
,31/07/2019
Edição 2386 - Ano VIII

UMUARAMA

Estado e MP vão atuar 
em parceria para 
combate a crimes 
fiscais 
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Obras avançam na 
escola municipal 
em construção na 
zona seis 

Lutadores de Jiu-
Jitsu de Umuarama 
são tetracampeões 
mundiais 

Fraude no DPVAT pode  
levar mais pessoas à cadeia
Ação da Divisão de Combate à Corrupção desenvolvida em Umuarama que desvendou fraude 
milionária no DPVAT não foi encerrada. Investigações continuarão e outros envolvidos poderão 

ser identificados. Ontem, um médico ex legista do IML foi preso, junto com o diretor do Instituto 
e uma funcionária terceirizada, além de um funcionário de hospital da cidade. No total, nove 

pessoas foram detidas durante cumprimento de 21 mandados judiciais. l Págs. 8e9

Rota do tráfico
 Caminhão que transportava mais de uma tonelada e meia 

de maconha foi apreendido em Umuarama por patrulheiros 
rodoviários estaduais. O veículo foi deixado ás margens da 

rodovia PR-323. Motorista não foi encontrado.
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Apresentador de 
televisão Luiz 

Rocha, no ar há 35 
anos com pro-

gramas dedicados à música 
caipira. Para ele, o mundo está 

virado pelo avesso: “Peço saúde 
pro mundo inteiro, juízo para 
cada um na posição que está 
exercendo. Outro dia fiz uma 

música - Uma prece pra Deus - 
pedindo para Ele ajudar todos 
nós aqui, porque o mundo está 

de ponta cabeça”, diz. 

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 07 15 22 26 31
concurso: 0182

06 07 23 31 41 46

concurso: 1967
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 1363
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concurso: 5033
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concurso: 5409
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OUTUBRO

 SANTA CRUZ/PE

concurso: 1846
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concurso: 1991
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quarta

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
01/08 - 00h12


25 12 


25 14

Quarta




22 10 


25 12

QuintaQuinta

Cheia
15/08 - 09h31

Sol Nublado

Reforma tributária: a aposta para a 
retomada do crescimento econômico ‘‘

‘‘‘‘

‘‘
 “Se o Brasil 
fosse mais 

caipira, 
seria menos 
violento”.

Nublado Nublado

Giuliano K. Gioia é especialista fi scal na Taxweb, pioneira em 
Digital Tax para o Compliance Fiscal das empresas

 Com a aprovação da reforma previdenciária em primeiro turno pela 
Câmara, o governo já se movimenta na articulação de outra reforma, a 
tributária. Liderada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a emenda 
concentrará, principalmente, a unifi cação dos tributos incidentes nas ope-
rações com bens e mercadorias e nas prestações de serviços.

É nítido que haverá barreiras na criação de um imposto a ser sugerido 
pelo governo, tendo em vista o pacto federativo e os benefícios fi scais. 
Uma das propostas da reforma, a PEC 45/2019, do deputado Baleia Rossi, 
pede a substituição de cinco tributos, sendo os federais (PIS, Cofi ns e 
IPI), o estadual (ICMS) e o municipal (ISS) pelo IBS (Imposto sobre Bens 
e Serviços), cuja receita seria compartilhada entre União, estados e 
municípios.

É preciso olhar com bons olhos essas medidas, uma vez que o obje-
tivo é simplifi car a tributação para as empresas e tornar o processo mais 
transparente e não aumentar a carga tributária. Atualmente é tanto tributo 
que o empresário não tem ideia de quanto ele efetivamente paga. Toda a 
somatória é aproximada e não exata, ou seja, não há clareza.

Tendo único imposto, além de gerir mais fácil, o empreendedor bra-
sileiro terá mais conhecimento e controle sobre os encargos tributários. 
Igualmente como simplifi car os processos fi scais, a aprovação da reforma 
tributária também promoverá o crescimento econômico no País. As empre-
sas terão menores esforços para cumprimento das obrigações fi scais 
e com a legislação enxuta haverá mais tempo e dinheiro para rever os 
investimentos e apostar na geração de empregos.

O processo tributário se tornou tão complexo que hoje as empresas 
chegam a fazer reservas de budget para arcarem com possíveis autua-
ções, dinheiro que poderia ser revertido para a ampliação do negócio. 
Fora todo o cumprimento das obrigações, que somam aproximadamente 
de 2,6 mil horas, o que signifi ca mais de oito vezes do tempo dedicado 
nos Estados Unidos ou na União Europeia.

Não há como sustentar o crescimento das empresas em um país com 
medidas tributárias tão complexas. O respiro para a nação será a reforma. 
Cabe agora o empenho necessário para que a proposta saia do papel e 
torne real em nome do crescimento do Brasil.
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Crime de responsabilidade
A Associação Juízes para a Democracia (AJD), entidade não 
governamental, defende apuração de crime de responsabilidade 
de Jair Bolsonaro pela declaração sobre o desaparecimento do 
pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, durante o regime 
de exceção, em fevereiro de 1974.
“A infeliz declaração do presidente da República banaliza o 
desaparecimento forçado e desrespeita a dor pungente de 
brasileiras e brasileiros que esperam e procuram por seus entes 
desaparecidos”, diz a entidade de magistrados, em nota.

