
Emprego formal
O Paraná apresentou no primeiro semestre uma geração de 40.022 vagas formais de emprego, variação positiva 

de 1,54% em relação à 2018, o que corresponde a 629.437 admissões e 589.415 desligamentos. Em Umuarama, o 
índice foi negativo, de 0,75%, o que correspondente a 5.766 admissões e 5.977 desligamentos.
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China abre mercado 
e começa a importar 
derivados de leite 
do Brasil 
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Prefeitura de Umuarama
sofre ataque cibernético
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Um ataque cibernético fez com que todo o sistema de informação tecnológica da Prefeitura Muni-
cipal de Umuarama ficasse comprometido na tarde da quinta-feira (25). A invasão foi descoberta 
no decorrer do expediente e foi necessário que todos os setores ficassem inoperantes. O atendi-

mento ao público só será reestabelecido na próxima segunda-feira (29). 

Polícia Civil procura 
pistas de autor de 
assassinato de idoso 
em Perobal 

Futebol e Voleibol 
de Umuarama na 
semifinal dos Jogos 
da Juventude
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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.

05 13 20 21 23 25 30
concurso: 0180

01 03 10 13 24 37

concurso: 1965
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 1361

09 24 28 37 43 57
concurso: 2172

concurso: 5029

05 16 53 55 74

concurso: 5408

28.670
91.981
92.080
19.294
77.821

NOVEMBRO

EC BAHIA

concurso: 1844

01 03 05 06 07 08 11 12 
14 15 16 17 21 23 25

concurso: 1989

02 11 17 20 21 27 31 
34 37 38 41 44 45 48 

51 53 64 79 88 96

03 08 28 29 43 50

33 35 37 43 62 65 79Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Sexta

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
01/08 - 00h12


21 12 


20 12

Sexta




23 11 


22 14

SábadoSábado

Cheia
15/08 - 09h31

NubladoNublado com chuva Nublado

O que é viver a espiritualidade? ‘‘

‘‘‘‘

‘‘

Nublado com chuva

A espiritualidade é a qualidade de todo ser que respira. Espírito 
tem todo ser que vive, seja humano, animal ou planta. Mas, não 
só!  A terra toda e o universo são portadores de espírito. Isso é 
interessante e, até, pode soar, de certa forma, estranho para você, 
porque estamos dizendo que tudo é portador de espírito. 

A espiritualidade é aquela atitude que coloca a vida no centro, 
que defende e promove a vida contra todos os mecanismos de 
diminuição de estancamento e de morte. O oposto ao espírito, 
nesse sentido, não é o corpo, como nós estávamos acostumados 
a pensar, mas é a morte. Contrário de espírito é a morte e tudo o 
que estiver ligado ao sistema de morte. Pessoas que lutam contra 
a morte, que protestam a morte injusta, que defendem a vida, em 
qualquer situação e etapa, são portadoras de espírito. As pessoas 
com espiritualidade manifestam uma defesa inegociável a favor da 
vida, sem concessões. Não é que defendem os seus interesses em 
detrimento de outros. Não protestam, por exemplo, contra a morte 
de uma pessoa do “meu partido”, mas ao mesmo tempo aprovam 
o aborto.Alimentar a espiritualidade signifi ca estar aberto a tudo 
que é portador de vida. É defender a vida, cultivar nosso espaço 
interior, a nossa interioridade. O homem e a mulher espiritual são 
aqueles que podem perceber sempre o outro lado da realidade, 
que são capazes de captar a profundidade da vida e das coisas. A 
pessoa espiritual percebe a manifestação de Deus na realidade, na 
criação, nas plantas, na beleza dos rios, enfi m, no universo inteiro, 
que é portador de espírito. 

A espiritualidade não parte do poder, nem da acumulação, nem 
do interesse. A espiritualidade nasce da gratuidade do mundo, da 
comoção profunda, do sentimento de comunhão que nós vamos 
tendo com todas as coisas. É uma nova percepção que a pessoa, 
o ser humano, vai tendo de toda criação.  Viver a espiritualidade é 
perceber que Deus se manifesta em tudo, que está querendo mos-
trar seu rosto de amor, sustenta a vida e dá sentido e sabor a tudo. 
Captar essa presença é cultivar a espiritualidade, é ser espiritual.   

 O presidente Jair 
Bolsonaro, sobre a 
decisão de limitar 
em até R$ 500 o 

saque das contas do 
FGTS (Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço). 

“Fizemos o que 
foi possível. Se 

achar que é 
pouco [500], é só 

não retirar”.

JOSE CRUZ/AGÊNCIA BRASIL



03POLÍTICAUMUARAMA, 26 DE JULHO DE 2019

Celular do presidente
O telefone celular do presidente Jair Bolsonaro foi alvo 
da ação dos hackers que invadiram ao menos mil linhas 
telefônicas, incluindo de várias autoridades públicas, 
como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio 
Moro. Segundo o Ministério da Justiça, a PF comunicou 
que aparelhos celulares utilizados pelo presidente foram 
alvos de ataques do grupo de que fazem parte os quatro 
suspeitos presos na última terça-feira (23).

Negócio
da China

A Ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, 
anunciou no começo da 
semana que o Brasil pas-
sará a exportar leite em 
pó, queijo, iogurte e até 
leite condensado para 
a China, que é o maior 
importador de lácteos do 
mundo. A notícia impac-
tou positivamente todo o 
setor no país, principal-
mente o Paraná, estado 
que ocupa a segunda 
posição na produção do 
leite nacional.

O deputado estadual 
Reichembach (PSC), 
comemorou a notícia. 
“Esta decisão veio em 
boa hora, pois o mer-
cado vinha sofrendo com 
a mudança dos preços, e 
principalmente os peque-
nos produtores estavam 
sentindo muita dificul-
dade nas propriedades, 
então o momento é de 
otimismo”, ressalta.

A região Sudoeste, 
maior bacia produtora 
de leite do Paraná em 
volume – 1,2 bilhão de 
litros por ano, segundo 
dados da Secretaria de 
Estado da Agricultura e 
do Abastecimento (Seab) 
em 2016 – realiza cursos 
periódicos para capacitar 
os produtores da região, 
e desta forma aumentar a 
qualidade e o valor agre-
gado dos produtos.

“A atividade precisa 

ser modernizada e pla-
nejada para atender aos 
padrões de exportação, 
isso acaba beneficiando 
o mercado interno e o 
consumidor local, que 
terá acesso a produtos 
de maior qualidade”, 
afirma Reichembach. O 
deputado destacou even-
tos como a Via Tecno-
lógica do Leite e o Inci-
tec, ambos realizados 
em Francisco Beltrão no 
último mês de junho, e o 
Seminário de Bovinocul-
tura Leiteira, realizado em 
Barracão, como iniciati-
vas positivas e que aju-
dam a fortalecer o setor, 
e que fornecem informa-
ções impor tantes para 
toda a cadeia produtiva 
no Sudoeste.
GRANDE PRODUTOR

Apesar de o Brasil ser 
grande produtor de deri-
vados do leite, o país 
ainda importa muito mais 
estes produtos do que 
exporta, por isso existe a 
necessidade de equilibrar 
a balança comercial do 
segmento. “O fato de a 
China ter aberto seu mer-
cado para os produtos do 
nosso país é de extrema 
importância, porque faz 
com que o Brasil qualifi-
que cada vez mais seus 
produtos e consiga fazer 
parcerias e exportações 
para mais países”, des-
taca Reichembach.

MPs caducando
Em vigor desde março, a Medida Provisória (MP) 
878/2019, que prorroga contratos temporários de pessoal 
no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan), perdeu a validade na quarta-feira (24). Na terça 
(23), outra MP, a 877/2019, que mudava a cobrança de 
impostos na compra de passagens por órgãos públicos 
federais também caducou. As Mps foram aprovadas em 
comissão mista, mas não forma analisadas nos plenários 
da Câmara e do Senado. Desde o início do ano, 6 MPs 
tiveram vigência encerrada.

Olha o gás
Com a assinatura do decreto que institui o Comitê de 
Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural 
(CMGN), o presidente Jair Bolsonaro objetiva estimular 
a competição no setor. A Petrobrás detém o controle da 
produção e distribuição do gás natural no país, apesar 
deste monopólio ter sido quebrado na legislação em 1997. 
O governo agora quer concretizar a abertura para novas 
empresas, o que não ocorreu ainda. A alegação é de que o 
preço do botijão possa cair 20%, 30%, 40% ou mais.

Spoofing
A PM deflagrou a 
Operação Spoofing, 
para apurar a suspeita 
de crimes cibernéticos, 
quando foram cumpridos 
quatro mandados de 
prisão temporária e sete 
de busca e apreensão em 
busca de “fortes indícios 
de que os investigados 
integram organização 
criminosa”. O juiz Vallisney 
de Souza Oliveira afirmou 
que as prisões temporárias 
dos investigados (5 dias) 
são essenciais para a 
obtenção de provas.

