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UMUARAMA

Deputados discutem 
tarifa zero no 
transporte urbano em 
audiências públicas 
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CPI quer relatórios das 
rotas e horários de ônibus
Membros da CPI do Transporte Coletivo solicitaram cópia integral do procedimento licitatório 
que deu origem ao contrato de concessão dos serviços prestados pela Viação Umuarama ao 
município. Também querem analisar cópias de termos aditivos, atos administrativos, decre-
tos, requerimentos e solicitações de reajustes e alterações contratuais, referentes ao valor 

da tarifa durante todo o período de vigência do contrato de concessão.

PMU suspende contrato 
com mercado que 
venceu licitação do 
Coffee Break 

PR reforça Frente 
Parlamentar de 
Proteção e Defesa Civil 
lançada na Câmara 

Drone do TCE
O Tribunal de Contas vai usar um drone em auditoria nas 

obras de pavimentação em Sarandi, Paranavaí e Umuarama 
e extrair amostras para testes de qualidade no material 

utilizado nas obras públicas. Será avaliada a espessura das 
camadas de base, o revestimento do asfalto, o grau de 

compactação e a resistência do material. l Pág. 4
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(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
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Minguante
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Nova
28/09 - 15h27
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SábadoSábado

Cheia
13/10 - 18h10

Estamos sempre com pressa

Megasena

Dupla sena
1º sorteio
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio
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5º prêmio
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

Nublado  

‘‘

‘‘

Nublado  

 Por que tanta pressa? Essa pergunta surge para nós uma vez que 
estamos num mundo que corre. Vivemos atirados de um lado para o 
outro em meio ao turbilhão de correrias que caracteriza a sociedade do 
nosso tempo. Ao falarmos de pressa, lembramos a célebre frase: tempo 
é dinheiro! E parece que essa frase faz com que a humanidade viva 
uma patologia ou uma doença; e essa doença tem nome, é a pressa. 

Quem nunca se viu apressado neste mundo? Já de manhã cedo 
nós acordamos com os despertadores, com suas melodias que nos 
acordam abruptamente e nos fazem iniciar o ritmo do dia, tomamos 
nosso café da manhã às pressas, pegamos o transporte - ônibus, 
metrô, carro - e um engarrafamento acaba nos atrasando. Isso nos 
tira o equilíbrio, nos tira a serenidade e a paz, afi nal, estamos com 
pressa. Almoçamos de olho nos ponteiros do relógio, engolimos a 
comida de supetão, nem sempre mastigamos direito, tudo porque o 
dever chama nossa atenção. 

Andamos num ritmo frenético pelas calçadas, sempre olhando para 
os ponteiros do relógio, estamos com pressa, não podemos atrasar. 

O fruto disso é uma alma fragmentada, aquela sensação ruim, de 
insufi ciência, de que somos incompletos, e acabamos por mergulhar 
em um poço sem fundo de frustração e apatia. 

Temos a impressão de que, mesmo com todo o nosso corre-corre, nunca 
há tempo sufi ciente para fazermos tudo o que temos que fazer no dia. 

A pressa também nos conduz à superfi cialidade nos relaciona-
mentos interpessoais. Encontramos muita gente, mas com poucas 
pessoas criamos vínculos, já que temos pouco tempo, em decorrência 
das nossas agendas lotadas. Acabamos tendo poucas amizades reais, 
muitas virtuais. Nos relacionamos com nossos monitores de computa-
dor em vez de um parente, um amigo. Acabamos preferindo as redes 
sociais, os papos virtuais. 

Outro malefício dessa pressa é que vivemos distraídos, vivemos 
num planeta belo de riquezas, de detalhes abundantes, mas não apre-
ciamos todas essas belezas. A natureza é uma verdadeira poesia dada 
pelo coração amoroso de Deus. Estamos cercados de glória e bondade 
e, no entanto, andamos apressados, tão apressados que simplesmente 
não paramos mais para contemplar as belezas de toda criação, os 
pequenos milagres do cotidiano. O que Deus deseja é que nós vivamos 
bem e para isso precisamos ter tempo para nós, para os outros e para 
Ele. Será que precisamos vivem com toda essa pressa? 

Zagueiro Neto, um dos 
seis sobreviventes do 
voo 2933 da LaMia, 

que deixou 71 mortos, 
inclusive todo o time da 
Chapecoense, em novembro 
de 2016. Na segunda-feira, 

Neto, familiares e advogados 
farão um protesto em frente 
à sede da Aon, multinacional 
baseada Inglaterra, que eles 

alegam ser a corretora do 
seguro daquele voo. 

 “A impunidade 
dói mais do que 

a tragédia.”



Vitória da advocacia
A Ordem dos Advogados do Brasil considerou uma vitória para a 
advocacia e para a sociedade, a conquistada, na última terça-feira 
(24), no Congresso Nacional, em Brasília, quando os parlamentares 
derrubaram os vetos na Lei de Abuso de Autoridade, mais 
especificamente do que trata da violação a direitos ou prerrogativas de 
advogados. O texto original definia a violação de direitos de advogados 
como crime, com pena de três meses a um ano.
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Improbidade
em Iporã

O Ministério Público 
do Paraná ajuizou contra 
o prefeito de Iporã, qua-
tro ações por improbi-
dade administrativa, em 
decorrência de investiga-
ções que comprovaram a 
prática de diversos atos 
relacionados à autopro-
moção e danos ao erário.

Cartões de Natal
Em uma das ações, 

o MP apurou que desde 
2016, o prefeito vem 
realizando, às custas do 
erário, ações de autopro-
moção, como o envio de 
cartões de Natal com sua 
própria foto e assinatura 
aos moradores da cidade, 
realização de showmícios 
a pretexto de inauguração 
de obras públicas e afi-
xação de outdoors pelas 
ruas da cidade com men-
ções diretas à sua pes-
soa. Nesta ação a Justiça 
concedeu liminar proi-
bindo tais práticas.

SAÚDE
As invest igações 

demonstraram que o 
prefeito centralizou em 
seu gabinete os pedidos 
e a concessão de todos 
agendamentos de consul-
tas, exames e cirurgias, 
condicionando o atendi-
mento ao direito funda-
mental à saúde a tais 
entrevistas pessoais, 
realizadas a portas fecha-
das, em descumprimento 
aos princípios constitu-
cionais da legalidade, 
publicidade e moralidade 
administrativa.

ÓCULOS E 
DENTADURAS

A terceira ação, (em 
que também é réu o vice-
-prefeito), o MPPR apurou 
que em 2016, durante o 
período eleitoral, visando 
a promoção pessoal e a 
captação de apoio político 
o gestor doou – às custas 
do Município – cestas bási-
cas, materiais de constru-
ção, óculos e dentaduras, 
entre outros objetos. A 
situação transformou a 
Prefeitura de Iporã em um 
“verdadeiro palco político 
e de promoção pessoal”, 
sustenta a Promotoria de 
Justiça na ação.
REAJUSTE SALARIAL

A quarta ação trata da 
concessão, pela Adminis-
tração Municipal, de rea-
juste salarial em percen-
tual acima da inflação, em 
período vedado pela legis-
lação eleitoral. A Promoto-
ria de Justiça identificou 
que o prefeito agiu com o 
visível intuito de autopro-
mover-se e captar, ilicita-
mente, apoio político dos 
servidores públicos e de 
seus familiares, enquanto 
candidato à reeleição.

Os valores pleiteados 
pelo Ministério Público, 
para fins de reparação 
dos danos causados e res-
ponsabilização dos réus, 
alcançam a quantia de R$ 
7.635.248,92. As quatro 
ações foram ajuizadas a 
partir da instauração de 
inquérito civil que compro-
vou a ocorrência dos fatos.

Fake News na Lava Jato
A investigação do STF sobre fake news pode ter chegado à Lava 
Jato. O inquérito instaurado em março na Corte apura quem 
são os responsáveis pela placa em homenagem aos cinco anos 
da operação de combate à corrupção na estrada de acesso ao 
aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, (RMC). O outdoor 
tinha fotos dos procuradores que integravam a Lava Jato à época, 
incluindo o procurador da República Diogo Castor de Mattos.

Quem pagou?
A placa trazia a frase: “Bem-vindo à República de Curitiba, terra da 
Lava Jato, a investigação que mudou o país”. Segundo as informações 
obtidas pelo The Intercept Brasil, a propaganda teria sido paga pelo 
próprio Procurador Diogo Castor. Conversas entre os integrantes da 
Lava Jato apontam que ele contou aos colegas ter custeado o outdoor. 
Depois, deixou a operação alegando necessitar de tratamento de 
saúde. Documentos sobre a contratação do outdoor mostram que 
a peça teria sido encomendada por João Carlos Queiroz Barbosa. 
Ele é músico e sem relação com a Força-tarefa. A empresa, 
Outdoormídia, admite que alguém possa ter usado os documentos 
indevidamente para encomendar a propaganda. Caso isso se 
comprove, o caso pode ser enquadrado como crime de falsidade 
ideológica no inquérito do STF sobre fake news.

