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Educação orienta 
secretários escolares 
sobre matrículas para o 
próximo ano
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Ex-sócios da JMK 
comprovaram que o 
Governo do PR sabia 
dos “laranjas” 

Integrantes da Frente 
Parlamentar do 
Noroeste se reúnem 
hoje em Umuarama

Prefeito de Iporã é afastado e 
secretários presos pelo Gaeco
O Gaeco cumpriu ontem (2) cinco mandados de prisão preventiva e 40 mandados de busca 
e apreensão no âmbito da operação “Cleptocracia”, que investiga atuação de organização 
criminosa em fraudes a licitações, corrupção passiva, falsidade ideológica e peculato na 

prefeitura de Iporã. O prefeito Roberto da Silva, “Robertinho” (PSDB), um dos investigados, 
foi alvo dos mandados de busca e afastado do cargo. l Pág. 6

Relíquias
 Com apoio da prefeitura, aficionados por clássicos do automobilismo apreciaram verdadeiras máquinas que o tempo 

não silenciou, durante o VI Encontro de Carros Antigos de Umuarama, no espaço da Feira do Produtor, ao lado do Estádio 
Lúcio Pipino. Foram colocados em exibição relíquias em estado original e veículos personalizados. l Pág. 10
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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
Quinta

Minguante
21/10 - 10h41

Nova
28/09 - 15h27


27 15 


28 19

Quinta




27 15 


28 14

SextaSexta

Cheia
13/10 - 18h10

A importância das pequenas coisas 

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.

02 04 17 21 28 29 31
concurso: 0208

04 15 25 27 35 45

concurso: 1993

concurso: 1389

08 16 20 21 31 34
concurso: 2194

concurso: 5087

02 11 24 39 73

concurso: 5428

33.077
70.508
23.151
46.457
48.470

OUTUBRO

PAULISTA/SP

concurso: 1872

01 02 06 08 09 13 14 15 
17 19 20 21 22 23 25

concurso: 2009

04 07 10 15 20 21 23 
26 33 34 39 40 43 53 

66 69 75 79 82  91

05 06 11 24 36 41

01 15 21 23 24 57 79

‘‘

‘‘

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

‘‘

‘‘

Nublado  
Nublado com 
chuva isoladas

Nublado com 
poucas nuvens  

Nublado com 
chuva isoladas

 Recém-
empossado 
procurador-

-geral da 
República, Augusto 
Aras disse que deve 

priorizar durante 
sua gestão o com-

bate “intransigente à 
corrupção”.  

As pequenas coisas normalmente são as grandes coisas 
que nos fazem bem. Somos mais afetados pelas coisas que 
estão próximas de nós. Somos afetados pelas atitudes, pelas 
gentilezas, pelas palavras, pelas pessoas... 

O planeta pode estar passando por uma crise econômica, 
mas nós só percebemos isso quando aumenta o preço do pão 
na padaria da esquina, o preço do barril do petróleo no oriente 
médio... e essa infl uência é sentida por nós apenas na hora de 
abastecer o carro. O mundo é grande, é imenso, os problemas 
são gigantescos, há milhares de pessoas à nossa volta, mas 
as situações somente são percebidas por nós nos detalhes que 
nos circundam, na proximidade, no que é ou parece pequeno.

As pequenas coisas nos afetam. O que nos incomoda, afeta, 
alegra, estimula são os pequeninos detalhes que pontuam o 
nosso cotidiano. E assim também ocorre nas relações huma-
nas. Elas se avolumam e se intensifi cam a partir dos pequenos 
gestos, das pequenas atitudes. Um sorriso, um beijo, um abraço, 
uma carta, uma fl or, um gesto. Quem não se encanta quando 
vê uma criança falando muito obrigada ou por favor? Quem 
não fi ca surpreso de uma forma agradável quando vê alguém 
pedir desculpas ao outro? Não é especial ouvir pessoas dizendo 
“eu te amo” com olhar de sinceridade em qualquer data e em 
qualquer momento?

Quem disse que não é preciso agir assim todos os dias, 
quem determinou que as pequenas gentilezas, os pequenos 
gestos estão fora da moda? Como é que o outro vai perceber 
que somos educados e agradecidos se não o demonstrarmos 
por esses pequeninos gestos de amor que fazem tanta dife-
rença? Caro leitor, os pequenos gestos fazem uma grande dife-
rença na nossa vida. Experimente, faça a experiência e verás 
quanta coisa poderá mudar na tua vida com as pequenas coisas.

 ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

 “Não há poder 
do Estado que 
esteja imune 

à ação do 
Ministério Público”.



Braço direito
Também interrogado na terça, Alessandro Marchini 
que atuava no setor operacional da JMK desde 2015 e 
permaneceu poucos meses como sócio, foi apontado 
pela Polícia Civil como braço-direito do pai, Aldo Marchini 
Junior, na gestão da empresa. Ele confirmou que Aldo e 
Jairo, identificados na Peça Chave como reais donos da 
JMK, se apresentavam ao governo como diretores da 
empresa, mesmo não constando do contrato. 
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CPI da JMK

Os depoimentos pres-
tados na terça-feira (1º) 
à CPI da JMK por dois 
ex-sócios da gestora 
da frota estadual entre 
janeiro de 2015 e maio 
de 2019, ambos pre-
sos na Operação Peça 
Chave, comprovaram 
irregularidades na execu-
ção do contrato e sinali-
zaram que o Governo do 
Paraná sabia quem eram 
os verdadeiros donos e 
os laranjas da empresa. 

“As oitivas demonstra-
ram claramente que houve 
omissões de agentes públi-
cos nesse contrato frau-
dulento com o Estado”, 
avaliou o presidente da 
CPI, deputado estadual 
Soldado Fruet (PROS).

Segundo o ex-assis-
tente financeiro da JMK 
Marcos Zanotto, no final 
de 2015, aceitou ser 
incluído como sócio-ad-
ministrador, com cota de 
99%, a convite do con-
cunhado Jairo Cezar Ver-
nalha Guimarães, sem 
pagar nada. “Ganhava 
R$ 1.300, aumentaram 
meu salário para R$ 5 

mil, mas continuei na 
mesma função e assi-
nava os documentos 
que precisava”, rela-
tou. Segundo Marcos, 
t odos  na  emp r esa 
sabiam que Aldo Mar-
ch in i  Jun ior  e Ja i ro 
eram os reais donos e 
representavam a JMK em 
reuniões com o governo. 