Guedes hackeado
A PF informou que ao 
menos mil números 
telefônicos foram alvos dos 
suspeitos que hackearam 
o Telegram do ministro 
da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro, e 
de outras autoridades, 
entre elas o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. 
“Há possibilidade da 
existência de um número 
muito grande de vítimas 
dos ataques “, disse o 
coordenador geral de 
Inteligência da PF, João 
Vianey Xavier Filho.
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A const r ução da 
escola municipal da 
Zona VI, na Avenida Goiâ-
nia – ao lado do Centro 
da Juventude – avançou 
mais um estágio nos últi-
mos dias. As paredes do 
último bloco de salas de 
aula foram respaldadas e 
a construtora responsá-
vel pela obra já concre-
tou as lajes. O próximo 
passo é o madeiramento 
e a cober tura para, em 
seguida, serem implan-
tadas as instalações 
hidráulicas, o acaba-
mento e por fim as ins-
talações elétricas.

Na parte mais adian-
tada, a empresa respon-
sável inicia em breve a 
colocação de pisos e 
revestimentos. A obra foi 
abandonada pela primeira 
construtora e um novo 
contrato foi negociado 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Téc-
nicos, por orientação do 
prefeito Celso Pozzobom. 
A empresa do segundo 
contrato retomou o tra-
balho em abril deste ano 
e desde então o crono-
grama tem sido mantido.

Com o novo contrato, 
a previsão de conclusão 
da obra foi estendida 
para o primeiro trimestre 
de 2020. “Esperamos 
que essa obra impor-
tante não tenha mais 

Escola em
construção

interrupções nem proble-
mas. Esta estrutura é 
muito impor tante para 
transferirmos os alunos 
da atual Escola Tempo 
Integral, que funciona 
na Rua Anhumai  – 
antigo Centro Social 
Urbano”, lembrou o pre-
feito Celso Pozzobom.

Como se trata de 
um prédio antigo – com 
quase 40 anos de uti-
lização – e que não foi 
construído para abrigar 
uma escola, o ambiente 
não é o mais adequado 
para as crianças, que 
passam o dia todo no 
estabelecimento. “Uma 
reforma exigiria um alto 
investimento e ainda 
assim o prédio não seria 
ideal para a escola. Por 
isso, o prefeito optou 
pela retomada da obra 
e pela agilidade na con-
clusão. Logo as crianças 
da Escola Tempo Integral 
terão um ambiente mais 
confortável e apropriado 
para a educação e a con-
vivência”, acrescentou 
o secretário municipal 
de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técni-
cos, Isamu Oshima.

A nova escola terá 
12 salas de aula, além 
de cozinha, refeitório, 
pátio cober to, banhei-
ros e demais dependên-
cias administrativas, e 
está orçada em R$ 2 
milhões 910 mil.

Linhas de crédito

O presidente da Fomento Paraná, 
Heraldo Neves, adiantou ao 
governador Ratinho Junior que 
lançará nos próximos meses linhas 
de crédito para mulheres e para 
agricultores familiares: “A oferta de 
crédito subsidiado dará condições 
diferenciadas para as mulheres 
empreendedoras. Elas terão uma 
vantagem competitiva muito grande 
no Paraná e poderão acessar créditos 
que variam de R$ 300 a R$ 500 mil”.

Linhas II
A agência também vai ampliar o acesso 
a crédito pelos agricultores familiares 
e oferecer condições diferenciadas aos 
produtores rurais, com a subvenção 
do prêmio do seguro rural e do fundo 
de aval rural, além de disponibilizar 
carteiras de microcrédito para os 
pequenos agricultores.

“Não há nepotismo”
O deputado Felipe Francischini (PSL-PR) 
disse que “não há nepotismo” na 
indicação do colega Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) ao cargo de embaixador dos 
EUA. “Na questão do mérito, acredito 
que ele tem qualificação suficiente 
para representar o Brasil”. Francischini 
acrescentou que aconselharia o 
deputado a não trocar o mandato pelo 
cargo na embaixada dos EUA e disse 
que o filho do presidente Jair Bolsonaro 
deveria priorizar a carreira política.

Visita íntima
A maioria dos brasileiros, 74,5%, é 
contra a visita íntima para presos, 
revela o levantamento do Instituto 
Paraná Pesquisas. A favor, somam 
21%. A amostra entrevistou 2.184 
pessoas de 17 a 20 de julho, em 
170 cidades dos 26 estados mais o 
Distrito Federal.

Rota da cerveja
A fábrica da Ambev em Ponta Grossa já 
está incluída entre os destinos da Rota 
da Cerveja, uma iniciativa do Sebrae e 
da prefeitura local. Pela rota, o turista 
procura sua operadora e adquire o 
pacote, que lhe dá direito a transporte, 

degustação e guiamento pelas mais 
interessantes cervejarias da cidade - 
das artesanais até a gigantesca AmBev.

Febre aftosa
“Mais de 60% do mercado mundial 
ainda não compra carne suína 
do Paraná porque ainda temos a 
vacinação contra a febre aftosa. 
Temos que livrar o Estado dessa 
necessidade até porque não temos 
mais essa necessidade, é uma 
decisão extremamente técnica. Já 
fizemos diversas audiências públicas 
e em agosto faremos uma grande 
audiência na Assembleia Legislativa. 
Estamos caminhando para que isso 
aconteça e com abrir aos nossos 
produtores uma porta de negócios 
e comércio de forma fantástica” - do 
governador Ratinho Junior.

Maior lucro
O Bradesco divulgou que teve lucro 
recorrente de R$ 6,4 bilhões no 
segundo trimestre de 2019, valor 
25,2% maior que o registrado no 
mesmo período do ano passado, 
de R$ 5,1 bilhões. Na comparação 
com o trimestre imediatamente 
anterior, a alta foi de 3,6%.

Caixa de água
O governo do Paraná começa a 
entregar em agosto caixas de água de 
500 litros para 1,7 mil famílias carentes 
que moram em áreas urbanas de 70 
cidades. “O projeto Caixa D’água vai 
levar saúde, abastecimento e cidadania 
para as famílias carentes. Ter água na 
residência é fundamental para higiene, 
para a saúde e até para a própria 
alimentação”, lembra o secretário Ney 
Leprevost (Justiça, Família e Trabalho). 
Essa é a primeira etapa do programa 
que vai atender 5,6 mil famílias num 
de R$ 15 milhões.

Aumento do pedágio
A Econorte busca na justiça aumento 
do valor das tarifas de pedágio. A 
Justiça determinou a redução em 
três praças de pedágio (Jataizinho, 
Cambará e Sertaneja) do Norte 
Pioneiro em mais de 25% e a 
concessionária alega prejuízos de R$ 
10 milhões por mês. As tarifas foram 
reduzidas em julho e a empresa quer 
o valor cheio novamente. Só na praça 
de Jataizinho, considerada o pedágio 
mais alto do Paraná, o valor era de R$ 
22 e caiu para R$ 16,30.



05GERALUMUARAMA, 26 DE JULHO DE 2019

PR fecha o semestre
com 40 mil registrados

O Paraná gerou 40.022 vagas 
formais de emprego no primeiro 
semestre deste ano, conforme 
dados do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) 
divulgados na quinta-feira (25) pelo 
Ministério da Economia. Os setores 
que mais empregaram no Estado 
foram serviços e construção civil.

O resultado representa uma varia-
ção positiva de 1,54% em relação 
ao mesmo período de 2018 e cor-
responde a 629.437 admissões e 
589.415 desligamentos. No conso-
lidado do ano, o Paraná aparece em 
terceiro lugar no número absoluto 

Otimismo
Em relação a junho de 2019, o Paraná 
figura entre os Estados que registra-
ram variação positiva no saldo de 
emprego, melhor índice desde 2013, 
antes da crise econômica. Foram 
90.992 admissões e 90.834 desliga-
mentos. Curitiba foi a quinta capital 
que mais gerou vagas com carteira 
assinada no mês, saldo de 1.629.
“Os empresários estão voltando a inves-
tir no Paraná e o Governo está fazendo 
a sua parte para garantir esse boom, 
com investimentos em infraestrutura 
de estradas e no setor de energia, luz 
e telecomunicação”, informa a econo-
mista do Departamento do Trabalho da 
Secretaria de Estado.
Suelen Glinski aponta que junho 
costuma ser um mês com resultados 
mais modestos, por conta de hiatos 
na produção agrícola, mas que o 
resultado interrompe um ciclo de 
cinco baixas seguidas. Em 2018, por 
exemplo, o saldo do mês foi nega-
tivo em 6.609 empregos.
A variação dos últimos doze meses 
do Paraná também é positiva, 
com saldo de 48.709 empregos, 
resultado de 1.188.521 admissões 
e 1.139.812 desligamentos, o que 
representa 1,88% a mais do que nos 
doze meses anteriores.

Em relação aos municípios, a 
capital paranaense lidera o ranking 
da geração de empregos no acumu-
lado do ano, com 12.883 postos, 
seguido por Maringá (3.873), Casca-
vel (1.988), Pato Branco (1.925), São 

Dados nacionais
O Brasil abriu 48.436 vagas de emprego com carteira assinada em junho, o que 

representa o melhor saldo em seis anos. No acumulado do primeiro semestre, o 
País registrou a criação de 408.500 vagas com carteira.