Veto derrubado
O artigo da Lei de Abuso, 
foi vetado pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Em nota, o 
Conselho Federal da OAB 
(CFOAB) apresentou ao 
Congresso argumentos para 
derrubar os 19 vetos que 
surtiram efeito. Para o CFOAB, 
o Congresso demonstrou 
independência e compromisso 
com a sociedade ao derrubar 
os principais vetos à lei. 
“Garantir que os advogados 
tenham suas prerrogativas 
protegidas é garantir que a 
sociedade tenha direito à 
ampla defesa”, afirmou o 
presidente da OAB Paraná, 
Cássio Telles.

Cenário desejado
Ainda de acordo com o 
presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil no 
Paraná, a decisão tomada no 
parlamento deixou o cenário 
desejável no ambiente 
democrático construído no 
País. “Este cenário é o que 
queremos ver consolidado 
no Brasil. A criminalização da 
violação das prerrogativas 
fortalece a defesa e equilibra 
forças, sempre em favor 
da justiça com qualidade”, 
apontou Telles, que esteve 
em Brasília acompanhando 
a votação ao lado de outros 
representantes da advocacia 
paranaense.
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Drones do TCE
O TCE vai realizar audito-

ria com drones em obras de 
pavimentação em Sarandi, 
Paranavaí e Umuarama.

O trabalho começa ainda 
no mês de setembro e 
seguirá até dezembro deste 
ano. Os técnicos do Tribunal 
de Contas do Paraná vão 
visitar os três municípios 
citados acima na intenção 
de extrair amostras e rea-
lizar testes de qualidade 
no material utilizado nas 
obras públicas.

Serão avaliados, entre 
outros fatores, a espes-
sura das camadas de 
base, o revestimento do 
asfalto, o grau de com-
pactação e a resistência 
do material. As vias que 
serão auditadas possuem 
em média cinco quilôme-
tros de extensão e vão de 

ruas e avenidas a alças de 
ligação com rodovias.

Além de coletar amos-
tras, os técnicos do Tribu-
nal de Contas vão utilizar 
um drone na auditoria. O 
equipamento fica a dispo-
sição das equipes para 
registrar imagens aéreas 
que poderão fornecer 
dados sobre extensão, 
calçadas, paisagismo, 
meio-fio e drenagem. Esse 
equipamento (drone) foi 
adquirido recentemente 
pelo Tribunal e já chegou 
a ser utilizado em fiscali-
zações de obras que estão 
paralisadas. Esta fase da 
auditoria também vai ava-
liar o asfalto em Foz do 
Iguaçu e Colombo. No ano 
que vem, o TCE pretende 
levar a auditoria para 
outras cinco cidades.

Duas toneladas de 
jornais para a SAAU

Além da formação pro-
fissional, na Unipar os estu-
dantes também aprendem, 
na prática, sobre cidadania 
e responsabilidade social. 
Exemplo disso foi a campa-
nha que envolveu os cursos 
de Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharia Agronômica, 
Engenharia Civil e Engenha-
ria Mecânica. Alunos das 
quatro graduações se uni-
ram e arrecadaram 1.750 
quilos de jornais para a 
SAAU (Sociedade de Amparo 
aos Animais de Umuarama).

O material, recebido pelo 
representante da SAAU, bió-
logo Gilberto Aguiar, será 
usado para otimizar a lim-
peza dos ambientes que 
abrigam centenas de cães 
e gatos abandonados. À 

frente da campanha esteve 
o professor Audrew Demo-
zzi, que já idealizou e pro-
moveu diversas campanhas 
com foco solidário, como 
esta. “A pedido da entidade, 
investimos nessa ideia, que 
nos fez ver o quanto um 
simples material, como o 
jornal, é importante, nesse 
caso, e fácil de doar”, diz.

Para o professor, o 
exemplo dos acadêmicos 
deve ser seguido: “É muito 
bom fazer par te de uma 
Instituição onde os acadê-
micos abraçam uma causa 
tão nobre como essa”, 
acrescenta, agradecendo a 
colaboração dos funcioná-
rios da Unipar e dos coor-
denadores dos cursos, que 
apoiaram a iniciativa.

Mais empregos
Pelo quinto mês consecutivo, 
o Brasil teve um saldo 
positivo na geração de 
emprego formal. Em agosto, 
foram criadas 121.387 
novas vagas com a carteira 
assinada, segundo o Caged. 
“O melhor resultado para 
o período em seis anos. O 
Brasil segue se recuperando”, 
comemora o presidente Jair 
Bolsonaro. Já o Paraná teve 
saldo positivo de 8.726 novas 
vagas e liderou a criação de 
postos de trabalho no Sul 
do País em agosto, ficando 
à frente de Santa Catarina 
(6.529) e Rio Grande do Sul, 
que fechou 1.988 vagas.

Reconhecimento
O professor Sérgio 
Soares Braga, doutor em 
Desenvolvimento Econômico 
pela Unicamp e do programa 
de pós-graduação em 
ciências políticas da UFPR, 
destacou que a Assembleia 
Legislativa do Paraná é hoje 
uma das melhores do Brasil 
e “faz parte de um grupo 
de excelência de órgãos 
parlamentares que procuram 
melhorar a qualidade de suas 
atividades constantemente, 
com uma gestão transparente 
e próxima da sociedade”.

Reconhece II
“Os estudos mostram, em 
escala internacional, que os 
portais parlamentares não 
são apenas ferramentas 
virtuais. Eles desencadeiam 
atividades no mundo real. 
Tendo em vista isso aí, o 
Portal da Assembleia [do 
Paraná] evoluiu muito nos 
últimos anos, desenvolvendo 
aplicativos, disponibilizando 
online as ferramentas, como 
os Diários, que hoje estão 
disponibilizados no mundo 
digital, e apresentando 
programas educacionais e 
de cidadania”, disse Braga, 
uma das maiores autoridades 
do País em pesquisa sobre 
portais parlamentares.

Atestado
O presidente da Assembleia, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), disse que as 
declarações do professor 
“representam um atestado 
da luta iniciada em 2015, 
pela abertura das portas 
do legislativo à população 
e pela busca radical pela 
transparência está sendo 
bem-sucedida”. Traiano 
lembrou que a Assembleia 
do Paraná foi a primeira a 
transmitir suas sessões por 
Facebook, Instagram, além 
da TV. “Iniciativas tomadas 
pela nossa equipe tem sido 
consagrada por prêmios 
nacionais, nos colocam na 
vanguarda dos legislativos 
brasileiro”.  

Serviço social e psicologia
Os profissionais de serviço 
social e de psicologia 
aguardam com ansiedade 
a sanção do presidente Jair 
Bolsonaro ao projeto que 
lei que prevê a inserção das 
duas categorias nas equipes 
multiprofissionais das escolas 
brasileiras. Os assistentes 
sociais também esperam a 
celeridade de outro projeto 
de lei que estabelece o piso 
nacional em R$ 4,2 mil para 
jornada de seis horas diárias. 
O projeto está nas comissões 
da Câmara dos Deputados.

Epidemia
Inajá, na região noroeste, é 
a primeira cidade do Paraná 
a confirmar epidemia de 
dengue desde 28 de julho, 
quando teve início do novo 
ciclo da doença. Outras oito 
cidades estão em estado 
de alerta.

Sou candidato
O deputado Filipe Barros 
já adiantou ao PSL que 
vai disputar a Prefeitura 
de Londrina nas eleições 
municipais de 2020. A pré-
candidatura de Barros tem 
extrema simpatia do Palácio 
do Planalto, em Brasília.



05TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 27 DE SETEMBRO DE 2019

AV. DUQUE DE CAXIAS

R$ 1.250.000

R$ 285.000

Residência  localizada na Av. Duque de Caxias, à 200m do 
Supermercado Cidade Canção e Centro Cívico (área nobre). 
Terreno com 547,50m², contendo uma residência em alvenaria 
com aprox. 250m², sendo 01 suíte master, 01 suíte, 01 demi-
suite, sala, cozinha, sala de jantar, ampla espaço gourmet com 
churrasqueira e lavabo, depósito, lavanderia e garagem para 04 
veículos. Em construção. Conclusão: Janeiro/2020. Conheça o 
moderno projeto arquitetônico.

