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UMUARAMA

Câmara Municipal 
aguarda vereador 
Marcelo Nelli para 
notifica-lo 
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Pedras esparramadas 
pela pista causam 
acidente entre três 
veículos 

Afsu vence e sobe para 
quinto colocado 
no Paranaense 
de Futsal 

Jojups
 Começou ontem (22) a fase regional dos Jogos da Juven-
tude do Paraná. Umuarama é um dos municípios que está 
sediando e mais de 1300 atletas estão na cidade e dispu-
tam nas modalidades de handebol, vôlei, basquete, futsal 
e futebol nos ginásios Amário Vieira da Costa, Mário Onc-
ken, Alphaville e Campus 3 da Universidade Paranaense 

(Unipar) e no Estádio Lúcio Pipino. l Pág. 16
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Polícia Científica do Paraná 
recebe mais 96 profissionais
O governador Ratinho Jr deu posse a 96 profissionais que atuarão na Polícia Científica 

do Paraná. São médicos-legistas, peritos criminais, toxicologistas, odontolegistas e 
químicos-legais, que passaram no concurso público feito em 2017 e iniciam agora um 

curso de formação específica. Eles serão designados para atuar nos Institutos Médicos 
Legais e de Criminalística em todo o Estado. l Pág. 4
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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.

02 03 04 09 12 23 24
concurso: 0178

11 18 29 30 34 46

concurso: 1963
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião
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SETEMBRO

SÃO RAIMUNDO/AM

concurso: 1843
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concurso: 1988

01 03 05 08 24 51 54 
65 71 76 78 82 83 84 

86 88 90 91 93 99

07 10 18 21 30 31

01 41 43 53 69 71 72
Mario Eugenio Saturno é tecnologista sênior 

do Inpe e congregado mariano

PREVISÃO DO TEMPO
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Cheia
16/07 - 18h39

NubladoNublado Nublado

‘‘

‘‘
O futuro espacial passa 

pelos nanossatélites ‘‘

‘‘

“Sabemos que há 
pessoas publica-
mente contrárias 
ao Moro e à Lava 

Jato”.

Deputado Capitão 
Augusto (PL-SP), 
relator do projeto 

da Lei Anticrime de 
autoria do ministro 
Sergio Moro, tem 

seu diagnóstico: há 
uma “má vontade” 
dos parlamentares 

com as medidas 
do ex-juiz da Lava 

Jato. 

Nublado

Quando os primeiros nanossatélites foram lançados, foram vistos 
como brinquedos espaciais, sem utilidade. São cubos de dez centímetros 
de aresta e um quilograma de massa. O mesmo desdém aconteceu com 
os pesquisadores do Inpe Otávio Durão e Nelson Schuch que apostaram 
na ideia, arriscaram e se empenharam para o sucesso da missão. Eles 
se mostraram visionários...

O primeiro cubesat nacional, denominado NanosatC-BR1, foi desen-
volvido pelo Inpe e pela Universidade de Santa Maria em parceria que 
permitiu aos estudantes terem a supervisão de especialistas do Inpe e 
atuassem diretamente em todas as fases, iniciando com a especifi cação 
e passando por desenvolvimento, montagem, integração e testes, o lan-
çamento do satélite na órbita e a operação e recepção de dados. O ITA 
(Instituto Tecnológico de Aeronáutica) também participou do projeto com 
a estação terrena que possui em São José dos Campos (SP).

O NanosatC-BR1 foi lançado em 19 de junho de 2014, da base de 
Yasny, na Rússia, pelo foguete russo Dnepr, com outros 30 artefatos de 
vários países.

Pouco depois, os primeiros sinais foram recebidos pela equipe da 
estação terrena de Santa Maria, onde também está localizado o Centro 
Regional Sul (CRS) do Inpe. Radioamadores de diversos países colabo-
raram com o projeto confi rmando a recepção de sinais do nanossatélite.

Alguém pode pensar que esse satélite não teve um objetivo prático 
além da capacitação de recursos humanos para a área espacial, o que, 
realmente, foi um dos objetivos, mas esse cubesat também teve uma mis-
são científi ca que é o estudo de distúrbios na magnetosfera, principalmente 
na região da Anomalia Magnética do Atlântico Sul - a famosa Sama, na 
sigla em inglês-, e do setor brasileiro do Eletrojato Equatorial Ionosférico.

E não para aí... o NanosatC-BR1 testa circuitos integrados resistentes 
à radiação projetados no Brasil, para utilização em futuras missões de 
satélites nacionais de maior porte.

O NanosatC-Br1 completou cinco anos em órbita e ainda funcionando, 
muito além de qualquer expectativa otimista. O sucesso do NanosatC-Br1 
impulsionou outras missões brasileiras usando nanossatélites, como o 
Sport, uma parceria com a Nasa, o ITA e várias universidades dos Estados 
Unidos. As portas estão abertas para muitas missões. 

DIVULGAÇÃO
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Primeira viagem
Os trabalhos em plenário na Alep retornam só em 5 de agosto, 
mas até lá as atividades internas nos gabinetes e no setor 
administrativo não param. Os deputados aproveitaram para fazer 
uma avaliação do mandato até agora. Michele Caputo (PSDB) 
disse que a mudança foi radical. Ele já foi secretário da Saúde de 
Curitiba e do Estado, a atuação no legislativo é diferente. “Aqui na 
Assembleia Legislativa, para quem quer trabalhar, tem muito a ser 
feito. São mundos diferentes. Eu vim do Executivo, as missões são 
diferentes, mas todas muito importantes”.

Melhorar
o Ideb

A Comissão de Educa-
ção da Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep) 
tem, segundo seu pre-
sidente, deputado Hus-
sein Bakri (PSD), a mis-
são em 2019 de auxiliar 
o governo do Paraná a 
melhorar o Índice de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb). 
Para isso, trabalhou em 
suas reuniões como 
ponte para as discus-
sões entre o governo 
estadual e a APP-Sin-
dicato, que representa 
servidores da educação.

Foi neste debate que a 
Comissão focou sua atua-
ção em 2019. “Neste 
primeiro semestre, inter-
mediamos uma série de 
negociações com a cate-
goria, justamente por 
entender que professores 
valorizados são um ponto 
fundamental no bom 
desempenho da nossa 
educação”, avalia Bakri, 
que também é líder do 
governo na Assembleia.

“Uma das principais 
metas do governador Rati-
nho Junior é levar o Paraná 
ao primeiro lugar do Ideb 
na prova de 2021. E a 
Comissão de Educação 
tem sido parceira nessa 
missão, sobretudo por 
manter um debate cons-
tante com os servidores, 
por meio da APP-Sindi-
cato”, explica o deputado.

No período, a Comis-
são realizou sete reuniões 
dentro da Assembleia e 
outras oito externas, além 
de discutir três projetos 
de lei, sendo dois apro-
vados. Também se reuniu 
com o secretário da Edu-
cação, Renato Feder, e 
professores, para ouvir 
demandas da categoria, 
além de se encontrar 
com reitores das Univer-
sidades estaduais para-
naenses para discutir as 
reivindicações do grupo.