Em junho, os dados positivos no nível de emprego foram consolidados com o 
crescimento no setor de serviços (23.020 postos), agropecuária (22.702 postos), 
construção civil (13.136 postos), serviços industriais de utilidade pública (2.525 

postos), extrativa mineral (565 postos) e administração pública (483).

de contratações e na quarta posi-
ção no saldo total de vagas de tra-
balho, atrás apenas de São Paulo 
(151.722), Minas Gerais (88.238) 
e Santa Catarina (49.895).

O emprego no Paraná cresceu 
em sete dos oito segmentos ana-
lisados. Os maiores resultados 
foram nos setores de serviços 
(25.061 vagas), construção civil 
(7.320) e indústria de transfor-
mação (5.996). Apenas o setor 
extrativista mineral apresentou um 
pequeno recuou, com a redução de 
71 postos de trabalho.

AMBIENTE EMPREENDEDOR
Para o secretário da Justiça, 

Família e Trabalho, Ney Leprevost, 
o resultado é fruto de um esforço 
do governador Carlos Massa Rati-
nho Junior para criar um ambiente 
propício aos empreendedores. Ele 
destaca que investimentos estão 
chegando para gerar mais empre-
gos. “Apenas nos primeiros meses 
do ano foram prospectados mais 
de R$ 12,5 bilhões em complexos 
privados”, informa.

Leprevost ressalta ainda que o 
trabalho da secretaria está focado 
em agilizar a intermediação de 
mão-de-obra para as empresas, por 
meio das Agências do Trabalhador, 
acelerando o processo de contrata-
ção. “Também estamos investindo 
na qualificação, aumentando a 
empregabilidade e oferecendo uma 
possibilidade de aumento na renda 
para os trabalhadores”, aponta.

A economista Suelen Glinsk, do 
Departamento do Trabalho, afirma 
que o Paraná se destaca no País por 
gerar postos de trabalhas em diver-
sos setores. “É difícil visualizar essa 
pulverização nos outros estados, de 
diversificar a economia e manter o 
nível de emprego em alta”, aponta.

Segundo a economista, esse 
resultado mais complexo é difícil 
de alcançar porque não depende de 
sazonalidades na produção agrope-
cuária, por exemplo. “O Paraná vem 
recuperando investimentos, o ânimo 
para os negócios e se mantém como 
um dos líderes na geração de empre-
gos em todas as áreas”.

Umuarama com saldo negativo
José dos Pinhais (1.479), Colombo 
(1.097), Londrina (1.094) e Rio Negro 
(1.033). Umuarama não seguiu os 
maiores municípios do Paraná, apre-
sentando um saldo negativo de 211 
empregos registrados.
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Workshop
Digital

A transformação dos 
impressos ao digital é 
o principal tema do Wor-
kshop Digital 4.0 que 
vai reunir em Curitiba 
jornais de todo o Paraná 
entre sexta-feira (26) e 
domingo (28) em Curitiba. 
O evento, organizado pela 
ADI (Associação dos Jor-
nais Diários do Paraná) 
em parceria com Adjori 
(Associação de Jornais 
e Revistas do Paraná), 
tem apoio do Governo do 
Estado, do BRDE (Banco 
Regional do Desenvolvi-
mento do Extremo Sul) e 
da Fomento Paraná.

“O objetivo do seminário 
é levar aos jornais e portais 
de notícias, as novas ferra-
mentas, tecnologias, linhas 
de crédito, técnicas de jor-
nalismo para conteúdo digi-
tal. A proposta é melhorar 
os nossos conteúdos para 
o mercado de publicidade e 
anunciantes que usam cada 
vez mais as plataformas 
digitais”, disse o presidente 
da ADI, Nery José Thomé. 

O secretário estadual 
de Comunicação e Cul-
tura, Hudson José, disse 
que as mudanças pelas 
quais as mídias no mundo 

estão passando obrigam a 
todos os veículos de comu-
nicação a ficar em perma-
nente atualização. “Temos 
que acompanhar atentos a 
evolução e, sempre que 
possível, liderar essa evo-
lução. Esse workshop é 
um evento que tem esse 
objetivo. Mais do que dis-
cutir as mudanças, ser 
o agente da transforma-
ção é o papel que nos 
cabe: veículos de comu-
nicação e governo”, 
completou Hudson.

“Hoje devemos estar 
cientes sobre a portabi-
lidade do impresso para 
o digital. Este tema abor-
damos nos últimos anos, 
inclusive no último con-
gresso da Adjori na Lapa, 
onde tivemos dois painéis 
exclusivos sobre a mídia 
digital. É um dos assun-
tos mais relevantes da 
atualidade para o nosso 
meio, pois precisamos 
lutar para uma quebra de 
paradigma, melhorar os 
portais e, principalmente, 
aprender a comercializar 
nesse meio, uma das 
nossas maiores falhas 
hoje”, disse o presidente 
da Adjori, Elizio Siqueira.

Celulares criptografados 
Além do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL), ministros e 
assessores do alto escalão do 
Governo contrariaram nos 
últimos meses as orientações 
da Abin (Agência Brasileira de 
Inteligência) e do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI) para uso exclusivo de 
celulares criptografados. Após a 
informação de que Bolsonaro e 
outras autoridades foram alvos 
da quadrilha cibernética presa 
pela Polícia Federal, os órgãos de 
segurança do Planalto voltaram a 
reforçar os alertas e orientações 
para que os integrantes da 
cúpula do Governo priorizem o 
uso de aparelhos protegidos. 

TCS 
Os celulares da Abin são 
chamados de Terminais de 
Comunicação Seguras (TCS) e, 
além de criptografados, não 
possibilitam a instalação de 
aplicativos - como Telegram 
e WhatsApp. 

Mensagens 
Os aparelhos também 
têm opção de mensagens 
instantâneas, serviço, até 
agora, pouco usado pelos 
integrantes do Governo. 

Estratégia 
Nos próximos dias, o GSI irá lançar 
uma consulta pública sobre a 
Estratégia Nacional de Segurança 
Cibernética, em discussão no 
Governo deste outubro do 
ano passado. Um dos eixos é 
a prevenção e a mitigação de 
ameaças cibernéticas. 

Brumadinho
Seis meses depois do desastre de 
Brumadinho (MG), que deixou 
248 mortos e 28 desaparecidos, 
a Política Nacional de Segurança 
das Barragens segue inalterada. 
Isso porque dezenas de 
propostas, apresentadas por 
deputados e senadores logo 
após a tragédia, em janeiro, 
permaneceram em segundo 
plano no primeiro semestre. 

Multas 
Tramitam, atualmente, 
nas duas casas, mais de 70 

projetos. Entre eles, o PL 
2791/19, que amplia os valores 
mínimo e máximo para as 
multas por infração ambiental. 
Hoje, a legislação prevê que a 
multa pode variar entre R$ 50 
e R$ 50 mi. O texto estabelece 
multa mínima de R$ 2.000 e 
máxima de R$ 1 bilhão. 

Contingenciamento 
Habitação, educação, defesa 
nacional e direitos da cidadania 
são as áreas mais afetadas 
pelo contingenciamento total 
de R$ 31 bilhões neste ano, 
por meio de três decretos 
publicados pelo Governo, em 
fevereiro, março e maio. 

Minha Casa
Segundo o levantamento 
do Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc), 
com base em dados do 
Portal de Orçamento do 
Senado, o programa de Bolsa 
Permanência no Ensino 
Superior e o de Apoio à 
Infraestrutura da Educação 
Básica tiveram 100% de seus 
recursos congelados. O Minha 
Casa Minha Vida está entre os 
programas que mais sofreram 
com os cortes. 

Roubo em Cumbica
A pergunta que vale R$ 90 
milhões: de quem eram os 
750 kg de ouro que iriam 
para Zurique e Nova York, 
levados por bando ontem no 
meio da tarde do aeroporto 
internacional de Cumbica, em 
Guarulhos (SP)? O kg de ouro, 
hoje, com valor declarado, é 
de R$ 118 mil.

Ativismo 
O 1° Congresso Nacional dos 
Juristas Católicos acontece no 
dia 30 de agosto, na Academia 
Paulista de Letras. Uma das 
palestras é a da deputada 
federal Chris Tonietto (PSL- RJ) 
que vai falar sobre o aborto e o 
ativismo judicial. 
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DISPUTA
Até o fechamento desta coluna, 
restavam apenas oito estandes 
disponíveis para empresários 
interessados em participar da 44ª 
edição da Feira Ponta de Estoque, 
que acontece entre os dias 22 
e 24 de agosto, no Pavilhão da 
Indústria e Comércio do Parque de 
Exposições de Umuarama. O evento, 
reconhecidamente o maior e mais 
importante do varejo do Noroeste do 
Paraná, é coordenado pelo Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva da Aciu.

POSSIBILIDADES
Confirmadas empresas dos ramos de 
calçados, confecções, trajes de gala, 
moda íntima, lãs, jaquetas e blusas, 
jeans, colchões e camas, artigos 
esportivos, brinquedos, utilidades, 
acessórios para smartphones e moda 
contry. A grande novidade fica a cargo 
da presença da Destro Acabamentos, 
que vai apresentar pisos, porcelanatos 
e muito mais, todos prometendo 
preços realmente incríveis, com 
descontos que ultrapassam os 70%.