Ele admitiu que recur-
sos da conta bancária da 
JMK onde o Estado depo-
sitava os valores para 
pagar as oficinas eram 
repassados para sua 
conta pessoal e sacava 
mais de R$ 100 mil men-
sais para Jairo, Aldo e 
Alessandro Marchini, filho 
de Aldo. Apesar de, em 
tese, ser o responsável 
pela empresa e ter assi-
nado vários aditivos, Mar-
cos afirmou que não par-
ticipou de negociações 
com o Estado nem de 
pagamentos às oficinas. 
O “laranja” também con-
firmou que a JMK fazia 
pagamentos a empresas 
de familiares dos sócios 
mesmo sem haver pres-
tação de serviços

COMISSÃO Parlamentar ouviu ex-sócios da JMK

O DIARIO DE MARINGÁ

Atrasos
Alessandro atribuiu os 
problemas com as oficinas 
aos atrasos em quase R$ 
100 milhões dos repasses 
do governo e citou que, 
por isso, a JMK teria 
acumulado R$ 23 milhões 
em juros bancários e 
duplicatas em cartório. 
Falou que a empresa 
cobra judicialmente mais 
de R$ 10 milhões do 
Estado e que, recebendo 
esse montante, quitará as 
dívidas com as oficinas.

Comissionamento
O ex-sócio defendeu a 
taxa administrativa de 
10 a 15% cobrada das 
oficinas e indicou que 
o Estado conhecia o 
comissionamento. “Se ele 
disse que reajustou a taxa 
administrativa das oficinas 
devido à inflação, por que 
cobrou do PR um reajuste 
de R$ 15 milhões em 2018? 
Já foi aberto sindicância e 
isso está sendo apurado 
pela CPI”, destacou o 
Soldado Fruet. 

Sem direcionamento
Sobre os 400 protocolos administrativos abertos pelo 
Estado, Alessandro disse que a maioria das situações já 
estava resolvida ao chegar na JMK. Confirmou ainda que 
a credenciada ABC Pneus pertencia à JMK, mas negou 
direcionamento de serviços. 
Outro sócio “laranja” da JMK, Guilherme Votroba Borges, 
que assinou o contrato com o Estado, alegou que não 
poderia comparecer na reunião da terça-feira por motivo 
de saúde e terá o depoimento reagendado para a próxima 
reunião da CPI, na terça-feira (8), às 9h.

Abuso de autoridade
Os pontos mais polêmicos e a constitucionalidade da 
Nova Lei de Abuso de Autoridade foram debatidos por 
representantes do Poder Judiciário, das forças policiais e 
da sociedade civil em Conferência na terça (1º), na Alep. O 
encontro foi promovido pela CCJ e discutiu a derrubada dos 
vetos propostos pelo presidente Jair Bolsonaro, feita pelo 
Congresso na semana passada, que fizeram voltar ao texto 
trechos apontados por especialistas como mecanismos que 
podem dificultar ações de combate à corrupção.
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Frente do
Noroeste

‘Geração de Emprego 
e Melhoria de Renda’ será 
o tema do 1° Fórum da 
Frente Parlamentar para 
o Desenvolvimento do 
Noroeste, em Umuarama, 
que acontece hoje (quin-
ta-feira, 3), no Campus 
3 da Unipar. O encontro 
promovido pela Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep) está previsto para 
começar às 8h30.

O Noroeste do PR é 
formado por 61 municí-
pios e tem uma economia 
baseada no agronegócio 
e algumas indústrias do 
ramo alimentício e têxtil. 
Para o deputado estadual 
e coordenador da frente, 
Delegado Fernando Mar-
tins (PSL), a região está 
sendo castigada com 
a falta de investimen-
tos, o que gera falta de 
emprego e, consequente-
mente, uma estagnação 
na economia local.

A Frente Parlamentar 

foi lançada em 11 de 
junho deste ano. No pri-
meiro encontro, os depu-
tados que compõem o 
grupo aprovaram, por 
unanimidade, o regimento 
apresentado pelo Dele-
gado Fernando Martins e 
se comprometeram com 
um calendário de reuniões 
e audiências públicas para 
mobilizar as lideranças, 
autoridades e a população.

O 1º Fórum da Frente 
Parlamentar, que acontece 
na próxima semana, con-
tará com a presença de 
empresários, industriais, 
comerciantes, cooperati-
vas, entidades e políticos 
para uma discussão sobre 
os novos caminhos para 
o Noroeste do Paraná. 
O Delegado Fernando 
Martins, destaca a par-
ticipação da população 
no evento. “É preciso ver 
com os olhos de quem vive 
os problemas da região”, 
disse o parlamentar.

DEPUTADOS que integram a Frente Parlamentar em Defesa do Noroeste reali-
zam fórum com o tema Geração de Emprego e Melhoria de Renda

ORLANDO KISSNER/ALEP

Aumento das cirurgias
A reestruturação do Hospital 
de Reabilitação permitiu 
o aumento das cirurgias a 
pessoas com dificuldades 
motoras. Em três meses 
o aumento foi de 356,7%. 
Antes, eram 37 cirurgias 
em média, em setembro 
foram realizadas 169 e a 
expectativa é de alcançar 
400 cirurgias por mês até o 
fim do ano, zerando a fila de 
espera de sete mil pessoas. A 
unidade compõe o Complexo 
Hospitalar do Trabalhador 
e atendimento é feito 
exclusivamente pelo SUS.

Leitos de UTI
O Hospital de Reabilitação, 
construído em Curitiba 
há 11 anos, funcionava 
com capacidade limitada. 
Em julho, ganhou mais 70 
leitos e nesta semana o 
governador Ratinho Junior 
entregou dez leitos de 
UTI para atendimento de 
alta complexidade como 
neurocirurgias e cirurgias 
ortopédicas. “Vamos abrir 
vagas no ambulatório para 
todo o Paraná no quesito 
reabilitação nível 3, o mais 
elaborado da área da saúde”, 
afirmou o secretário Beto 
Preto (Saúde).