AUDIÊNCIAS
A Comissão também 

realizou duas audiências 
públicas. Uma tratou da 
jornada de trabalho de 
pedagogos da rede esta-
dual de ensino deter-
minada pela resolução 
02/2019, da Secretaria 
de Estado da Educação 
(SEED), que regulamenta a 
distribuição de aulas e fun-
ções aos professores do 
Quadro Próprio do Magis-
tério (QPM), do Quadro 
Único de Pessoal (QUP) e 
aos professores contrata-
dos em Regime Especial 
nas Instituições Estaduais 
de Ensino do Paraná. Em 
outra, ouviu cidadãos de 
Fazenda Rio Grande, na 
Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC), sobre 
o déficit de vagas em 
escolas estaduais e a 
falta de transporte esco-
lar no município.

Mercosul
Em sua única reunião realizada, a Comissão do Mercosul 
e Assuntos Internacionais tratou da construção de uma 
nova ponte entre Foz do Iguaçu e o Paraguai e o projeto do 
corredor bioceânico entre o Porto de Paranaguá e o Porto de 
Antofagasta, no Chile. A ligação de 2,5 mil quilômetros deverá 
integrar quatro países e facilitar as exportações do cone sul 
para os países asiáticos pelo Oceano Pacífico, além de baratear 
custos de comércio exterior dos países sul-americanos pela 
rota paranaense do Atlântico. Na ocasião, os parlamentares 
decidiram pedir informações à Secretaria de Infraestrutura e 
Logística (SEIL) sobre detalhes do projeto.

Desafio
O deputado Soldado Adriano 
José (PV) deixou a farda de 
lado para vestir o terno. 
Desde o início da legislatura, 
ele levantou a bandeira da 
segurança pública do Paraná, 
prometendo trabalhar para 
aumentar a segurança do 
cidadão paranaense, mas 
revelo que também trabalha 
por outras demandas. “Um 
começo de ano bem agitado, 
muitos desafios e grande 
aprendizado. Apresentei 
projetos que dificultam a 
vida de bandidos e facções 
criminosas, porque acredito 
que o cidadão de bem deve ser 
tratado como cidadão de bem 
e o bandido como bandido”.

 Sangue novo
Larissa Gabriela Vargas, 18 
anos, acadêmica de Direito 
da Universidade Positivo foi 
eleita presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Parlamento Universitário 
e comandará a análise das 
80 propostas apresentadas 
pelos 54 deputados e pelo 
governador universitário. 
“Eu queria muito participar 
da CCJ. É uma Comissão que 
precisa de um presidente 
com responsabilidade, 
determinação, competência, 
organização, foco e muita 
força de vontade. Mas me 
sinto preparada para a 
missão e vamos dar conta do 
recado”, afirmou.

Saúde e segurança
Deputados membros das Comissões de Saúde Pública, 
Segurança Pública e do Mercosul e Assuntos Internacionais da 
Alep discuti5ram sobre prestações de contas quadrimestrais 
da Secretaria da Saúde, a segurança nos Portos de Paranaguá e 
Antonina e a construção de uma segunda ponte ligando Foz de 
Iguaçu ao Paraguai. Na Saúde, entre os 10 projetos analisados, 
nove foram aprovados. Pela Segurança, em três reuniões, três 
projetos foram aprovados.
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O governador Ratinho 
Jr deu posse ontem (22), 
no Palácio Iguaçu, a 96 
profissionais para a Polí-
cia Científica do Paraná. 
São médicos-legistas, 
peritos criminais, toxico-
logistas, odontolegistas 
e químicos-legais, que 
passaram no concurso 
público feito em 2017 e 
iniciam agora um curso 
de formação específica.

Eles serão designa-
dos para atuar nos Ins-
titutos Médico Legais 
(IML) e nos institutos de 
criminalística em todo 
o Estado. A posse dos 
profissionais, afirmou o 
governador, atende ao 
compromisso de profis-
sionalizar e trazer mais 
modernidade às forças 
de segurança do Estado.

“Não se faz segu-
rança pública sem ter a 
presença física de bons 
profissionais”, afirmou. 
“Essa contratação faz 
parte de um trabalho de 
reorganização da Secreta-
ria da Segurança Pública. 
É um reforço inclusive 
para o Interior. Esses 
profissionais vão ajudar 
na elucidação de vários 
casos que estão em 

Novos
peritos

investigação”, ressaltou.
“Retomamos a contra-

tação dos profissionais da 
segurança do Estado, que 
precisava ser oxigenada. O 
concurso da Polícia Cien-
tífica estava para vencer, 
pedi para segurar e fazer a 
contratação para, daí sim, 
criar um cronograma 
com novos concursos 
para a área”, explicou o 
governador, destacando 
que o governo prepara 
concursos para a contra-
tação de cerca de 500 
policiais civis e de 2.600 
policiais militares.

CAPACITAÇÃO
Após a posse, os profis-

sionais iniciam capacitação 
por três meses. O treina-
mento inclui aulas teóricas 
com noções de Direito, tiro, 
Medicina Legal e todas 
as áreas da perícia legal, 
grafo (reconhecimento 
de letras), local de crime 
(localística) e balística.

“O que vem agora é 
a teoria aos médicos e 
peritos. O pessoal da 
informática também fica 
em Curitiba e começa a 
dar vasão ao passivo que 
temos”, explicou o dire-
tor-geral da Polícia Cientí-
fica, Leon Grupenmacher.

Sem abono
O Dieese 
aponta que 
mais de 1 
milhão de 
paranaenses 
ficarão sem 
abono do PIS/
Pasep com 
a aprovação 
da reforma 
da Previdência. Dos 1.472.411 
paranaenses que recebem 
o abono hoje, 68,3% deles 
perdem o direito. O impacto 
pode chegar a R$ 683 milhões. 
O Paraná é o quarto estado 
com maior perda, atrás apenas 
de Santa Catarina (71,8%), São 
Paulo (70,1%) e do Rio Grande 
do Sul (68,5%). No País, 12,7 
milhões de trabalhadores serão 
afetados. “As pessoas que 
trabalham no dia a dia é que 
vão pagar a conta da reforma 
da Previdência. Fala-se muito 
em combater os privilégios, 
mas, na verdade, a conta é 
paga mesmo pelo trabalhador 
geral, aquele que atua no 
setor urbano”, diz o deputado 
Romanelli (PSB).

Terminal portuário
O vereador Carlos Bolsonaro 
(PSL-RJ), filho do presidente 
Jair Bolsobnaro, avisa pelo 
twitter que em 30 dias 
o governo federal fará o 
leilão de mais três terminais 
portuários, uma das áreas no 
Porto de Paranaguá. 

Acordo bom
Especialistas e técnicos da Faep 
avaliam que o Paraná está 
entre os estados que vão se 
beneficiar mais pelo acordo de 
livre comércio entre Mercosul 
e União Europeia, devido ao 
perfil do setor produtivo local. 
Na indústria, os segmentos de 
alimentos, móveis, madeira, 
têxteis e vestuário serão os 
principais candidatos a ganhar 
novos clientes do outro lado 
do Atlântico, enquanto na 

agropecuária, as vantagens 
aparecerão em praticamente 
todas as atividades. 

Tarifa congelada
O valor da tarifa de ônibus em 
Curitiba vai se manter em R$ 
4,50 até fevereiro de 2020. É o 
que prevê convênio assinado 
entre a prefeitura e o Estado, 
que vai repassar R$ 40 milhões 
à prefeitura como subsídio da 
tarifa. Atualmente, o custo real da 
passagem de ônibus é de R$ 4,79. 
O convênio prevê ainda a criação 
de novas faixas exclusivas para os 
ônibus na capital e novas linhas 
metropolitanas. 