IGUARIAS
A abertura da Feira Ponta de Estoque 
para o público será na quinta-
feira, dia 22 de agosto, às 18h30, 
com atendimento até às 22h. Na 
sexta-feira, dia 23, o horário de 
atendimento será das 9h às 22h e no 
sábado das 9h às 18h. Vale aproveitar 
o evento para levar a família e curtir 
a Praça de Alimentação, que vem 
com crepes, espetinhos, salgados, 
hamburgueria, chawarma, pastéis, 
pizza, cachorrão especial, cocadas 
e doces. Também é bom ir com os 

amigos para um chope geladíssimo. 
Ah, sim, e tem restaurante com 
atendimento durante todo o evento.

OLHO
A nova presidente do Conselho da 
Mulher Empresária, Carla Regina Moreira 
Frasquette, está empolgada com a 
realização da Feira Ponta de Estoque e 
garante que tudo será feito para que este 
evento repita o grande sucesso de anos 
anteriores. Ela destaca que a presença 
de consumidores de cidades de toda 
a região – e até de outros estados – é 
a confirmação de que trata-se de um 
evento global, que coloca o nome de 
Umuarama em evidência. Tudo isso, 
afirma Carla, reverte-se em benefício 
para os associados Aciu. A ex-presidente 
Carina Previato (agora vice) também está 
à frente da organização, já que é Diretora 
Setorial de Feiras e Eventos da Aciu.

GENTE
De forte atuação nas carências e 
necessidades da sociedade, a Aciu agora 
também faz parte da Comissão Intersetorial 
de Elaboração, Acompanhamento 
e Monitoramento da Política de 
Atendimento à População em Situação 
de Rua, coordenada por Eunice de 
França. O representante da entidade 
neste importante instrumento de luta é 
o empresário João Luiz Bortolato, Diretor 
Setorial de Responsabilidade Social e 
Ambiental da Aciu. A primeira reunião do 
órgão está agendada para o próximo dia 31.

CHANCELA
Não perca a promoção relâmpago 
da Certisign, a maior empresa de 
certificação digital do Brasil, que 
atende com super mega descontos 

para associados Aciu. Até dia 31 de 
julho você faz seu Certificado Digital 
no combo e-CNPJ mais e-CPF A1 por 
apenas R$ 240. Imperdível. Para mais 
informações, ligue (44) 3621-6700 e 
fale com a Rosiane Gasques.

FUTURAMA
O presidente da Aciu, Orlando Luiz Santos, 
está em Curitiba hoje e amanhã, onde 
participa do ConectaPR, principal festival 
de inovação, empreendedorismo e cultura 
digital do Paraná. Trata-se da oportunidade 
do ano para desenvolvimento e criação 
de parcerias para transformar as jornadas 
empreendedoras. Palestras e painéis top 
com representantes da Nubank, Uber, 
Ambev, LinkedIn, Ebanx, Amazon, BCredi, 
Resultados Digitais, Startse e muito mais. 
Anita Dias, secretária executiva, e Camila 
Andressa Delphino, atendimento da Aciu, 
também marcam presença no Conecta, 
que é uma promoção do parceiraço Sebrae.

ESPELHO
Queremos tudo de melhor para nosso 
pai, que toda a vida faz tudo de melhor 
por nós. Com esse forte apelo de 
reconhecimento e gratidão do amor 
paterno, a Aciu lança a Campanha Dia 
dos Pais 2019, que esse ano cai no dia 11 
de agosto. Vale lembrar que serão dois 
sábados com atendimento em horário 
especial até cinco da tarde: dias 3 e 10. 
Aproveite, compre em Umuarama, e 
demonstre para seu pai todo seu amor.

FOCO
É importante lembrar o passado: 
voltar no tempo, ver raízes, acordar 
fatos, rever gentes que eram tão 
presentes e que hoje nem sabemos 
por onde anda. O passado é uma 
espécie de alicerce: uma base daquilo 
que construímos através do tempo. 
Recordar quem fomos faz bem para 
valorizarmos quem somos. Porém não 
devemos nos prender ao passado, 
devendo sempre ir em frente, rumo a 
dias sempre agradáveis: seguir! A vida 
é curta, caro associado, e por isso é 
preciso saber dosar pé no chão com um 
pouco de nostalgia. A Aciu é a Casa do 
Empresário e está de portas abertas.



09LOCALUMUARAMA, 26 DE JULHO DE 2019

Uopeccan comemora
o dia do Motorista

A Uopeccan –  União Oeste 
Paranaense de Estudos e Combate 
ao Câncer – promoveu na manhã 
desta quinta-feira (25), um café da 
manhã especial em comemoração 
ao Dia do Motorista.

A ação foi realizada simultanea-
mente nas unidades de Cascavel e 
de Umuarama, que receberam os 
motoristas pela manhã com um 
delicioso café da manhã.

A maioria dos motoristas 
recepcionados conduzem diaria-
mente ambulâncias e vans com 
os pacientes de outros municí-
pios. Na unidade de Cascavel, 
durante o evento o Diretor do 
Conselho Superior do Complexo 
Uopeccan proferiu algumas pala-
vras para os homenageados, 
“gostaria de agradecer e parabe-
nizar a todos e dizer que vocês 
são a força do Hospital, o ali-
cerce, são o apoio, a equipe que 

traz os pacientes enfermos para 
o tratamento. Contem sempre 
conosco”, diz Ciro Antonio Kreuz.

Além do café da manhã, os 
motoristas concorreram a uma 
bicicleta, 10 garrafas térmicas, 
3 caixas térmicas além de outros 
brindes doados pelo empresário e 

vice-presidente do Complexo Hos-
pitalar Uopeccan, Divo Zago, da DZ 
Materiais Elétricos.

Em Umuarama, além do café 
da manhã os motoristas recebe-
ram quick massage das alunas do 
curso de Estética e Cosmetologia 
da Unipar de Umuarama.

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

23/6 a 23/7 0,5000 0,3715 0,0000
24/6 a 24/7 0,5000 0,3715 0,0000
25/6 a 25/7 0,5000 0,3715 0,0000
26/6 a 26/7 0,5000 0,3715 0,0000
27/6 a 27/7 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/19 882,50 -8,50 -2,9%
FARELO ago/19 303,90 -2,40 -4,1%
MILHO set/19 418,50 -5,50 -7,6%
TRIGO set/19 499,50 1,75 -7,5%

Ações % R$
Petrobras PN -1,54% 26,93 
Vale ON -0,45% 50,42 
Brasil ON -4,07% 50,20 
Bradesco PN -5,82% 36,70 
ItauUnibanco PN -3,11% 36,19 
Ambev S/A +8,02% 19,40

IBOVESPA: -1,41% 102.654 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 67,29 0,6% -4,8% 66,50
MILHO 28,00 -0,1% -7,0% 27,50
TRIGO 46,57 0,3% 0,8% 46,50
BOI GORDO 150,99 0,3% 1,1% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,61
Libra est. 0,8017
Euro 0,8962
Peso arg. 43,25

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,4% 3,7820 3,7830 -1,5%

PTAX  (BC) +0,7% 3,7843 3,7849 -1,2%

PARALELO +0,5% 3,7000 4,0000 -1,7%

TURISMO +0,5% 3,7000 3,9800 -1,7%

EURO +0,8% 4,2214 4,2232 -3,1%

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 25/07

Iene R$ 0,0349
Libra est. R$ 4,72
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.588,31 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 25/07 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 25/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 73,00 -0,7% -3,9%
SOJA Paranaguá 79,00 -0,6% -3,7%
MILHO Cascavel 32,50 -1,5% -4,4%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Polícia investiga
assassinato de idoso

Investigadores que integram 
o Grupo de Diligências Especiais 
(GDE) da Polícia Civil de Umuarama 
passaram o dia todo da quinta-feira 
(25) no município de Perobal, em 
busca de identificar o autor, ou 
autores de um assassinato prati-
cado na noite da quarta-feira (24). 
Um homem de 67 anos foi assas-
sinado com um tiro e a hipótese 
mais cogitada seria um roubo que 
não deu certo que teria terminado 
com a morte da vítima.

Kazuo Nakata estava acompa-
nhado da esposa quando aconteceu 
a emboscada em sua propriedade 
rural, que fica situada às margens da 
rodovia PR-323, dentro dos limites 
do município de Perobal.

O casal havia chegado à proprie-
dade cerca de 15 minutos antes do 
crime. Já abrigados dentro de casa, 
notaram que um desconhecido se 
aproximou da porta da sala, tentou 
forçar a abertura e depois mandou 
que os moradores a abrissem para 
que ele entrasse.

Em seguida ele efetuou dispa-
ros contra a maçaneta e mesmo 
assim não conseguiu arromba-la.

As vítimas começaram a cor-
rer em busca de um abrigo mais 
seguro dentro da casa, quando 
Kazuo passou em frente a uma 
janela que estava aberta e rece-
beu um disparo efetuado do lado 
de fora pelo autor do crime.

Em seguida o criminoso fugiu 
sem levar nada e não deixou 
vestígios, se estava sozinho ou 
acompanhado.