Homens fortes
Os secretários Guto Silva 
(Casa Civil) e Sandro Alex 
(Infraestrutura e Logística) 
são considerados homens 
fortes do governo Ratinho 
Junior. Os dois, hoje e 
amanhã se reúnem com 
os prefeitos da Amunorpi 
em Joaquim Távora e da 
Amunop, em Leópolis. A 
eleição de 2022 começa a ser 
desenhada no Palácio Iguaçu.

Atendimento básico
O deputado Michele Caputo 
(PSDB) apresentou projeto 
de lei que prevê a criação 
de política para qualificar a 

atenção primária à saúde 
com incentivos à melhoria 
do atendimento básico nas 
cidades. A iniciativa fortalece 
o trabalho nas unidades 
e postos de saúde, a base 
do SUS. Atualmente, um 
dos maiores desafios das 
prefeituras tem sido o custeio 
das ações e serviços de 
saúde. 

Complemento
“O Estado tem o dever 
de atuar de forma 
complementar, auxiliando 
os municípios nesta missão. 
Além do repasse de recursos 
de custeio, a Secretaria de 
Saúde pode contribuir com 
a capacitação das equipes 
e investimentos em obras 
e equipamentos”, disse 
Michele Caputo.

Tarifa Zero
A Assembleia Legislativa 
iniciou a coleta de assinatura 
ao projeto de iniciativa 
popular que assegura o 
acesso gratuito ao transporte 
coletivo urbano em todo o 
País. No País, são 39 milhões 
de usuários, enquanto 37 
milhões estão excluídos 
do sistema devido aos 
altos valores das tarifas. 
“O transporte público 
demonstra uma profunda 
desigualdade social no país. 
Num universo de 105 milhões 
de brasileiros considerados 
economicamente ativos, o 
transporte público atende 
apenas 37% dos trabalhadores. 
A maioria da população não 
tem direito ao transporte 
de qualidade”, analisou o 
deputado Romanelli (PSB).

Troco propina
“Isso é troco da propina”, 
disse um motorista ao ser 
entrevistado sobre a redução 
em média de 30% na tarifa 
cobrada em seis praças 
de pedágio na BR-277. A 
redução vale por um ano.
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Matrículas na rede municipal
Secretários escolares das ins-

tituições da rede municipal (esco-
las e centros de educação infantil 
– CMEIs) foram reunidos ontem (2), 
no auditório do Centro da Juven-
tude (Ceju), para uma reunião téc-
nica sobre o calendário de matrícu-
las para o ano letivo de 2020, sob 
a condução da equipe de Documen-
tação Escolar da Secretaria Munici-
pal de Educação.

As orientações foram repassa-
das com base Instrução Normativa 
da Secretaria de Estado da Educa-
ção e define os procedimentos de 
matrícula nas instituições e define 
prazos e critérios para chamada 
escolar, além da confirmação de 
vaga para rematrícula e matrícula 
inicial, entre outros. Os prazos vão 
de 28 a 29 de outubro no caso 
do direcionamento para o 6º ano 
do Fundamental. Na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), as matrícu-
las serão entre 4 e 8 de novembro. 
A normativa define ainda sobre a 
Educação Especial e serviços de 

apoio especializado e cadastro 
para espera de vagas.

CRONOGRAMA
O período para matrículas no 

Ensino Fundamental começa em 17 
e 18 próximos (entrega das cartas 
matrículas dos alunos de 2º a 5º 
ano em instituições diferentes das 
que estão matriculados e do Infantil 
5 que irão para o 1º ano do Funda-
mental em instituições diferentes).

De 21 a 25/10 é o prazo para 
rematrícula do 2º ao 5º ano (todas 
as séries do Fundamental) e os 
documentos necessários são: 
comprovante de residência, fatura 
de energia elétrica atual em nome 
do pai/mãe/responsável legal e 
declaração de vacinação.

Nos dias 28 e 29 deste mês 
serão recebidas as cartas matrícu-
las para o ensino do 2º ao 5º ano. 
De 30 de outubro a 1º de novem-
bro é a vez da matrícula inicial 
(recebimento de cartas matrículas 

e efetivação das matrículas de 
alunos já matriculados na insti-
tuição de ensino) – para 1º ano 
do Fundamental de nove anos das 
escolas municipais; e de 4 a 7 de 
novembro, matrícula inicial para 
o 1º ano do Fundamental – efe-
tivação de matrícula para alunos 
novos (egressos de outras redes 
e/ou municípios).

De 9 a 13 de dezembro serão 
recebidas matrículas de egressos 
(2º a 5º ano) para alunos de todas 
as séries/anos/modalidades de 
ensino, egressos e provenientes de 
outras redes de ensino, de outros 
municípios ou Estados. Para o 6º 
ano do Fundamental, os prazos são 
21 a 25 de outubro (entrega do infor-
mativo aos alunos de 5º ano da rede 
municipal) e 28 de outubro a 1º de 
novembro (efetivação de matrícula 
no 6º ano, confirmação de vaga para 
os alunos direcionados ao 6º ano e 
1ª série do Ensino Médio).

Educação infantil
Nesta modalidade, efetivação da 
rematrícula acontece de 8 a 14 de 
novembro nas escolas municipais 
e CMEIs. De 18 a 20 de novembro 
deverá ser feita a transferência 
escolar através de carta matrí-
cula. O levantamento das vagas a 
serem disponibilizadas para novas 
matrículas será feito nos dias 21 e 
22 de novembro.
O prazo para efetivação de matrículas 
novas na Educação Infantil / Creche 
(0 a 3 anos) nos CMEIs vai de 25 de 
novembro a 13 de dezembro. Matrí-
culas novas na Educação Infantil (4 – 
5 anos) e também por carta matrícula 
, em escolas e CMEIs, ocorrerão de 2 
a 6 de dezembro.
As transferências escolares entre 
instituições da Rede Municipal de 
Ensino em qualquer série/ modali-
dade de ensino ocorrerão somente 
a partir de janeiro de 2020.
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Prefeito é afastado
e secretários presos
Operação do Gaeco afasta pre-

feito e cumpre mandados de pri-
são e busca O Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) do Ministério 
Público do Paraná cumpre nesta 
quarta-feira, 2 de outubro, cinco 
mandados de prisão preventiva e 
40 mandados de busca e apreen-
são no âmbito da operação “Clep-
tocracia”, que investiga atuação de 
organização criminosa em fraudes 
a licitações, corrupção passiva, 
falsidade ideológica e peculato na 
prefeitura de Iporã.