Exportação de porco
A exportação de carne porco 
pelo Porto de Paranaguá 
cresceu 58% entre o primeiro 
semestre de 2018 e o de 2019. 
Neste ano, foram 36,2 mil 
toneladas com receita de US$ 
76 milhões. De janeiro a junho 
do ano anterior, foram 23 mil 
toneladas e US$ 49 milhões 
em receita. Os cinco principais 
destinos da carne suína são 
Hong Kong (13,3 mil toneladas), 
China (10,8 mil), Cingapura (6,9 
mil), Vietnã (1,4 mil) e Albânia 
(1 mil toneladas).

Alerta
“No Paraná ainda não foram 
confirmados casos, mas 
todo cuidado é pouco. O 
sarampo mata e a única forma 
de preveni-lo é tomando a 
vacina. A doença é altamente 
contagiosa, cada paciente 
infectado contamina pelo 
menos 16 pessoas não 
imunizadas. O esquema vacinal 
prevê duas doses para pessoas 
de 12 meses até 29 anos de 
idade. É indicada uma terceira 
dose a pessoas com até 49 
anos. A tríplice viral é fornecida 
pelo SUS, e está disponível nas 
unidades básicas de saúde” - do 
deputado Luciano Ducci (PSB), 
alertando sobre a importância 
da vacina contra o sarampo.

DIVULGAÇÃO

GOVERNADOR dá posse a mais de 90 peritos da Polícia Científica do Paraná

GERALDO BUBNIAK/ANPR



05GERALUMUARAMA, 23 DE JULHO DE 2019

Câmara ainda aguarda
Nelli para ser notificado

A procuradoria Jurídica da 
Câmara Municipal de Umuarama 
realizou diligências durante todo o 
expediente de segunda-feira (22) a 
fim de localizar o vereador Marcelo 
Nelli (SD). A intenção é notifica-lo 
da decisão tomada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) que levou à 
perda dos direitos políticos pelo 
período de três anos, além de 
sua extinção do cargo de verea-
dor. Ainda de acordo com a Pro-
curadoria da Câmara, o vereador 
tem uma chance de defesa, que 
poderá ser apresentada à Casa 
dentro de um período de três dias 
após sua notificação.

A Procuradora do Poder Legis-
lativo Municipal, Rosane Meyer 
explicou a reportagem que o Regi-
mento Interno não especifica for-
mas de notificação, a não ser a 
pessoal. Mas como o gabinete do 
vereador apontou que ele estaria 
em Umuarama até esta terça-feira 
(23), a casa aguarda. “Se o verea-
dor não aparecer na Câmara até 
esta terça-feira, a mesa diretora 
poderá deliberar outras maneiras 
de notificar. Uma delas é atra-
vés Código de Processo Civil”, 
comenta Rosane.

É impor tante lembrar que o 
Legislativo Municipal está em 
recesso parlamentar até 5 de 
agosto, quando serão retomadas 
as sessões ordinárias e reuniões 
das comissões permanentes.

Se a decisão do STF for man-
tida, quem assume a cadeira 
atualmente ocupada por Nelli será 
o suplente da coligação, o ex verea-
dor Antonio Comparsi, também 
presidente do diretório regional 

do MDB (Movimento Democrático 
Brasileiro) de Umuarama. O partido 
tomou conhecimento da condena-
ção do vereador, em última ins-
tância e protocolou na Câmara o 
pedido para que a direção da Casa 
cumpra o regimento interno e dê 
por extinto o mandato.

Em abril deste ano, Nelli per-
deu o que aparentemente foi sua 
última batalha na Justiça, tentando 
reverter a situação. Na ocasião, a 
ministra do STF Rosa Weber negou 
o seguimento a um recurso impe-
trado pela defesa do vereador. 
Nelli já havia sido condenado pelo 
Tribunal Regional Federal (TRF) 
em Ação Civil Pública por impro-
bidade administrativa, sentença 
acatada por unanimidade pelos 
desembargadores.

IRMÃO EM DOIS CARGOS
A denúncia dava conta que seu 

irmão exercia acúmulo de cargos 
no gabinete do deputado federal 
Osmar Serraglio (secretário parla-
mentar) e na Câmara de Umuarama 

como secretário geral.
A sentença do Desembargador 

Federal Cândido Alfredo Silva Leal 
Junio, de 28 de março de 2016, 
determinava que Nelli tivesse o 
mandato interrompido com a perda 
do cargo, suspensão dos direitos 
políticos e multa civil no valor equi-
valente ao recebido pelo irmão 
entre 1 de janeiro de 2009 e 20 
de março de 2010.

PALAVRA DE NELLI
Ao final da tarde de ontem 

(22), a reportagem conseguiu con-
tato com o vereador através do 
Whatsapp. Nelli relatou que seus 
advogados já tem uma defesa 
que será apresentada. Mas não 
tenho conhecimento sobre pra-
zos. Eles (os advogados) é que 
entendem destes detalhes jurí-
dicos”, ressalta Nelli lembrando 
que continua fora de Umuarama, 
mas reforça que já informou a 
Câmara que, assim que chegar 
à cidade fará o comunicado para 
que possa ser notificado.

VEREADOR Marcelo Nelli ainda tem uma chance de defesa. Ele afirma que a apresentará na Câmara

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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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 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE 
IPORÃ-PR, REFERENTE A TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

• Considerando que o Tribunal de Contas exige dos gestores que 
seja efetuada a cobrança dos tributos municipais (impostos, taxas, 
contribuições de melhorias prestação de imóveis populares e todas 
as receitas);

• Considerando que a Lei Complementar 101/2000 Lei de 
Responsabilidade Fiscal, estabelece como requisito essencial a 
responsabilidade fiscal a arrecadação dos tributos municipais;

• Considerando que os Tributos Municipais têm por finalidade 
essencial ser aplicado nas diversas melhorias para o município de 
Iporã - PR;

• Considerando que a Administração de Iporã - PR busca pautar 
suas atividades nos princípios da moralidade e eficiência 
administrativa, propiciando mais desenvolvimento municipal e 
melhores oportunidades para os cidadãos;

NOTIFICA os contribuintes em débito com o MUNICÍPIO DE IPORÃ 

referente à “TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, para QUE

compareçam ao setor de Tributação da Prefeitura, localizado Rua Pedro 

Alvares Cabral, 2677, Iporã – PR – Paço Municipal e regularizam a 

situação.

Ficam notificados os contribuintes que os Tributos vencidos e não pagos 

serão PROTESTADOS e posteriormente inclusos nos SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

Se eventualmente os débitos já tenham sido quitados, fica desconsiderada a 

presente notificação.

Iporã – PR., 12 de julho de 2019.

MUNICÍPIO DE IPORÃ

EXTRAVIO DE ALVARÁ

ELIANE REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS UMUARAMA 

LTDA pessoa jurídica de direitos 
privados, inscrito no CNPJ: 

07.524.244/0001-12, estabe-
lecida na Rua Guilherme Trindade 

Souza, 2961, Zona VI, CEP 87503-
580, na cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, COMUNICA 
PARA OS DEVIDOS FINS O 

EXTRAVIO DE SEU ALVARÁ DE 
LICENÇA MUNICIPAL Nº 25.921. 

COM ESTA PUBLICAÇÃO O 
MESMO TORNA-SE SEM VALOR 

LEGAL E COMERCIAL.

EXTRAVIO DE ALVARÁ

L C RIBEIRO JUNIOR & CIA 
LTDA pessoa jurídica de 

direitos privados, inscrito no 
CNPJ: 08.723.097/0001-

72, estabelecida na Avenida 
Paraná, nº 5159 – Centro, 

CEP 87502-000, na cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 

com cadastro municipal nº 
24598 comunica para os 
devidos fins o extravio de 

seu Alvará de Licença Munici-
pal com esta publicação o 
mesmo torna-se sem valor 

legal e comercial.

