
O primeiro semestre revela aumento na inadimplência no pagamento do IPVA no 
Paraná. O índice é de 19,9% em relação ao valor lançado, o que significa crescimento 

sobre 2018, que registrou inadimplência de 19,0% sobre o ano anterior, que havia 
sido de 18,2%. Mais de 1,3 milhão de veículos (31,5% da frota) do PR estão com valo-

res pendentes. A Receita Estadual deixou de arrecadar R$ 691 milhões, apenas em 
relação ao IPVA de 2019, de um total previsto de R$ 3,47 bilhões.

Aumenta a inadimplência
e cai arrecadação de IPVA
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Mesa diretora da 
Câmara Municipal presta 
contas do 1º semestre 
na segunda-feira 
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Lava Jato apresenta 
alegações finais no 
caso de corrupção 
envolvendo a PR-323 
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Na faixa
Cadeirante e sobrinha adolescente são atropelados 

quando atravessavam a avenida Rio Grande do Norte pela 
faixa de pedestres no entorno da Praça Tamoyo. Acidente 

aconteceu na tarde da quinta-feira (11). Motorista 
não habilitado foi ouvido pela Polícia Militar e depois 

liberado, mas o carro ficou apreendido. 
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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.

03 05 06 07 17 19 25
concurso: 0174

06 12 20 22 43 46

concurso: 1959
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 13455

01 04 25 27 29 37
concurso: 2168

concurso: 5017

11 18 28 30 69

concurso: 5404

84.758
81.824
91.850
17.501
02.088

FEVEREIRO

GOIÁS/GO

concurso: 1838

01 03 05 08 09 10 12 15 
16 18 20 21 22 23 25

concurso: 1985

01 10 12 14 22 26 31 
35 37 41 44 48 54 55 

56 66 72 78 87 95

02 03 12 29 31 39

04 10 21 40 61 68 71Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
09/07 - 07h56

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Sexta

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
01/08 - 00h12


26 11 


24 13

Sexta




24 9 


22 10

SábadoSábado

Cheia
16/07 - 18h39

SolSol SolSol

‘‘

‘‘
 Fake News - as mentiras 
que o tempo desmente ‘‘

‘‘

Um dito popular diz que nada é melhor do que um dia após o outro. 
As pessoas sábias dizem que é preciso dar tempo ao tempo. Inspirado 
nessas frases, na sabedoria da humanidade, dá pra dizer: não se 
preocupe, a vida se encarregara de mostrar a verdade e o tempo se 
encarregará de fazer justiça. 

Vemos tanta gente, muitas vezes desesperada, dizendo: como 
pode? Será que Deus não vê o que eles estão fazendo? Será que 
sempre vencem aqueles que mentem, aqueles que enganam? Calma! 
O tempo se encarregará de mostrar a verdade. Não adianta querer 
apressar o rio, ele corre sozinho. 

Quantas vezes nós testemunhamos situações em que certas pes-
soas agiram com falsidade, má intenção e depois de algum tempo a 
verdade veio à tona e a vida se encarregou de fazer justiça? Quantas 
vezes já percebemos isso? É comum também ver pessoas sofrendo 
pelas atitudes do passado, pelas sementes ruins que um dia plantaram.

Se alguém te fez algum mal, atingindo-te com comentários maldo-
sos, com mentiras, com calúnias, tenha calma, às vezes é melhor não 
dizer nada. O inferior reage, o superior cala. O tempo passa e mostra 
que existem pessoas que sofrem em silêncio. Claro, não estou dizendo 
para você nunca reagir; apenas, que em muitos casos, o silêncio é a 
melhor resposta. 

A vida se encarrega de mostrar a verdade. Quem planta a semente 
da maldade só poderá colher maldade, fruto da maldade. É só uma 
questão de tempo. 

Então, não perca tempo querendo retribuir as maldades que os 
outros te fazem. Não se deixe contaminar por esses sentimentos mes-
quinhos. Não encha o seu coração de rancor. Tudo retorna para nós 
de alguma forma, algum dia. 

Se você já fez sua parte, dizendo o que precisa ser dito, mostrando 
a realidade das coisas, não se omitindo em questões que exigiam uma 
postura de justiça; se você fez isso, confi e! Um dia os outros saberão 
distinguir a calúnia da verdade. 

Por isso, caro leitor, nessa época de muitas fake news, mantenha a 
tranquilidade, fi que em paz, pois não há segredo que não seja revelado 
e não há mentira que não seja descoberta. A verdade liberta e sempre 
será mais forte que a mentira.

 “Aqui está a 
síntese da socie-
dade brasileira. 

Quem quer 
conhecer o Brasil, venha 

ao Parlamento. Está 
aqui o Brasil e estão aqui 
também os problemas do 

Brasil, é daqui que nós 
vamos resolver os proble-

mas do Brasil.” 

O presidente da 
Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), 
mandou recados 
e defendeu os parlamenta-

res em seu discurso antes de 
anunciar o resultado da vota-

ção da reforma da Previdência 
no plenário da Casa.  
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Base salarial
No Paraná, o vencimento recebido pelo Governador é definido 
por Lei estadual que estabelece que, deve ser igual ao subsídio 
mensal percebido pelo ministro presidente do STF. Essa lei 
também fixa a remuneração do Vice-Governador em 95% do 
salário do Governador; e fixa a remuneração dos Secretários de 
Estado em 70% dos vencimentos do Governador.

Salário 
congelado

O projeto de lei que 
limita e congela a remu-
neração mensal do Gover-
nador do Estado em R$ 
33.763,00 até dezem-
bro de 2022, foi apro-
vado em primeiro e em 
segundo turno de vota-
ção, em duas sessões 
plenárias, sendo uma 
ordinária e outra extraor-
dinária, realizadas na 
quar ta-feira (10), na 
Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep).

Com a dispensa de 
votação da redação final 
aprovada, o texto segue 
agora para sanção, ou 
veto, do governador Rati-
nho Jr (PSD).

A proposição é assi-
nada pelos nove parla-
mentares que integram a 
Mesa Diretora da Casa, 
presidida pelo deputado 
Ademar Traiano (PSDB), 
que tem como primeiro-
-secretário o deputado 
Romanelli (PSB) e segun-
do-secretário o deputado 
Gilson de Souza (PSC).

Na justificativa, os 
autores lembram que 

ao final do ano passado 
o Senado Federal apro-
vou um reajuste 16,38% 
para os vencimentos dos 
ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
o qual passou a ser na 
ordem de R$ 39.293,32, 
com efeito direto sobre a 
remuneração do Gover-
nador paranaense. Isto 
porque os salários dos 
ministros do STF servem 
de teto salarial do fun-
cionalismo público no 
país e também são parâ-
metros para definição 
dos salários do Governa-
dor, Vice e Secretários.

Ainda de acordo com 
os autores, a medida 
representa significativa 
economia para os cofres 
públicos já que o conge-
lamento do salário do 
Chefe do Poder Execu-
tivo deverá vigorar por um 
prazo de cerca de quatro 
anos, e tem repercussão 
direta sobre o teto defi-
nido para a remuneração 
de autoridades, funcioná-
rios e servidores aposen-
tados de todo o estado.

ROMANELLI, com Traiano, é um dos deputados que assinou a proposta aprovada 
em duas discussões e votações na Alep

ORLANDO KISSNER/ALEP

Recesso
Devido ao recesso parlamentar, a próxima sessão plenária, 
conforme anunciado pelo presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), deputado Ademar Traiano 
(PSDB), será realizada no dia 5 de agosto, a partir das 14h30 
(horário regimental). Mas os trabalhos na Assembleia não 
param. A Casa segue funcionamento normalmente nesse 
período em que não acontecerá sessões plenárias.

Pedágio
Um projeto de lei que obriga concessionárias de pedágio 
de todo o estado a divulgar em suas praças de cobranças o 
cronograma de obras previstas no contrato de concessão foi 
aprovado em redação final na Alep. A proposta é assinada 
pelo deputado Anibelli Neto (MDB). O relatório com o 
calendário de obras terá que ser atualizado semanalmente.

Estudo
Um estudo realizado pelo 
Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria de 
Estado da Administração 
e da Previdência (SEAP), 
anexado ao projeto, revela 
que a aplicação do novo teto 
constitucional, aprovado 
pelo Senado ao final do 
ano passado, representa 
importante impacto aos 
cofres públicos. O reajuste 
provoca o seguinte aumento 
anual sobre a folha de 
pagamento do Estado: ela 
passa de R$ 10.245.386,70 
(dezembro de 2018) para R$ 
10.518.546,60 (janeiro de 
2019), impacto facilmente 
observado também se 
nos debruçarmos sobre os 
dados mensais da folha de 
pagamento do Paraná: era 
R$ 788.106,67 (dezembro 
de 2018) e seria de R$ 
809.118,97 no mês seguinte 
(janeiro de 2019).

 ‘Reajuste zero’
A Associação Comercial 
do Paraná divulgou uma 
carta aberta à população 
paranaense em que defende 
que o governo do Estado não 
conceda nenhum reajuste 
salarial aos servidores 
públicos. A entidade alega 
que o Paraná, como outros 
estados, segue trajetória 
insustentável de aumento 
na folha de pagamento de 
salários e proventos, tudo em 
detrimento de investimentos 
em infraestrutura. “Não é 
momento de reajuste no 
setor público, pois essa conta 
o Estado e a Sociedade não 
têm como pagar”. A entidade 
também que: “não há como 
aumentar a carga tributária, 
pois ela mesma provoca a 
baixa de arrecadação, em 
virtude da diminuição que 
esse aumento causa na 
produção, no consumo e nos 
investimentos”.
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Cerca de 400 servi-
dores públicos estaduais 
que passaram a noite na 
Assembleia Legislativa dei-
xaram o local após acordo 
com os deputados. Eles 
desocuparam as galerias 
da Casa logo após a ses-
são, depois que o pre-
sidente da Assembleia, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), anunciou que os 
parlamentares tentariam 
intermediar a negocia-
ção entre o funciona-
lismo e o governo do 
Estado sobre o reajuste 
salarial da categoria.