O prefeito Rober to da Silva, 
‘Rober tinho’ (PSDB), um dos 
investigados foi alvos dos man-
dados de busca e afastado do 
cargo, sento proibido de frequen-
tar a prefeitura por determinação 
do Tribunal de Justiça.

PRISÕES 
Foram alvos dos mandados 

de prisão dois secretários muni-
cipais de Iporã (de Obras e de 
Finanças), um servidor público e 
outros dois integrantes da organi-
zação, apontados como principais 

colaboradores das fraudes.
De acordo com as investigações, 

iniciadas há dez meses pelo Núcleo 
de Cascavel do Gaeco e pela Pro-
motoria de Justiça de Iporã, o grupo 

fraudava procedimentos licitatórios 
em benefício de empresas que esta-
vam em nome de “laranjas” e que, 
na realidade, pertenciam ao prefeito 
e seus familiares.

Buscas
Dos 40 mandados de busca e 
apreensão, 34 foram expedidos 
pela Vara Criminal de Iporã e são 
cumpridas em Iporã (22), Curitiba 
(1), Umuarama (4), Santa Izabel 
do Ivaí (1), Toledo (1), Marechal 
Cândido Rondon (2), Palotina (1) e 
Tapejara (2). As buscas ocorrem em 
residências, gabinetes em secretarias 
municipais, empresas e escritórios 
contábeis. Outros seis mandados 
foram expedidos pelo Tribunal de 
Justiça e são cumpridos no gabinete 
do prefeito de Iporã, em sua resi-
dência e em sua propriedade rural, 
nas sedes de duas empresas e de 
instituição de ensino.

Suspensão de contratos
Também a partir das investigações, o Juízo determinou a suspensão do con-

trato que 12 empresas investigadas mantinham com a prefeitura, proibindo-as de 
participarem de novas licitações ou contratações com a administração pública.

Operações de R$ 1,5 milhão
Em meados de agosto, o prefeito e o ex-secretário de finanças forma denun-

ciados pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro entre os anos de 1997 e 
2001. Por meio da Promotoria de Justiça, o MP apresentou denúncia criminal contra 
‘Robertinho’ e seu ex-secretário sustentando que naquele período, eles foram res-
ponsáveis por diversas operações bancárias indevidas que movimentaram perto de 

R$ 1,5 milhão. O atual gestor era chefe de gabinete do município na época.
Na ação penal, a Promotoria relata que os dois agentes públicos realizaram 

aproximadamente 1.500 operações bancárias em contas particulares para apro-
priação de verbas municipais e posterior ocultação e dissimulação dos valores 

desviados do erário. Os dois também incorreram em peculato, mas esse crime já 
prescreveu – daí a denúncia destacar apenas a lavagem de dinheiro.

Como os fatos denunciados não têm relação com a gestão atual, o Tribunal de 
Justiça do Paraná entendeu que não cabia foro privilegiado para o atual prefeito. 

Assim, o processo ficou a cargo da Promotoria de Iporã.

DIVULGAÇÃO

AGENTES do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado cumpriram mandados na Pre-
feitura de Iporã
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Saúde nos 
municípios

O deputado estadual 
Michele Caputo (PSDB) apre-
sentou na Alep um projeto de 
lei que cria uma política espe-
cífica para qualificar a atenção 
primária à saúde no Paraná, 
com incentivos à melhoria do 
atendimento básico da popu-
lação nos municípios. A inicia-
tiva deve fortalecer o trabalho 
desenvolvido nas unidades e 
postos de saúde, que consti-
tuem a base do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Atualmente, um dos maio-
res desafios das prefeituras 
tem sido o custeio das ações 
e serviços de saúde. Muitos 
municípios aplicam hoje 
quase 30% de suas recei-
tas no setor, praticamente 
o dobro do mínimo constitu-
cional. Isso ocorre porque a 
responsabilidade do custeio 

da atenção primária é das 
prefeituras, absorvendo a 
maior parte dos atendimen-
tos em saúde.

Para Caputo, a popula-
ção não pode pagar o preço 
dessa dificuldade de finan-
ciamento do SUS. “O Estado 
tem o dever de atuar de 
forma complementar, auxi-
liando os municípios nesta 
missão. Além do repasse 
de recursos de custeio, a 
Secretaria de Estado da 
Saúde pode contribuir com 
a capacitação das equipes 
e investimentos em obras e 
equipamentos”, ressalta.

O pro je to  também 
garante a manutenção de 
ações já implementadas 
pelo Governo do Estado e 
que colocam o Paraná como 
modelo no país.

Golpistas usam 
nome da Uopeccan
Ligações e visitas nas 

residências estão sendo 
realizadas por golpistas, soli-
citando doação para a Uopec-
can. Não atenda, é golpe. 
Denúncias estão sendo feitas 
para a Uopeccan. 

Moradores estão entrando 
em contato para confirmar a 
veracidade de ligações e visi-
tas de um suposto vendedor 
que utiliza o nome da Uopec-
can para vender CD’s.  As 
ligações são referentes a 
doações via débito na conta 
de telefone e depósito bancá-
rio na conta do golpista. 

Por conta disso, a Uopec-
can comunica que, não possui 
nenhum tipo de contrato com 

a operadora de telefonia para 
que seja realizado desconto 
em fatura dos contribuintes, 
e que, não comercializa pro-
dutos nas residências e não 
possui vínculo atualmente 
com gravadoras e editoras.

A Unidade reforça que 
possui o departamento de 
telemarketing em Cascavel, 
Foz do Iguaçu e Umuarama. 
Os meios de contribuir para 
a Uopeccan são através de 
depósito bancário em conta da 
instituição, desconto na fatura 
de luz, cartão de crédito que 
deve ser feito o pagamento 
na própria instituição e boleto 
bancário gerado pelo banco 
Itaú com CNPJ da Uopeccan.