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Londrina,  
entre Unipar Campus III e a Praça Miguel Rossafa.

Contendo 01 suíte, 02 quartos, BWC social, sala ampla, cozinha, sacada, 
lavanderia e 01 vaga de garagem. Apartamento em ótimas condições de 
uso, com 90m² privativos. Excelente ambiente familiar e baixo custo de 
condomínio. Agende uma visita!

Duplex com 310m², localizado na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - Defronte 
Justiça Federal. Piso inferior: sala de estar/jantar, cozinha planejada, 
lavanderia, 01 suíte e 02 dormitórios, BWC social, todos mobiliados. Piso 
Superior: ampla suíte, salão de festas/jogos, cozinha/churrasqueira, terraço 
descoberto com pergolado e deck em madeira. Localização privilegiada, 
no Centro da cidade. Grande oportunidade para adquirir sua moradia com 
conforto e sofi sticação. Para mais informações, ligue e agende uma visita. 

EDIFÍCIO SERRANO ED. PALLADIUM - DUPLEX

R$ 890.000 - PREÇO ESPECIAL!

*P
ER

SP
EC

TI
VA

 D
O

 P
RO

JE
TO



06  GERAL TRIBUNA HOJE NEWS, 27 DE SETEMBRO DE 2019

LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

Onde há uma NECESSIDADE, há um LEÃO 
Sempre que um Lions clube se reúne, os problemas ficam menores. E as 
comunidades ficam melhores. Isso acontece porque oferecemos ajuda onde é 
necessário, em nossas comunidades e em todo o mundo, com integridade e energia 
inigualáveis.     

A maior organização de clubes de serviço do mundo 

Nossos 46 mil clubes e mais de 1,4 milhão de associados fazem de nós a maior 
organização de clubes de serviços do mundo. Somos também um dos mais eficazes. 
Nossos associados fazem tudo que é necessário para ajudar suas comunidades 
locais. Onde quer que trabalhemos, fazemos amizades. Com crianças que precisam 
de óculos, idosos que não têm o suficiente para comer e até pessoas que talvez 
nunca conheceremos. 

 

 

 
 
                       

(Nós Servimos) 
 

Construa sua comunidade 
 

Acreditamos que o mundo se torna um lugar melhor e os problemas diminuem 
quando as pessoas se unem para servir em suas comunidades locais e globais. Os 
Leões ajudam onde há necessidade, nas suas comunidades e em todo o mundo, 
com integridade e energia inigualáveis. Desde 1917, os Leões fortaleceram 
comunidades por meio de projetos humanitárias e serviço prático. Servimos tanto 
os nossos vizinhos que vivem na porta ao lado, quanto pessoas do outro lado do 
mundo que talvez nunca venhamos a conhecer. 

 

Os Leões representam amigos, familiares e vizinhos 
que compartilham o mesmo ideal.  

 

Seja um Leão.                                                                                                                
Junte-se a nós para fazer a diferença! 

Para obter mais informações sobre Lions Clubs International, visite lionsclubs.org/ 

  

Alep discute tarifa zero
no transporte público

Na próxima quarta-feira 
(2), a Alep faz uma audiên-
cia pública, proposta pelo 
deputado Romanelli (PSB), 
para coletar de assinatu-
ras ao projeto de lei, de ini-
ciativa popular, que asse-
gura o acesso gratuito ao 
transporte coletivo urbano 
e metropolitano em todo 
o país. “É um projeto do 
Instituto Brasil Transportes 
que prevê a tarifa zero no 
transporte coletivo. A pro-
posta incentiva o uso do 
ônibus como um modal 
importante para melho-
rar o tráfego urbano na 
maioria das cidades do 
país. Isso já acontece 
em grandes centros 
urbanos, no Brasil são 
13 cidades, e fora do 
país”, disse Romanelli.

“O IBT tem exper-
tise quando o assunto é 
defesa de um transporte 
público barato e acessível 
a todos. Já coletou mais 
de sete mil assinaturas e 
precisamos de 1,5 milhão 
de assinaturas em todo 
país. É necessária esta 
ampla divulgação pelas 
assembleias, câmaras 
de vereadores, movi-
mentos sociais e toda a 
sociedade para alcançar 
o número de assinaturas 
suficientes para apre-
sentá-lo para discussão 
e votação no Congresso 
Nacional”, completa.

O artigo 61 da Cons-
tituição prevê a apresen-
tação de projetos de lei 
por iniciativa popular com 

a adesão mínima de 1% 
dos eleitores em nível 
nacional, mediante assina-
turas, distribuídos por pelo 
menos cinco estados e no 
mínimo 0,3% dos eleitores 
em cada uma das unida-
des. O número de eleito-
res do Brasil em agosto de 
2018 é de 147,3 milhões, 
o número mínimo de assi-
naturas para um projeto 
de iniciativa popular é, 
portanto, 1,47 milhão.

MUDAMOS.ORG
As assinaturas podem 

ser feitas eletronicamente 
pelo aplicativo de celular: 
mudamos.org. É neces-
sário o título de eleitor. O 
IBT também lançou uma 
cartilha, já está na sua 
terceira edição, onde traz 
detalhes do projeto e as 
condições para imple-
mentá-lo em todo o país.

“A população se vê 
cerceada de seu direito 
ao transporte com qua-
lidade e quantidade e por 
consequência os direitos à 
educação, à saúde, à cul-
tura, ao lazer, encontram-se 
restringidos, por estarem 
mediados por uma tarifa”, 
aponta o texto. “A digna 
cidadania integral e a con-
cretização do princípio da 
igualdade passam, assim, 
pela implantação da ‘Tarifa 
Zero’”, completa a cartilha.

Na quar ta (25), o 
presidente da Uvepar 
(União dos Vereadores 
do Paraná), Julio Makuch, 
visitou Romanelli e decla-
rou o apoio ao projeto.
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Suspenso contrato
do Coffee Break

A prefeitura de Umua-
rama suspendeu um 
contrato firmado com 
um mercado da cidade, 
depois que vereadores 
verificaram a comerciali-
zação de produtos com 
preços excessivos ao 
Poder Executivo.  

A prefeitura abriu lici-
tação para a secretaria 
municipal de saúde no 
valor de R$ 200 mil para 
a aquisição de gêneros 
alimentícios para coffee 
break. O contrato foi fir-
mado com o supermercado 
que venceu a licitação.

A  vereadora  Ana 
Novais (PPL) manifestou 
preocupação acerca dos 
valores publicados no 
contrato. Pois a licitação 
foi feita na modalidade 
pregão, que visa obter 
o menor preço. Foi jus-
tamente aí ela encon-
trou a contradição.

“Refrigerante da marca 
Rio Branco custa R$ 49 
com desconto de 6% caiu 
para R$ 46,06 o fardo, se 
dividirmos por 6 (quanti-
dade que contêm o fardo), 
o valor unitário será de R$ 
7,76”, consta na publi-
cação. O refrigerante, de 
fato, é mais barato nas 
gôndolas do mercado. A 
vereadora fez o teste e 
pagou R$ 3,45 na unidade 
do mesmo produto.

PÃO DE QUEIJO
O quilo, no docu-

mento, seria comercia-
lizado por R$ 46,06. 
Os questionamentos 

começaram a ser feitos 
após um alerta do Con-
selho Municipal de Saúde 
sobre os valores da licita-
ção. No mesmo mercado 
indicado no documento 
os preços destoavam 
dos que constavam no 
documento oficial.  “Não 
fizemos um requerimento 
formal pois estamos 
fazendo os levantamen-
tos de todas as licitações 
que envolvem este mer-
cado e após a conclusão 
será enviado ao Minis-
tério Público”, explicou 
a vereadora. O vereador 
Jones Vivi (PTC) endossa 
o levantamento.

Em nota, a Assesso-
ria de Comunicação da 
Prefeitura de Umuarama 
informou que a licitação 
de R$ 200 mil com a 
empresa responsável 
pelo fornecimento de 
alimentos para cof fee 
break da Secretaria de 
Saúde foi suspensa por 
determinação da admi-
nistração. O fato ocorreu 
um dia após a denúncia 
feita pela vereadora Ana 
Novais (PPL), que encon-
trou inconsistências em 
relação aos preços dos 
produtos em relação a 
outros estabelecimen-
tos comerciais e até 
mesmo no próprio mer-
cado. Segundo a Secre-
taria de Comunicação 
(Secom), do valor global 
de R$ 200 mil já haviam 
sido gastos R$ 20 mil 
em produtos.