Os manifestantes, 
então, armaram barracas 
na frente das entradas do 
Palácio Iguaçu à espera de 
uma nova proposta do Exe-
cutivo. Uma reunião entre 
representantes dos sindi-
catos do funcionalismo 
e do governo estava pre-
vista para a quarta-feira, 
mas acabou adiada o 
dia seguinte (11).

A sessão foi a última 
antes do recesso par-
lamentar. Os deputa-
dos, agora, só retomam 

Acampados
no Palácio

Greve
Em greve desde o último dia 25 e com os salários con-

gelados desde 2016, os servidores rejeitaram a proposta e 
mantiveram a paralisação. O governo apresentou outra pro-
posta, prevendo o pagamento de 2% de reajuste em janeiro 

de 2020, e o restante parcelado até 2022, conforme o projeto 
original. O Fórum das Entidades Sindicais (FES/PR) manteve a 
posição de reivindicar a reposição imediata da inflação, mas 
admitiu a possibilidade de aceitar o pagamento parcelado, 

desde que o governo pague os 2% já em outubro.

os trabalhos em 5 de 
agosto. “Já há uma certa 
satisfação em relação 
ao percentual de 2% e 
outras condicionantes 
serão resolvidas. Tem 
que ter compreensão 
e acho que é possível 
chegarmos a um deno-
minador. Não queremos 
o confronto, queremos 
pacificar, encontrar uma 
solução”, disse Traiano.

Os servidores reivin-
dicam reajuste de 4,94% 
relativo à inflação de abril 
de 2018 a maio de 2019. 
Na semana passada, o 
encaminhou à Assem-
bleia projeto prevendo 
reajuste de 5,09% parce-
lado até 2022, com paga-
mento de 0,5% a partir 
de outubro deste ano; 
1,5% a partir de março 
de 2020; 1,5% a partir de 
janeiro de 2021 e 1,5% a 
partir de janeiro de 2022. 
As duas últimas parcelas 
ficariam condicionadas 
ao crescimento da receita 
do Estado em relação ao 
ano anterior em 6,5% e 
7%, respectivamente.

Placar da Previdência
Na reforma da Previdência, 26 
deputados paranaenses votaram 
pela aprovação: Aline Sleutjes 
(PSL), Aroldo Martins (PRB), Boca 
Aberta (Pros), Christiane Yared 
(PR), Diego Garcia (Pode), 
Evandro Roman (PSD), Felipe 
Francischini (PSL), Filipe Barros 
(PSL), Giacobo (PR), Hermes 
Parcianello (MDB), Leandre 
(PV), Luiza Canziani (PTB), 
Luizão Goulart (PRB), Luiz 
Nishimori (PR), Paulo Martins 
(PSC), Pedro Lupion (DEM), 
Ricardo Barros (PP), Schiavinato 
(PP), Rubens Bueno (PPS), 
Sérgio Souza (MDB), Sargento 
Fahur (PSD), Stephanes Junior 
(PSD), Toninho Wandscheer 
(Pros) e Vermelho (PSD). 

Os contras
Seis paranaenses votaram 
contra: Aliel Machado (PSB), Enio 
Verri (PT), Gleisi Hoffmann (PT), 
Gustavo Fruet (PDT), Luciano 
Ducci (PSB) e Zeca Dirceu (PT). 
Os três partidos fecharam 
questão contra a reforma. PSB e 
PDT tiveram algumas defecções. 
Dez deputados do PSB e oito do 
PDT votaram a favor da reforma.

Aposentadoria
O deputado Rubens Bueno 
(PPS-PR) entrou com ação 
popular na Justiça Federal do 
Distrito Federal em que pede 
a suspensão dos efeitos do 
acórdão do TCU que permite aos 
magistrados - que ingressaram 
na carreira antes de 1998 - 
contar o tempo trabalhado 
como advogados, mesmo sem 
contribuição à Previdência, 
para requerer aposentadoria. 
“Trata-se de um absurdo que 
vai de encontro ao interesse 
público e que beneficia uma das 
categorias mais privilegiadas 
do país. Com a ação, queremos 
invalidar esse ato que é ilegal, 
imoral e lesivo ao patrimônio 
público e à moralidade pública”.

Ideologia de gênero
A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação e 

outras duas entidades de defesa 
dos direitos humanos entraram 
com ação no STF ação, com 
pedido cautelar, que questiona 
a lei municipal de Londrina que 
veda a promoção da ideologia 
de gênero nas escolas. A ação 
será julgada pelo ministro 
Roberto Barroso.

Sem fracking
A exploração do gás de xisto 
pelo método de fratura 
hidráulica (fracking) está proibida 
definitivamente em todo 
território paranaense. A lei - de 
autoria de Evandro Araújo (PSC), 
Goura (PDT), Marcio Pacheco 
(PDT) e Cristina Silvestri (PPS) - 
foi sancionada pelo governador 
Ratinho Junior e também 
determina a proibição das demais 
modalidades de exploração 
do solo que possam ocasionar 
contaminações do lençol freático 
e acidentes ambientais ou ainda 
prejudicar a saúde.

Caixa 2 é crime
A Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado aprovou a 
criminalização do caixa dois 
eleitoral - parte do pacote 
anticrime enviado ao Congresso 
pelo ministro Sérgio Moro 
(Justiça e Segurança Pública). 
Pelo texto aprovado, torna-se 
crime “arrecadar, receber, 
manter, movimentar ou utilizar” 
dinheiro, bens ou serviços 
monetizáveis que não estejam 
registrados na contabilidade 
oficial de campanha. A pena 
prevista é de dois a cinco 
anos de prisão. A mesma 
punição vale para quem doar, 
contribuir ou fornecer os 
recursos para os candidatos e 
integrantes de partidos. 

Sinalização viária
O Tecpar firmou convênio com 
o Detran/PR e nos próximos 12 
meses vai analisar a qualidade 
da sinalização viária de 104 
cidades do Paraná e se atende 
as determinações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e 
demais legislações.
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Sancionada a Lei
do Fracking no PR

A exploração do gás de xisto 
pelo método de fratura hidráu-
lica (fracking) está proibida defi-
nitivamente em todo território 
paranaense. O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior (PSD) san-
cionou a lei que proíbe a prática 
no Paraná. O projeto de lei assi-
nado pelos parlamentares Evandro 
Araújo (PSC), Goura (PDT), Marcio 
Pacheco (PDT), e pela deputada 
Cristina Silvestri (PPS), foi apro-
vado pelos deputados estaduais 
no mês passado na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). A 
lei também determina a proibi-
ção das demais modalidades de 
exploração do solo que possam 
ocasionar contaminações do len-
çol freático e acidentes ambien-
tais ou ainda prejudicar a saúde.

O texto prevê ainda a revoga-
ção da Lei Estadual nº 18.947, 
de 22 de dezembro de 2016, que 
tratava da suspensão da explora-
ção do gás de xisto pelo método 
fracking por um período de dez 
anos em todo o Estado.

A lei é oriunda do projeto de 
lei nº 873/2015, assinado pelo 
deputado Marcio Pacheco e pela 

Importância
“O Paraná mais uma vez sai na frente em relação à proteção da sua água, ar 

e solo fértil. Durante todo o processo, mostramos que o fracking não atende à 
vocação do Estado e que seu uso poderia trazer um dano irreparável ambiental 
e econômico, pois onde foi feito no mundo, deu errado”, explicou o deputado 
Evandro Araújo. Para Márcio Pacheco, a proibição é importante para proteção 
ambiental e do agronegócio. “O agronegócio é a principal fonte de riqueza do 

Paraná. O fracking traz um dano irreparável e irreversível ao meio ambiente e a 
produção agrícola”, ponderou.

Cristina Silvestri comemorou a sanção da lei, o que considerou um avanço. 
“A sanção da lei que proíbe o fracking coloca o Paraná na vanguarda pela defesa 

do meio ambiente”.

DEPUTADOS Márcio Pacheco, Evandro Araújo, Cristina Silvestri e Goura, autores do projeto que deu origem 
à lei que proíbe o fracking no Paraná

DÁLIE FELBERG/ALEP

deputada Cristina Silvestri; pelo 
deputado estadual licenciado e 
atual secretário de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, Mar-
cio Nunes (PSD); pelo deputado 

estadual licenciado e atual secre-
tário-chefe da Casa Civil, Guto Silva 
(PSD); pelo ex-deputado estadual e 
hoje deputado federal, Schiavinato 
(PP); e pelos ex-deputados Rasca 
Rodrigues e Fernando Scanavaca.