PR e MP

O Governo do Estado 
vai trabalhar de forma 
conjunta com o Ministério 
Público do Paraná para 
combater a sonegação e 
os crimes fiscais. O gover-
nador Carlos Massa Rati-
nho Junior acompanhou a 
criação do Grupo de Atua-
ção Especial de Combate à 
Sonegação Fiscal e Outros 
Ilícitos Tributários (Gaesf), 
que vai atuar em parceria 
com o Governo na fiscali-
zação e enfrentamento a 
crimes desta natureza.

Ratinho Junior afirmou 
que a iniciativa do Minis-
tério Público atende o 
interesse do Estado na 
recuperação de recursos 
sonegados e vai ao encon-
tro das ações implemen-
tadas pelo Governo para 
ampliar os mecanismos 
de combate à corrupção 
na esfera estadual. O MP 
já atua junto com a Secre-
taria de Estado da Fazenda 
e com a Procuradoria-Ge-
ral do Estado no enfrenta-
mento à sonegação.

“Trabalhamos para 
modernizar a máquina 
e criar instrumentos de 
autofiscalização da estru-
tura do Estado. Somos o 
primeiro estado do Brasil 
a implantar o programa 
de compliance em todas 

Investigação
O PT pediu à Procuradoria da República do DF que investigue 
o ministro da Justiça, Sergio Moro por prevaricação e abuso 
de autoridade no processo eleitoral do ano passado. A 
legenda pretende representar contra no Ministério Público 
Eleitoral, devido às supostas trocas de mensagens entre 
integrantes da Lava Jato, que desde junho são divulgadas 
pelo site The Intercept Brasil. “Quem foi prejudicado foi 
o povo brasileiro e a democracia”, afirmou a presidente 
nacional do PT, Gleisi Hoffmann. “Isso ajudou um homem 
que é louco (Bolsonaro), um louco com método porque ele 
sabe o que quer atingir”, criticou Gleisi.

A verdade
“Por que a OAB impediu que a PF entrasse no telefone de um 
dos caríssimos advogados (de Adélio)? Qual a intenção da OAB? 
Quem é essa OAB?”, disse Bolsonaro. “Um dia, se o presidente 
da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no 
período militar, eu conto pra ele. Ele não vai querer ouvir a 
verdade”, disse Bolsonaro. “Não é minha versão. É que a minha 
vivência me fez chegar nas conclusões naquele momento. O 
pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e 
violento da guerrilha lá de Pernambuco e veio desaparecer no 
Rio de Janeiro”, alegou o presidente.

Vilipendio
Na nota é registrado 
que “grande parte dos 
desaparecimentos decorrem 
da ação das forças de 
segurança do Estado, o que 
configura grave violação aos 
Direitos Humanos garantidos 
na Constituição de 1988 e 
pela Declaração Universal 
dos Direitos do Homem 
de 1948”. Segundo AJD, o 
presidente vilipendia o senso 
de moral e ética, violando 
não o patrimônio material 
do Estado Brasileiro, mas 
o princípio máximo desta 
República: a dignidade da 
pessoa humana”.

Sumiço na ditadura
O presidente da OAB, Felipe 
Santa Cruz, interpelou 
Jair Bolsonaro no STF, que 
afirmou saber como seu 
pai, Fernando Santa Cruz, 
desapareceu durante a 
ditadura militar em 1974. 
Bolsonaro questionou 
a atuação da OAB nas 
investigações sobre Adélio 
Bispo, responsável pela 
facada contra o presidente 
no ano passado, durante a 
campanha eleitoral. Adélio 
foi considerado inimputável 
pela Justiça por transtorno 
mental. O presidente 
não recorreu.

as secretarias, que está 
sendo muito efetivo no 
dia a dia de trabalho”, afir-
mou. “O Ministério Público 
tem sido um importante 
parceiro do Estado para 
construir projetos que são 
de interesse da socie-
dade”, disse o governador.

O procurador-geral de 
Justiça do Paraná, Ivo-
nei Sfoggia, explicou que 
o Gaesf vai incrementar 
a atuação do Ministério 
Público com relação às 
medidas de prevenção e 
repressão à sonegação fis-
cal. “A ideia é combater os 
crimes de ordem tributária 
e atuar na recuperação de 
grandes ativos, iniciativa 
que é de interesse do 
Estado, das instituições e 
de toda a sociedade para-
naense”, ressaltou.

O procurador de Justiça 
Maurício Kalache, coordena-
dor do grupo especial, expli-
cou que o Gaesf atuará em 
todo o Estado, sem prejuízo 
ao trabalho dos promotores 
de cada comarca. “O propó-
sito é atuar no enfrenta-
mento dos crimes pra-
ticados por devedores 
contumazes, por gran-
des devedores e sempre 
que estivermos diante de 
uma fraude estruturada e 
complexa”, disse.