A esposa de Kazuo procurou 
a Polícia Militar de Perobal que 
foi até a propriedade e isolou a 

cena do crime para que peritos 
do Instituto de Criminalística de 
Umuarama colhessem informa-
ções que possam levar à identi-
ficação do autor.

Em seguida os investigadores 
de Umuarama chegaram e desco-
briram que Kazuo é tio de um dele-
gado de polícia que atua na área 
compreendida pela 7ª SDP.

Todas as hipóteses
Além dos investigado-
res, o superintendente 
da 7ª SDP de Umua-
rama, Aécio Santos 
está acompanhando 
as buscas ao autor do 
crime em Perobal e em 
Umuarama. O policial 
relatou que nenhuma 
hipótese está sendo 
descartada. “Pode ter 
sido um roubo que não 
deu certo e se transfor-
mou em uma tentativa 
de latrocínio. Esta é a 
linha mais provável, apesar de não estarmos descartando nenhuma hipótese”, 
comenta, ressaltando que o casal tinha viagem marcada para Japão na quinta-
-feira (25), onde iria conhecer o neto recém-nascido. Tal fato pode ser conside-
rado como chamariz pela ação marginal.

TV CAIUÁ

POLÍCIA fez levantamentos no local do crime em busca de vestígios que possam identificar o autor

MAÇANETA alvejada com disparos deflagrados pelo assassino

TV CAIUÁ
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Novas viaturas policiais
Na manhã desta quinta-feira 

(25), o 25º Batalhão de Polícia 
Militar e a 7ª Subdivisão Policial 
de Umuarama receberam novas 
viaturas do Governo do Estado. 
A entrega dos veículos foi reali-
zada na sede da PM pelas mãos 
do deputado estadual Delegado 
Fernando. No total, três viaturas 
foram entregues - duas para a 
Militar e uma para a Civil. Os 
veículos entregues são três Che-
vrolet Trail Blazer, com câmbio 
automático, do ano de 2019. 
Na PM uma viatura será para 
a Rotam e outra para a equipe 
Canil. Já o carro entregue para 
a Polícia Civil será utilizado pelo 
Grupo de Diligências Especiais 
(GDE) para a realização de ope-
rações e cumprimento de man-
dados de prisão.

Para o Comandante da PM, 
Coronel Letrinta, a vinda de 
novos veículos para o Batalhão 
melhora as condições de traba-
lho da equipe. “Isso proporciona 

Fogo no carro
Diheine Alves, 40, sofreu 

ferimentos graves, depois que 
capotou seu veículo GM Trac-
ker na rodovia PR-489, em 
Xambrê na noite da quarta-feira 
(24). Ela foi salva por motoris-
tas que passavam pelo local 
e a retiraram do carro antes 
que ele começasse a pegar 
fogo. Diheine é moradora em 
Cianor te e voltava para casa 
depois de um dia de trabalho, 
quando perdeu o controle da 
direção, saiu da pista e capo-
tou. Bombeiros de Umuarama 
apagaram as chamas.

mais agilidade, otimização e 
segurança aos policiais por-
que os veículos são mais equi-
pados e modernos do que os 
que já temos. A que vem para 
o Canil, por exemplo, tem um 
espaço adequado para receber 
os cães”, diz Coronel Letrinta. 
Atualmente, cerca de 80 viatu-
ras fazem par te do 25º Bata-
lhão, de acordo com o Coman-
dante da PM.

O delegado chefe da 7ª 

Subdivisão Policial, Osnildo 
Carneiro, também acredita que 
as novas viaturas possibilitarão 
um melhor trabalho ao GDE. “É 
necessário que cada vez mais 
se invistam em equipamentos 
para enfrentar a criminalidade. 
Com esses carros modernos, 
compreendo que facilitará o tra-
balho da equipe policial”, disse. 
No total, com essa viatura, sete 
caracterizadas per tencem à Polí-
cia Civil de Umuarama.

POLÍCIAS Civil e Militar receberam novas viaturas entregues pelo governo do Estado

OBEMDITO

Um homem foi preso na noite da quarta-feira (24) em Cruzeiro do Oeste após ser flagrado 
embriagado, conduzindo um GM Corsa. O motorista foi levado para a delegacia da Polícia 
Civil e, de acordo com a Polícia Rodoviária, seguia no sentido a Tapejara quando colidiu em 
um barranco. Quando os policiais chegaram ao local viram que o motorista apresentava sinais 
de embriaguez, porém, ele não quis fazer o teste do bafômetro. Mesmo assim foi preso em 
flagrante. O veículo foi recolhido ao pátio da PRE de Cruzeiro do Oeste.

DIVULGAÇÃO
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Crise de Vettel e recorde 
de Hamilton em jogo

Neste final de semana, o cir-
cuito de Hockenheim recebe a 11ª 
corrida da Fórmula 1 em 2019. Em 
meio ao drama de Sebastian Vettel 
e à supremacia de Lewis Hamilton, 
vários fatores relevantes estão em 
jogo no GP da Alemanha.

Vettel chega pressionado à etapa 
de seu país natal. Após bater em 
Max Verstappen na Grã-Bretanha, o 
piloto da Ferrari voltou a ser cobrado 
por erros. E a lamentável sequência 
atual começou justamente na corrida 
germânica do ano passado. O tetra-
campeão liderava, mas vacilou ao per-
der o controle do carro na garoa de 
Hockenheim. Bateu, abandonou e viu 
Hamilton vencer. Dali em diante, Vettel 
perdeu fôlego na briga pelo título.

Enquanto Vettel está pressionado, 

Lewis Hamilton não poderia estar 
mais tranquilo. O piloto da Mercedes 
sobra no campeonato e tem supe-
rado o companheiro mesmo quando 
sai atrás. Foi o caso na Grã-Breta-
nha, onde Valtteri Bottas largou à 
frente, mas acabou em segundo. 
A vitória ficou com o inglês, que 

se tornou o maior vencedor de seu 
país. E ele pode repetir o feito na 
casa de Vettel: enquanto o ferra-
rista só tem uma vitória em Hoc-
kenheim, Hamilton já tem quatro 
triunfos, como Schumacher.

A corrida será no domingo (28), 
às 14h10 (horário de Brasília).

Afsu enfrenta o Toledo 
fora de casa

Afsu Umuarama Futsal já tem 
confronto marcado para este final 
de semana. O time da Capital da 
Amizade vai até Toledo enfren-
tar os donos da casa, pela 19ª 
rodada do Campeonato Para-
naense Série Ouro.

Mesmo jogando fora de 
casa, o time de Nei Victor, 
tem mais chances de vitória. 
Quando as equipes se enfren-
taram no primeiro turno do 
Paranaense, Umuarama saiu 
venceu por 4 a 2. Na época os 
umuramenses estavam na zona 
de classificação (8º lugar), 
enquanto o Toledo era lanterna 

Semifinal Citadino  
Chave Prata

 A próxima semana promete ser 
agitada no setor esportivo, em vir-
tude das semifinais do Campeonato 
Citadino de Futsal Fuji Moto Honda 
– Chave Prata. Depois de 100 jogos 
realizados, a competição terá a fase 
semifinal com fortes emoções.

O embate agora está somente em 
quatro equipes lutam pelo título e de 
olho nas vagas para a Chave Ouro 
2019 – quem vencer as semifinais 
garante vaga na final e acesso à elite 
do futsal de Umuarama em 2019.

As equipes que obtiveram uma 
vaga para as semifinais são, Ó o 
Gás, Paraíso Móveis, Vidro Mais e 
Chopp Queens. Os sorteios foram 
realizados ontem (25) pela equipe 
diretora da Secretaria de Esporte e 
Lazer de Umuarama (Smel).

EM Hockenheim a Mercedes quer repetir a dobradinha de 2018, mas vai ter de contar com Vettel (Ferrari) que 
pretende fazer esquecer o desaire da corrida da última temporada

do campeonato.
Agora, Afsu está em 5º lugar 

com 32 pontos, com dez vitó-
rias, seis derrotas e três empa-
tes, com 58% de par ticipação. 
Já o time de Toledo está em 9º 
lugar, com 20 pontos, a equipe 
teve seis vitórias, oito derrotas 
e dois empates, com 42% de 
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O confronto está marcado 
para acontecer às 20h30, 
neste sábado (27), no Ginásio 
Alcides Pan. Haverá transmis-
são ao vivo pelo Facebook e 
Youtube da TV Afsu em parceria 
com o Por tal Líder.
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Futebol e Voleibol na
semifinal do Jojups

Duas equipes de Umuarama 
garantiram vaga para a semifi-
nal da fase regional da 32ª edi-
ção dos Jogos da Juventude do 
Paraná (JoJups).

Na modalidade voleibol mascu-
lino a equipe até o momento ven-
ceu todos os jogos disputados até 
o momento. Ontem a equipe derro-
tou Cianorte por 2 a 0, em partida 
realizado no Ginásio Mário Oncken.

Além do resultado positivo, que 
garantiu vaga para a semifinal, os 
umuaramenses haviam vencido o 
São Jorge do Patrocínio e o Santa 
Mônica também por 2 a 0.

A meta, de acordo com o téc-
nico da equipe, Alessandro Dias, 
e vencer até o último jogo, e che-
gar com moral nas finais. “Nessa 
idade os atletas costumam ter 
altos e baixos, o psicológico ainda 
acaba influenciando bastante, mas 
vamos sentar, conversar e voltar 
para a quadra com ainda mais con-
fiança”, comenta o técnico.