Olho neles
Eleitos presidente e vice-
presidente do Conselho de 
Ética, os senadores Jayme 
Campos (DEM-MT) e Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB-PB) são 
alvos de processos na Justiça. 
Levantamento da Coluna 
mostrou, dias atrás, que, além 
de Campos e Vital do Rêgo, 
outros cinco parlamentares 
do colegiado - responsável por 
investigações contra senadores 
- são alvos do Judiciário. O 
presidente Jayme Campos já 
foi condenado em processo 
por irregularidades em dois 
processos licitatórios e o vice, 
Vital do Rêgo, tem ficha corrida 
- no STF são três inquéritos 
- e já foi condenado por 
improbidade administrativa. 
“Este não será um conselho de 
revanchismo”, foi o aviso de 
Jayme Campos após ser eleito 
para o comando do colegiado. 

Novo líder?
O senador Esperidião Amim 
(Progressistas-SC) é o cotado 
para líder do Governo no 
Senado caso Fernando Bezerra 
(MDB-PE) sucumba à pressão 
da investigação na PF.

Il Padrino 
Sabe quem atravessou a 
avenida do Congresso para 
o Palácio do Planalto com 
Augusto Aras, logo após sua 
aprovação no Senado para 
procurador-geral da República? 
Seu padrinho para o cargo, 
Alberto Fraga, ex-deputado e 
chefão do DEM no DF. 

Peso do...
Alvo de operação da Polícia 
Federal, o desembargador Siro 
Darlan, do Tribunal de Justiça 
do RJ, responde a processo 
administrativo disciplinar 
aberto há mais de um ano pelo 
Conselho Nacional de Justiça. 
A apuração é sobre suposta 
venda de habeas corpus pelo 
desembargador por R$ 50 mil. 

... malhete
O processo aponta indícios de que 
Siro teria vendido, em setembro de 
2016, um habeas corpus a Jonas 
Gonçalves da Silva - um preso cujo 

advogado de defesa era o filho do 
desembargador. Procurado pela 
Coluna, o CNJ não se pronunciou, 
até o fechamento desta edição, 
sobre o andamento do processo 
que se arrasta no colegiado. 

Pro espaço
A maioria dos ministros do 
STF chutou o balde sobre 
a Lava Jato e abriu brecha 
para anulação de todas as 
sentenças de condenação ao 
rever direitos de tramitação 
de prazo de defesa. Não quer 
dizer anulação das provas. Os 
advogados que tiverem sucesso 
nas causas terão seus clientes 
com ações de volta à primeira 
instância - e tudo recomeça. 
A Justiça pode condenar 
novamente, ou não. Mas muito 
bandido vai voltar às ruas. 

Coroinha tarado
A Arquidiocese de Teresina, 
que soltou nota justificando 
uma gafe ao curtir foto de 
modelo seminua no Instagram, 
culpou um colaborador pelo 
deslize. Mas se esqueceu 
de explicar por que segue 
diariamente a página da 
beldade nas redes sociais. 

Nova linha
O Diário de Pernambuco, mais 
antigo em circulação no País e 
agora com novo dono ligado 
ao governista Luciano Bivar 
(PSL), abriu na quarta-feira 
um grande editorial de elogios 
ao discurso do presidente Jair 
Bolsonaro na ONU.

Passa o cartão!
Clientes da Stone tomaram um 
susto com um comunicado da 
empresa de que vai aumentar 
a taxa que cobra para cada 
transação em suas maquininhas. 
A empresa culpa as bandeiras 
dos cartões, mas, ao que se 
sabe, só a MasterCard elevou 
suas tarifas. Visa e Elo não 
adoraram essa postura.
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O IBGE confirma: de janeiro a julho deste ano, a produção 

industrial do Paraná foi a que mais cresceu no Brasil. Foram 7,2%*. 

O maior resultado nos últimos nove anos. O Paraná também é o 

estado preferido para investimentos estrangeiros no país. Isso é 

fruto do trabalho dos paranaenses e do Governo do Estado, que 

cortou privilégios, atraiu empresas e investiu com o firme objetivo 

de gerar desenvolvimento e melhorar a vida da nossa gente. Por 

isisso podemos comemorar a criação de 41 mil novos empregos**.

E isso é só o começo, porque todo paranaense sabe: 

O Paraná é terra de gente que trabalha.

*Fonte: Pesquisa Industrial Mensal – IBGE. Setembro/2019. 
**Fonte: Caged
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CPI quer relatórios das
rotas e horários de ônibus

Conforme determinado pelo 
roteiro de definido na última terça-
-feira (24), teve continuidade ontem 
(26) os trabalhos referentes à CPI 
(Comissão Parlamentar de Inqué-
rito) do Transporte Coletivo

Na manhã da quinta-feira, além 
do presidente, vereador Deybson 
Bittencourt (PDT), da relatora Ana 
Novais (PPL) e Jones Vivi (PTC), 
também estiveram presentes o 
advogado da Viação Umuarama, 
Augusto Feliz Ribas e Wandeley 
Mitsuo, diretor da empresa.

Entre as ações, foi feita a leitura 
e apresentação do roteiro de tra-
balhos da CPI pela vereadora Ana 
Novais, e, demais deliberações, 
dentre as quais, a requisição ao 
Poder Executivo para que remeta 
à Comissão, no prazo de 15 dias, 
cópia integral do procedimento 
licitatório que deu origem ao atual 
contrato de concessão dos ser-
viços, assim como cópias de ter-
mos aditivos, atos administrativos, 
decretos, requerimentos e solici-
tações de reajustes e alterações 
contratuais referentes ao valor da 
tarifa durante todo o período de 
vigência do contrato de concessão.

À Viação Umuarama, conces-
sionária do serviço de transporte 
público no município foi requisi-
tado, também com o prazo de 15 

dias, a apresentação do relatório 
de todos itinerários/rotas e horários 
disponibilizados, assim como relató-
rio atualizado, com documentos com-
probatórios, do número de veículos 
utilizados no serviço, assim como 
número de empregados que atuam 
na prestação do serviço.

PRAZO DE 30 DIAS
Também foram requisitados, 

mas com um prazo de 30 dias, 
requerimentos contábeis/jurídicos 
que demonstrem a composição do 
preço da tarifa aplicada no trans-
porte coletivo municipal durante 
todo o curso do contrato vigente, 
e, demonstrativo do número de 
passageiros que utilizam o trans-
porte coletivo municipal por mês 
– durante a vigência do contrato.

VEREADORES que compõe a Comissão Parlamentar de Inquérito, são acompanhados pela procuradoria 
jurídica do Poder Legislativo

Auditoria
O presidente da CPI também reque-
reu, com aprovação dos demais 
membros, o encaminhamento de 
ofício ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná dando-lhe ciência 
da instalação da CPI, pleiteando 
ainda que àquela Corte de Controle 
promova Auditoria do Transporte 
Coletivo Urbano no município.

ALEX MIRANDA

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 +1,32% 27,70 
ItauUnibanco PN +2,88% 35,68 
Bradesco PN +1,44% 34,52 
Azul PN +2,82% 49,87 
Viavarejo ON +2,88% 7,86 
Marfrig ON -2,76% 10,94

IBOVESPA: +0,80% 105.319 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 107,69
Libra est. 0,8102
Euro 0,9141
Peso arg. 57,18

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,2% 4,1610 4,1620 +0,5%
PTAX  (BC) -0,9% 4,1463 4,1469 +0,2%
PARALELO -0,5% 4,0800 4,3800 +0,5%
TURISMO -0,5% 4,0800 4,3600 +0,5%
EURO -1,0% 4,5344 4,5367 -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 26/09

Iene R$ 0,0385
Libra est. R$ 5,12
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.537,99 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/09

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 26/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,50 0,0% -1,2%
SOJA Paranaguá 87,00 -1,1% -2,8%
MILHO Cascavel 34,50 7,8% 7,8%

SOJA 888,50 -0,75 2,5%
FARELO 290,80 -2,40 -1,4%
MILHO 372,50 -1,75 1,2%
TRIGO 484,25 7,00 1,9%

SOJA 75,12 0,0% 0,9%
MILHO 29,96 2,3% 9,9%
TRIGO 44,45 0,0% -4,4%
BOI GORDO 151,90 0,0% 0,5%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 25/09 PR DIA 30d.

Em 26/09 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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Prefeitura inicia revitalização 
de canteiros na Castelo Branco

O cruzamento da Avenida Presi-
dente Castelo Branco com as aveni-
das Flórida e Parigot de Souza vem 
recebendo uma readequação paisagís-
tica nos últimos dias. Grandes troncos 
de árvores foram retirados do local e 
a equipe da Secretaria Municipal de 
Obras, Planejamento Urbano e Proje-
tos Técnicos vem adequando os can-
teiros para o plantio de grama.

