticabei-
ras descontaram Bruno Alteiro e 
Vinícius de Brito.

Na decisão, as duas melhores 
equipes da competição fizeram 
uma brilhante partida. Técnica e 
taticamente os jovens mostraram 
ao público muito equilíbrio em 
campo. “Quem cometesse um erro 
perderia o jogo e o título, e foi isso 
que aconteceu. O Colégio Bento/ 
Jardim União tomou conta do jogo 
e fez as jogadas mais perigosas”, 
lembrou o coordenador técnico 
Ednei Custódio da Silva.

Aos 14min Alisson Azevedo 

abriu o placar e um minuto depois 
foi a vez de Jair Coelho Berllice 
ampliar para 2 a 0. No segundo 
tempo a Acel/Aceru tentou uma 
reação e criou várias chances de 
gol, até que aos 61min de jogo Kai-
que Ramos marcou de falta. Mas 
a reação ficou por aí e o Colégio 
Bento ficou com o título.

A festa foi completa com a 
entrega da premiação foi com-
pleta, contando com a presença 
do prefeito Celso Pozzobom, da 
Guarda Municipal junto do dire-
tor de Esporte e Lazer, Jeferson 
Ferreira. O ar tilheiro foi Pedro 
Cardoso Palhão (Conjunto Ouro 
Branco) com cinco gols, que fatu-
rou troféu e um par de chuteiras. 
Douglas Henrique (Colégio Bento/
Jardim União) foi o melhor goleiro 
– sofreu apenas dois gols – e 
levou troféu e um par de luvas.

O time campeão da final do campeonato Colégio Bento

DIVULGAÇÃO
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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encontro de Rita e Nina
Em “Malhação”, Nanda não consegue se entender com João Estrela. 
Anjinha apoia Cléber. Montenegro repreende Estrela e cobra as novas 
músicas de Nanda e Raíssa. Guga conta sua história com Serginho para 
Meg, que se emociona. Beto alerta Guga e Meg sobre as intenções 
de Osório. Cláudio instrui Rita sobre seus encontros com Nina. Marqui-
nhos comenta com Anjinha que Nanda inventou um namoro com Cléber. 
Osório revela a Regina o que descobriu sobre Guga. Anjinha confronta 
Nanda. Regina se esquiva de conversar com Guga. Lígia sofre com o en-
contro de Rita e Nina, e Filipe a conforta. Montenegro se preocupa com 
a escolha da música de Raíssa. Madureira pensa em marcar a data de 
seu casamento, e Carla e Marco se sentem mal. Incentivada por Guga, 
Regina conta a Max sobre sua conversa com Osório.

Órfãos da terra 
Resumo dos últimos capítulos 

não divulgado pela emissora. 

Bom Sucesso 
Mário conta a Nana que ela pas-

sou mal e garante que nada aconte-
ceu entre eles. Paloma não dá aten-
ção para Marcos. Alice pensa em 
falar com Waguinho e pede ajuda 
a Francisca para encontrá-lo. Alice 
liga para Marcos e diz que Wagui-
nho pode testemunhar a favor de 
Paloma. Eric nega ter contratado 
Paloma para se vingar de Alberto, 
quando a costureira o questiona. 
Paloma desiste de trabalhar para 
Eric. Nana confidencia a Gisele que 
dormiu com Mário. Paloma resolve 
se dedicar à costura e realizar seu 
sonho de ser estilista. Nana inventa 
para Diogo que dormiu na casa de 
Gisele. Diogo pressiona Gisele para 
saber a verdade sobre Nana.

A dona do pedaço
Fabiana finge que a queda de Jô 

foi um acidente e chama por socor-
ro. Amadeu e Régis se enfrentam 
na confeitaria. Maria da Paz, Ama-
deu e Téo visitam Jô no hospital. Ca-
milo faz um acordo com Fabiana e 
promete encerrar as investigações 
sobre o acidente de Jô. Téo afirma 
a Fabiana que descobrirá o mistério 
que existe entre ela e Jô. Zé Hélio 

se declara para Beatriz e a beija. 
Téo revela a Amadeu sobre a visita 
de Fabiana ao apartamento de Jô. 
Fabiana chega ao hospital e diz que 
deseja falar com Jô assim que a 
moça despertar. Camilo se revolta 
por não conseguir dormir com Vivi. 
Jô acorda e humilha Maria da Paz. 
Fabiana exige que Jô lhe transfira 
todo o seu dinheiro.