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

19/6 a 19/7 0,5000 0,3715 0,0000
20/6 a 20/7 0,5000 0,3715 0,0000
21/6 a 21/7 0,5000 0,3715 0,0000
22/6 a 22/7 0,5000 0,3715 0,0000
23/6 a 23/7 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 ago/19 888,25 -13,25 -2,2%
FARELO ago/19 308,40 -2,80 -2,7%
MILHO set/19 422,25 -8,50 -5,6%
TRIGO set/19 487,25 -15,25 -8,2%

Ações % R$
Petrobras PN +0,18% 27,49 
Vale ON -0,51% 52,45 
ItauUnibanco PN +1,70% 37,02 
IRB Brasil Re ON +4,12% 92,25 
JBS ON +3,97% 24,85 
Magazine Luiza ON +3,91% 247,35 

IBOVESPA: +0,48% 103,949 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 66,91 0,9% -7,7% 66,00
MILHO 28,44 0,0% -6,1% 28,00
TRIGO 46,56 0,2% 0,8% 46,50
BOI GORDO 150,11 0,1% 0,4% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 107,93
Libra est. 0,8015
Euro 0,8917
Peso arg. 42,50

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 3,7390 3,7400 -2,6%

PTAX  (BC) 0,0% 3,7394 3,7400 -2,4%

PARALELO -0,3% 3,6900 3,9500 -2,9%

TURISMO -0,3% 3,6900 3,9300 -3,0%

EURO -0,1% 4,1926 4,1944 -3,8%

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 22/07

Iene R$ 0,0347
Libra est. R$ 4,67
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.598,98 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 22/07 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 22/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 73,50 -0,7% -3,3%
SOJA Paranaguá 79,50 -1,9% -3,0%
MILHO Cascavel 33,00 6,5% -2,9%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Parque
Tecnológico

Uma equipe do Sis-
tema Estadual de Parques 
Tecnológicos (Separtec) de 
Curitiba está em Umua-
rama hoje (23) na sede 
do Sebrae, para a valida-
ção do projeto do Parque 
Tecnológico da Capital da 
Amizade, que está em 
fase de planejamento. 
A expectativa é que em 
breve a cidade esteja inte-
grada ao seleto grupo de 
municípios que contam 
com unidades em opera-
ção – como Cascavel, Lon-
drina, Pato Branco, Foz do 
Iguaçu e Curitiba.

Segundo o secretário 
de Indústria, Comércio e 
Turismo, Douglas Bácaro, 
os parques tecnológicos 

são áreas de inovação 
por excelência que inte-
gram universidades, cen-
tros de pesquisa, empre-
sas de base tecnológica 
e instituições públicas 
e privadas, voltadas ao 
desenvolvimento. Além de 
Umuarama, Ponta Grossa, 
Guarapuava, Paranavaí 
e Jacarezinho estão em 
fase de projeto e Toledo, 
Maringá e Cornélio Procó-
pio em fase de implanta-
ção. “As lideranças estão 
convidadas a participar do 
encontro, às 13h, onde 
poderemos iniciar um novo 
capítulo na história do 
nosso desenvolvimento. 
A inovação é o caminho”, 
completou o secretário.

Feira da Construção
A cidade receberá a 1ª 

Fecoum – Feira da Constru-
ção de Umuarama – que 
acontece entre 26 e 29 
de setembro, no Pavilhão 
de Indústria e Comércio 
do Parque de Exposições 
Dario Pimenta Nóbrega. 
Será o primeiro evento do 
Noroeste do Estado voltado 
à construção civil, que con-
templará ainda os setores 
de móveis, decoração e 
tecnologia, agregando no 
mesmo espaço as maiores 
novidades do segmento.

Empresários do ramo 
imobiliário, Ronie Perini e 
Júlio Meloni destacam a 
parceria com a Prefeitura, 
através da Secretaria de 

Indústria, Comércio e 
Turismo. “A ideia é criar 
uma vitrine de produtos 
e tendências da constru-
ção civil e do mercado 
imobiliário. Estes são res-
ponsáveis pela geração 
de postos de trabalho e 
movimentação do comér-
cio no setor de serviços”.

A feira surgiu durante 
as comemorações dos 
64 anos de Umuarama. 
“Esperamos que à partir 
de 2020, a feira integre o 
calendário de festividades 
do aniversário da cidade”, 
disse Júlio. O prefeito para-
benizou os empresários 
pela iniciativa e reforçou a 
parceria com a Prefeitura.

Calvário da inveja
Não se fala em outra coisa no 
mercado publicitário do Rio de 
Janeiro. A inveja, o quinto pecado 
capital, está em alta na praça e 
bate à porta - insistentemente 
- da Arquidiocese do Rio de 
Janeiro. Com intenções nada 
cristãs, diretores da Shell do Brasil 
investem pesado na tentativa de 
tirar da Refit o patrocínio oficial 
ao Cristo Redentor, no Corcovado, 
recém-anunciado e com validade 
até o fim de 2020. A refinaria 
privada tomou a inédita iniciativa 
há pouco menos de um mês e as 
concorrentes não perdoam ter 
perdido o cartão-postal do Brasil.

Ofertas
Na sacristia, o que se diz é 
que a Shell já fez duas grandes 
ofertas. Quem ouve lamúrias no 
“confessionário” é o padre Jonas, 
administrador do Corcovado. O 
mercado aguarda a reza para ver 
se ele vai resistir às tentaçõe$ e 
manter o combinado.

Outro lado 
À Coluna, a Shell Brasil diz que a 
informação não procede e que 
“congratula a Refit pela assinatura 
desta parceria”.

Preconceito
Presidente nacional do PSB, Carlos 
Siqueira diz repudiar recentes 
comentários do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL): “Demostraram não 
apenas desapreço pelo povo nordestino, 
mas especialmente uma sorte de 
preconceito que beira o racismo”.

Basquete 1 
A despeito da polêmica em 
Brasília e da chiadeira dos times 
adversários, o BRB garante que o 
patrocínio para o Flamengo, o time 
de Brasília e as seleções brasileiras 
masculina e feminina de basquete 
- conforme antecipado pela Coluna 
- vão garantir retorno para o banco 
- a iniciativa obedece ao estatuto 
- e para a capital e os brasilienses. 
Garante o presidente da instituição, 
Paulo Henrique Costa.

Basquete 2 
O Flamengo passará a jogar 
mais na capital, onde tem, 
proporcionalmente, mais 
torcedores que o Rio de 
Janeiro. Haverá mais centros de 
treinamentos nas escolas públicas 
e um retorno financeiro para 
toda a cadeia turística da Capital 
e Entorno. O BRB, segundo Paulo 

Henrique, também terá prioridade 
em negócios envolvendo os clubes e 
a Confederação Brasileira. Até passes 
e negócios de imagens envolvendo 
jogadores entram no acordo.

Agrotóxicos 
O Ministério da Agricultura 
mantém acelerado o ritmo de 
aprovações de agrotóxicos. Liberou 
mais 51, totalizando 290 desde o 
começo deste ano - além de 21 
novos pedidos de registro.

Restrições 
A pasta garante que seis 
novos produtos, que contêm o 
ingrediente ativo sulfoxaflor, terão 
restrições de uso estabelecidas 
pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama).  