Como é um local de grande movi-
mento – e um dos principais entronca-
mentos do trânsito urbano – a esquina 
vem sendo revitalizada em etapas. Ini-
cialmente foi retirada uma ilha para faci-
litar as conversões, que foram ampla-
mente sinalizadas – tanto por placas 
quanto pinturas no asfalto. O ponto 
recebeu semáforo ciclovisual e câme-
ras que fiscalizam o avanço de sinal e 
parada sobre a faixa de pedestres.

“Agora, a remoção dos troncos e 
o nivelamento dos canteiros, para o 
plantio de grama, melhora um pouco 
mais a visibilidade e a aparência 
do local”, explicou o secretário de 
Obras, Isamu Oshima. O canteiro 
central da Castelo Branco vem sendo 
revitalizado desde a Praça Santos 
Dumont, com reparos na calçada, 
estacionamento e na base das árvo-
res. “Esse é um cuidado determi-
nado pelo prefeito Celso Pozzobom, 
não apenas para essa via, mas por 
toda a cidade”, acrescentou.

GRANDES troncos de árvores 
foram retirados e a equipe adequa 
canteiros para o plantio de grama

FOTOS: TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Tráfego que 
segue
As obras exigem um pouco de 
atenção dos motoristas, com 
interdições parciais das vias, 
mas as intervenções geralmente 
são rápidas e não bloqueiam o 
trânsito por completo. “O ser-
viço é planejado para que haja 
o mínimo transtorno possível e, 
no final, todos saem ganhando 
com as ruas e avenidas, estacio-
namentos e canteiros em melhores condições”, completou o secretário.
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PM encontra depósito
de pneus contrabandeados

A Polícia Militar de Umuarama 
apreendeu 33 pneus contraban-
deados do Paraguai no Parque 
Dom Pedro. A ação aconteceu na 
manhã de ontem (quinta-feira, 26). 
Os pneus foram encontrados pelos 
policiais escondidos nos fundos de 
uma residência do referido bairro.

A apreensão só aconteceu 
depois que os policiais de Umua-
rama receberam uma denúncia 
anônima que os levou até uma 
das residências situadas no Par-
que dom Pedro.

Eles seguiram até o endereço 
citado pelo denunciante e no local, 
encontraram o proprietário, que de 
imediato, confessou que praticava 

a comercialização de pneus em 
Umuarama. Ele disse ainda que 
adquiria os produtos no Paraguai.

A PM também verificou que 
o quintal da residência estava 
sendo utilizado como um depó-
sito dos objetos contrabandea-
dos. Diante da constatação, 
os policiais encaminharam os 
pneus e um veículo que estava 
na casa até a Delegacia da 
Receita Federal em Guaíra, 
onde os procedimentos cabí-
veis foram tomados.

PROPRIETÁRIO confessou que comercia-
liza em Umuarama, pneus comprados 

no Paraguai

DIVULGAÇÃO
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Parabéns pra Aciu!
55 anos de lutas e conquistas em 
prol do empresário umuaramense 
merecem ser aplaudidos!

Fomenta Noroeste
O evento Fomenta Noroeste, 
realizado dia 20 em Maringá, atraiu 
a presença da colaboradora da Aciu 
Fernanda Coleta e da associada 
Idaiane Xavier, que aproveitaram 
todo o conhecimento exposto pelos 
palestrantes.

Dia do Contador
Em homenagem ao Dia do Contador, 
comemorado em 22 de setembro, 
a Aciu promoveu a palestra “Logo 
na minha vez...” ministrada pelo 
professor Paulo Tomazinho. De 
acordo com o palestrante, a 
adaptação às novas tecnologias 
conciliada às habilidades humanas 
como criatividade, resolução 
de problemas e convivência 
social serão as características do 
profissional que vai se manter no 
mercado de trabalho.

Aniversário do Rotary
Membros da sociedade 
umuaramense participaram do 
jantar festivo em comemoração 
ao aniversário do Rotary Club 
de Umuarama. Sob o lema “Dar 
de si antes de pensar em si”, 
a elegante programação foi 
realizada dia 23 de setembro. 
Representaram a Aciu, o presidente 
Orlando Santos e a Relações-
Públicas Valmira Pugas.
A diretoria da Aciu parabeniza a 
família Rotary Club de Umuarama 
pelos 54 anos de serviço!

Consultoria de Licitações
A Aciu incentiva que os empresários 
de Umuarama participem dos 
processos de licitações da 
Prefeitura Municipal. Seis empresas 
receberam gratuitamente, nesta 
semana, uma consultoria com 
José Alberto Salvadori, especialista 
em Contabilidade Gerencial e 
Empresarial, do Sebrae.
Outra ação de incentivo foi a 
palestra “Compras Públicas”, 
ministrada na reunião de associados 
pelo Secretário de Administração da 
Prefeitura Municipal de Umuarama, 
Afonso Gasparini.

Combate ao câncer de mama
O Conselho da Mulher 
Empresária está preparando uma 
programação especial em apoio 
à campanha Outubro Rosa. Em 
breve, mais detalhes!

Conjove no Sebrae
Kenny Gonçalves e Sabrina Martins, 
membros do Conselho do Jovem 
Empresário da Aciu, participaram de 
uma animada reunião do Clube de 
Capitães do Sebrae, programa que 
incentiva novos líderes a atuarem no 
setor de negócios.

Reunião da Diretoria Setorial
Buscando a profissionalização do 
atendimento da Aciu, a equipe 
da Diretoria Setorial recebeu a 
consultoria de Adriano Rodrigues 
para realizar um planejamento 
estratégico de ações. No primeiro 
encontro, realizado dia 24, 
foram estabelecidos objetivos e 
metas. Os próximos encontros 
prometem o planejamento de ações 

práticas como a formulação de 
cronogramas, estratégias de ação 
e avaliação.

Reunião de Associados
Café da manhã e palestras de 
capacitação fizeram da Reunião 
Mensal de Associados um encontro 
repleto de conhecimento e 
interatividade, dia 25 de setembro. 
A Aciu recebeu Afonso Gasparini 
palestrando sobre Compras 
Públicas e a Coach Michele Piffer 
palestrando acerca das habilidades 
do profissional do futuro.

Fecoum
A primeira Feira da Construção 
Civil de Umuarama visa promover 
contatos, expandir mercados e 
criar oportunidades comerciais 
na área da construção civil e do 
mercado imobiliário: De 26 a 29 de 
setembro no Pavilhão de Indústria e 
Comércio do Parque de Exposições 
Dario Pimenta Nóbrega. A Aciu 
apoia a Fecoum, pois é parceira dos 
eventos que incentivam o comércio 
umuaramense!

Foco
Mesmo sem qualquer combinado, 
duas das palestras oferecidas pela 
Aciu na última semana revelaram 
as mesmas verdades: O profissional 
que se imagina um robô, agindo 
apenas de forma técnica, em breve 
estará fora do mercado de trabalho.
De acordo com os palestrantes, 
embora o desenvolvimento 
de competências relativas à 
tecnologia sejam fundamentais 
para qualquer profissão da 
atualidade, são as características 
essencialmente humanas que 
serão valorizadas no futuro: 
Resolução de problemas, 
pensamento crítico, criatividade, 
liderança e gestão de pessoas e a 
capacidade de trabalhar em equipe.
Portanto, hoje mesmo, lembre-se de 
olhar nos olhos, de sorrir e de tocar. 
É o contato que te faz ser humano! 
É a tua humanidade que te faz um 
profissional melhor!
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Veteranos encararam Tigrão 
no Gigante da Baixada

A Associação dos Veteranos de 
Umuarama (A.A.V.U) em alusão ao 
seu aniversário de 28 anos promo-
verá no dia 12 de outubro no Está-
dio Lucio Pepino o jogo beneficente 
contra os veteranos do antigo 
Umuarama Futebol Clube “Tigrão” 
formado em 1986. O time conquis-
tou o vice-campeonato paranaense 
da segunda divisão.

ENTRADA FRANCA
O jogo será beneficente e 

aberto para toda comunidade com 
a exigência da entrega de 1 quilo 

de alimento não perecível na por-
taria. A partida inicial

Como se trata de um evento, 
esportivo e beneficente, aconte-
cerão dois jogos. O preliminar, 
com dois times formados por 
empresários, par ticionadores 
e ex-integrantes do A.A.V.U., 
começa às 8h30. Depois, ainda 
pela manhã, acontece a par tida 
principal, entre o ‘Velho Tigrão’ e 
a atual A.A.V.U (Associação dos 
Veteranos de Umuarama).