As aventuras de Poliana 
João e seus amigos fazem uma 

apresentação musical para arreca-
dar dinheiro para ajudar Poliana e 
sua família. Com a aproximação de 
Yasmin e Paola, Filipa se sente rejei-
tada. Mirela retorna para a casa da 
avó com o pé imobilizado. No Clu-
binho, Mário, Gael e Benício fazem 
perguntas para Ester. Iure se recon-
cilia com Sophie. Poliana se junta 
com seus amigos na apresentação 
musical. Os meninos do Clubinho 
começam a estranhar o jeito de Es-
ter. Branca chama Vini para ajuda-la 
a cuidar de Mirela. Pendleton apa-
rece na casa de Sérgio procurando 
sua “afilhada” Ester. Raquel vê que 
Jerry convidou Gabi para ir ao show 
em seu lugar. Roger arquiteta pla-
nos para fazer com que Carla e Gui-
lherme fiquem juntos, mas é desco-
berto. Débora aparece na casa de 
Marcelo e se declara para ele. Afon-
so oferece ajuda financeira a Luisa. 
Mirela ajuda Vini a estudar.

Cúmplices de um resgate 
Todos do vilarejo vão até a casa de 

Rebeca para comemorar a volta de Ma-
nuela, que na verdade é Isabela. Navar-
ro e Vargas observam tudo no Vilarejo. 
Geraldo e Regina conversam sobre o 
ocorrido após serem avisados pelos ca-
pangas. Safira está irritada com o sur-
gimento de Manuela, pois acredita que 
agora não haverá empecilhos para Otá-
vio se casar com Rebeca. Fortunato vai 
até a sala de Safira na empresa e pede 
para se reaproximarem. Safira grita que 
isso não irá acontecerá e que ela não 
quer mais ver a cara dele. Rebeca per-
gunta para Manuela, que na verdade é 
Isabela, se está tudo bem. A garota diz 
para ela não chegar muito perto dela.

Topíssima
Vitor fica desolado ao saber que 

Formiga morreu na explosão do res-
taurante. O bombeiro avisa a Ede-
valdo que o incêndio foi criminoso. 
Paulo Roberto segue a ambulância 
com Rafael e chora, desesperado. 
Bruno desabafa com Canarinho e 
conta que perdeu seu irmão por 
overdose do Veludo Azul. A médica 
diz que Rafael não corre risco de 
vida. Antonio descobre que o restau-
rante foi incendiado. Paulo Roberto 
encontra com Hélio e os dois capan-
gas. Transtornado, ele diz que qua-
se mataram seu filho e atira, ma-
tando os três. Edevaldo conta para 
Bruno que o incêndio foi criminoso.
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Você vai fazer contatos interessantes que abri-
rão portas para você. Há previsão de amizades 
positivas florescentes no futuro. Em compen-
sação, seu cérebro efervescente está exigindo 
momentos de relaxamento. 

Uma preocupação com uma questão legal do 
passado vai voltar. Você precisa agir rapida-
mente. Você vai se sentir completamente per-
seguido até o final do dia, seria bom dar um 
tempo e respirar.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta 
muito útil, por isso não hesite em expressar 
sua opinião, o seu realismo não falhará. Será 
fácil mergulhar em um trabalho que use o 
seu cérebro. 

Use sua imaginação para fugir da rotina. A fuga 
o receberá de braços abertos. Sua energia está 
lhe empurrando para o diálogo e para os inter-
câmbios que aquecem o coração e aumentam 
a sua moral.

De repente você se sente tomado por uma 
sensação de liberdade. Evite tomar grandes 
decisões de hoje. Você tem uma sensação de 
serenidade e calma, o que lhe permitirá recar-
regar as baterias. Você precisa disso.

Você irá se distrair e não será motivado a agir. 
Seu senso prático está em baixa. Sua mente, 
no entanto, está em boa forma! Seria bom ter 
um hobby que movimentasse seus músculos

Você vai colher os frutos dos esforços que fez no 
mês passado. Isso é algo para se comemorar! 
Um sentimento interno de bem-estar vai permitir 
que você coloque um grande número de ideias 
em ordem. A serenidade vai fazer você mais forte.