Investimento$ 
A França assumiu a liderança no 
ranking de projetos de Investimento 
Estrangeiro Direto (IED) no Brasil no 
segundo trimestre. Foram mais de 
US$ 8,6 bilhões de investimentos 
confirmados, de acordo com a Câmara 
de Comércio Exterior (Camex). 

Itália & Japão 
Em sequência está a Itália, com 
US$ 4,2 bilhões, e o Japão, com 
US$ 2,0 bilhões. Os investimentos 
diretos estrangeiros nos dois 
primeiros trimestres de 2019 
somaram aproximadamente 
US$ 26 bilhões, dos quais 
aproximadamente US$ 15 bilhões 
no segundo trimestre. 

Privilégio
Senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES) quer acabar com a 
prisão especial para quem tem 
diploma de ensino superior. 
Delegado, o parlamentar justifica 
que seu projeto (PL 3945/2019) 
visa “eliminar privilégios”. 

Bienal 
A escritora japonesa Kanae Minato é 
uma das convidadas internacionais 
da XIX Bienal do Livro Rio, em 
agosto. Premiada, ela já recebeu 
prêmios como o de Novos Escritores 
de Suspense e teve suas publicações 
na lista dos dez melhores do The 
Wall Street Journal.
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Pedras sobre a pista

Uma carga de pedra levada na 
carroceria de um caminhão de 
Jesuítas, foi espelhada pela pista 
de rolamento da PR-323, entre 
Umuarama e Perobal, causando 
um acidente que envolveu três veí-
culos. O fato aconteceu na manhã 
da segunda-feira (22).

Patrulheiros rodoviários de 
Cruzeiro do Oeste atenderam á 
ocorrência e e verificaram que as 

Uma ação policial desenvolvida 
na manhã da segunda-feira (22), 
envolvendo PM e PC de Goioerê ter-
minou na apreensão de 7 armas 
de fogo e na prisão de 4 pessoas. 
Foram cumpridos mandados judi-
ciais de busca e apreensão, onde 
foram vistoriados seis endere-
ços, entre eles uma propriedade 
rural, onde estavam as 7 armas 
de fogo. Foram recolhidas do local 
3 espingardas, 2 pistolas, 1 revól-
ver e uma garrucha. Também havia 
grande quantidade de munições, 
aparelhos celulares, carnes de 
caça e objetos com provável pro-
veniência de crimes.

Na mesma ação foi apreendida 
grande quantidade de agrotóxicos 
e 16 relógios de origem ilícita.

pedras britas caíram do caminhão.
Logo atrás, seguiam três car-

ros que derraparam na pista e um 
deles chegou a sair do trecho de 
rolamento e bateu em uma árvore. 
O caminhoneiro parou no local para 
ajudar a limpar a via junto com o 
Corpo de Bombeiros de Umuarama 
que também foi acionado. Ninguém 
se feriu e a pista foi liberada cerca 
de meia hora depois do acidente.

Destino era
a Peco

 
A PM apreendeu produ-

tos que seriam arremessa-
dos para dentro da Peniten-
ciária Estadual de Cruzeiro 
do Oeste (Peco) e prendeu 
dois homens. Um deles em 
Tapejara, por volta das 21h 
de sexta-feira (19) quando a 
polícia abordou um GM Vec-
tra. Com os dois ocupantes 
forma encontrados 8 paco-
tes de fumo e alguns table-
tes de maconha e porções de 
cocaína. Nas residências dos 
detidos foram encontradas 
mais drogas. A dupla afirmou 
que o entorpecente e o fumo 
seriam arremessados para 
dentro da Peco.

Outra apreensão aconteceu 
em Cruzeiro do Oeste ontem 
(22) pela manhã. Quando foi 
encontrado material para arre-
messar objetos sobre a mura-
lha da Penitenciária. O embru-
lho continha 104 gramas de 
maconha, 88 pacotes de 
fumo, 19 aparelhos celulares, 
carregadores e cabos de celu-
lar, 9 isqueiros e serras e bro-
cas. O material foi recolhido 
pelos agentes penitenciários 
e entregue para a inspetoria 
do estabelecimento prisional.

UM dos veículos saiu da pista e bateu contra uma árvore

DIVULGAÇÃO

Um dos presos tinha mandado 
de prisão expedido por roubo e 
todo o armamento, munições 
e demais objetos apreendidos 
foram encaminhados para a 14ª 
Delegacia de Goioerê, local onde 
foram entregues todos os deti-
dos da operação.

Ação policial

ARMAS apreendidas durante ação policial em Goioerê

DIVULGAÇÃO

Dando de beber
No domingo (21) um homem 

de 46 anos foi encaminhado pela 
equipe da PM de Cidade Gaúcha 
por fornecer bebidas alcoólicas a 
uma adolescente de 12 anos. Os 
policiais receberam a denúncia 
e, ao verificarem os fatos, encon-
traram a menor embriagada na 
casa do homem, que recebeu 
imediatamente voz de prisão. A 
moça foi entregue à equipe do 
Conselho Tutelar.
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Veja mais realizações:
www.aen.pr.gov.br

500 MIL EMPREGOS

R$12,5 BILHÕES
DE INVESTIMENTOS
PRIVADOS NO PARANÁ

PLANO DE AÇÃO

EM 5 ANOS

O PARANÁ MOSTRA AO BRASIL
SUA FORÇA ECONÔMICA
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Apoio para crescer
Um dos papéis mais importantes do SENAR-PR é 

preparar o produtor para aproveitar as opor tunidades 
que surgem à sua frente. Para isso coloca a serviço do 
campo toda sua diversidade de cursos e formações, 
que vêm ajudando a transformar para melhor a 
agropecuária paranaense.

Na esteira desse trabalho surgem inovações, novos 
caminhos e conquistas, que se traduzem em renda e 
qualidade de vida para a família rural paranaense.

Foi o que ocorreu em Pinhalão, no Norte Pioneiro, 
onde uma empresa recebeu o primeiro selo oficial “Brasil 
Certificado: Agricultura de Qualidade” na Produção 
Integrada de Morango (PIMo) do Estado, certificação 
concedida pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O caminho trilhado 
para essa conquista contou com o apoio do SENAR-PR, 
que por meio do treinamento de produtores e técnicos, 
ajudou a difundir a nova tecnologia.

A Produção Integrada (PI) é uma alternativa 
ao sistema convencional de produção, voltada 
principalmente ao uso racional dos defensivos 
químicos e à promoção da sustentabilidade.

Além de conseguir comercializar a produção por 
um preço mais atrativo, os proprietários da empresa 
certificada acabaram adotando as boas práticas 
difundidas pelo SENAR-PR, que repercutem em todas 
as instâncias da propriedade. Esse legado é a maior 
conquista do SENAR-PR.

sistemafaep.org.br

Prêmio Internacional
Um ar t igo c ient í -

fico produzido por uma 
ex-aluna da Unipar é 
indicado a um impor-
tante prêmio da USP 
(Universidade de São 
Paulo). Eduarda Sch-
mitk Colle conquistou a 
indicação em uma das 
universidades mais con-
ceituadas do mundo.