MÉTODO
O “fracking” é a tecnologia 

usada para a extração do gás de 
xisto mediante poços cavados na 
rocha nos quais são injetados água 
sob pressão, além de produtos 
químicos considerados tóxicos e 
poluentes. O resultado é a conta-
minação da água, solo e ar, colo-
cando em risco a biodiversidade e 
impedindo a produção e o desen-
volvimento agrícola.
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PR tem queda na arrecadação
e aumento na inadimplência

O primeiro semestre deste ano 
revela aumento na inadimplência 
no pagamento do IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores) no Paraná. O índice 
é de 19,9% em relação ao valor lan-
çado, o que significa crescimento 
sobre 2018, que registrou inadim-
plência de 19,0%; e sobre o ano 
anterior, que havia sido de 18,2%.

Mais de 1,3 milhão de veícu-
los do Paraná estão com valores 

pendentes, o que representa 31,5% 
da frota de 4,3 milhões de veículos 
tributados no Estado. Por enquanto, 
a Receita Estadual deixou de arre-
cadar R$ 691 milhões, apenas em 
relação ao IPVA de 2019, de um total 
previsto de R$ 3,47 bilhões.

Para rever ter a queda na 

arrecadação, a Receita Estadual 
vai intensificar a fiscalização 
no segundo semestre, segundo 
informa o diretor Luiz Moraes 
Júnior. De acordo com ele, estão 
sendo planejadas várias ações em 
conjunto com a Polícia Militar, a fim 
de cobrar os devedores.

Facilidade
O IPVA pode ser pago com crédi-
tos obtidos com o Programa Nota 
Paraná, pelo qual a Secretaria da 
Fazenda devolve parte do imposto 
ao contribuinte que pede nota fiscal. 
Para isso, o interessado deve acessar 
o portal do Nota Paraná, em novem-
bro, para transferir os créditos para 
pagamento do IPVA do ano seguinte.
Em 2017, 39 mil veículos se bene-
ficiaram com o programa, usando 
R$ 6,1 milhões devolvidos ao 
contribuinte para quitar o imposto. 
O IPVA de 2018 foi pago com os 
recursos da Nota Paraná por 106 
mil proprietários de veículos, no 
valor de R$ 13,2 milhões.
Em relação ao IPVA deste ano, 117 
mil veículos usaram recursos devol-
vidos pelo programa Nota Paraná, 
no valor de R$ 15,5 milhões.
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

O pres idente da 
Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
disse ontem (11) que 
espera concluir a vota-
ção em dois turnos da 
proposta de emenda à 
Constituição (PEC 6/19) 
da reforma da Previdência 
até esta sexta-feira (12).

Ao chegar à Casa, 
Maia afirmou que vai 
trabalhar para concluir 
a etapa de votação do 
primeiro turno ainda na 
noite da quinta-feira. “E 
vamos votar o segundo 
turno amanhã (sexta-
-feira). Essa é a minha 
expectativa”.

Na quarta-feira (10) à 
noite, o plenário aprovou 
o texto original da reforma 
da Previdência por 379 
votos a favor e 131 con-
tra. Na sequência, os 
deputados rejeitaram um 
destaque que pretendia 
retirar os professores 
da reforma da Previdên-
cia. Por 265 a 184, com 
duas abstenções, os 
parlamentares decidiram 

manter as regras para os 
professores que constam 
no texto-base.

Maia continua a nego-
ciação com líderes parti-
dários sobre destaques e 
emendas. Os destaques 
mais aguardados são o 
que aumenta a aposenta-
doria para as trabalhado-
ras da iniciativa privada e 
o que suaviza as regras de 
aposentadorias para poli-
ciais e agentes de segu-
rança que servem à União.

O pres idente  da 
Câmara também disse 
não ter garantia de que 
um destaque do PDT, que 
diminui a idade mínima 
de aposentadoria dos 
professores da ativa 
para 52 para as mulhe-
res e 55 anos para os 
homens será rejeitado 
pelo plenário. Segundo 
Maia, as propostas 
relacionadas a essa 
categoria são difíceis, 
mas destacou que, se 
for aprovado, o impacto 
fiscal ao longo dos dez 
anos não é tão elevado.

MAIA continua a negociação com líderes partidários sobre destaques e emendas
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Votação da 
previdência

Os evangélicos
Três nomes orbitam os 
corredores do terceiro andar do 
Palácio do Planalto, onde fica 
o gabinete do presidente Jair 
Bolsonaro, quando o assunto 
é a futura indicação de um 
“terrivelmente evangélico” 
para uma das vagas do 
Supremo Tribunal Federal 
que será aberta durante o 
mandato do chefe da nação: 
O Advogado-Geral da União, 
André Mendonça, o juiz federal 
William Douglas Resinente, do 
Rio de Janeiro, e - corre por 
fora - o procurador regional da 
República Guilherme Schelb. 

Amém
O AGU André Mendonça só falta 
andar com a Bíblia debaixo do 
braço quando visita o Planalto, 
dizem fontes. Já Schelb pode 
surgir como azarão nessa corrida. 

Ex-padrinho
O juiz William Douglas, com 
vasto currículo, é conhecido 
de Bolsonaro. Visitava muito o 
Senado, em especial o gabinete de 
Magno Malta, o quase-ministro do 
presidente, que se afastou...

Poeira baixa
Os ventos do Planalto sopram 
que o ministro da Justiça, 
Sérgio Moro, teria um plano 
B: deixar o Governo em alguns 
meses, ir dar aulas nos EUA e 
voltar indicado ao STF.

Trump aprova
Essa dica do presidente Bolsonaro 
de que o filho, o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), pode 
ser indicado embaixador do Brasil 
nos Estados Unidos, tem aval de 
Donald Trump. Foi o presidente 
americano, aliás, quem 
barrou o chanceler Ernesto 
Araújo na reunião na Casa 
Branca, e pediu que Eduardo 
representasse o Brasil.

Ôh, de casa
Eduardo tornou-se amigo de 
Trump ainda na campanha de 
2018, quando o marqueteiro 
do presidente americano os 
apresentou. Em março deste 
ano, como a Coluna revelou, 
o deputado federal jantou por 
mais de 3 horas com Trump 
em Mar-a-Lago, na Flórida, 
a residência de passeio do 
presidente nos Estados Unidos. 

Veterano balança
Quem pode dançar nessa história 
é o veterano embaixador Sérgio 
Amaral, benquisto no Itamaraty 
e também no círculo americano, 
que hoje ocupa o cargo em 
Washington. Amaral não tem 
reclamações do MRE e do 
Governo. Mas pesa contra ele, nos 
bastidores, ser muito amigo do 
ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso - que não bate com 
Bolsonaro, e vice-versa. 

Quem te viu..,
Quando era deputado federal, 
o hoje presidente Bolsonaro 
se posicionava como um dos 
parlamentares mais críticos da 
Câmara às emendas liberadas 
às vésperas da votação de 
matérias de interesse do 
Planalto. Agora, pela aprovação 
da Reforma da Previdência, 
o seu Governo agraciou os 
parlamentares com mais de R$ 
2,5 bilhões em emendas.

...quem te vê
Foram priorizados parlamentares 
do Centrão (PL, SD, DEM, PRB, 
Progressistas, Podemos etc). 
Em 2011, quando concorreu à 
presidência da Câmara, ainda pelo 
PP, o então deputado Bolsonaro 
bradou que “o Governo só libera 
as emendas individuais caso 
os parlamentares votem algo 
que não é muito republicano”. 
E pregava: “Vamos tirar da 
escravidão que nós vivemos no 
Executivo”.

João Gilberto
João Marcelo Gilberto, filho do 
Papa da Bossa Nova com a cantora 
Astrud Gilberto, criticou o presidente 
Bolsonaro por não ter decretado luto 
oficial pela morte do pai. 

Paulo Henrique 
O jornalista Paulo Henrique 
Amorim deixou em seus 
arquivos, em casa, entrevistas 
inéditas com o ex-presidente 
Lula da Silva e José Dirceu, que 
serão reveladas em breve pela 
família. Lula mandou mensagem 
de pêsames para Geórgia, a 
viúva do jornalista. 



08 ACIU TRIBUNA HOJE NEWS, 12 DE JULHO DE 2019

ÍMÃ
Consumidores de toda a região vêm a 
Umuarama para aproveitar as grandes 
oportunidades oferecidas pelas lojas 
do comércio local. E amanhã é dia de 
Sabadão, quando o comércio fica de 
portas abertas em horário especial, até 
as cinco da tarde, oferecendo muito mais 
tempo para que o cliente pesquise preços 
e garanta os melhores produtos. Um 
programa para fazer em família e amigos. 
Comprar em Umuarama é muito bom, 
pois é a garantia de produtos de primeira.

LÍMPIDO
Vale lembrar que a nova lei do Cadastro 
Positivo já está valendo. Ela determina 
que todos os consumidores brasileiros 
que possuem CPF ativo e empresas 
inscritas no CNPJ passem a fazer parte 
automaticamente do banco de dados. 
Diferentemente da tradicional lista de 
inadimplentes, o Cadastro Positivo 
irá trazer todo o histórico de crédito 
de forma consolidada, inclusive as 
contas que são pagas em dia, abrindo 
possibilidade para uma avaliação mais 
justa e para a redução do custo do 
crédito no país.

TRANSPARENTE
O SPC Brasil foi uma das instituições 
pioneiras na defesa do Cadastro Positivo. 
Foram quase 16 anos de discussão no 
Congresso Nacional até que a lei fosse 
aprovada e sancionada pelo Poder 
Executivo. As alterações no Cadastro 
Positivo devem democratizar o acesso 
ao crédito e estimular a competição 
entre as empresas desse mercado, como 
instituições financeiras, cooperativas de 
crédito, fintechs e varejo.