Alvos de Janot
Políticos citados no livro do 
ex-procurador-geral da República 
Rodrigo Janot pretendem 
acioná-lo na Justiça. Depois de 
incluídos na famosa “lista do 
Janot”, foram inocentados no 
âmbito das investigações da 
Operação Lava Jato. No livro 
“Nada Menos que Tudo”, que 
ainda não foi lançado mas vazou 
nas redes sociais, Janot narra 
bastidores da investigação e 
revela episódios sobre políticos 
envolvidos em enredos de 
corrupção. Nos últimos três anos, 
pelo menos 30 políticos acusados 
em delações da Lava Jato tiveram 
as investigações contra eles 
suspensas ou arquivadas nos 
tribunais superiores. 

Ecos do Palácio
O procurador-geral Augusto Aras, 
no seu discurso de posse ontem, 
ignorou a ex-PGR Raquel Dodge 
e o presidente nacional da OAB, 
Felipe Santa Cruz. 

Direita unida
Em seu discurso na posse 
de Aras, o presidente Jair 
Bolsonaro saudou o prefeito 
ACM Neto (DEM), de Salvador, 
como potencial futuro 
presidente do Brasil.

Incompetência 
O governo do Brasil boia 
à deriva sobre o mar de 
óleo bruto despejado 
criminosamente no litoral do 
Nordeste. Ninguém sabe quem 
foi, de onde vem nem por quê.  

Previdência
A derrubada do artigo que 
criava regras mais duras para 
o abono salarial na Reforma 
da Previdência, na votação 
do primeiro turno no Senado, 
pegou de surpresa e irritou 
ministros palacianos que 
receberam dias atrás, de 
aliados - entre eles o líder do 
Governo, Fernando Bezerra 
(MDB-PE) - a garantia de que 
o Governo teria votos para 
aprovar com folga o texto 
principal e derrubar destaques. 

Calendário
Conforme cálculos da equipe 

econômica, a medida 
(manutenção das regras atuais 
para o abono) reduzirá em 
R$ 76,4 bilhões a economia 
em dez anos com a reforma. 
Além da derrota, ministros 
próximos a Bolsonaro estão 
preocupados com o atraso no 
calendário e a incerteza em 
relação à data da votação em 
segundo turno.

Enchendo o cofre
O Brasil registrou recorde 
histórico de R$ 2,9 bilhões 
referentes à recuperação da 
dívida ativa previdenciária. 
O valor representa aumento 
de 11,6% em relação ao 
primeiro semestre de 2018. A 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
ainda arrecadou R$ 9,3 
bilhões referentes a créditos 
tributários e não tributários. 

Pré-sal 2.0
Tramita a “toque de caixa” na 
Câmara dos Deputados a PEC 
que define a divisão entre 
estados e municípios de parte 
dos recursos que a União 
espera obter com o leilão 
de áreas do pré-sal marcado 
para 6 de novembro. O texto 
chegou à CCJ há seis dias e 
o relator, deputado Aureo 
Ribeiro (Solidariedade-RJ), irá 
apresentar seu parecer.
 
Como é
A PEC destina 15% dos 
recursos para estados, 
15% para municípios e 3% 
especificamente para o Estado 
do Rio de Janeiro, onde ficam 
as áreas do pré-sal. 

CPI do Moro
Em resposta à demora do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, advogados de partidos 
da oposição avaliam ir ao STF 
para pedir a instalação da 
CPI para investigar a conduta 
do ex-juiz e atual ministro 
da Justiça, Sergio Moro, e 
procuradores da Lava Jato. 
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL

A empresa M.C.F. IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 
30.528.508/0001-28, torna público que REQUEREU do IAP, Instituto Ambiental 
do Paraná a AUTORIZAÇÃO FLORESTAL para o corte de árvores nativas em 
área urbana no Lote “B”, da subdivisão do Lote nº27/F-1, da Gleba 12-Jabo-
randi, do Núcleo Cruzeiro, Umuarama - PR

Encontro de 
carros antigos

Com apoio da Prefeitura, aficiona-
dos por clássicos do mundo do auto-
mobilismo puderam apreciar verdadeiras 
máquinas que o tempo não silenciou 
durante o VI Encontro de Carros Antigos 
de Umuarama – com preciosidades de 
dezenas colecionadores de veículos que 
marcaram época. O evento ocorreu na 
última semana, entre os dias 28 e 29, 
no espaço da Feira do Produtor, ao lado 
do Estádio Lúcio Pipino.

O encontro que virou tradição, atrai 
pessoas de mais idade, que circularam 
pelas ruas com veículos de época e 
foram matar a saudade, além de crian-
ças e jovens, interessados em conhe-
cer como eram os carros e motores 
numa época em que a injeção eletrô-
nica sequer era imaginada.

A exposição exibiu relíquias em estado 
original e veículos personalizados. Houve 
proibição de aceleração e som alto. O 
evento foi animado pela Banda Tennessee.

O encontro terminou às 17h de 
domingo.

Hilda Kamal 
no aterro

O Aterro Sanitário Municipal recebeu 
um grupo de alunos do curso de Técnico 
em Enfermagem do Colégio Estadual Pro-
fessora Hilda Kamal, na manhã de ontem 
(2). Eles conheceram a estrutura, funcio-
namento e cuidados ambientais do aterro.

O diretor de Meio Ambiente da Prefei-
tura, responsável pela gestão, Matheus 
Michelan Batista, explicou que são reco-
lhidas em média 80 toneladas/dia de 
resíduos orgânicos, que somam quase 
2.500 toneladas/mês. No local funciona 
também a Cooperativa dos Coletores de 
Recicláveis de Umuarama (Cooperuma), 
que recolhe cerca de 140 toneladas/mês 
em materiais por meio da coleta seletiva.

A visita foi conduzida pela chefe da 
Divisão de Controle Ambiental da Secre-
taria de Agricultura e Meio Ambiente, 
Fernanda Periard Mantovani, e contou 
com o representante do Conselho Muni-
cipal do Meio Ambiente, Lucas Matheus 
Moreira Rocha. A turma foi chefiada pelo 
professor Rafael Lopes Nicolete, da dis-
ciplina de Vigilância em Saúde.