A ex-aluna do curso 
de Ciências Contábeis 
da Universidade Para-
naense, Unidade de 
Umuarama, teve seu 
artigo do mestrado sele-
cionado para concorrer 
ao prêmio da Internatio-
nal Conference in Accou-
nting. Ela fez mestrado 
em Contabilidade na 
Unioeste, em Cascavel. 
Seu trabalho intitulado 
‘Liberdade aos cativos 
de uma identidade neo-
liberalmente arbitrada! 
Munindo a luta simbó-
lica para reapropriação 
do poder de constitui-
ção das identidades do 
docente e do (futuro) 
contador:  caminhos 
para formação conti-
nuada dos professores 
de Ciências Contábeis’ 
ficou entre os melhores 
do evento e vai concor-
rer na categoria ‘Educa-
ção em Contabilidade’. 
A egressa, que exibe no 
currículo também cur-
sos de especializações 
em Contabilidade e Con-
troladoria, em Docência 
do Ensino Superior, em 
Educação Profissional e 
Tecnológica e em Psico-
pedagogia com ênfase 

em Educação Especial, 
atualmente está cur-
sando formação peda-
gógica em Matemática 
e trabalha no Escritório 
Funcional de Contabili-
dade, em Cascavel.

Atuando como Con-
tabilista Sênior, presta 
atendimento a um grupo 
específico de empresas, 
do ramo industrial, hol-
ding, agropecuária, ser-
viços e revenda. “Eu me 
sinto muito feliz e grata 
por esta conquista, pois 
as avaliações para apro-
vação de ar tigos para 
serem apresentados 
nesse congresso são 
criteriosas, passando 
por vários especialistas 
da área de contábil”, diz 
Eduarda. E reconhece: 
“O curso de Ciências 
Contábeis da Unipar 
me proporcionou uma 
formação completa, 
considerando que pude 
par ticipar de projetos 
de iniciação científica, 
que me levaram ao 
mestrado e a busca por 
mais conhecimento”. 
O coordenador do mes-
trado em Contabilidade 
da Unioeste, professor 
Sidnei Celerino Souza, 
também ex-aluno do 
curso de Ciências Con-
tábeis da Unipar, foi o 
orientador de Eduarda 
na elaboração do artigo. 
Ele ficou muito contente 
em saber da indicação 
do trabalho da aluna em 
uma universidade que é 
referência nacional nesta 
área. “Estou orgulhoso, 

pois se trata de uma 
pesquisa robusta, sob o 
prisma teórico e prático 

e muito relevante para 
a profissionalização 
docente”, ressaltou.
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É  h o r a  d e  s u a v i z a r  u m 
desentendimento. Você vai ser capaz 
de encontrar as palavras certas, sem 
torcer nada. Seu corpo não está 
recebendo bastante vitaminas ou 
minerais - não é nada grave, mas 
você deve resolver o problema.

Hoje o dia vai ser calmo, apesar 
de seus medos. Você foi cuidar de 
si mesmo e nada vai estragar isso. 
Relaxe sua mente, será a melhor 
maneira de recarregar. Perca-se 
na arte!

G
êm

eo
s Você está pronto para perdoar e esque-

cer o passado, faça isso sem arrependi-
mentos! Sua disposição meditativa está 
pedindo que você, com razão, tire um 
tempo para relaxar enquanto persegue 
os seus pensamentos mais profundos.

C
ân

ce
r

Marte está trabalhando com você 
e lhe promete momentos inesque-
cíveis com as pessoas próximas. A 
felicidade está ao seu alcance. Você 
estará esgotado até o final do dia 
e seria uma boa ideia descansar e 
tomar um pouco de ar fresco.

Você vai encontrar seu próprio cami-
nho para dialogar, o que vai tornar a 
vida mais fácil. Você precisa de mais 
liberdade e vai se sentir mais reacio-
nário - você precisa respirar.

Sua mente criativa vai encontrar uma 
solução para um problema que vem 
incomodando você. Siga sua intuição. 
Não se deixe ser consumido pelas 
necessidades dos outros, seria pre-
judicial e você não pode permitir isso.

Não se envolva em qualquer coisa 
absurdamente controversa, evite isso! 
Você parece estar atraindo isso hoje! 
Você não tem uma dieta equilibrada 
e é hora de resolver isso.

E
sc

o
rp

iã
o Você vai encontrar maneiras inte-

ligentes de abordar diálogos que 
farão com que tudo seja mais fácil 
com as pessoas ao seu redor. Você 
terá mais energia mental e um forte 
desejo de liberdade. Conceda-se 
esta liberdade e respire.

Suas dúvidas vão desaparecer e isso 
vai levantar o seu espírito, você vai se 
sentir encorajado. Você vai ser invejado 
pelo seu dinamismo hoje. Você se sente 
muito mais à vontade consigo mesmo e 
deve isso a si mesmo e aos seus esfor-
ços para melhorar seu estilo de vida.

C
ap

ri
có

rn
io Uma onda de paixão continua a 

rolar. Isto lhe dá algo para pensar em 
profundidade sobre o que você está 
procurando tão assiduamente. Você 
está no caminho certo e a resposta 
virá no mês que vem.

A
q
u
ár

io

O início do sucesso acenderá seu 
espírito, mas não vá tão rápido! 
Você estará em sua melhor forma o 
dia todo, mas você deve dormir um 
pouco para recuperar o sono atra-
sado - se sentir cansado não é sinal 
de fraqueza.

Você poderá contar com o seu senso 
de harmonia para resolver suas rela-
ções com os amigos. Hoje é um dia 
para entorses de todos os tipos, então 
seja cuidadoso quando for se mover.
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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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Órfãos da terra

Dalila se irrita com a afirmação 
de Almeidinha e ordena que Gabriel 
mantenha Robson calado. Bruno 
tenta se explicar para Martin. Elias 
e Helena jantam juntos. Aline brinca 
com Salma e Arturzinho, encantan-
do-se ainda mais pela menina. 

Verão 90
Vanessa se desespera com 

o acidente de Jerônimo. Ticiano 
e Gisela terminam seus relacio-
namentos para ficarem juntos. 
Larissa consegue a pós-graduação 
na Alemanha. Lidiane diz a Patrick 
que não pode abandonar Quinzão. 

A dona do pedaço 
Jô e Régis comemoram a com-

pra da mansão. Antero sugere que 
Rock e Zé Hélio investiguem o celu-
lar de Jô. Com a ajuda de Rock, 
Dorotéia prepara uma armadilha 
para Eusébio e Gina. Vivi incen-
tiva Kim a fazer uma festa para 
apresentar Márcio aos amigos. 
Moacir fotografa Agno com garo-
tos de programa. 

As aventuras de Poliana 
Marcelo pergunta a mãe se ela 

está se tratando, e pede o telefone 
de seu médico. Pendleton oferece 
a Luisa um emprego na O11O. 
Jeff vai até a O11O novamente 
atrás de mais informações com o 

funcionário da reforma. 

Cúmplices de um resgate 
No ensaio da banda “C1R” 

Vicente mostra a capa do CD, no 
qual Isabela não tem destaque. 
Priscila gosta, os outros não, mas 
Vicente diz que foi escolha de 
Geraldo. Meire encontra Bartolomeu. 

Topíssima 
Bruno fala ao telefone com 

Gonçalo. Madalena o surpreende 
perguntando se ele defenderá 
o assassino de sua filha. Rafael 
pede para o senhor Nelson fazer 
um retrato falado da moça que 

estava discutindo com Vitor. 
Madalena ameaça terminar a 
amizade com Bruno. Ela diz que 
pedirá à Mariinha para demiti-lo. 
André confirma que o sapato 
encontrado é mesmo de Sophia. 