A disputa reunirá os grandes 

nomes do antigo futebol umua-
ramense, prometendo ser um 
grande espetáculo para se 
apreciar e matar as saudades 
da antiga equipe que brilhou na 
década de 80 e que jogou contra 
grandes equipes como Flamengo 
e São Paulo.

DOAÇÕES
Os alimentos arrecadados 

serão doados a uma entidade 
beneficente que ainda está sendo 
definida pelos organizadores. Em 
entrevista com Diretor de Espor-
tes da A.A.V. U Pedro Cordeiro 
comentou sobre as expectativas. 
“Estamos empolgados com o 
evento e jogo, vai ser um momento 
de reencontro, descontração e o 
melhor vamos ajudar com isso a 
uma entidade, com os alimentos 
recolhidos na portaria no dia”.

Próximos jogos
O diretor da associação relembrou que neste domingo (28) no Estádio Lucio 

Pepino na durante a manhã, os Veteranos de Umuarama vão jogar contra o time 
de Veteranos de Cidade Gaúcha. A entrada é gratuita. “É importante ressaltar 
que em todos os domingos serão realizados jogos contra equipes de cidades 

vizinhas num raio de 300 quilômetros”, encera Cordeiro.

O atual time do A.A.V.U que enfrentará o ‘Velho Tigrão’ no dia 12 de outubro
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Copa Master de Futsal
A Copa Master de Futsal Mascu-

lino virou tradição em Umuarama. 
Está sendo realizada há alguns 
anos sempre dando sequência à 
Chave Ouro do campeonato Cita-
dino. Os jogos ocorrem todas as 
segundas e quartas-feiras no Giná-
sio de Esportes Amário Vieira da 
Costa o ‘Vieirão’.

O evento faz par te do calen-
dário municipal de esportes com 
16 equipes no ranking da compe-
tição. Participam apenas atletas 
com idades acima dos 35 anos, 
o que apresenta um alto nível à 
competição, pois as maiorias das 
equipes já participaram de outros 

eventos esportivos e apresentam 
atletas que possuem experiência 
em quadra, fazendo de cada joga 
um novo espetáculo.

EQUIPES
As equipes que se classifi-

caram no ranking este ano são: 
Dom Pedro Futsal, Crepom Futsal, 
Delta Imobiliária Dalva Aumentos, 

Tex Encomendas Bar do Vinão, 
Paraiso Móveis Serra dos Doura-
dos, Clube Olímpico, Liberty Cur-
sos, Admilar Futsal, Panificadora 
Caiua Karu, Barbosa Vale Sorte, 
Santa Elisa Futsal, Córrego do 
Longe, Gasparzinho, Clínica Vete-
rinária Santa Clara, Ademilar Fut-
sal, União Carboneira.

Premiação
Para os três primeiros colocados haverá premiação em dinheiro de acordo 

com a colocação juntamente de troféus e medalhas.  Para o1° lugar receberá a 
bela quantia de R$2,5 mil, o 2°lugar embolsará o valor de R$1 mil e o 3° levará 
a bonificação de R$500.  Também terá bonificação para o 4° lugar com troféus 
e medalhas, o artilheiro da copa também será premiado com um par de chu-

teiras e ao melhor goleiro um par de luvas.

Cuca está fora do São 
Paulo. O técnico dei-
xou o clube na quinta-
-feira (26) após a der-
rota para o Goiás, por 
1 a 0, no Morumbi. 
Ele sai do clube com 
aproveitamento de 
47,4%, em 26 jogos: 
nove vitórias, dez 
empates e sete derrotas. 
Agora o coordenador 
Vagner Mancini treinará 
o time de forma interina 
neste sábado, contra o 
Flamengo, no Mara-
canã. A decisão de 
sair partiu de Cuca. A 
diretoria do São Paulo 
ainda tentou reverter a 
situação e convencer o 
treinador de que era 
melhor a permanência 
neste momento. O 
técnico, no entanto, 
estava convicto de que 
não conseguia fazer a 
equipe evolui e pediu 
demissão. 
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Iniciação Científica   O 
curso de Sistemas de 
Informação da Unidade 
de Paranavaí realizou a 
18ª Mostra de Trabalhos 
de Iniciação Científica. 
Neste ano, estão 
sendo desenvolvidos 
32 trabalhos, sendo 
que 11 são projetos 
técnicos científicos com 
softwares que atendem as 
necessidades específicas 
de empresas da região. Os 
trabalhos apresentados 
pelos alunos do 4º ano 
em forma de painel 
são resultados das 
atividades práticas do 
estágio supervisionado. A 
Mostra permite ao aluno 
colocar em prática todo o 
conhecimento adquirido 
ao longo do curso no 
desenvolvimento das 
atividades para a solução 
de problemas reais na 
área de informática.

Prevenção   Os cursos 
de Farmácia, Educação 
Física e Fisioterapia 
da Unidade de Toledo 
estiveram presentes na 
SIPAT (Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes 
do Trabalho) da Sanepar. 
Diversos serviços de 
saúde e bem-estar 
e orientações foram 
levados aos colaboradores 
da empresa. A ação social 
envolveu equipes de 
estudantes e professores, 
que ofertaram testes 
de glicemia, aferição 
da pressão arterial, 

alongamentos e 
avaliação da saúde dos 
trabalhadores. A atividade 
de extensão é uma 
oportunidade de o aluno 
exercitar, na prática, os 
conhecimentos adquiridos 
na Universidade.

Startup   A Unipar de 
Francisco Beltrão, em 
parceria com o Sebrae, 
está desenvolvendo 
o projeto Startup 
Garage, um programa 
de pré-aceleração que 
tem como objetivo 
fortalecer o ecossistema 
empreendedor no ensino 
superior, estimulando 
os acadêmicos a criar 
novas empresas. O 
programa é composto por 
estratégias que encurtam 
o caminho entre a ideia 
e o lançamento do 
produto no mercado. 
As metodologias unem 
conteúdos e prática com 
o apoio de mentores. 
Com o conhecimento dos 
professores e o know-how 
do Sebrae será possível 
oferecer aos alunos 
workshops, consultorias, 
mentorias e apoio ao 
desenvolvimento dos 
negócios. A organização 
do projeto é feito na 
Unipar, pelo Centro de 
Empreendedorismo e 
Inovação (CEI). Ao final, 
o Sebrae e a Unipar 
projetam a geração de 
novos empreendedores 
e startups competitivas e 
sustentáveis.

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

Judocas de
Umuarama

Os judocas umuaramenses Samuel 
Butinhoni e Thiago Aparecido partici-
param no último fim de semana dos 
Jogos da Juventude do Paraná na 
cidade de Londrina. As competições 
aconteceram nos dias 20, 21 e 22 de 
setembro. Os atletas e Umuarama não 
conseguiram subir ao pódio em suas 
categorias, mas apresentaram ótimo 
desempenho, conquistando aprendiza-
gem para as próximas disputas.

Samuel, que tem apenas 17 
anos, participou da categoria até 73 
quilos e ficou em 7° lugar na geral. 
Na mesma categoria par ticiparam 
outros 18 atletas.

Já Thiago Aparecido, também com 
17 anos, participou da categoria até 
66 quilos e ficou em 9° lugar na 
geral, disputando contra outros 16 
judocas em sua categoria.

A competição teve alto nível téc-
nico, apresentando atletas entre 15 e 
18 anos. “Os judocas de Umuarama 
começaram bem na competição, mas 
foram superados pelos adversários e 
notamos uma falta de ritmo de com-
petição em nossos atletas, mas isso 
eles vão adquirir apenas competindo, 
por isso é válida a experiência nas 
participações em torneios”, concluiu 
o treinador Marco Suguimati.

Próximas competições
Os atletas irão lutar agora nos 

Jogos Abertos do Paraná que aconte-
cerá nos dias 11,12 e 13 de outubro 
na cidade de Toledo, os atletas estão 
em ritmo intenso de treinamento para 
conseguirem conquistar um lugar ao 
pódio nesse próximo desafio.

SAMUEL, Marco e Thiago após a final do campeonato
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brirá o que se passa com Vivi. Jô de-
clara a Kim que deseja ganhar dinhei-
ro com seu perfil nas redes sociais.