PURO
O cadastro consolida o histórico de 
crédito de pessoas físicas e jurídicas, 

por meio de bancos de dados com 
informações do cumprimento de obrigações 
financeiras, dos pagamentos de dívidas e 
contas de consumo, como água, luz, gás 
e telecomunicações. Os bancos de dados 
são operados por instituições autorizadas 
pelo Banco Central, entre as quais o SPC 
Brasil, banco de dados disponibilizado em 
Umuarama pela Aciu.

IGUAIS
As principais vantagens do cadastro 
positivo, segundo Orlando Luiz Santos, 
presidente da Aciu, são proporcionar aos 
consumidores uma análise de crédito mais 
abrangente e assertiva, possibilitar que 
eles negociem melhores prazos e taxas 
de juros, de acordo com a análise de cada 
empresa, além de facilitar a aprovação de 
empréstimos e financiamentos.

INVIOLÁVEL
A proteção de dados sensíveis e o sigilo 
bancário permanecem preservados, como 
todas as demais exigências previstas 
no Código de Defesa do Consumidor, 
garantindo que as informações dos 
cadastrados sejam utilizadas única e 
exclusivamente para fins de análise de 
crédito. Com anos de experiência na gestão 
do banco de dados de inadimplentes, o 
SPC Brasil possui uma estrutura tecnológica 
certificada para operar com o Cadastro 
Positivo, garantindo a segurança dessas 
informações e preservando a integridade 
dos dados dos consumidores cadastrados.
 

DOSSIÊ
Com o novo Cadastro Positivo, as 
informações dos pagamentos das pessoas 
físicas e jurídicas serão utilizadas para 
compor um score de crédito, ou seja, 
uma nota determinada a partir da análise 
estatística dos hábitos de pagamento, 
do relacionamento com o mercado e dos 
dados cadastrais. Para quem concede 
crédito, apenas o score de crédito estará 

visível. O histórico de hábitos de 
pagamentos do cadastrado só será 
disponibilizado mediante prévia 
autorização do consumidor.

AMPLO
No histórico de pagamentos ou na 
composição do score não serão incluídos 
elementos relacionados à origem social, 
etnia, saúde, informações genéticas, 
sexo e convicções políticas, religiosas 
e filosóficas. O consumidor pode 
acessar seu histórico de pagamentos 
gratuitamente pela internet em sua 
área logada no site do SPC Brasil (www.
spcbrasil.org.br/cadastropositivo) ou por 
telefone, por meio do SAC 0800 887 9105.

GIRO
As empresárias do Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva da Aciu 
definiram que vão fazer várias visitas 
técnicas com o objetivo de conhecer 
modelos e culturas de organizações 
empresariais. Já foram programadas 
algumas visitas técnicas a grandes 
empresas como O Boticário, Tramontina 
e Cacau Show. O estabelecimento de 
parcerias com outros Conselhos da 
Mulher também estão nos planos.

ESPETÁCULO
Reconhecidamente o maior evento de 
vendas do varejo de todo Noroeste do 
Paraná, a Feira Ponta de Estoque é um 
sucesso de público e vendas. E esta 
será a primeira feira sob a coordenação 
da presidente Carla Regina Moreira 
Frasquette e suas novas conselheiras, que 
estão empolgadas com o desafio. A 44ª 
Feira Ponta de Estoque este ano será nos 
dias 22, 23 e 24 de agosto, com a escolha 
dos estandes no dia 22 de julho, segunda-
feira, às 14h, no auditório da Aciu.

FOCO
Sempre salve só os bons arquivos em seu 
coração e sua mente. Garanta que más 
influências e arquivos indesejáveis fiquem 
fora de seu HD. Colocar barreiras contra 
coisas negativas é fundamental e garante 
a preservação daquilo que realmente 
deve ficar sem risco. Nossa alma é como 
um computador e precisa de cuidados e 
proteção constantes: fique perto de gente 
boa, sorria mais, ouça mais, observe mais, 
cobre-se menos. E lembre-se: traga suas 
boas ideias para a Aciu.
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No próximo dia 15 de julho, 
às 19h30, o Presidente do Poder 
Legislativo Municipal, vereador 
Noel do Pão, acompanhado dos 
membros da Mesa Diretora da 
Câmara e demais vereadores, 
receberá os presidentes das 
Associações de Bairros de Umua-
rama. A ideia é a realização de 
uma reunião na qual será feita 
a prestação de contas dos tra-
balhos do legislativo realizados 
durante o primeiro semestre.

Entre os dados positivos, Noel 
e os demais membros da mesa 
destacam a expressiva economia 
de recursos públicos e o aprimo-
ramento dos trabalhos da Câmara 
Municipal. Dados minuciosos do 
trabalho realizado serão apresen-
tados por cada um dos depar-
tamentos existentes na Casa, 
fato que, segundo a presidência, 
garante maior transparência e traz 
fácil entendimento referente aos 

Câmara presta contas
do primeiro semestre

números relativos nas questões 
legislativa e administrativa.

Os presidentes de bairros 
e representantes de entidades 
foram os primeiros convidados 
a conhecer os dados, pois são 
eles os grandes responsáveis 

pela interlocução entre os Verea-
dores e a população. A intenção 
é permitir um for talecimento do 
diálogo que se faz necessário na 
obtenção de melhorias no traba-
lho e na gestão administrativa do 
Poder Legislativo no município.

NOEL do Pão (presidente) ladeado pelo primeiro secretário Mateus Barreto, segundo secretário, Jones Vivi e 
pela vice presidente, Ana Novaes

ASSESSORIA

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,13 0,01 2,23 3,37
IGP-M (FGV) 0,45 0,80 4,38 6,51
IGP-DI (FGV) 0,40 0,63 4,40 6,04

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 4ª parcela
vence em 31/07, com juros Selic de 2,01%.

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

8/6 a 8/7 0,5000 0,3715 0,0000
9/6 a 9/7 0,5000 0,3715 0,0000
10/6 a 10/7 0,5000 0,3715 0,0000
11/6 a 11/7 0,5000 0,3715 0,0000
12/6 a 12/7 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

Salários até 1.751,81 8%
1.751,82 até 2.919,72 9%
2.919,73 até 5.839,45 11%

SOJA jul/19 896,25 3,25 4,3%
FARELO jul/19 311,60 2,50 -0,9%
MILHO jul/19 447,75 13,50 4,7%
TRIGO jul/19 536,25 24,50 3,5%

Ações % R$
Petrobras PN +1,18% 28,40 
Vale ON -0,15% 52,05 
Brasil ON -1,95% 53,20 
Eletrobras ON +7,36% 38,97 
IRB Brasil Res. ON -5,20% 96,17 
Kroton ON -4,14% 11,82

IBOVESPA: -0,63% 105.146 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0864 1,0764 1,0651
IGP-DI (FGV) 1,0825 1,0693 1,0604
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 67,41 0,5% -3,9% 66,50
MILHO 28,89 0,1% 2,0% 28,50
TRIGO 46,47 -0,1% 0,6% 46,50
BOI GORDO 150,69 -0,2% 0,7% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,30
Libra est. 0,7969
Euro 0,8880
Peso arg. 41,80

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 3,7510 3,7520 -2,3%

PTAX  (BC) -0,4% 3,7527 3,7533 -2,1%

PARALELO 0,0% 3,7000 3,9800 -2,2%

TURISMO 0,0% 3,7000 3,9600 -2,2%

EURO -0,4% 4,2255 4,2266 -3,0%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 1.535,06 1.536,93 0,12 1,56 4,79
Oeste 1.536,83 1.538,42 0,10 1,23 3,86

DÓLAR 11/07

Iene R$ 0,0347
Libra est. R$ 4,71
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.606,68 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 11/07 PR DIA 30d. Casc.

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 6,5%  | TJLP: 6,26%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 11/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 11/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 73,50 -0,7% -2,0%
SOJA Paranaguá 80,50 -0,6% -0,6%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% 0,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Novos aspirantes foram
apresentados no 25º BPM

Na manhã da quinta-feira (11), os 
três novos aspirantes a oficial que 
passaram a integrar a equipe da PM 
de Umuarama foram apresentados 
no 25º BPM. Eles concluíram o curso 
de Formação de Oficiais da PM do 
Paraná e, agora, farão um estágio 
na região de Umuarama durante um 
período de 11 meses, para que pos-
teriormente assumam os cargos de 
2º tenente do Quadro de Oficiais.

Com o estágio, os aspirantes a 
oficial passam a compor o quadro de 
efetivos da equipe local. Guilherme 
Schnaider, 28 anos, de Maringá; Cláu-
dio Henrique Ramalho Júnior, 24 anos, 
de Curitiba; e Hélio Carvalho Filho, 21 
anos, de Curitiba foram oficialmente 
apresentados à comunidade.

Para que pudessem chegar à 
fase atual, prestaram vestibular 
organizado pela Universidade Fede-
ral do Paraná (UFPR) para cursar a 
Academia Policial Militar do Gua-
tupê. O curso teve duração de três 
anos e, após o término, os aspi-
rantes passam pelo estágio den-
tro dos batalhões. Ao fim da gra-
duação, é feita uma classificação 
geral dos estudantes com a média 
em que cada um obteve durante 

o período de formação superior. A 
partir dessa classificação, os aspi-
rantes podem escolher em locali-
dade pretendem fazer o estágio.