No futebol masculino, Umuarama 

O ex-jogador da seleção brasi-
leira de futsal Falcão estará em 
Umuarama no dia 10 de

agosto (sábado) para o Jogo 
do Rei, evento festivo que o 
jogador vem fazendo em várias 
cidades do Brasil e também no 
exterior.

Na partida, o público da região 
verá em quadra o talento do ex-jo-
gador eleito melhor do

Falcão em Umuarama
mundo na modalidade por qua-

tro vezes pela Fifa. Além de Falcão, 
fazem parte do elenco atletas e 
ex-atletas de futebol de campo, 
youtubers e freestyles. O time 
adversário ainda será decidido, 
mas geralmente são empresários 
ou autoridades do Município.

O jogo está marcado para as 
20h no Ginásio de Esportes Amá-
rio Viera da Costa.

De acordo com Vamir Andrean, 
coordenador da equipe os ingres-
sos já estão quase se esgo-
tando “Muitas pessoas estão 
a procura para ver o ‘Rei’ jogar, 
acredito que na última semana 
para acontecer o evento já vai ser 
difícil encontrar ingressos para a 
venda ingressos”, conta Andrean, 
ressaltando que as vendas estão 
sendo feitas na loja Sportland.

disputa pelo grupo A e venceu o pri-
meiro jogo contra Pérola por 2 a 0 e 
garantiu uma vaga para a semifi-
nal ontem (25), após vencer Mari-
lena, por 2 a 0.

Jogando no Estádio Lúcio 
Pipino, os atletas umuaramenses 
foram avaliados pelo experiente 

técnico, Milton Laurindo. “Estou 
trabalhando com essa equipe 
desde janeiro. Pelo fato de estar-
mos jogando em casa, os meni-
nos sentiram uma pressão para 
realizar bons jogos. Isto nós 
garantimos com duas vitórias”, 
conta o técnico.

EQUIPE de voleibol garante o primeiro lugar em seu grupo

RICARDO MORANTE
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 VERÃO 90 
Resumo não divulgado pela emis-

sora. Os capítulos dessa e de outras 
novelas podem sofrer alterações por 
conta da edição das novelas. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Poliana aparece na festa de Filipa, 

mas é ignorada pela anfitriã. João pede 
para Luca colocar um forró para tocar 
na festa.  A exposição de Salvador é 
um fracasso, e Glória é obrigada a 
fechar a galeria. Devido ao casamento 
de Débora e Afonso, Luisa e Marcelo 
discutem por ciúmes. Com o visual 
totalmente repaginado Vini chega a 
festa de Filipa acompanhado de Gabi e 
deixa todos boquiabertos. Zóio se une 
a Falcão e abandona os antigos com-
parsas do Jardim Bem-Te-Vi. Lorena diz 
a Durval que quer morar com ele.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Laura conta para Regina o que viu no 

hospital. Otávio pede ajuda a Frederico 
e Lurdinha para montar um jantar sur-
presa para Rebeca em seu escritório. 
Regina vai ao porão perguntar a Manuela 
se ela sabe de alguma coisa sobre a 
irmã dela. Safira agora desconfia que foi 
Otávio quem ligou para sua filha. Artur e 
Vicente decidem lançar a banda C1R na 
internet. Geraldo sugere que eles façam 
suspense e não revelem os rostos dos 

integrantes durante a campanha. Safira 
entra no escritório de Otávio e vê a pre-
paração do jantar. Manuela conta para 
Isabela sobre o que Regina sabe. Regina 
diz para Geraldo que vai ao hospital 
investigar a história de Laura.

TOPÍSSIMA 
Pedro pede para que o comandante 

interrompa as buscas. Muitos jornalis-
tas tentam falar com Sophia na porta da 
delegacia. Graça e Edevaldo conversam e 
dizem que Sophia é inocente. Taylor tenta 
escalar o penhasco para voltar à avenida. 
Antonio vê Edison chegando na delegacia 
e o questiona. Na cela, Sophia não se con-
tém e acerta um tapa na cara de Edison. 
André pede calma e pergunta ao rapaz se 
existe algum sócio além de Sophia.

JEZABEL 
Jezabel faz o pagamento a eles 

com um saco de moedas. Joana em 
uma explosão de ódio, pega uma faca 
de cima da mesa e crava em Phineas. 
Leah dá à luz a um menino. Levi abraça 
for temente Emanuel e Yarin, que se 
comovem, felizes. Joana conta a Sidônio 
que matou Phineas. Quando Joana chega 
em casa para mostrar o corpo a Sidônio, 
não encontra. Sidônio diz à Joana que 
ela precisa fugir e a leva para o templo 
de Baal. Acabe vai até Nabote. Ele olha 
cada detalhe do lugar, encantado.
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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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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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Tito pede Flora em namoro
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MALHAÇÃO 
Raíssa avisa a Camelo que não pode 

ensaiar com a banda. Madureira tenta 
convencer Carla a liberar Raíssa de can-
tar com a banda de Camelo. Guga ajuda 
Filipe a conversar com Rita. Lígia se pre-
para para fazer um parto arriscado no 
hospital. Lara e Rita se preocupam com 
o atraso de Isaura na audiência. Camelo 
inscreve o vídeo de Raíssa num concurso 
de talentos. Martinha procura Filipe. Lígia 
chega atrasada para a audiência. Rita 
torce que Isaura compareça à audiência.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Benjamin tenta rastrear o celular de 

Bruno. Laila conta para Almeidinha o que 
Dalila fez contra ela e Jamil, mas afirma 
que não prestará queixa contra a vilã. 
Benjamin encontra Bruno, que é levado 
para o hospital inconsciente. Abner 
avisa a Norberto sobre Bruno, e Cibele 
fala com Marie. Bruno denuncia Dalila 
para Almeidinha. Elias é carinhoso com 
Missade, e Helena se incomoda. Ester 
implora que Abner volte para casa. Laila 
e Missade se preocupam com a denún-
cia de Bruno contra Dalila. Jamil devolve 
a Miguel e Rania a documentação de 
sua casa e loja. Marie e Bruno reatam o 
namoro. Rania volta com a família para 
casa. Fauze avisa a Dalila da visita de 
Jamil a Laila. Almeidinha convoca Dalila 
a comparecer à delegacia.

Maria da Paz 
tenta alertar Vivi 
sobre Chiclete 

Em “A dona do pedaço”, Amadeu e Maria 
da Paz se beijam. Moacir mente para continuar 
fotografando Agno e Rock na academia. Ama-
deu aconselha Maria da Paz a alertar Vivi. Agno 
engana Rock para manter o lutador em seu flat. 
Cássia revela a Merlin o motivo de sua tristeza. 
Jô avisa a Régis para comprar um presente para 
Maria da Paz. Téo e Vivi previnem Kim sobre os 
riscos de tentar enganar Márcio. Fabiana e Vivi 
se reconciliam. Sávio chega ao flat de Sabrina e 
é surpreendido por Otávio. Chiclete flagra Maria 
da Paz tentando falar com Vivi.
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Nada vai estragar o seu humor maravilhoso 
hoje. Os céus estão sorrindo e isso será refl e-
tido em você. Suas dúvidas e as relações com 
os outros não lhe incomodarão.

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do 
presente constrói a sua confi ança. Aproveite 
ao máximo a paz e a tranquilidade do dia para 
dar atenção ao que pode estar faltando em 
sua dieta.

Passe tempo com seus amigos de verdade. 
A solidão não vai ser boa para seu estado de 
ânimo hoje. Você precisa de um pouco de ar 
fresco e trabalhar em direção a uma vida mais 
equilibrada para recuperar sua energia perdida.

Você vai se sentir mais confi ante e decidido a 
tornar os seus sonhos realidade. Você está em 
grande forma e gera energias sem chamar a 
atenção de ninguém.

Você está encontrando difi culdades para acom-
panhar o ritmo. Permita-se mais liberdade. Os 
prazeres da vida recarregam suas baterias 
emocionais e tudo sairá bem, desde que você 
não se deixe esgotar fi sicamente

Você será livre para agir como quiser hoje. 
Atividades fi nanceiras são muito favoráveis. 
Sua mente está borbulhando e você vai encon-
trar todos os tipos de coisas para fazer. Seja 
sensato.

Você se afastará de seu cotidiano. É hora de 
fazer planos para o futuro. Você precisa encon-
trar um equilíbrio entre o físico e o bem-estar 
mental, o repouso e a atividade para fazer 
justiça às necessidades do seu corpo.

Você será mais intrigante do que o de habitual 
e as pessoas confi arão em você. Não abuse 
de sua confi ança! Você também se sentirá mais 
nervoso, há um desejo de maior liberdade. Cer-
tifi que-se de ter algum tempo para si mesmo.

Você vai ser diretamente afetado por um 
evento ofi cial. Suas esperanças aumentam e 
você estava certo ao esperar pacientemente. 
Sua moral está melhorando e você está domi-
nando as suas preocupações. Relaxe.