 
As aventuras de Poliana 

Vini pede para Dona Branca o 
ajudar com a coreografia para sua 
audição. Raquel é pega pela polícia 
enquanto pichava paredes, e é levada 
para delegacia. Mirela pede que sua 
avó recuse o pedido de Vini. Bento so-
nha com o dia em que poderá andar. 
Brenda vai até a casa de Gleyce para 
de desculpar pessoalmente. Poliana 
ajuda Ester a voltar para sua casa. 
Roger tenta convencer os investido-
res da O11O a tirar OTTO do coman-
do. Poliana desobedece Luisa, e pede 
ajuda financeira a Pendleton. Débora 
avisa que encontrou um lugar para fi-
car e irá sair da casa de Roger. Luisa 
desconfia que Pendleton possa ter 
uma afilhada. Ester pede para Pendle-
ton deixa-la estudar na Ruth Goulart.

Cúmplices de um resgate
A italiana diz que o esposo não a 

leva para jantar e nem lhe presenteia. 
Isabela está interessada em Téo. Re-
gina vai disfarçada no vilarejo e segue 
Isabela na rua. Joaquim está irritado 
com André por achar que ele se envol-
veu com Manuela. Julia vê a foto que 
Priscila havia enviado para Joaquim e 
vai tirar satisfação com André. Regina 
ameaça Isabela, diz que se ela não 
ficar quieta perderá a herança. A vilã 
fala ainda que prefere que ela fique 
por lá, longe dela. André se explica 

para Julia e conta que não gosta da 
Manuela. Priscilla não conta a verdade 
para Julia sobre a foto. Isabela pensa 
numa maneira de ver Marina.

Topíssima 
Lara se encontra com Yasmim e 

pergunta o motivo do encontro. Graça 
avisa a Pedro que seu filho foi visto per-
seguindo Edison. Yasmim conta para 
Lara que Paulo Roberto foi o verdadeiro 
responsável pelo incêndio no restauran-
te de Mariinha. Lara diz que ela preci-
sa continuar fingindo que faz parte do 
esquema para conseguirem provas su-
ficientes. Edison é levado para um local 
deserto e lá encontra com Gonçalo, o 
mesmo que o salvou em Teresópolis. O 
rapaz pergunta quem é o motoqueiro.

O rico e Lázaro
Zelfa reclama dos produtos pagãos 

vendidos por Tamir e Shamir. Fassur 
encontra Chaim e pede contribuição 
para a sinagoga. Elga se consulta com 
Shag-Shag. Ebede-Meleque descobre 
que Matias se apaixonou por Gadise. 
Shag-Shag aconselha Elga a dar mais 
atenção a Chaim. Durante a cerimônia 
de casamento, Shamiran toca uma mú-
sica para Evil. Zelfa reclama do encon-
tro que Elga teve com a vidente. Oziel 
leva uma mensagem para Zadoque. 
Sonolento, Evil aplaude a apresenta-
ção de Shamiran. Ebede-Meleque fala 
com Joana sobre Gadise. Na mina de 
cobre, Asher é atacado por um escra-
vo enlouquecido.
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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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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
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Bom Sucesso 
Diogo se esconde de Marcos para 

não ser visto com Gisele. Alice aceita 
a presença de Waguinho no slam de 
poesias. Lulu não gosta da intimida-
de com que Bezinha se refere a An-
tônio. Jeniffer fica preocupada ao ver 
Vicente com Gabriela. Diogo se irrita 
ao ver Eric conversando com Nana. 
Diogo comunica a Pessanha sobre a 
investigação de Marcos. Stefany avi-
sa a Marcos e Waguinho que Sinistro 
e Galo Cego foram assassinados. Eric 
anuncia a Diogo e Gisele que contará 
a Nana tudo o que sabe sobre o ca-
sal. Diogo persegue Eric e acaba pro-
vocando um acidente.

A dona do pedaço 
Rock se recusa a se envolver com 

Fabiana novamente e Amadeu diz que 
tentará desvendar o mistério direto 
com Jô. Otávio e Linda acreditam que 
Zé Hélio está com Beatriz por interes-
se. Jô se irrita com os questionamen-
tos de Amadeu. Joana desabafa com 
Maria da Paz sobre seus problemas 
financeiros. Linda faz um acordo com 
Otávio para afastar Beatriz de Zé Hé-
lio. Márcio desconfia de Kim com Pai-
xão. Tonho surpreende Lyris. Camilo 
se revolta ao ver as fotos de Vivi e 
sabota as roupas da esposa. Britney 
fica doente e Abel se preocupa. Nina 
procura Camilo. Antero diz a Evelina 
que sente falta de dançar. Evelina 
pede que Marlene a ensine a dançar. 
Chiclete garante a Beatriz que desco-

Raíssa é aclamada por 
amigos e Nanda se incomoda

Em “Malhação”, Raíssa e todos comemoram sua vitória, e 
Nanda se entristece. Ivete repreende Nanda, e Carla defende a 
menina. Filipe se declara para Rita e diz que deseja contar sobre 
seu amor para a família. Nanda tem uma crise, e Raíssa ajuda 
a amiga. Neide afirma a Marco que não desistirá dele. Lígia e 
Joaquim comentam sobre a paixão de Filipe por Rita. Raíssa é 
aclamada na volta ao colégio, e Nanda se incomoda. Milena se 
aconselha com o amigo Pedro. Raíssa diz a Anjinha que Nanda 
está precisando de ajuda. Vânia é assaltada. Jaqueline se assus-
ta com o comportamento de Thiago. Neide alerta Madureira para 
a possibilidade de os dois perderem Marco e Carla. Milena anun-
cia a Karina que ficará com César. Filipe e Rita vivem sua paixão.
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Você vai perceber que tem sido teimoso. O 
sucesso está agora ao seu alcance. Você precisa 
ficar longe de sua rotina para encontrar um nível 
de relaxamento mental, o que lhe está faltando 
no momento.

Você vai estar cheio de autoconfiança, talvez até 
demais, e isso poderia levá-lo a um conflito. Você 
precisa de movimento, você se sente inquieto. 
Canalize suas energias em um esporte, que tam-
bém regulará o seu apetite.

Você está se tornando consciente dos erros do 
passado e terá de confiar em alguém. Não se 
segure. Você vai ter mais liberdade e mais con-
fiança daqueles que o rodeiam para conseguir 
colocar suas teorias à prova.

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

Você não tem tempo para ficar para trás, você 
precisa agir rapidamente! Afaste-se de correntes 
de ar e variações de temperatura. Você precisa 
dormir para recarregar suas baterias.

Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe decep-
cionar, apenas se faça as perguntas certas. Você pode-
ria fazer algumas mudanças nos seus hábitos alimenta-
res para ter equilíbrio. É o momento ideal para começar 
uma dieta e comer mais produtos frescos.

Você terá a oportunidade de provar seus talentos 
como mediador em um conflito entre pessoas que 
o rodeiam. Você está em boa forma e tem muita 
energia mental. Dê tempo para a sua vida privada.

Um golpe de sorte vai permitir que você fizesse 
progressos no aspecto social. Não perca tempo 
com detalhes. Você vai estar em excelente forma. 
Tenha cuidado com o que come e você terá mais 
energia.

Seu instinto será de fazer observações cínicas, 
mas você não vai querer machucar ninguém. 
Você está em sintonia com o seu entorno, sem 
obstáculos à vista. Você vai estar mais equilibrado 
e isso lhe dará força.

A atmosfera hoje é de ação e você terá que 
aumentar seus esforços para se afirmar. Sua 
natureza calma irá ajudá-lo. Você está muito à 
vontade consigo mesmo e em sintonia com seu 
corpo. Continue assim.

Esteja aberto a conselhos de outras pessoas; isso 
lhe permitirá melhorar os seus planos futuros. Seu 
humor está tendendo para a desordem casual e 
mental. Seria bom descansar em casa.

Seu senso de humor vai fazer você colocar seus 
relacionamentos em ordem, mas tome cuidado 
para não dar a impressão de ser mais frio do que 
você realmente é. Você precisa de movimento, 
mas não se mova muito rápido!

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

Zélia Casoni Oficina
Em dois horários, 10h e 15h, acontece nesta 

sexta (27) a Oficina de Criação Literária na pro-
gramação da Semana Literária, na sala de leitura 
no Sesc. Quem ministra são as escritoras Márcia 

Tiago Sá e Carolina de Amorim Boucault. 