Para o Capitão Abreu, a vinda do 
reforço é importante para a cidade. 
“Tivemos a transferência de alguns 
cargos efetivos da PM para outras 
localidades. A vinda dos três aspi-
rantes para Umuarama significa um 

aumento de policiais que irão atuar 
na cidade, e essas pessoas pos-
suem o conhecimento teórico e téc-
nico necessário para servir à socie-
dade de forma qualitativa”, afirma. 
A partir de agora, os aspirantes pas-
sarão por todos os setores da PM, 
como a Rotam e a Rocam, além de 
realizarem também o policiamento 
ostensivo na cidade.

“A vinda deles para 
Umuarama significa 
aumento no policia-
mento com policiais 
que possuem 
preparação teórica 
e técnica para servir 
a sociedade”, relata 
capitão Juan Abreu

ALEX MIRANDA

Deficiente agride o pai com muleta
Um rapaz de 21 anos foi enca-

minhado ao 25º Batalhão de PM 
em Umuarama após agredir o 
pai com uma muleta e o ameaçá-
-lo. O fato aconteceu na quinta-
-feira (11), na residência em que 
vivem, na avenida Rio Grande 
do Nor te, por volta das 14h30. 
O pai, de 59 anos, havia sido 
agredido no pescoço pelo filho, 

com uma muleta. O responsável 
pela agressão é deficiente e usa 
o objeto para se locomover.

Ao relatar a situação à PM, o 
jovem disse que teria feito isso 
porque o pai batia na mãe, mas 
como a mulher não estava em 
casa no momento, os policiais 
não puderam confirmar se a infor-
mação é verídica.

O agressor e o pai foram 
encaminhados ao Batalhão para 
que seus depoimentos fossem 
coletados. De acordo com a PM, 
o responsável pela agressão já 
é conhecido pela equipe policial 
pelos crimes de fur to, roubo e 
tráfico de drogas. Dessa vez ele 
responderá por lesão corporal 
leve e ameaça.
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Cadeirante é atropelado 
na faixa de pedestres

Um cadeirante foi vítima de atro-
pelamento na tarde da quinta-feira 
(11) no entorno da Praça Tamoyo. A 
sobrinha, que empurrava a cadeia 
também sofreu ferimentos. Eles 
estavam na faixa de pedestres 
quando foram colhidos.

O acidente foi registrado por 
volta das 15h40, quando a central 
do Corpo de Bombeiros recebeu 
o chamado de socorro. Quando a 
equipe chegou ao local verificou 
que um veículo fiat Uno teria atro-
pelado o cadeirante e a sobrinha.

As vítimas foram socorridas 
rapidamente o o motorista do 
Veículo atropelador foi colocado 
na ambulância, pois estava em 
estado de choque.

Guardas municipais compare-
ceram ao local e acompanharam 
os trabalhos, sinalizando e contro-
lando também o tráfego de veículos 
que circulavam pelo trecho.

As vítimas atravessavam a ave-
nida Rio Grande do Norte, quando 
aconteceu o atropelamento.

Outros pedestres assistiram o 
acidente e relataram que o Fiat uno 
fazia o contorno da praça e entraria 

Ouvido e liberado
De acordo com o policial mili-
tar que atendeu ao acidente, o 
Fiat Uno foi recolhido ao pátio 
do 25º BPM, pois realmente 
apresentava irregularidades 
na documentação e por estar 
sendo conduzido por uma 
pessoa que não possuía Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH). O condutor foi ouvido 
em Termo Circunstanciado e 
depois liberado.

na avenida rio Grande do Norte 
seguindo em direção à Praça dos 
Xetá, quando atropelou tio e sobri-
nha. A garota de apenas 15 anos 
de idade sofreu ferimentos mode-
rados e o tio cadeirante, identi-
ficado como Hélio Dias Ramos, 
de 46 anos apresentou lesões no 
rosto e na cabeça.

O motorista do Fiat Uno, de 37 

anos, estava nervoso e foi subme-
tido a um exame o bafômetro que 
deu negativo para a ingestão de 
bebidas alcoólicas.

Ele disse que é usuário de 
medicamentos controlados e não 
apresentou a Carteira Nacional de 
Habilitação ao policial militar do 
departamento de Trânsito do 25º 
Batalhão que estava no local.

CHOCANTE
A cena chocou moradores das 

imediações que se revoltaram 
contra o motorista, inicialmente 
ele pretendia retirar o veículo 
do local, mas foi impedido. “Ele 
(motorista) dizia que o carro 
estava com a documentação 
irregular e por isso queria tirar o 
Uno do local, mas não deixamos 
e chamamos a Polícia Militar”, 
disse uma testemunha que pre-
feriu não se identificar.

BAFÔMETRO apontou que condutor não estava embriagado

VEÍCULO atropelador ficou sobre a faixa de pedestre enquanto vítimas eram socorridas

ALEX MIRANDA
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Quartas de final na
Chave Prata do Citadino

A Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer (Smel), com o apoio da Prefei-
tura de Umuarama, está realizando o 
tradicional Campeonato Citadino de 
Futsal Chave Prata. O evento espor-
tivo que neste ano teve números de 
recorde de equipes/empresas che-
gou em sua fase decisiva.

A competição teve início em 
março com 30 equipes na disputa 
de uma moto Honda de 160 cilin-
dradas, 0 km, da Fuji-Moto, além 
de conseguir vaga na Chave Ouro 
2020. Nesta fase apenas 8 equi-
pes entraram na disputa pelo título.

Os jogos de ida das quar tas 
começam na próxima segunda-feira 
(15) e acontecerão no Ginásio 
Amário Viera da Costa, o ‘Vieirão’. 
As disputas serão entre Paraíso 
Móveis/ Serra dos Dourados Fut-
sal x Córrego Longe, às 20h15 e Ó 
O Gás FC x Real Celtic, às 21h15.

EQUIPE Chopp Queen/ MC Papelaria fez até agora a melhor campanha do Citadino Chave Prata

Na quarta-feira (17), os confrontos 
continuam com Chopp Queens x Líder 
Funilaria e Pintura, às 20h15 e Vidro 
Mais x Aceru, às 21h15. A partida de 
volta acontece nos dias 22 e 27.

O destaque do Citadino Chave 

Prata atualmente está sendo o 
Chopp Queens/MC Papelaria. 
Durante as duas fases que foram 
disputadas, a equipe marcou 47 
gols e sofreu apenas 5 em 8 jogos, 
uma média 5,87 gols por partida.

Vôlei no bosque
A Secretaria de Esporte e Lazer 

de Umuarama (Smel) abriu as ins-
crições para a 3ª etapa do Circuito 
Municipal de Vôlei de Praia. A com-
petição acontecerá no Bosque Uira-
puru no próximo dia 21 (domingo) 
a partir das 13h30.

As duplas interessadas em par-
ticipar devem entrar em contato 
pelo telefone (44) 9 8444-7811, 
com o professor da Smel, Alessan-
dro Dias. As inscrições são gratui-
tas e poderão ser realizadas até a 
próxima quinta-feira (18).

A disputa acontecerá na cate-
goria adulto livre – qualquer idade 
–, nos naipes masculino e femi-
nino. Sendo que as três primeiras 

duplas melhor colocada 
receberão medalhas.

De acordo com o pro-
fessor Dias até o final do 
ano será realizado outras 
etapas que farão parte do 
circuito de vôlei. “Cada 
etapa será uma somató-
ria de pontos para a dupla 
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no ranking receberá 
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FOTOS: SMEL
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Hamilton prevê evolução
na corrida em Silverstone

Depois de 8 provas consecuti-
vas de domínio nesta temporada 
da Fórmula 1, a Mercedes perdeu 
a sua hegemonia no último dia 30 
de junho, quando Max Verstappen, 
da Red Bull, conquistou a vitória 
no GP da Áustria, onde a segunda 
posição ainda ficou com o mone-
gasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Ontem (11), em Silverstone, ao 
projetar o GP da Inglaterra, Lewis 
Hamilton previu evolução da sua 
equipe visando um triunfo diante 
dos seus torcedores na corrida do 
próximo domingo (14).

“Estamos cientes de que as 
Ferrari e as Red Bull deram um 
passo à frente, e o ritmo que 
eles tiveram na última corrida foi 
ótimo”, conta o piloto aposta que 
o equilíbrio de forças será maior 
na pista de Silverstone.

“Suspeito que neste fim de 
semana a briga será mais apertada 
entre todos nós. No ano passado, 
a Ferrari foi super rápida aqui (Sil-
vertone) também, assim como as 
Red Bull. Então definitivamente não 
será um fim de semana fácil, mas 

O atleta umuaramense Caio Iwazaki ‘Jotinha’, não faz mais 
parte do elenco do ACEL (Associação Chopinzinhense de 
Esporte e Lazer), equipe que ocupa atualmente o 1º lugar 
na Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal.
A diretoria da ACEL anunciou ontem (11) a saída 
do atleta, em nota divulgada pelo Facebook onde 
afirma que foi de comum acordo. A publicação 
aponta que o jogador irá integrar o elenco do Tubarão 
Futsal de Santa Catarina, que disputa a Liga Nacional 
de Futsal (LNF) e a Taça Brasil.
Jotinha é formado nas categorias de base da Afsu (Asso-
ciação Futsal de Umuarama), tendo atuado na equipe 
principal em 2016 e 2017. Em 2018, o atleta atuou 
no Pato Futsal e conquistou alguns dos principais campeo-
natos do país: a Taça Brasil, a Liga Sul e a Liga Nacional.

esperamos que tenhamos uma 
chance melhor de vencer”, com-
pletou Hamilton.