Você vai decididamente banir as suas preo-
cupações para tirar o máximo da vida, tanto 
quanto possível. Deixe que outras pessoas 
entrem na sua vida!  Você precisa de repouso 
e exercício, comece uma atividade esportiva.

Você estará cercado por tensão, mas não se 
deixe contaminar e não tenha vergonha de dar 
a sua opinião! Você deve aumentar o consumo 
de vitaminas e minerais; você não está consu-
mindo o sufi ciente. Cuide de si mesmo.

Novas atividades de lazer vão lhe dar a opor-
tunidade de florescer. Suas amizades vão 
estar presentes hoje. Seria bom fazer uma 
pausa na sua vida diária. Se puder  tire um 
dia de folga para respirar.
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"Inés da Mi-
nha Alma"

3/bag. 4/carl — lake — ming. 6/anúbis. 7/ukulelê. 9/upcycling. 10/canabidiol.
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3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Zélia Casoni

O tempo é muito 
lento para os que 
esperam. Muito 

rápido para os que 
têm medo. Muito 
longo para os que 
lamentam. Muito 
curto para os que 

festejam. Mas, 
para os que amam, 
o tempo é eterno.
(Henry Van Dyke)

Happy Day 

A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 

aniversário. Na sexta (26) os parabéns 
seguem para Daniel Batata, Emília 

Guerrer, Ana Pereira Ortega, Lucidalva 
Nunes Pereira, Marcelo Mazzetto, Odair 
José Batista de Resende, Maria Helena 
Bertoco Rodrigues, Vilson Antônio da 
Silva Carlos Kleber Sposito Bitencourt, 
Deybson da Silva Janeiro, Rodrigo Ca-

liani, Sabrina Fernandes Arduino, Shara 
Cardozo Barbosa e Tallita Monteiro 

Balan. No sábado (27)  vivas para José 
Minoru Maru, Gilmara Zanata, Erica 
Rech Pontes, Luiz Carlos de Paiva  e  

Regis André Pizaia. . No domingo (28) 
cumprimentos para Marta Santos Olivei-
ra, Cássia Fernandes, Ney Becker, Wan-
derlei José de Moura, Carlito Moraes de 
Oliveira , Maria Cristina Melo, Osvaldo 

Cassimiro dos Santos Filho Claudio José 
da Silva, Fábio Tondato, Felipe Barion 
de Paula, Maria Rosa Garcia Zafanelli, 
Otávio Henrique Laino. Na segunda 
(29) parabéns para  Fernanda Garcia 

Velásquez, Fabiano De Souza, Rute Lou-
back Nomura, Fernanda Favetta, pareci-
do José Correia, Sandra Cristina Pereira 
Almeida, Fernando Zacardi e Fabiana 

Ruzzon.  Da coluna: felicidades! 

PORTRAIT
KESSELY BITENCOURT, com um dos amores de sua vida, a filha Heloise que ilumina a 

coluna deste finalzinho do mês de Julho. 

LUCI LEMES

Vem aí mais um Feirão Uvel !
Se programe para esta sexta-feira (26)  e  o sábado (27)  e aproveite as ótimas 
condições com lote especial de fábrica, taxa zero e preços reduzidos.  É só dar  
um pulinho na Concessionária Uvel l fazer um teste drive e sair de carro Zero. 

Vire a Página
 

A agenda do mês de 
Agosto ganha evento de 

comemoração dos 10 anos 
da ‘Coleção Vire a Página’,   
da escritora Angela Russi. 

Será dia 21, no Centro 
Cultural Schubert, com 
lançamento dos vídeos 
dos livros,  apresenta-

ção da peça teatral e do 
e-book. A entrada é 1kg 

de alimento.

ROTARIANAS
Sempre dispostas a ajudar o próximo -, Elza Guarezzi, Izabel Cristina Savi, Marilda Stefa-

ni Matos e Maria Tinte na Noite dos Caldos, em prol Abrigo Tia Lili. 

EAD
A Secretaria 
Municipal de In-
dústria, Comércio 
e Turismo  em 
parceria com o 
Senai oferece 
curso gratuito 
de qualificação 
profissional para 
assistente de 
recursos humanos 
através de ensino 
a distância (EAD) 
semipresencial. 
As inscrições 
serão realizadas 
apenas no dia 29 
de julho, próxima 
segunda-feira, 
na Agência do 
Trabalhador.

VALDETE SPERANDIO CRUZ e SEBASTIÃO CRUZ,  felizes da vida,  
no jantar italianíssimo do Rotary Catedral. 

ARQUIVO PESSOAL

PORTAL CIDADE
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Vestibular de Medicina
Prestes a comemorar 

seus cinquenta anos de 
fundação, a Universidade 
Paranaense – Unipar – 
continua na vanguarda do 
ensino superior no PR. O 
curso de Medicina, inau-
gurado no início do ano 
passado, acentua a impor-
tância da Unipar no plano 
científico, cultural e socioe-
conômico do Estado. O 
período de inscrição para 
o vestibular de medicina 
vai de 23 de julho até 13 
de setembro. A prova será 
no dia 29 de setembro.

O projeto pedagógico 
tem o objetivo de for-
mar formação técnicos 
e humanistas, alinha-
dos com paradigmas 
das Ciências Médicas. 
Cerca de 20 laboratórios 
e vários ambientes espe-
ciais de estudos estão à 
disposição dos alunos, 
além de projetos de pes-
quisa e extensão, para 
incrementar o currículo.

Atividades práticas 
com a comunidade 
médica dos hospitais 
da região e com a Rede 
Municipal de Saúde 
fazem parte da proposta. 
Entre os laboratórios 
destaca-se o Centro de 
Simulação em Saúde. O 
espaço conta com apa-
relhagem moderna que 
simula ambientes hospi-
talares, como sala cirúr-
gica e unidade de terapia 
avançada, e manequins 
simuladores de técnicas 
médicas, que represen-
tam os pacientes. Estes, 
dotados de tecnologia de 
última geração, possibili-
tam estudos de várias 
doenças. No comando 
de tudo isso está uma 
equipe de professores 
competente e atenciosa.

Tradicionalmente, a 
Unipar seleciona para 
seu corpo docente pro-
fissionais altamente qua-
lificados, critério decisivo 

para continuar inserida 
no time das instituições 

com padrões acadêmicos 
de excelência.

CENTRO de Simulação em Saúde: Tecnologia de ponta para ensino focado em 
conceitos humanistas

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

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

A cada projeto concluído e cada pessoa aten-
dida, fazemos história. Temos atuado por mais 
de 100 anos, mesmo assim a nossa história 
ainda está sendo traçada. E não a traçaríamos 
de nenhuma outra forma. Ela está sendo escri-
ta por mãos solidárias, por pás cravadas à ter-
ra e por comunidades e vidas que são impacta-
das de forma positiva em mais de 200 países e 
áreas geográficas ao redor do mundo.     

FAZENDO HISTÓRIA TODOS OS DIAS 
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Votos de Aplausos   Com 
o tema ‘A Contabilidade 
e a sua contribuição na 
implementação de modelos 
de gestão orientandas 
pela integridade e 
transparência’, a 19ª 
Jornada do curso de 
Ciências Contábeis recebeu 
‘Votos de Aplausos’ da 
Câmara de Vereadores 
de Umuarama. A menção 
honrosa costuma ser 
expedida para boas 
causas. O requerimento foi 
proposto pelo presidente 
da casa, vereador Noel do 
Pão. Para o coordenador 
do curso, professor Clóvis 
Uliana, a honraria motiva 
a todos os envolvidos, 
estudantes e professores, 
a fazer um trabalho cada 
vez mais voltado para a 
excelência, contribuindo 
diretamente na profissão 
de Contabilidade. 

Saúde mental   Fóruns 
Pedagógico e do 
Egresso fazem parte 
da programação de 
eventos de todos os 
cursos de graduação da 
Unipar. Enfermagem, da 
Unidade de Francisco 
Beltrão, realizou o seu 
recentemente, com o 
intuito de discutir as 
variadas possibilidades 
de atuação na área, 
destacando as diferentes 
interfaces do curso. Uma 
delas é a psiquiatria. 
Na abertura do evento, 
acadêmicos e professores 

puderam compreender e 
avaliar a saúde mental de 
universitários, por meio 
de uma reflexão proposta 
pelo professor Anderson 
Funai. Sua palestra incluiu 
abordagens sobre o tema 
Reforma Psiquiátrica, 
Reabilitação Psicossocial, 
alcoolismo e drogas. De 
acordo com o palestrante, 
saúde mental tem sido 
uma discussão pertinente 
hoje em dia, por causa 
dos elevados índices de 
transtornos mentais e 
drogadição. 

Qualidade de vida   Ter 
um ambiente de trabalho 
seguro é importante 
para que uma empresa 
funcione corretamente e 
seus colaboradores tenham 
confiança. Para isso, deles é 
exigido atenção e cuidados 
com a saúde. Refletindo 
sobre a importância dessa 
troca, a Unipar de Toledo 
participou da 16ª Sipat 
(Semana de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho) da 
Cervejaria Colônia, com o 
coordenador do curso de 
Educação Física, professor 
Robson Recalcatti, 
falando sobre qualidade 
de vida. Conscientizando 
os funcionários sobre a 
importância da prática 
regular de exercícios 
físicos para a promoção da 
saúde, o professor alertou 
sobre os altos índices de 
doenças causadas pelo 
sedentarismo.