Jezabel 
Acabe aceita o acordo de 

Bem-Hadade e o deixa par tir. 
Naamã conversa com Hazael e 
diz que o plano de Bem-Hadade 
deu cer to. Jezabel encontra 
com Tadeu na vinha. Dido avisa 
à Queila que a guerra acabou. 
Alguns dias depois, Acabe está 
um tempo em seu aposento, 
sem se alimentar e gera preo-
cupação em Jezabel. 
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CA
CONTRAGOLPE

OCACABEÇA

ANELOSAIS
TINETAD

FEITIOATE
NOSTRAIRA

UODEMATT
BISPODAMAEREI

DARPSML
ALRETAH

CADAVERAPA
ERIPAIRR

AMODOBOI
CLOROFILA

Canhão,
obus e

morteiro
(mil.)

Yoko (?),

Projeto em
defesa das
tartarugas
marinhas

O clima 
predomi-
nante na
Argentina

Cada artigo
vendido
no leilão

Os entrela-
çamentos

Três
peças do
xadrez

Verbo te-
mido pela

pessoa
egoísta

Marco
Lucchesi,
escritor
carioca

Objeto da
necropsia

Linha (?), 
marca da
pintura de
Mondrian

Área de
Proteção
Ambiental

(sigla)

(?) John-
son, ator 
brasileiro

Transfere
o cromos-

somo Y
ao filho 

Imposto
que incide
sobre em-
préstimos

Pigmento
essencial
à fotos-
síntese

Rede, 
em inglês 

Material de
maquetes

(?) Da-
mon, ator

Leste, 
em inglês

Hidrogênio
(símbolo)
Em (?) de:
a favor de

Poema
lírico

Reajuste 
(?), pedido

Dor de (?):
cefaleia
Pós para

banho

Expressão
de alegria

Irmã gêmea de Luke
Skywalker, em "Star

Wars"
(Cin.)

Irritar;
aborrecer

Desafia o rival, ento-
ando versos e exal-
tando a torcida, no

Festival de Parintins

Desejo
intenso

Formato

Peixe de
água doce,
carnívoro e
agressivo 

Adicionar,
em inglês

Restituir

"Esse (?) de Roque
Enrow", música de
Rita Lee e Paulo

Coelho
Antônio

Cícero, poeta

Carro-(?), veículo ex-
perimental que pode-
rá ser produzido em

sérieSequência
lógica en-
tre as ce-
nas (Cin.)

Espaço ex-
positivo do
Ibirapuera

Revide a 
um ataque

feitos em
gravatas

artista
plástica

3/add — iof — net. 4/east — leia — matt. 8/amo do boi — conceito.
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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.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
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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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day 
A coluna destaca leitores do 

Jornal Tribuna Hoje News 
que comemoram aniversário 
hoje -, Cintia Araújo, Moacir 

Silva (Morena Empreendi-
mentos) , Pedro Henrique 
Zanatto (UVEL), Abraão 

Hachicho, Sergio Marson e 
Manoel Messias Meira Perei-
ra. Da coluna: felicidades!

Em Agosto
A 44ª Feira Ponta de Estoque de Umuarama, promovida pelo  
Conselho da Mulher Empresária e Executiva da ACIU destaca 

ao associado.  São 105 estandes dos mais diversos seg-
mentos e a  presidente Carla Moreira Frasquette, convoca 
associados para aderirem. Vai ser uma excelente evento. 

“O respeito 
inclui ainda um 
terceiro elemen-
to, talvez o mais 
belo. Alegro-me 
comigo tal como 
sou; alegro-me 
com o outro tal 
como ele é, e 
alegro-me com 
o fato de que 

eu sou diferente 
dele e ele é dife-
rente de mim” 

(Bert Hellinger) 

PORTRAIT
ANECY ONCKEN, aos 66 anos se destaca como modelo e manequim sênior -, e coleciona 

os títulos de Miss Sênior do Paraná 2018; Miss Beleza Sênior do Brasil 2019 e  Reina 
Dorada Sênior Continental 2019. Da coluna: aplausos e sucesso.

LUCI LEMES 
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Entre Amigos
Uma forma de ajudar a Uopeccan é adquirindo um cupom ( a venda será pelo  telemarketing) onde você 

contribuirá para o investimento do tratamento dos pacientes e, para manutenção do Complexo Hospitalar 
Uopeccan, que, atualmente possui um déficit mensal de R$2 milhões, além de concorrer a um automóvel, 

uma motocicleta e uma cama box. O cupom custa R$ 120,00 a unidade, o sorteio será realizado no dia 
27 de novembro de 2019. Mais informações:    (44) 2031-0743, em Umuarama.

n Nilson Destro, foi indica-
do e premiado, segundo cri-
térios de projeção, tempo de 
mercado, reconhecimento da 
comunidade e notoriedade 
empresarial. Com o prêmio, 
a Fecomércio PR destacou  

empreendedores que geraram 
oportunidades de trabalho 
e ajudaram a impulsionar e 

desenvolver o Paraná 
e o país.

 
n Os comerciantes, homens e 
mulheres inovadores e cria-
tivos ao empreender vencem 
desafios diários e crises para 
manutenção de empregos. 

Desde que o prêmio “Guerrei-
ro do Comércio” foi criado, 
em 2006, 633 empresários 

– de um total de 500 mil em-
presas paranaenses – foram 

homenageados.

4 Anos da Feira Faísca!
Com arrecadação de Alimentos e ou 

artigos de higiene em prol do Asilo São 
Vicente de Paula a Feira Faísca comemora 

quatro anos com festa -, além dos ex-
positores, do artesanato e os habituès ( 
aqueles que prestigiam a feira todo sába-
do) a feira vai ganhar o Rock Solidário, 
com várias bandas no sábado, dia 3 de 
agosto no Espaço da Feira do Produtor, 

a partir das 17h. No menu musical: 
Terremotor, Ritmo Brazuca, Banda 

Emergencial e Monotônicos.

TALITA DESTRO, representando o pai Nilson Destro, recebeu o troféu Guer-
reiro do Comércio, no último dia 12 de julho, em cerimônia no Centro de 

Eventos Expo Unimed, em  Curitiba. O presidente do Sindilojistas Umuara-
ma, José Carlos Strassi, também marcou presença. 

ARQUIVO PESSOAL
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

SINGULAR ASSOCIADOS & SOLU-
ÇÕES LTDA, firma inscrita nº CNPJ 
21.532.157/0001-38, situada na 
Avenida Presidente Castelo Branco, 

4135, sala 07shopping Dumont, 
CEP: 87501-170, nesta cidade 

de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 

DE LICENÇA Nº 34.427. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

JULIANO RAMOS CORREA MOTO 
TAXI - ME, firma inscrita nº CNPJ 

04.799.941/0001-98, situada na 
Avenida Padre José Germano Neto 

Junior, 3253, CEP: 87503.700, 
nesta cidade de Umuarama, Estado 

do Paraná, comunica o extravio 
do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 

32.921. Com esta publicação 
o  mesmo fica sem nenhum 

efeito legal. 
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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Oratória   Para aqueles 
que querem aprender 
técnicas de falar em 
público, a Unipar está 
ofertando o curso livre 
de Oratória. O objetivo 
da capacitação é ensinar 
os participantes a 
preparar apresentações, 
discursos e palestras com 
eficiência, propiciando 
o desenvolvimento de 
expressão oral fluente, 
em situações formais. 
No decorrer das aulas 
também serão repassadas 
estratégias de como 
falar com eficácia 
utilizando uma boa 
expressão corporal, estilo, 
objetividade e clareza. As 
inscrições já começaram 
e podem ser feitas no 
site da Instituição, no 
link pos.unipar.br/cursos-
livres. O curso tem carga 
horário de 12 horas e está 
previsto para começar 
no dia 10 de agosto, 
com número de vagas 
limitado. As aulas serão 
aos sábados, das 13h às 
17h20. O investimento é 
de 120 reais. 