Se dois homens vêm 
andando por uma 
estrada, cada um 

com um pão, e, ao 
se encontrarem, tro-
carem os pães, cada 
um vai embora com 
um. Se dois homens 
vêm andando por 
uma estrada, cada 
um com uma ideia, 
e, ao se encontra-
rem, trocarem as 

ideias, cada um vai 
embora com duas. 
(Provérbio Chinês)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (27) os parabéns seguem para Maria 
Rodrigues Pellarigo, Carlos Balan, Antonio 
Eduardo do Amaral Pinto, Daniel Martins, 

Tercio Issami Tokano e Eduardo Teluo Myatake. 
No sábado (28)  vivas para  Joás Cavalcante 
e Simone da Silva Souza.  No domingo (29) 

cumprimentos para  Larissa Souza Bento Lima, 
Lucilene Pedrangelo, Ediane Ungaro, Marlon 

Alexander A. Nascimento Caldas, Marta Richter 
Cabral, Carlos Agenor Coelho, Paulo Siqueira 

Jardim e Xênia Maíra Louback Nomura Copceski 
Na segunda (30) parabéns para Nelson Roberto 
Reway, Humberto Vignoli Junior e Sandra Regi-

na de Andrade Mura. Da coluna: felicidades! 

PORTRAIT
PIETRA URBANO VICTORINO é uma das candidatas ao concurso  Miss Pré Teen que 

acontece dia 17 de outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, coordena-
ção Cris Ranzani e foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA
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Rotary Umuarama comemora 54 anos!

Clima de muita festa, posse 
de novos rotarianos e grati-
dão a todos os companheiros 
presentes deram a tônica da 
festiva de 54 anos do Rotary 
Umuarama, o mais antigo da 

Capital da Amizade, que tem na 
presidência atual (2019 / 2020) 
Vilmar Custódio Pereira.  Convi-
dados especiais participaram da 
comemoração e os ‘Parabéns à 

Você’  ganhou coro afinadíssimo. 
A coluna destaca. 

O rotariano Joaquim Martins fala 
aos presentes

Rotarianos reunidos na festiva de aniversário

Claudinei Scharam e Elen Iombriller Áureo Germano Dreer e Juliana Buch

Miriam e Gerson Luerdes com Cristóferson Chiulo e  Maraísa Garcia

FOTOS: PORTALCIDADE
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PR reforça Frente Parlamentar 
de Proteção e Defesa Civil

Referência nacional na área, o 
Paraná vai reforçar a Frente Par-
lamentar de Proteção e Defesa 
Civil, lançada nesta quinta-feira 
(26), na Câmara dos Deputados. 
Integrantes da Defesa Civil para-
naense integrarão as câmaras de 
estudo que darão suporte à frente 
parlamentar, que vai colocar em 
evidência e discutir os assuntos 
relacionados com a área.

O coordenador estadual de 
Proteção e Defesa Civil, coro-
nel Ricardo Silva, acompanhou o 

evento de lançamento em Brasília, 
junto com coordenadores de todos 
os estados e de diversos municí-
pios. “A expertise do Paraná na 
área vai auxiliar no desenvolvimento 
de propostas que garantam maior 
efetividade das ações de defesa civil 
no País. Essa proposta vai garantir 
maior proteção às pessoas e aos 
municípios brasileiros”, disse.

A par tir de agora, todos os 
projetos relacionados com a área 
passarão pela frente parlamentar, 
que terá contato direto com as 

instituições, em especial o Conse-
lho de Gestores Estaduais de Pro-
teção e Defesa Civil. A proposta foi 
encaminhada pelos deputados Gui-
lherme Derrite (SP), que presidirá 
a frente, e Major Vitor Hugo (GO).

Ela também poderá trabalhar 
com projetos de lei que permitirão 
um maior desenvolvimento na área, 
além de garantir que as iniciativas 
não sejam deixados em segundo 
plano e que os temas sejam apre-
sentados considerando as neces-
sidades de estados e municípios.

Estado é o que mais gerou 
empregos no Sul em agosto

O Paraná teve um saldo posi-
tivo de 8.726 novas vagas formais 
de trabalho em agosto, chegando 
à marca de 49.704 empregos no 
acumulado do ano. Os números 
consolidam o Estado como um dos 
principais polos empregadores do 
País em 2019, segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), divulga-
dos nesta quarta-feira (25).

As informações liberadas pela 
Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Econo-
mia mostram que o Paraná liderou 
a criação de postos no Sul do País 
em agosto, ficando à frente de Santa 
Catarina (6.529) e Rio Grande do 
Sul, que fechou 1.988 vagas.

O resultado de agosto é o ter-
ceiro melhor do ano, superado 
apenas pelos desempenhos 
alcançados em fevereiro (18.254) 
e abril (10.653). Os setores que 
mais empregaram no mês foram 
serviços (4.146 novos postos), 

comércio (2.978), indústria (1.682) e 
construção civil (620). Na agropecuá-
ria e serviço público houve redução.

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior afirmou que a admi-
nistração estadual está reforçando 
as ações para ampliar as oportuni-
dades de emprego no Paraná. Ele 
destaca o trabalho de atração de 
novos investimentos industriais 
e medidas para descomplicar a 
vida de quem quer empreender. 
“Emprego é uma das prioridades 
da nossa gestão”, afirmou.

CAMINHO CERTO
Secretário de Estado da Justiça, 

Família e Trabalho, Ney Leprevost 
ressaltou as iniciativas de qualifica-
ção da mão de obra por meio das 
Agências do Trabalhador. “É um 
resultado extraordinário do Governo 
Ratinho Jr, mostrando que estamos 
no caminho certo. O governador 
tem se esforçado para trazer mais 
investimentos e facilitar a abertura 
de novas empresas”, disse.

“A Secretaria da Justiça, Famí-
lia e Trabalho estamos mergulha-
dos em uma ação proativa para 
intermediar mão de obra para as 
empresas, qualificando cada vez 
mais os trabalhadores paranaen-
ses”, completou Leprevost.

Industria e Comércio
A economista Suelen Glinsk, 

do Departamento do Trabalho da 
Secretaria de Justiça, Família e 
Trabalho, destaca a retomada da 
criação de empregos por parte da 
indústria, com 1.682 vagas, como 
um dos grandes fatores para se 
comemorar em agosto.

Ela acrescentou ainda o bom 
momento do comércio varejista, 
que começa a se aquecer para 
as festas de fim de ano. “Só o 
comércio varejista criou 2.400 
vagas, reforçando a diversidade 
da economia do Estado. E não 
são números sazonais, a tendên-
cia é que continuem crescendo 
até dezembro”, afirmou.



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 ....................17/18 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 89.900,00
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 ....................................................13/14 ................................BRANCO ............................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 34.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................................14/14 ................................BRANCO ............................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 34.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................................17/17 ................................CINZA .................................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 39.900,00
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 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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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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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

A professora Tereza Rodrigues Vieira participou do 10º Encontro 
Internacional do Conpedi (Congresso de Pesquisa em Direito), 
realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Valência, na 
Espanha. O eixo temático foi ‘Crise do Estado Social’. Na ocasião, 
apresentou dois artigos em grupos de trabalhos diferentes: 
‘Famílias monoparentais: dos aspectos controvertidos da 
reprodução humana post mortem’ e ‘Ingresso e permanência de 
pessoas transexuais nas forças armadas: algumas reflexões’. Como 
convidada, participou ainda da reunião com os professores do 
mestrado e doutorado da Universidade de Valência, momento 
em que apresentou as duas linhas de pesquisa do programa do 
mestrado em Direito Processual e Cidadania da Unipar.

O projeto de extensão GETP (Grupo de 
Estudos Turma Premium), do curso de Ciências 
Contábeis, compôs mais uma turma. Foram 
selecionados os vinte acadêmicos do 4º ano 
que obtiveram as melhores notas durante os 
quatro anos da graduação. Com o objetivo de 
trazer novas oportunidades e aprimoramento 
de conhecimentos, o GETP proporciona aos 
formandos complementação avançada nos 
estudos, despertando-os para os diversos 
setores de atuação e os preparando para 
serem profissionais qualificados. 

Cuidado com a saúde deles e delas. Este tema inspirou o 
Ciape (Centro Integrado de Apoio a Projetos Empresariais) 

da Unipar a realizar o ‘Unipar Talk Health’. O objetivo 
foi discutir as diferentes manifestações de doenças em 

homens e mulheres. O evento foi voltado para estudantes 
e profissionais da área da saúde. Também transmitido pela 

internet para todos os polos de apoio presencial Unipar, 
reuniu palestrantes conceituados da área da saúde. Os 
convidados foram o psiquiatra, Guilherme Derenusson; 
o cirurgião vascular, Pablo Auth; a oncologista, Isabella 

Tavares; a geriatra Marília Queiroz; a ginecologista Marcela 
Frederico e a advogada Érica Kovalechen.

Pesquisadora apresenta trabalhos científicos

Projeto de Contábeis 
reúne os melhores 

Evento aborda saúde 
de homens e mulheres

NA ESPANHA

UNIPAR TALKTURMA PREMIUN
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