Líder disparado deste Mundial 
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enquanto Bottas é o segundo 
colocado, com 166. Verstappen 
ocupa o terceiro lugar pela Red 
Bull, com 126, enquanto o ale-
mão Sebastian Vettel, que venceu 

o GP da Inglaterra do ano pas-
sado, vem logo atrás, em quarto 
pela Ferrari, com 123.

O primeiro treino livre do GP 
da Inglaterra será hoje (13), às 6 
horas (de Brasília), enquanto a ses-
são classificatória para o grid da 
prova começa às 10h de sábado. A 
largada da corrida de domingo está 
marcada para ocorrer às 10h10.

O piloto britânico ganhou 
seis das nove provas desta 
temporada

DIVULGAÇÃO

Copa Amizade
 
Neste domingo (14), acontece a última 
rodada da 1ª fase da Copa Amizade de 
Futebol Amador. As partidas serão entre 
quatros equipes umuramenses que jogam 
simultaneamente em dois campos de 
futebol do município.
Na Arena Serra dos Dourados, às 14h30, 
o Serra encara o Lovat pela categoria 
aspirante. A equipe volta a se enfrentar 
às 16h, pela categoria titular.
Simultaneamente na Arena Santa Eliza, 
às 14h30, o Clube Atlético Santa Eliza 
bate de frente com o Ki Delicia Salgados 
Santa Cruz, também pela categoria 
aspirante. Às 16h, as equipes voltam a 
ser enfrentar na categoria titular.

JOAS CAVALCANTE
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o pai o aconselha a dar um gelo na menina.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
 A professora chama todos os alunos diz 

que Mateus é inocente. Joel pede para Nina 
fazer o bolo de aniversário de Omar. Lurdinha 
chama Frederico para ajudá-la nas compras. No 
escritório de Otávio, Raul combina de apresentar 
sua afi lhada para Rebeca. Joaquim, Julia e Felipe 
perguntam a Navarro o que ele faz em frente ao 
prédio. O capanga diz que ele está verifi cando a 
vizinhança, pois deseja se mudar para lá.

TOPÍSSIMA 
Todos no Vidigal fi cam preocupados com 

o sumiço de Jandira. Taylor se desespera ao 
ver que Edison não morreu. Vitor esconde 
a boneca de Jandira no armário de Rafael. 
André liga para Pedro e avisa que a polícia de 
Teresópolis encontrou Edison. Taylor e Paulo 
Roberto fi cam tensos.

JEZABEL 
Jezabel diz a Acabe que devem fazer 

um ritual a Baal para que dê a vitória. Acabe 
pergunta a Zedequias o que ele acha. Joana 
tenta falar com Obadias, mas ele a ignora. Miguel 
avisa que os sírios chegaram. Hannibal pede que 
aguardem seu comando. Bem-Hadade diz ao exér-
cito que vão esperar o dia amanhecer para atacar. 
Acabe discursa na entrada dos portões de Samaria. 
Exército sírio marcha em direção à Samaria.  

a fi lha. Britney se encanta com a porquinha 
dada por Abel. Rock agradece o apoio de 
Agno. Vivi parte para o encontro com Chiclete 
e Fabiana alerta Camilo. Kim provoca Silvia 
por conta de Márcio. Camilo vê quando Vivi e 
Chiclete entram no motel. Rock confronta Jô. 
Marlene aconselha Maria da Paz a ter uma 
conversa séria com Jô. Lyris se insinua para 
Rael. Gilda vende a cobertura e pensa em 
fazer negócio com a mansão. Cássia desa-
bafa com Lyris. Gilda e Amadeu pensam em 
matricular Carlito em uma nova escola. Rock 
acredita que Fabiana deseja ter um fi lho com 
ele. Agno faz uma proposta a Fabiana. Otávio 
se encontra com Sabrina. Maria da Paz ques-
tiona Jô sobre o roubo de suas joias.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Yasmin tenta conciliar sua amizade com 

Filipa e Luigi, e fazer com que os dois se 
entendam. João, Marcelo e Poliana fi cam feli-
zes com a prisão do fotógrafo impostor, mas 
lamentam por Gleyce ter perdido seu dinheiro. 
Disfarçada, Sara acompanha toda a conversa. 
Afonso diz a Débora que viu Luisa entrando 
na casa de Pendleton sozinha. Mirela desco-
bre que Luca a fi lmou enquanto estava dor-
mindo e fi ca furiosa. Afonso conta a Marcelo 
que Luisa foi a casa de Pendleton. Poliana diz 
a Jeff e Vini que está com a outra estatueta 
que estão procurando. Guilherme desabafa 
com Roger sobre sua briga com Raquel, e 
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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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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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 • SBT
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MALHAÇÃO 
Góes revista Cléber em uma blitz e pede 

que o rapaz mande um recado para Marco. 
Raíssa explica para Anjinha que Jaqueline 
acredita que a polícia esteja envolvida na 
morte de Zé Carlos. Carla tem uma conversa 
séria com Marco. Regina fala com Guga sobre 
Max. Rita descobre que Nina está internada 
no hospital. Regina muda seu visual. Góes 
procura Marco e o alerta sobre a segurança de 
Carla. Karina usa Milena para ofender Jaque-
line. Filipe vê Rita no hospital.

VERÃO 90
Lidiane contagia a todos com sua aula de 

malhação “Fique Fera com a Pantera”. Larissa 
decide concorrer a uma bolsa de pós-gradua-
ção na Alemanha. Quinzinho descobre que 
Mercedes encerrou a conta bancária e trans-
feriu o dinheiro para Andreas/Galdino investir. 
Ticiano tem ciúmes ao ver o presente de Quin-
zinho para o fi lho de Dandara. Andreas/Gal-
dino foge de Madá, que acaba encontrando 
Norminha, a ex-noiva do impostor. Madá avisa 
a Álamo que Andreas Moratti é um farsante. 

A DONA DO PEDAÇO
Maria da Paz pensa em chamar a Polícia 

e Agno decide cobrir o valor das joias furta-
das. Rock garante a Maria da Paz que ela se 
decepcionará ao descobrir a verdade sobre 

 Em “Órfãos da terra”, Rania mostra a Dalila a 
carta que Soraia lhe escreveu e a neta reconhece 
a letra de Soraia. Marie termina seu relacionamento 
com Bruno. Padre Zoran decide devolver a Dalila o 
dinheiro investido no Instituto, e todos se preocu-
pam. Dalila jura vingar a morte de Aziz, e Rania se 
assusta com o ódio da neta. Omar planeja aplicar 
um golpe em Eva e confi dencia a Latifa seu plano. 
Muna comenta com Ali que desconfi a da índole 
de Omar e Latifa. A Polícia ordena que Rania e a 
família deixem sua casa. 

Dalila consegue a 
expulsão da família 
de Rania da casa
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Para ser aberto aos outros, você vai precisar 
fazer um esforço. Você foi avisado, relaxe! 
Você estará mais bem equipado para enfren-
tar os problemas que o prendem. Sua moral 
está bem.

Você vai ser mais tático do que o habitual e as 
pessoas confi am em você, então não abuse 
dessa confiança. Momentos de relaxamento 
permitirão que você descanse você precisa disso. 
Encontre distração nas artes, nos shows, etc.

Você vai estar no processo de plantar as 
sementes para colher uma vida melhor. Siga a 
sua linha de raciocínio. É hora de descansar e 
permitir que seu corpo se recupere, relaxando 
o máximo possível.

Você está no centro do palco e não terá 
problemas para persuadir os outros a tra-
balharem com você. Evite discussões tem-
pestuosas, que sugam sua energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

Não conte com ninguém hoje, somente com 
você. Mesmo que tenha tendência a pen-
sar em coisas demais, você ficará bem se 
conseguir um pouco de ar fresco - literal e 
figurativamente falando.

Se você se prender aos seus valores, você 
terá o melhor dia de todos, não dê ouvidos a 
ninguém. Uma vida equilibrada está ao seu 
alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte

Você vai ouvir fofocas em torno de você 
e deve ficar completamente de fora para 
evitar disputas. Seria uma boa ideia des-
cansar da turbulência ao seu redor. Admitir 
isso seria vantajoso.

Você está interessado em se tornar útil e você 
terá sua chance. Um favor será devolvido. Uma 
reunião com os amigos ou a família iria ajudá-lo 
a recarregar as suas baterias psicologicamente 
e delicadamente eliminaria o estresse.

Expresse-se sem falsa modéstia, a mensa-
gem será transmitida. Cuidado com o sistema 
digestivo e dê uma boa olhada em sua dieta, 
certifi cando-se de que você tem a nutrição que 
realmente precisa.

Não se preocupe muito com as coisas que 
você não pode fazer nada a respeito. Respire 
mais profundamente, isso vai lhe ajudar a 
encontrar a calma que você precisa para as 
mudanças que está fazendo.

A agitação emocional em torno de você lhe dá 
pouco espaço para a autoexpressão. Você pre-
cisa dar um descanso para seus nervos. Não 
há por que se alarmar, mas evite a agitação e 
você vai recuperar a sua calma interior.

Você vai se sentir inspirado para estabelecer 
um maior equilíbrio na sua vida. A sensação 
de cansaço lhe dá uma pista: uma noite tran-
quilo seria o ideal, descanse na sua própria 
casa.
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Doce brasi-
leiro com
leite con-
densado

Praia mais
badalada
de Per-

nambuco

Desi-
nência

verbal do
infinitivo

Esperi-
dião Amin,
político ca-
tarinense

Dribles 
descon-

certantes
(fut.)