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

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/8 a 28/9 0,5000 0,3434 0,0000
1/9 a 1/10 0,5000 0,3434 0,0000
2/9 a 2/10 0,5000 0,3434 0,0000
3/9 a 3/10 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,87% 26,72 
Vale ON -5,47% 45,10 
Brasil ON -3,40% 43,42 
ItauUnibanco PN -2,75% 33,28 
Bradesco PN -3,92% 32,15 
JBS ON -4,40% 31,50

IBOVESPA: -2,90% 101.031 pontos

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

Iene 107,23
Libra est. 0,8121
Euro 0,9131
Peso arg. 57,95

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,7% 4,1330 4,1340 -0,5%
PTAX  (BC) -0,5% 4,1540 4,1546 -0,2%
PARALELO -0,7% 4,0800 4,3500 -0,5%
TURISMO -0,7% 4,0800 4,3300 -0,5%
EURO -0,3% 4,5478 4,5501 +0,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (set) 1.584,22 0,17 4,68 5,44
Oeste (ago) 1.586,45 0,36 4,39 5,07

DÓLAR 02/10

Iene R$ 0,0388
Libra est. R$ 5,12
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1539,65 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/10

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 02/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,00 4,3% 0,0%
SOJA Paranaguá 89,50 2,9% -1,6%
MILHO Cascavel 36,00 16,1% 9,1%

SOJA 913,75 -5,75 5,1%
FARELO 300,30 -3,80 2,9%
MILHO 387,75 -4,75 4,9%
TRIGO 489,00 -9,75 5,7%

SOJA 76,44 1,1% 0,0%
MILHO 30,80 0,9% 9,3%
TRIGO 44,85 0,6% -3,6%
BOI GORDO 152,01 0,1% 0,5%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 02/10 PR DIA 30d.

Em 02/10 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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Você vai fazer contatos interessantes 
que abrirão portas para você. Há previ-
são de amizades positivas florescentes 
no futuro. Em compensação, seu cére-
bro efervescente está exigindo momen-
tos de relaxamento. Deem-se os meios 
para fazê-lo e tudo ficará melhor!

O seu entusiasmo o está levando na 
direção certa e as conversas vão levan-
tar o seu espírito. Você terá que fazer um 
esforço para conseguir algum tempo sozi-
nho e relaxar, o que você não é capaz de 
fazer no momento. Entre em contato com 
a natureza e a terra. Isso seria bom para 
recarregar as suas baterias.

G
êm

eo
s Os conflitos que estão acontecendo não 

vão atingir você e você vai ser o único 
a suavizá-los. Muito bem! O contato 
humano será a melhor forma de acal-
mar sua mente.

C
ân

ce
r

Você precisa superar sua reticência 
natural para começar a fazer um pro-
gresso mais rápido. Sua dieta está 
causando deficiências que você deve 
levar em conta para voltar aos níveis de 
energia anteriores.

Você vai fazer alguns contatos interes-
santes e novas portas se abrirão. Boas 
e novas amizades estão no horizonte. 
Você está perdendo tempo com assun-
tos sem importância e está cansado.

Alguns obstáculos na comunicação 
estão frustrando você. Não conte com 
ninguém hoje, somente com você. 
Mesmo que tenha tendência a pensar 
em coisas demais, você ficará bem se 
conseguir um pouco de ar fresco - literal 
e figurativamente falando.

Seu estado de ânimo será dinâmico. 
Suas ações estão em sintonia com o seu 
ego básico e isso o torna dinâmico hoje. 
Você está inundado com uma sensação 
de bem-estar! Você terá maior influência 
sobre os outros, mas não abuse.

E
sc

o
rp

iã
o Sua convicção e serenidade vão fazer 

com que você pareça mais confiável aos 
olhos dos outros. Sua energia vai voltar 
para você e, quando isso acontecer, 
você vai ser capaz de pensar de forma 
mais prática em como não desperdiçá-la.

Atividades em grupo e trabalho em 
equipe farão bem para seu ego. Você 
é o único que corre o risco de desgas-
tar as pessoas ao seu redor! Poupe 
os nervos dos outros, assim como os 
seus próprios!

C
ap

ri
có

rn
io Desconfie de esquemas arriscados e 

duvidosos. Não se deixe distrair com 
bobagens, você precisa de espaço 
para refletir. Sua vitalidade está em 
alta, durma mais para mantê-la assim.
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O ambiente estará alegre e harmonioso. 
Você não ficará decepcionado com 
aqueles que o rodeiam e festividades 
estão próximas. Você está cada vez 
mais em forma e ficará satisfeito com 
seus esforços. Reduza o consumo de 
doces, eles não são a recompensa ideal.

Você vai estar cheio de autoconfiança, 
talvez até demais, e isso pode levá-lo a 
conflitos. Você sente uma necessidade 
crescente de se movimentar e não 
consegue ficar parado. Canalize essa 
energia para o esporte e isso também 
irá regular o seu apetite.
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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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Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
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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

l REDE GLOBO

l SBT l RECORD

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

IV
ID

ENG
RENAGEM

ESTATALSE
TEUGOMS
IRC

ARIDAD
E

ELIPSEEIA
OMC

ATAON
MFRENESI

COALACAV
UVARISTE

FRAGMENTAR
MIRR

ATHNS
SICROATA
CARÃOMAR

I

GORROCASO

Período de
promoções
em super-
mercados

Elemento
mecânico
de rodas
dentadas

Poema
lírico com
estrofes

simétricas
Empresa 
perten-
cente ao
Governo

(?)-
sagrada,
planta
laxante

Órgão diri-
gido por
Tedros

Adhanom

Pronome 
possessivo
masculino

Prática 
de Madre
Teresa de 
Calcutá

Upper (?)
Side, bair-
ro de Nova

Iorque

A moda
que se

inspira no
passado

Tão
grandes
(fem.)

Em (?):
em

posição
erguida

Animal
como o
dogo

argentino

(?) de
leite:

função de
mucamas

Nascido
no país de

capital
Zagreb

(?) 
Alexandre,

modelo
brasileira

Cada in-
vestigação

de um
detetive

Chapéu
do Saci
(Folc.)

Resina
aromática

Dar um
(?): re-

preender

Fruto da
videira

Quebrar;
dividir

Supressão
de termo
na frase

Marsupial 
da Oceania

Ondas
Médias
(abrev.)

Expressão
de ânimo
Ferramen-
ta agrícola

Excitação
(fig.)

Sofrer
prejuízo

Busca
Sucesso
de Rita

Lee

Nesse (?): ao longo de
Marca arquitetônica
do prédio da Fiocruz,

no Rio de Janeiro

Molho que acom-
panha churrascos 
Unidade de ângulo 

no transferidor

Possível efeito do
calor intenso (pl.)
Reduto eleitoral 
de Collor (sigla)

3/oms. 4/mari. 5/mirra — riste. 6/elipse. 7/frenesi.