Polícia Federal   O ex-
aluno Jihad Nage, do 
curso de Administração, 
Unidade de Umuarama, 
foi aprovado em um 
dos concursos mais 
concorridos do Brasil: 
o da Polícia Federal. 
Ele conquistou cargo 
de escrivão. Além de 
enfrentar provas objetiva 
e discursiva sobre 
conhecimentos gerais, 
o egresso passou por 

teste físico e psicológico. 
O concurso foi realizado 
em todas as capitais do 
Brasil, com cerca de 12 
mil inscritos concorrendo 
a 80 vagas. Agora ele 
vai para o curso de 
formação profissional da 
PF. Para o coordenador 
da graduação de 
Administração, professor 
João Codato, a aprovação 
do egresso comprova 
o diferencial do ensino 
ofertado na Unipar. 

Em Brasília   Acadêmicos 
do curso de Direito, 
Unidade de Francisco 
Beltrão, fizeram visita 
técnica à capital do 
Brasil. Professores 
acompanharam a turma. 
O objetivo foi levá-los a 
conhecer os principais 
órgãos vinculados à 
atividade forense. 
Entraram no roteiro 
Procuradoria Geral da 
República, Congresso 
Nacional, OAB - Conselho 
Federal, Palácio do 
Itamaraty – Ministério 
das Relações Exteriores, 
Superior Tribunal Militar e 
Tribunal Superior Eleitoral. 
O momento mais 
importante foi a visita à 
Suprema Corte (Supremo 
Tribunal Federal), 
onde conheceram as 
instalações do prédio 
principal e o salão do 
Plenário e assistiram à 
audiência do pedido de 
Habeas Corpus de um dos 
processos em que figura 
como réu o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S ECampeão 

Inter Bairros

Mais títulos
O Camisa 10, comandado pelo 
técnico Gaspar Matera, dispu-
tou entre 15 e 20 de julho, em 
Tuneiras do Oeste a 2ª Copa 
Internacional de Futebol de 
Base, nas categorias sub 11 
e sub13. No sub 11, a equipe 
chegou à final contra o Grêmio 
Mouroense, mas perdeu por 
2 a 1. No sub 13, chegou até 
a semifinal quando empatou 
com o Grêmio Mouroense A. 
Nos pênaltys os umuaramenses 
perderam a vaga. Mesmo com a 
derrota os atletas não desani-
maram e disputaram o 3º lugar 
contra Grêmio Mouroense B, 
vencendo por 2 a 0. Os desta-
ques da equipe de Umuarama 
foram os atletas do sub 13 
Pedrinho, que recebeu o título 
de artilheiro e Vitão, como 
goleiro menos vazado.

Foi realizado no último 
domingo (21), a final do Cam-
peonato Inter Bairros e Distritos 
de Futebol – Masculinos Sub 13.

A decisão ficou entre Colé-
gio Global/Camisa 10 Jardim 
Global x Colégio Bento/Jardim 
União. Camisa 10 mostrou seu 
poder ofensivo e tomou conta 
do jogo até o final. O resultado 
foi de vitória pelo placar 6 a 0.

No dia também foi realizado 
a disputa valida pelo 3º lugar. 
Serra dos Dourados garantiu o 
título vencendo Parque Bonfim/
São Cristovão, por 5 a 1.

COLÉGIO Global/Camisa 10 conquista o 
título de campeão no Inter Bairros Sub 13

DIVULGAÇÃO
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Mais de mil atletas 
na abertura do Jojups

Aconteceu na noite de ontem (22), 
no Ginásio de Esportes Amário Vieira 
da Costa, a abertura da 32ª edição 
dos Jogos da Juventude do Paraná 
(Jojups) – Fase Regional da Divisão B.

Os Jogos da Juventude seguem 
até o próximo domingo (28) e a fase 
regional terá a participação de 1.323 
atletas na faixa dos 15 aos 18 anos, 
representando equipes de 33 muni-
cípios que pertencem a essa região.

A Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Smel) é respon-
sável pela organização, ao lado da 
Secretaria do Esporte e do Turismo 
do Governo do Estado.

As disputas serão realizadas nas 
modalidades coletivas de handebol, 
vôlei, basquete, futsal e futebol 

– nas categorias masculino e femi-
nino, e devem ocupar as principais 
praças esportivas da Capital da 
Amizade, os ginásios de esportes 
Amário Vieira da Costa, Mário Onc-
ken, Jardim Alphaville, Campus 3 da 
Universidade Paranaense (Unipar) e 
o Estádio Municipal Lúcio Pipino.

Além de Umuarama outras cida-
des do Estado, estão sediando 
esta etapa. Araucária, Castro, 
Andirá, Arapongas, Marialva, Ubi-
ratã, Planalto, Palmas, São Mateus 
do Sul, Marechal Cândido Rondon e 
Jardim Alegre estão na lista.

Os melhores classificados em suas 
modalidades disputaram a fase final 
da Divisão B, entre os dias 14 e 19 
de novembro, em Francisco Beltrão.

Afsu vence em casa
Afsu Umuarama Futsal atuou 

no último sábado (20) pela 
décima oitava rodada do Cam-
peonato Paranaense Série Ouro. 
Em partida disputada no Ginásio 
Amário Viera da Costa, o adver-
sário foi o Ampére.

A equipe umuaramense 
venceu pelo placar de 3 a 0. 
Augusto (2) e Leo Café anota-
ram os gols do Afsu.

No primeiro tempo os donos 
da casa abriram o placar. 
Depois a rede foi balançada 
outras mais duas vezes. O téc-
nico Nei Victor afirmou que ape-
sar da vitória a partida não foi 
uma das melhores. “Não fomos 
bem. Foi o jogo mais fraco que 
fizemos dentro de casa. Mas 
foi o suficiente para vencer”.

O resultado positivo foi impor-
tante para a evolução da equipe 
na competição que agora ocupa 
o 5º lugar, com 32 pontos. A lide-
rança é do Pato, com 35 pontos, 
seguido de Campo Mourão, com 
34 pontos, ficando em terceiro 
Copagril e em quarto lugar o Cas-
cavel, ambos com 33 pontos.

O próximo jogo será sábado 
(27), contra o Toledo, no Giná-
sio de Esportes Alcides Pan. Na 
primeira vez em que as equipes 
se enfrentaram, o Umuarama 
venceu por 4 a 2.

Três atletas da Apae da região de Umuarama conquista-
ram medalhas na fase final dos Jogos Escolares do Paraná, 
que aconteceu em Apucarana no sábado (20).
Os atletas de Umuarama Nathan Rais e Matheus 
Orzacg de 14 anos, conquistaram o 2º lugar geral 
no Golf 7. Além da conquistada na categorias, 
os umuramenses conseguiram medalhas individuais. 
Nathan ficou com o bronze no modelo tacada 
e Matheus com a prata na modalidade buraco. 
Ambos são estudantes da Escola Especial Nice Braga.
O outro atleta é de Alto Piquiri. Gabriel Militão, 
aluno da Escola Especial Pequeno Príncipe, obteve 
o 1º lugar no arremesso de peso.

ARQUIVO PESSOAL
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