Causa de
estresse
entre os
idosos

Forma de 
comuni-
cação

com Deus

O natural
do país 

de origem
do café

(?) Doha,
debate 
da OMC

Instru-
mento da
torre de
igrejas

1.002, em
romanos

Chama-
mento

informal
Cinza, em

inglês

Capital Na-
cional da 
Suinocul-
tura (SC)
Vitamina
essencial
à visão
noturna

(?) Legal,
famoso

xerife dos
desenhos

"(?) Dou-
rados",
antiga

minissérie

Grupo de animais
tocado pelo vaqueiro

A professora do
ensino superior

Arte, em
inglês
Sem

demora

Ingrediente
do tacacá 
Pai do ami-
go (bras.)

Laranja,
em inglês
Vontade;
coragem

Ligações;
vínculos
Tornou
público

(?) de artifício: são
atrativos do réveillon
de Copacabana (Rio)

Amolado

Separado
com

tesoura

Embalagem
de refri-
gerantes
Triunfo

Respon-
sável pela 
Indepen-
dência do

Brasil

Carne,
em inglês
"Internet",

em IE

A de Urano é a mais
fria do Sistema Solar
Doutrina
filosófica
que se

opõe ao 
Materia-

lismo

Hiato de
"miolo"

A nação
amiga

de outra

Lago escocês
famoso
por seu

"monstro"

3/art — ash. 4/meat — ness. 6/liames — orange. 9/idealismo.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)
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com asas

cor de
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Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
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Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Zélia Casoni
Avenida  Maringá, 4211
(44) 99906-5508 / (44) 3624-5508Se, por exemplo, a mãe 

rejeita sua própria mãe 
e não quer saber nada 
dela, então sua filha 

vai representar para ela 
a sua mãe. O relaciona-
mento não resolvido, 

da mãe com a sua mãe, 
será transferido para 
o relacionamento da 
mãe com a filha. Isso 
se denomina parenti-
ficação. Não existirá 

nenhuma solução entre 
a mãe e sua filha antes 
que a mãe olhe para 
a sua mãe, faça uma 
reverência e a honre 

como sua mãe”  
(Bert Hellinger, no 
livro A fonte não 

precisa perguntar pelo 
caminho)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje 

News que comemoram aniversário. Na sexta (12) os 
parabéns seguem para Rodrigo Ferreira Coelho, Carlos 
Alberto Potier Filho, Valdir Lopes, Francisco Gonçal-
ves Garcia  e Natalia Batista dos Santos. No sábado 
(13)  vivas para Geliane Araújo de Siqueira Faria, 

Kelly Jamile Batista Cogo, Geovana de Oliveira Bruno, 
Vinicio Augusto Torres e  Elaine Maria Fernandes Cor-
deiro . No domiingo (14) cumprimentos para Augusto 
Tormena Neto, Geraldo Alberti, Rita Medeiro Batista, 
Clóvis Michelin Biafuz e Rafael Borghetti. Na segunda 
(15) parabéns para Rosemery Aparecida de Oliveira, 

Vando Barbosa Guedes, Ken Narida, Erick Fernando da 
Costa e Silva, Hiury Emilio Izzo e Milton Mendes de 

Queiroz.  Da coluna: felicidades!

PORTRAIT
Jaqueline Souza e Cristiano Lima, no doce compasso de espera do baby fazem pose para 

a lente da renomada fotógrafa no Studio Luci Lemes. 

LUCI LEMES

Rir e refletir
Hoje à noite tem teatro, no Centro Cultural Vera Shubert. A partir das 20h o Pitoresco 

Grupo de Teatro Unipar apresenta 3ª Mostra de Esquetes. Serão 16 peças de curta dura-
ção, com cerca de trinta atores no palco. Entrada franca. 

Rotary em Festa!

“Com a Casa da Amizade repleta de rotarianos e seus convidados, o Rotary Catedral deu 
posse a sua nova presidente e diretoria, para o ano rotário 2019 / 2010. A nova presiden-
te é Raquel Licks que foi uma perfeita anfitriã. Os demais clubes de Rotary da Capital da 

Amizade também tomaram posse e a coluna registrou na semana.”

Discursa aos presentes ... Com o Gov. Distrito 4630 Edio Martello

Raquel Licks é empossada ...... Descerra o banner do RC
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Alegações da Lava Jato no
caso da rodovia PR-323

A força-tarefa Lava Jato no 
Ministério Público Federal (MPF) 
em Curitiba apresentou no início 
da semana, as alegações finais 
da denúncia de crimes de cor-
rupção (ativa e passiva) e lava-
gem de dinheiro envolvendo a 
Parceria Público Privada (PPP) 
para exploração e duplicação da 
rodovia PR-323.

Este é o primeiro processo 
envolvendo desvios no governo 
paranaense cuja instrução foi 
encerrada. Outro processo sobre 
o assunto ainda está sendo trami-
tado, tendo o ex-governador Beto 
Richa como réu.

As provas que embasam a 
acusação revelaram o pagamento 
de propinas pela Odebrecht para 
obter favores ilegais nas obras 
da rodovia PR-323, entre os 
municípios de Francisco Alves e 
Maringá, em 2014, cujo valor era 
de R$ 7,2 bilhões.

Diante das provas colhidas 
durante a investigação, o MPF 
pediu a condenação de Jorge 

Atherino, apontado como opera-
dor (intermediário que gerenciava 
as propinas) do ex-governador Beto 
Richa; Deonilson Roldo, ex-chefe de 
gabinete de Richa; Adolpho Julio da 
Silva Mello Neto, Benedito Junior, 
Fernando Migliacchio, Luciano Vantagem indevida

Ao final de janeiro de 2014, exe-
cutivos da Odebrecht procuraram 
o então chefe de gabinete de Beto 
Richa, Deonilson Roldo, e solicita-
ram apoio para afastar eventuais 
concorrentes interessados na 
licitação da PPP para exploração e 
duplicação da PR-323. Roldo se 
encontrou com executivos, infor-
mando que daria a ajuda ilegal 
na licitação, mas contava com a 
ajuda da empresa na campanha 
do governador naquele ano. 
Desta maneira, ele solicitou van-
tagens indevidas com o pretexto 
de que supostamente seriam 
usadas em campanha.

Gravação
Em 14 de fevereiro, na terceira reunião, Roldo afirmou que tinha procurado 

as empresas CCR e Viapar, que indicaram que não participariam da licitação. 
Informou ainda que a Contern, controlada pelo Grupo Bertin, tinha interesse na 
concorrência. Roldo convidou Pedro Rache, da Contern, para uma conversa no 
Palácio Iguaçu em 24 de fevereiro. No encontro, gravado por Rache e transcrito 
na denúncia, Roldo informou ao empresário que tinha “compromissos” com a 
Odebrecht e solicitou o afastamento da Contern do certame. No mesmo diá-

logo, Roldo, de forma direta, vinculou a desistência da licitação a interesses do 
Grupo Bertin na Copel, empresa de energia elétrica do Paraná.

Depois de a Odebrecht vencer a licitação, em meados de julho de 2014, o 
empresário Jorge Atherino compareceu ao escritório da Odebrecht em Curitiba 

para cobrar as propinas ajustadas nos encontros com Roldo. Foi aprovado o 
pagamento ilícito de R$ 4 milhões.

Pizzatto, Luiz Antônio Bueno Junior, 
Luiz Eduardo Soares, Maria Lucia 
Tavares e Olívio Rodrigues Junior.

Além das penas privativas de 
liberdade, o documento prevê um 
valor mínimo para reparação de 
dano de R$ 4 milhões.

É o primeiro processo na operação envolvendo desvios no governo do Paraná com instrução encerrada

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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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

Arraiá   Tradicional no 
calendário de festas 
juninas de Cascavel, o 
Arraiá da Unipar sempre 
traz uma diversidade 
de quitutes típicos e 
a famosa dança da 
quadrilha, organizada 
pelo curso de Psicologia 
e que aquece a noite. 
A festança seguiu ao 
som de Gonzaguinha 
e muitos outros hits 
musicais que marcaram 
épocas, além de 
enredos consagrados 
pela geração atual. 
Como sempre, as 
guloseimas fizeram 
parte do cardápio, 
como pamonha, pastel, 
pinhão, cri-cri, bolo 
de milho, maça do 
amor, crepes, churros 
e doces de amendoim. 
Criativa, a decoração 
das barracas e comidas 
típicas ficou por conta 
dos formandos dos 
cursos, que aproveitam 
o momento para 
angariar investimentos 
para a festa de 
formatura, com a venda 
dos produtos. Além dos 
comes e bebes, teve, 
ainda, barraca do beijo 
e correio elegante, 
quando o cupido fez 
sucesso. Durante a 
semana, teve também a 
festa dos funcionários, 
com direito a 
degustação de quitutes 
juninos, traje a caráter e 
dança caipira. 

Iniciação cientifica   
Acadêmicos de 
Pedagogia, Unidade de 
Guaíra, que participam 
do PIC (Programa de 
Iniciação Cientifica), 
assistiram a um debate 
realizado pelo Programa 
de Pós-Graduação 
em Educação da 
Universidade Estadual 
de Maringá (UEM). O 
evento se construiu 
em volta do tema 
‘História da Educação, 
Intelectuais e 
Instituições Escolares’. 
Foram discutidas 
pesquisas com 
instituições escolares, 
projeto educacional 
da Itaipu e o projeto 
de interiorização 
agrícola no Estado 
do Paraná. A mesa-
redonda foi composta 
pelas argumentadoras, 
professoras Denise 
Sbardelotto e Thaís 
Faria, e as moderadoras 
professoras Analete 
Schelbauer e Maria 
Machado. Segundo o 
coordenador do curso 
da Unipar, professor 
José Skolmovski, 
é necessário 
proporcionar aos 
acadêmicos do PIC 
a oportunidade de 
conhecer e frequentar 
espaços onde os 
programas de  
mestrado e 
doutorado na área da 
educação existem.