Malhação 
Lígia proíbe Filipe de levar 

Rita para sua casa. Carla ter-
mina o noivado com Madureira. 
Milena pede que Vânia desista 
de processar Karina. Camelo 
alerta Raíssa para o compor-
tamento expansivo de Nanda. 

Éramos seis 
Júlio pede para Marion ir 

embora. Lola escreve para as 
irmãs dizendo para não irem, 
mas Júlio a impede de enviar 
a car ta. Almeida se ofende 
com uma brincadeira de Júlio. 
Lúcio não passa no teste de 

Tião, e Alfredo se irrita. 

A dona do pedaço
 Jô afirma a Régis que não 

mudará seu depoimento para a 
Polícia e os dois se enfrentam. 
Fabiana garante a Márcio que 
acabará com a confeitaria 
de Maria da Paz. Fabiana 
ameaça Sueli para conseguir 
as receitas dos bolos de Maria. 

 

As aventuras de Poliana 
Os meninos do MaGaBeLo 

não conseguem acompanhar o 
ritmo de Ester nas brincadeiras 
e estranham o fato da menina 
não se cansar. Gabi aparece na 

audição de Vini. 

Cúmplices de um resgate 
Os capangas de Geraldo 

apostam quem conseguirá dar 
o primeiro beijo em Laurinha. O 
pastor sugere que aproveitem a 
peça para fazer uma festa sur-
presa para Manuela. Otávio faz 
manobras de skate para mos-
trar para Mateus. 

Topíssima 
Antonio pede emprego na 

universidade para Beatriz. 

Dagober to pede para falar 
a sós com Sophia. Ele pede 
para ela ajudá-lo a se aproxi-
mar de Andrea. Beatriz aceita 
dar um emprego para Antonio 
na faculdade. 

O rico e Lázaro 
Nabucodonosor elogia a bon-

dade de Daniel. Na companhia de 
Abednego, o governador encontra 
Ezequiel. Nitócris humilha Kas-
saia. Zac vai até a Casa da Lua 
e pede bebida. Nebuzaradã trata 
Kassaia com frieza. Ravina fica 
indignado ao saber da atitude 
agressiva de Absalom. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“É costume de 
um tolo, quando 
erra, queixar-se 
dos outros. É 

costume de um 
sábio queixar-se 
de si mesmo”. 

(Sócrates)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário hoje 
-, Célia Pauliv, Luciano Francisco de Oliveira 
Leandro, Priscila Rebucci Bezerra de Araújo, 
Wilson Mauri Schmidt, Hissao Kume e José 

Antonio Zago. Da coluna: felicidades!

Arca de Noé
A Semana da Cultura ( de 6 a 12 de outubro) da 
Fundação de Cultura e Turismo destaca no Centro 

Cultural Vera Schubert, o espetáculo infantil 
“A Arca de Noé”, inspirado na obra do poeta 

Vinícius de Moraes. Será no dia 12 de outubro,  a 
partir das 20h. Traga seus filhos, netos e sobri-
nhos para  mergulhar na imaginação de um dos 

maiores poetas da literatura brasileira. 

PORTRAIT
 NAYANE MONTANHER é uma das candidatas ao concurso  Miss Umuarama  que acon-
tece dia 18 de outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, coordenação 

Cris Ranzani e foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA

CLASSE A
O Grupo Uvel recebe convidados ilustres da GM na noite desta 

quinta-feira (3) para a entrega oficial de mais um valoroso 
prêmio Classe A, que destaca ano a ano a performance da 
Concessionária Uvel, em Umuarama. O mês de setembro 

foi cenário da entrega em Jaraguá do Sul e Brusque / SC-, 
e outubro outorga a premiação para os diretores Ivanildo 

Coutinho e Joaquim Costa Pereira. Aplausos mais uma vez aos 
colaboradores Uvel e aos valentes empresários.
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Mister  Umuarama
A coluna desta quinta-feira destaca seis candidatos ao concurso  Mister  

Umuarama  que acontece dia 18 de outubro, no Centro Cultural Vera Schu-
bert, juntamente com o Miss Umuarama. O evento sempre ganha coreografia, 
luzes e performance elogiadíssimas.   A realização é PróArte com coordena-

ção de Cris Ranzani -, e fotos são exclusivas do  Studio Paulo Quinalia.

ADRIAN CATO GUSTAVO SMITH

JÚLIO PEDRO TESOLIN MARCELO VIEIRA

IGOR FERNANDES

MATEUS VERNILLO
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EXTRAVIO DE ALVARÁ 

RODOLFO MARCIR RECH, firma 
inscrita nº CPF 020.362.051-86, 
situada na Rua Sarandi, 5432, 
Zona III, CEP87502-090, nesta 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 31.015. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal. 

 EXTRAVIO DE ALVARÁ 

E G DA SILVA ALVES CARTU-
CHOS - ME, firma inscrita nº CNPJ 
07.786.336/0001-70, situada na 
Rua Itaúna, 3942, Jardim San Mar-
tin, CEP 87508-130, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 26.065. Com 
esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal. 

CRUZE SEDAN 1.8 LT .................................11/12 ................................VERDE .................................... COMPLETO, AUT .............................................................................. R$ 43.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT .................................14/14 ................................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 52.900,00
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 ....................17/18 ................................PRETO .................................... 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
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
ONIX 1.4 LTZ AT. ...........................................19/19 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 3.800 ........................................ R$ 61.900,00
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
TRACKER PREMIER TURBO ......................17/18 ................................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................................................... R$ 86.900,00
TRACKER PREMIER TURBO ......................17/18 ................................VERMELHO .......................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................................................... R$ 85.900,00

 EXTRAVIO DE ALVARÁ 

COMERCIAL DE ALIMENTOS 
ALTERNATIVO LTDA – ME, firma ins-
crita nº CNPJ 05.343.551/0001-
71, situada na Rua Arapongas, 
4613, Centro, CEP 87502-180, 
nesta cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 24.127. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal. 
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Cooperjovem   Os 
cursos da área da 
saúde da Unidade de 
Toledo participaram do 
programa Cooperjovem, 
da Cooperativa C.Vale, em 
Palotina, levando diversos 
serviços aos alunos das 
escolas do município. 
Durante três dias, cerca 
de 450 estudantes de 14 
escolas participaram do 
evento de encerramento 
do programa que orienta 
estudantes sobre a 
forma de funcionamento 
do cooperativismo e 
sobre os benefícios. 
O apoio da Unipar foi 
levado pelos cursos de 
Educação Física, Estética 
e Cosmética, Farmácia 
e Fisioterapia, que 
ofereceram atendimentos 
como aferição de pressão 
arterial, massagem 
relaxante, teste de 
glicemia, embelezamento, 
alongamentos e 
orientações. 