Menos pressa e mais reflexão lhe permitirá 
tirar o máximo proveito deste dia. Se conseguir 
superar o cansaço da rotina sem comer doces, 
você vai evitar o pior.

O dia parece estar em movimento rápido. 
Você vai ter que se movimentar, mas isso vai 
ser satisfatório. Uma discussão com pessoas 
experientes talvez provará que seus excessos 
são prejudiciais.

Não dê tanta importância aos detalhes, vá direto 
ao que é importante - você não tem tempo a per-
der! Respire mais profundamente, isso vai ajudá-lo 
a se sentir calmo e você vai precisar disso para 
lidar com todas as mudanças que está fazendo.

O céu abre novamente e você está se aproxi-
mando de seus objetivos. Isso só depende de 
você. Você será solicitado para trabalhar muito, 
então, seja ciente de seus limites antes que se 
sinta exausto.

As discussões com a família são mais fáceis. Você 
terá mais satisfação se não ficar isolado. Você terá 
energia básica para completar suas tarefas com 
sucesso. Ao mesmo tempo, você vai precisar 
desacelerar antes de levar as coisas longe demais. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

PORTRAIT 
EDUARDA CREVELARO é uma das candidatas ao concurso  Miss Teen que acontece dia 
17 de outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, coordenação Cris Ran-

zani e foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA

Empoderamento
Nesta noite, às 19h30, tem o encontro literário “Empode-
ramento da Mulher Brasileira” com Lia de Itamaracá (PE) 
no  salão social do Sesc Umuarama. O evento faz parte da 

Semana Literária do Sesc. A classificação a partir de 15 anos, 
com duração de 60 minutos. Prestigiem. 

As idéias que de-
fendo não são mi-
nhas. Eu as tomei 
emprestadas de 

Sócrates, recebi-as 
de Chesterfield, 

furtei-as de Jesus. 
E se você não 

gostar das idéias 
deles, quais seriam 
as idéias que você 

usaria?
(Dale Carnegie)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário hoje -, 
Andreia Carla Mendes Oliveira, Carla Lenir Fritsch 
Perazolo, Marielen Chavoni Peres, Alcides Perussi, 
Ermelinda B. Vicenti, Joyce Martins, Sérgio Ma-

rins e Carol Alonso. Da coluna: felicidades!

VI Encontro de Carros Antigos
Nos dias 28 (sábado)  15h às 22h  e 29 de 

setembro (domingo) 8h às 17h os apaixonados 
pelo mundo dos automóveis clássicos poderão 
conhecer e admirar algumas relíquias no VI 

Encontro de Carros Antigos de Umuarama, na 
Feira do Produtor ao lado do Estádio Lúcio 
Pipino. No sábado também acontece a Feira 
Faísca com produtos agroecológicos e shows 
de boa musica a partir das 18h. Haverá tam-
bém feirinha de adoção de animais da Saau. 
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Festa Literária!

O Sesc aliou música, 
dança e literatura 

com lançamento de 
livros para dar início 
a sua 38ª Semana 

Literária que vai até 
o dia 27, no Sesc 

Umuarama. 

Dança do Ventre ... Vanesa Rodrigues e Mauriza Lima

Prestigio das crianças ... Rock nacional  com Tiago Lopes

Noite de Autógrafos ...
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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: 0003216-89.2015.8.16.0173

Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 6.254,59
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s):
 

Mantovi & Mantovi Ltda -ME

RICARDI BRIANEZI MANTOVI

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

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, através dos autos
nº  de  onde é exequente 0003216-89.2015.8.16.0173 Cumprimento de Sentença Associação Paranaense

 e executados  vem tornarde Ensino e Cultura Mantovi & Mantovi Ltda –ME e Ricardi Brianezi Mantovi,
público e de conhecimento geral de que por este ato procede a  dos executados INTIMAÇÃO Mantovi &

 inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 09.502.580/0001-90  inscrito(a)Mantovi Ltda – ME, e Ricardi Brianezi Mantovi,
no CPF/CNPJ nº 005.757.759-55, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 6.254,59, sob pena de ser acrescida ao montante da
condenação multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento).
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 20 de agosto de 2019.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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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
ONIX 1.0 LT ........................................................ 17/17 .......................................CINZA ............................... COMPLETO ............................................................... R$ 39.900,00
ONIX 1.0 LT ........................................................ 13/14 .......................................BRANCO .......................... COMPLETO ............................................................... R$ 34.900,00
ONIX 1.0 LT ........................................................ 14/14 .......................................BRANCO .......................... COMPLETO ............................................................... R$ 34.900,00
ONIX 1.4 LT ........................................................ 14/14 .......................................PRETO .............................. COMPLETO ............................................................... R$ 35.900,00
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 AT .......................................... 15/16 .......................................PRATA ............................... COMPLETO, AUT ..................................................... R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ....................................... 14/15 .......................................BRANCO .......................... COMPLETO, AUT, COURO ................................... R$ 62.900,00
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SÚMULA LICENÇA DE OPERAÇÃO  

LUBRICALL – LUBRIFICANTES E PECAS LTDA (CNPJ: 30.047.029/0001-
90), torna público que requereu ao Instituto Ambiental do Paraná – 
IAP, a Licença de Operação (LO) para atividade de comércio 
atacadista e transporte de lubrificantes, localizada na Avenida 
Governador Parigot de Souza, nº 2027, Zona VII, CEP: 87.503-410, 
Umuarama/PR. Foi determinado os devidos projetos e estudos 
ambientais pertinentes com devida anotação de responsabilidade 
técnica. 

 

SÚMULA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  

LUBRICALL – LUBRIFICANTES E PECAS LTDA (CNPJ: 30.047.029/0001-
90), torna público que requereu ao Instituto Ambiental do Paraná – 
IAP, a Renovação de Licença de Operação (LO) para atividade de 
comércio atacadista e transporte de lubrificantes, localizada na 
Avenida Governador Parigot de Souza, nº 2027, Zona VII, CEP: 
87.503-410, Umuarama/PR. Foi determinado os devidos projetos e 
estudos ambientais pertinentes com devida anotação de 
responsabilidade técnica e plano de gerenciamento de risco. 
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Depen realiza vistoria
na cadeia de Umuarama

O Setor de Operações Especiais 
(SOE) do Departamento Penitenciá-
rio do Paraná (Depen) realizou ope-
ração de revista geral na cadeia de 
Umuarama que se iniciou na manhã 
de ontem (terça-feira, 24).

Ao final da tarde, foi divulgado o 
resultado dos trabalhos. Durante a 
ação, foram apreendidos 10 celu-
lares, 14 carregadores, baterias, 
além de instrumentos utilizados na 
construção civil, como brocas. Para 
que as buscas pudessem ser feitas, 
mais de 250 presos tiveram que ser 
movimentados de suas celas e colo-
cados no solário.

“Desde que assumimos a admi-
nistração desta unidade, há um 
ano e nove meses, reforçamos a 
segurança dela com equipamentos 
e ampliação do número de agentes, 

além de termos viatura para o trans-
porte de presos. Também fazemos 
revistas periódicas na cadeia, e, 
desde então, não houve nenhuma 
fuga”, afirmou o coordenador do 
Depen Regional de Maringá, Luciano 
Brito. “Fizemos uma varredura, um 
pente fino mesmo, com tempo e 
precisão”, explicou.

Após a revista, foram apreen-
didos 10 aparelhos celulares 
(dois deles dani f icados);  14 

carregadores para celular; dois 
chips telefônicos; cinco baterias; 
uma broca; uma faca; sete peda-
ços de ferro e uma matraca (espé-
cie de arco de pua improvisado 
pelos presos e utilizado para furar 
a parede). “Retirando os celulares 
do ambiente prisional estamos 
cor tando a comunicação com o 
crime organizado, através da troca 
de informações das inteligências 
policiais”, ressaltou Brito.

Dinamite
Segundo o coordenador, a ação foi 
desencadeada para certificar sobre a 
inexistência de mais materiais explosi-
vos, como o que foi apreendido no dia 
último dia 19. Na ocasião as equipes de 
inteligência das forças de segurança do 
Estado – Polícia Militar e Polícia Civil e 
Depen – receberam informações de que 
havia cerca de 600 gramas de emulsão 
de dinamite na carceragem. No dia, o 
material foi apreendido e explodido pelo 
Esquadrão Antibombas do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope), da PMPR.

CELULARES, broca e faca foram apreendidos no interior da cadeia de Umuarama
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