Ajuda ao esporte
A Associação Umuaramense de 
Desporto e Ginástica Rítmica 
(AUGDR) realizará neste sábado 
(13) uma feijoada solidária. A 
ação visa arrecadar recursos para 
ajudar nas despesas de viagem 
das ginastas de Umuarama, que 
participarão de duas modalida-
des do Campeonato Paranaense 
ainda neste ano. Cada feijoada 
custa R$ 25 e acompanha uma 
porção de arroz, farofa e couve. 
A retirada será no Lions Clube de 
Umuarama, das 11h30 às 14h de 
sábado. Os convites podem ser 
comprados antecipadamente, na 
academia Pro Sport, localizada na 
rua Doutor Camargo 4323.

Competições
Aproximadamente 25 ginastas 
participarão dos campeonatos 
neste ano. Um deles será reali-
zado em São José dos Pinhais, 
entre os dias 29 de agosto e 1º de 
setembro. Esta competição será 
na modalidade individual e reu-
nirá 10 atletas de Umuarama das 
categorias pré-infantil e juvenil. 
Já entre os dias 31 de outubro e 3 
de novembro é a vez dos ginastas 
da modalidade coletiva competi-
rem. A disputa será em Londrina 
e aproximadamente 25 competi-
doras de Umuarama participarão 
das categorias pré-infantil, infan-
til, juvenil e adulto.

Gasto
De acordo com Cleide Junqueira, 
auxiliar técnica da AUGDR, a 
associação não consegue cobri 
com todo o gasto nas viagens, 
o que prejudica as atletas que 
desejam participar. “As dez atle-
tas que iremos levar na compe-
tição em São José dos Pinhais, 
com os cálculos que fizemos 
iremos gastar em torno de R$ 5 
mil, este valor varia dependendo 
da quantidade de ginastas que 
participarão. Com cada criança 
é gasto a inscrição, alojamento, 
alimentação e demais fatores”, 
explica Cleide.
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    COMUNICADO  

A PRO AGRÍCOLA UMUARAMA, situada na Av. Brasil 

3617 na cidade de Umuarama, por motivo de mudança de 
endereço, solicita a todos os clientes que se dirijam ao 
endereço da empresa, a fim de retirar até dia 25/07/2019 seus 
equipamentos que estejam lá localizados, principalmente 
aqueles cujo conserto não fora autorizado. 

Contamos com a compreensão de todos.  

    Pro Agrícola Umuarama Ltda 

    44 3622 1039/ 44 3622 1588 

‘Anjinhos’ na Castelo
A Diretoria de Trânsito 

da Prefeitura de Umua-
rama (Umutrans) concluiu 
a sinalização vertical e hori-
zontal no trecho da Avenida 
Presidente Castelo Branco 
que recebeu duplicação, 
entre a Avenida Goiânia e a 
rua José Grandi Russi, no 
Jardim Caravelle. A via é a 
principal ligação entre diver-
sos bairros residenciais e o 
centro da cidade.

Nos últimos anos, com 
a expansão imobiliária, a 
população daquela região 
aumentou de forma signi-
ficativa, atraindo diversos 
estabelecimentos comer-
ciais e até uma escola 
privada de grande porte. 
“Todo esse movimento 
desembocava em um 
trecho de pista simples, 

Segurança no trânsito
Com a sinalização reforçada, a Umutrans espera garan-

tir a segurança dos moradores e transeuntes, bem como 
monitorar os veículos que passam pelo equipamento 

para questões de segurança pública. “A sinalização está 
concluída e o ‘anjinho’ aguarda a ligação de energia que 
será feita pela Copel, com previsão de entrar em funcio-

namento nos próximos 30 dias. Como podemos observar, 
a duplicação atendeu aos anseios da população, trazendo 
fluidez ao trânsito, mobilidade e mais segurança”, comple-

tou a diretora da Umutrans.

que nos horários de pico 
congestionava, causando 
transtornos e risco de aci-
dentes, uma vez que no 
passado a questão de 
mobilidade não foi plane-
jada junto com a expan-
são urbana”, lembrou o 
prefeito Celso Pozzobom.

“A Prefeitura rece-
bia muitas reclamações 
sobre o gargalo que se 
formou no trânsito local 
e, por consequência, 
começaram a acontecer 
acidentes de trânsito”, 
disse a diretora da Umu-
trans, Dianês Maria Pif-
fer. As solicitações da 
comunidade foram proto-
coladas, cobrando melho-
rias e duplicação da 
referida avenida. “Colo-
camos essa obra entre 

as nossas prioridades 
e ela foi executada com 
recursos próprios, dentro 
de um pacote de R$ 2 
milhões de investimentos 
em pavimentação asfál-
tica, recape e melhorias 
na mobilidade urbana”, 
acrescentou Pozzobom.

PÓS DUPLICAÇÃO
Após duplicação deste 

trecho da Castelo Branco, 
a Umutrans entrou com 
as obras de sinalização 
viária horizontal (faixas e 

elementos reflexivos) e ver-
tical (placas) de acordo com 
o Código de Trânsito Brasi-
leiro (CTB). “A via recebeu, 
inclusive, a instalação de 
um ‘anjinho’ – equipa-
mento educativo de fisca-
lização de velocidade – que 
vai monitorar o trânsito e 
conscientizar os motoristas, 
tendo em vista reclamação 
de alta velocidade desen-
volvida pelos veículos que 
por lá trafegam”, emen-
dou Dianês Piffer.

A via é a principal ligação entre diversos bairros residenciais e o centro da cidade

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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COBALT 1.4 LT .....................17/17 ............PRATA ...........COMPLETO ......................................................................R$ 46.900,00
COBALT 1.8 ELITE ................16/16 ............BRANCO ........COMPLETO, AUT, COURO ................................................R$ 54.900,00
COBALT 1.8 LTZ ...................14/15 ............BRANCO ........COMPLETO ......................................................................R$ 39.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO .....16/17 ............BRANCO ........COMPLETO, AUT, COURO ................................................R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO .....16/17 ............PRATA ...........COMPLETO, AUT, COURO ................................................R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .16/17 ............VERMELHO ....COMPLETO, AUT, COURO ................................................R$ 79.900,00
FOCUS 1.6 SE ......................17/18 ............BRANCO ........COMPLETO ......................................................................R$ 67.900,00
ONIX 1.0 LT ..........................18/19 ............PRATA ...........COMPLETO  .....................................................................R$ 46.900,00
ONIX 1.0 LT ..........................18/19 ............PRATA ...........COMPLETO ......................................................................R$ 46.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ..................17/18 ............BRANCO ........COMPLETO, AUT .............................................................R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACTIV ....................16/17 ............VERMELHO ....COMPLETO ......................................................................R$ 49.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT................16/17 ............BRANCO ........COMPLETO, AUT ...........................................................R$ 112.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT................17/17 ............BRANCO ........COMPLETO, AUT ...........................................................R$ 114.900,00
SPIN LT 1.8 AT .....................13/14 ............PRETO ............COMPLETO, AUT .............................................................R$ 39.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ...................15/16 ............PRATA ...........COMPLETO, AUT, 7L ........................................................R$ 53.900,00
TRACKER LT 1.4 TURBO .......17/18 ............BRANCO ........COMPLETO, AUT .............................................................R$ 79.900,00
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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

Aluga-se
 Casa de alvenaria de 

fundos contendo 04 peças 
e garagem. Localizada na 

Rua Jequitibá, 1315 
Jardim Canadá. 
Valor R$ 430,00

Contato (44) 99912-4062 
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Estudantes de Pedagogia criam recursos com potencial para 
ilustrar momentos de contação de história

Para apresentar e discutir novas 
maneiras de ensino, o curso 

de Pedagogia da Universidade 
Paranaense, Unidade de Umuarama, 
promoveu uma atividade 
diferente com os alunos, voltada 
à criação e confecção de material 
alternativo para trabalhar com 
crianças.   Usando lata, a turma 
produziu divertidos elementos para 
ajudar na contação de histórias. 
A decoração ganhou motes da 
literatura infantil e do desenho em 
quadrinhos. Segundo a professora 
Lucyelena Picelly, que ministrou a 
oficina, o resultado foi muito bom. 
“Os acadêmicos entenderam a 
proposta do recurso, que servirá 

para estimular a ludicidade e 
imaginação da criança e, ao mesmo 
tempo, ensiná-la a se comunicar 
melhor, desenvolvendo a oralidade 
e a capacidade de elaboração de 
narrativas, sem inibição”, afirma. “A 
partir de um material acessível – a 
lata – consegue-se um instrumento 
de ensino poderoso”, acrescenta a 
professora, lembrando que a técnica 
também ajuda o meio ambiente, 
pois transforma material que ia para 
o lixo em objeto de conteúdo para 
ensino.

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

Do descartável ao lúdico
NA LATA

Estudantes de Pedagogia apresentam a 
“sua lata”: produção com embasamento 

científico e intenção de ensinar a 
criança a se comunicar melhor
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