Assistência ao parto   A 
coordenadora do curso 
de Enfermagem da 
Unidade de Francisco 
Beltrão, professora 
Ledia¬na Dalla Costa, e 
a aluna Thayna Gabriella 
Mendes estiveram em São 
Paulo para representar 
a Unipar no Siaparto 
(Simpósio Internacional de 
Assistência ao Parto). As 
inovações e a necessidade 
de fortalecimento de boas 
práticas na assistência 
ao parto foi o foco do 

debate. O evento é 
dedicado aos profissionais 
da saúde interessados 
em transformar a 
assistência brasileira ao 
parto, a partir de ensaios 
clínicos e estu¬dos 
atuais, referendados 
por pesquisadores de 
to¬do o mundo. Para 
a acadêmica Thayna, 
participar do Siaparto 
foi uma oportunidade 
de aprofundar seu 
conhecimento sobre 
parto de gestantes de 
risco e como melhorar o 
atendimento.

Profissão   A equipe da 
Unipar de Toledo está 
promovendo círculos de 
diálogos com os alunos 
do Ensino Médio para 
auxiliar na escolha da 
profissão e esclarecer 
dúvidas. Professores 
e coordenadores da 
Universidade vão até os 
estudantes com diversas 
informações sobre 
os cursos, profissões, 
carreiras e vestibular. 
A Instituição já esteve 
nos colégios Esperança 
Favaretto Covatti e 
Presidente Castelo Branco 
– Premen e no colégio 
do Jardim Europa, onde 
centenas de alunos foram 
atendidos. A iniciativa é 
uma oportunidade dos 
futuros universitário 
verem aonde se adequam 
melhor, quais habilidades 
possuem e se a escolha 
deles faz sentido.

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

Ouro no Paraciclismo

Emoção
“Estou muito feliz por mais essas 
conquistas, venho me esforçando dia-
riamente para melhorar meu desem-
penho e aumentar minha resistência, 
mas sem o apoio que recebo nada 
disso seria possível, por isso agradeço 
primeiramente a Deus por me propor-
cionar mais está conquista e também 
sou muito grato a meus familiares 
que me apoiam diariamente e a meus 
amigos por nunca deixarem de acredi-
tarem em mim”, ressaltou Augusto.

Sequência de 
treinos
O atleta segue treinando diariamente 
para futuras competições e afirmou 
que novos objetivos vão ser alcança-
dos ainda este ano. Recentemente 
o paratleta foi homenageado pelo 
prefeito de Pérola Darlan Scalco, que 
também é presidente da Associação 
dos Municípios do Paraná, com a 
estrega de uma placa de honra ao 
mérito pelas recentes conquistas e 
por ser um grande exemplo que tem 
se tornado para a comunidade.

O paraciclista Augusto Dalto de 
Pérola participou no último final de 
semana da 3ª etapa da Copa Brasil 
de Paraciclismo, sediada em Leme/
SP. O paratleta representou a equipe 
do Paranavaí garantindo duas conquis-
tas de ouro na categoria Tricycle MT2.

Na especialidade de contrarreló-
gio e resistência, Dalto teve um ótimo 
desempenho e confirmou o favori-
tismo, garantindo o primeiro lugar do 
pódio por duas vezes.

AUGUSTO após receber suas medalhas de ouro da 
competição
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Macrorregional Bom de Bola
Hoje (3) oito municípios recebem a 

fase macrorregional do Bom de Bola. 
A etapa é dividida em duas categorias 
para alunos-atletas de 12 a 14 anos 
e de 15 a 17 anos. Em um mês foram 
realizadas 32 partidas regionais, que 
classificaram representantes para 
esta nova fase da competição, que faz 
parte dos jogos Escolares do Paraná 
na modalidade futebol.

A partir desta etapa a competição 
contará com a parceria do instituto 
Bom de Bola e de Santa Catarina, que 
vão fornecer os uniformes e bolas para 
as equipes finalistas. A macrorregio-
nal se encerra no dia 6 (domingo) de 
outubro e será sediada em Tuneiras 
do Oeste, Nova Santa Rosa, Prachita, 
Paulo Frontin, Lapa, Astorga, Guara-
cil e Nova Santa Barbara. A fase final 
acontecerá em Campo Mourão entre 
os dias 25 e 30 deste mês.

O Núcleo Regional de Educação 
(NRE) de Umuarama está sendo repre-
sentados pelos municípios de Icaraíma 

Classificação
Para se classificar para a fase final que será sediada na cidade de Campo Mourão 

entre os dias 25 a 30 de outubro. As equipes terão que lutar para ficar em primeiro 
ou segundo lugar na colocação dos grupos da macrorregional, os times que represen-

tam o núcleo de Umuarama terão até domingo (6) para conseguir se classificar.

(CE Desembargador Antônio F.F da Costa 
do Feminino B) pelo município de Nova 
Olímpia (CE Duque de Caxias pelo Femi-
nino A e o Masculino B) e Umuarama 

(CE Bento Mossurunga no Masculino 
A) estes foram os times classificados 
pela fase anterior regional que ocorreu 
no munícipio de Icaraíma.

UMA das últimas partidas da fase regional do futebol de campo masculino

DIVULGAÇÃO

A árbitra de futebol Edina 
Alves Batista de Goioerê, 
foi indicada para o quadro 
Fifa 2020. A Comissão de 
Arbitragem da CBF enviou, 
nesta semana, a lista de árbitros 
assistentes, homens e mulheres, 
indicados para a temporada 
2020. Os nomes estão em 
análise pelo departamento de 
arbitragem da entidade máxima 
do futebol mundial.

DIVULGAÇÃO
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