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

MEDICINA NA UNIPAR É A ESCOLHA CERTA
VESTIBULAR 29/09 - INSCRIÇÕES ATÉ 13/09 

SAIBA MAIS medicina.unipar.br

ORIENTADOR DE ATIVIDADES 
PILATES

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se até 

01/08/2019.

Vaga nº 129/19 para Umuarama

Pré-Requisitos: Superior completo em 
Bacharelado em Educação Física, Curso de 

Formação Específica em Pilates Estúdio , com 
carga horária  mínima de 120h teórico-práticas e 
30h de estágio supervisionado ,registro ativo no 
CREF/PR e experiência profissional comprovada  

com Pilates Estúdio.

Curso gratuito
A Prefeitura de Umuarama, por meio 
da Secretaria de Indústria, Comércio e 
Turismo e Casa do Empreendedor, em 
conjunto com o Senac, lançou o curso 
Técnicas para Operador de Caixas. As 
inscrições serão recebidas somente até 
31 de julho, na Agência do Trabalhador, 
localizada na avenida Rio Branco, 4211 - 
Zona I. A oficina acontece de 12 a 21 de 
agosto, das 19h às 22h, no Senac (Avenida 
Duque de Caxias, 5236, Zona Armazém). 
Para participar é necessário ter 18 anos 
completos e Ensino Fundamental.

Falta de energia
A Copel informa que neste domingo (28), 
em Umuarama, haverá um desligamento de 
energia elétrica, que deve afetar vários bair-
ros da cidade. Com a interrupção da rede, 
349 consumidores podem ser afetados com 
a falta de eletricidade entre as 9h e 15h30. 
O motivo é a ampliações da rede. Os locais 
que serão afetados são: avenidas Goiânia, 
Presidente Castelo Branco, ruas Aparecida 
Borali, Brasília, Chafic Youssef el Haurani, 
Geraldo Olmedo, Geraldo Rumão da Cunha, 
Guiomar Kades de Oliveira, Jacomo Salicani, 
Jesiel Cândido Evaristo, João Ramos Marcon-
des, Marcílio Alves Vicente, Miguel Maranca, 
Moisés Vicente Leite, Olívio Fodra, Pedro 
Francisco Mazzetto, Projetada A, Sanra 
Cruz das Palmeiras, Sofia Laderutski Biella, 
Vicente Biella e Travessa Ingá.
 

Cultura
Neste domingo (28), a Praça Santos Dumont 
em Umuarama acontece o Sarau Cultural. 
O evento será realizado entre as 16h e 19h, 
e visa estimular a cultura ofertando um 
espaço para a valorização de artistas locais 
da área musical, teatral e artes plásticas. A 
realização é da Prefeitura de Umuarama por 
meio da Fundação Cultural.
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EXTRAVIO DE ALVARÁ 

R A DE OLIVEIRA MERCEA-
RIA - ME, firma inscrita nº 
CNPJ 06.078.284/0001-
15, situada na Rua José 
Roberto Janeiro, 4796, 
Jardim Petrópolis, CEP: 

87506-060, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do 

Paraná, comunica o extravio 
do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 
24.920. Com esta publi-
cação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

R A DE OLIVEIRA MERCEA-
RIA - ME, firma inscrita nº 
CNPJ 06.078.284/0002-

04, situada na Avenida 
Olinda, 1550, Jardim 

Canadá, CEP: 87505-220, 
nesta cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
o extravio do ALVARÁ DE 
LICENÇA Nº 27.329. Com 
esta publicação o mesmo 

fica sem nenhum 
efeito legal. 

Prefeitura sofre
ataque cibernético

Um ataque cibernético 
fez com que todo o sis-
tema de informação tecno-
lógica da Prefeitura Munici-
pal de Umuarama ficasse 
comprometido. A invasão 
foi descoberta no decorrer 
do expediente da quinta-
-feira (25) e foi necessário 
que todos os setores ficas-
sem inoperantes. 

No final da tarde, a 
assessoria de imprensa do 
Poder Executivo enviou um 
comunicado aos canais de 
comunicação, relatando 
que em virtude do ataque 
cibernético, os serviços 
ao cidadão também fica-
ram comprometidos e só 
serão reestabelecidos 
na próxima segunda-feira 

(29). Até lá, o atendimento 
a comunidade permane-
cerá paralisado.

Somente o trabalho 
interno administrativo 
está sendo feito.

Técn icos do NT I 
(Núcleo de Tecnologia em 
Informação) passaram 
a tarde de ontem anali-
sando a rede em busca 
da solução do problema.

A assessoria também 
revelou que já estão sendo 
tomadas todas as medidas 
necessárias para reverter 
a situação, além de esta-
rem sendo adotados novos 

procedimentos para refor-
çar a segurança da rede e 
evitar novos ataques. 

Até o final da tarde da 
quinta-feira, ainda não 
havia sido identificado o 
autor ou como teria inva-
dido o sistema interno da 
Prefeitura Municipal.

A assessoria reforçou 
que nenhuma informação 
que se refere aos dados 
pessoais dos contribuintes 
foi afetada ou comprome-
tida. As máquinas (computa-
dores) que foram infectadas 
não continham informações 
dos contribuintes.
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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 1.4 LTZ..................................17/17 ..............BRANCO............... COMPLETO ....................................................R$ 48.900,00
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
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 ........11/12 ..............PRATA ................... COMPLETO ....................................................R$ 62.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................16/17 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT ....................................... R$ 112.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................17/17 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT ....................................... R$ 114.900,00
S10 LTZ 2.8 4X4 AT ......................16/17 ..............BRANCO............... COMPELTO, AUT, COURO ...................... R$ 132.900,00
SPIN LT 1.8 AT ...............................13/14 ..............PRETO ................... COMPLETO, AUT ..........................................R$ 39.900,00
TRACKER LT 1.4 TURBO .............17/18 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT ..........................................R$ 79.900,00
TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT .13/14 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT, COURO ..................... R$ 116.900,00

Edital de Intimação - Negócio Fiduciário. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, na qualidade de Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca
de Umuarama-PR, segundo as atribuições conferidas pelo Art, 26 § 4º da Lei 9.514/97 e por solicitação do credor Banco Bradesco S.A., Intima os devedores fiduciantes Sr.
José Geraldo Coutinho (CPF: 761.121.289-34) e sua esposa Sra. Sandra Regina de Macedo Coutinho (CPF: 073.358.459-47), a comparecerem no Serviço de Registro
de Imóveis 1º Ofício, situado à Rua Desembargador Munhoz de Melo n° 3628, centro, CEP 87.501-180, nesta cidade de Umuarama-PR, entre o horário das 8h30min as 11h00min
e 13h00min às 17h00min no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste edital, para pagamento/purgação da mora (vide Projeção da Dívida para Purga da mora
em Serviço Registro de Imóveis, arquivada no Cartório) para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição
de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras avenças nº 000647051-3, datado de 17 de Agosto de 2011, firmado pelas partes na cidade de
São Paulo-SP, registrado sob n° 08 e 09, na matrícula n° 24.327, livro 02- Registro Geral, desta Serventia, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa(s) Senhoria(s), sob
pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, nos termos do art. 26 § 7° da Lei 9.514/97 e imediata execução da
dívida através de leilão extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de jornais. Obs.: poderá efetuar a purga da mora na agência do Banco Bradesco
S.A., detentor do financiamento. Caso Vossas Senhorias já tenham efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente intimação, por gentileza desconsidere, para
todos os fins de direito, prevalecendo à mesma com o objetivo de que sejam enviadas cópias dos comprovantes de pagamento para regularização do controle do(a) credor(a). Protocolo
nº 226.007 de 10/07/2.019, no livro 1-S de protocolos. Dado e passado nesta cidade de Umuarama-PR, 10 de julho de 2.019. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, Oficial.
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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

Evento oportunizou aos integrantes do 
grupo mostrar o que aprendem nas 
aulas de teatro, na Unipar 

Com intenção de provocar reflexão, o Pitoresco 
Grupo de Teatro Unipar apresentou com sucesso 
sua 3ª Mostra de Esquetes. No palco do Centro 
Cultural Vera Schubert, de Umuarama, cerca 
de trinta atores se revezaram nas 16 peças 
que fizeram parte do espetáculo [que não foi 
realizada no Teatro Unipar por estar em reforma]. 
Os temas expostos na noite foram vários, todos 
com toque de comicidade, que tirou muitas 
gargalhadas da plateia, formada por cerca de 400 
pessoas, de vários bairros de Umuarama.

O Pitoresco é um dos projetos de arte e cultura 
da Diretoria Executiva de Gestão da Comunicação 
e Divulgação da Unipar. Reúne cerca de 30 
integrantes, a maioria estudantes da Unipar e de 
colégios de ensino médio de Umuarama; alguns 
são bolsistas do PIBIA (Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Artística).

Sucesso na 3ª Mostra 
de Esquetes

PITORESCO EM CENA

Atores do Pitoresco em cena alegram o público com seus talentos artísticos
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