RODRIGO FELIX LEAL

O Governo vai trabalhar em conjunto com o MP-PR para combater a sonegação 
e os crimes fiscais.
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Bens 
bloqueados

O prefeito de Iporã, 
Roberto Silva (PSDB) e 
cinco servidoras do muni-
cípio, tiveram os bens 
bloqueados pela Justiça, 
através de uma ação de 
improbidade administra-
tiva ajuizada pelo Minis-
tério Público do Paraná, 
através da Promotoria de 
Justiça da Comarca.

O Ministério Público 
sustenta que os réus tive-
ram práticas indevidas no 
período das eleições de 
2016, que resultaram em 
enriquecimento ilícito, pre-
juízo ao dinheiro público e 
violação de princípios da 
Administração Pública.

Como resume a Pro-
motoria na ação, “as 
requeridas licenciaram-
-se de suas funções 
públicas para concorrer 
ao cargo de vereadora, 
sem qualquer intento de 
disputar as eleições, mas 
tão somente de gozar de 
afastamento remunerado 
enquanto forneciam apoio 
político ao requerido, que 
coordenou o esquema”.

As investigações con-
duzidas pelo Ministério 
Público incluem regis-
tros de diálogos que 
demonstram não apenas 
a ciência do prefeito, 
mas também que ele foi 
beneficiado por campa-
nhas políticas realizadas 
pelas servidoras durante 
a licença irregular.

PERDA DO CARGO
A liminar deferida pelo 

Juízo de Iporã impõe o 

bloqueio de bens do Pre-
feito e das servidoras no 
total de R$ 182.593,44. 
A Promotoria de Justiça 
recorrerá para a inclusão 
da multa e do dano moral 
coletivo no valor bloqueado.

No mérito do pro-
cesso, caso sejam con-
denados por improbi-
dade, os réus podem ser 
sentenciados a sanções 
como a perda da função 
pública, suspensão dos 
direitos políticos, devo-
lução dos valores rece-
bidos indevidamente ao 
erário e multa.

A equipe de repor ta-
gem do Jornal Tribuna 
Hoje News tentou man-
ter contato por telefone 
com o prefeito de Iporã, 
mas não foi atendida 
no gabinete. 

Concurso público
A Prefeitura de Querência do 
Norte abriu concurso público 
destinado ao provimento de 
seis vagas para os cargos de 
professor e agente de Defesa 
Civil (nível fundamental 
e superior). O concurso 
oferece salário de R$ 
1.265,04 para agente de 
Defesa Civil e de R$ 1.278,86 
para professores.
Os interessados deverão 
fazer as inscrições até o dia 
13 de agosto pelo endereço 
eletrônico concursosfau.com.
br. O valor da inscrição será 
de R$ 100 para professor 
e de R$ 60 para agente de 
Defesa Civil.

Amor inesquecível

O prefeito Chico Brasileiro 
(PSD) lançou campanha 
institucional “Foz do Iguaçu e 
você, um amor inesquecível” 
para promover o destino 
turístico no Brasil e no exterior. 
A cidade fechou o primeiro 
semestre com novo recorde 
de visitação nas Cataratas do 
Iguaçu. O Parque Nacional 
do Iguaçu recebeu 908.097 
visitantes, crescimento de 6,4% 
em relação ao ano passado. A 
visitação do primeiro semestre 
indica que o atrativo chegará 
a 1 milhão de turistas antes 
da marca alcançada no ano 
anterior. Em 2018, foram mais 
de 1,8 milhão de turistas. 

Desconto na tarifa
Na assinatura do contrato 
com a Sanepar, o prefeito de 
Leópolis, Sandrinho Ribeiro 
(PSD), garantiu o desconto 
de 50% sobre a tarifa de 
água nos prédios públicos 
municipais pelo período de 
cinco anos. A medida vai 
trazer uma economia de R$ 
150 mil no período. 

Bancos aos sábados
O relatório da MP da 
Liberdade Econômica autoriza 
a abertura de agências 
bancárias aos sábados. O 
deputado Jerônimo Goergen 
(PP-RS), relator da medida, 
propõe a revogação de 
uma lei de 1962 que veta o 
expediente interno e externo 
de “estabelecimentos de 
crédito”. A medida já enfrenta 
resistência de sindicatos 
de bancários. A Febraban 
(Federação Brasileira dos 
Bancos) diz que não comenta 
projetos em tramitação ou 
em debate.

Nova LRF
O Senado deve votar em agosto 
o projeto de lei que altera a 
LRF (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). De autoria do senador 
Antonio Anastasia (PSDB-MG), 
a proposta pretende 
“melhorar a arrecadação e 
evitar a sonegação fiscal”. O 
projeto prevê, entre outras 
medidas, que estados e União 
especifiquem quais são os 
impostos de competência 
de cada esfera, o que dará 
mais eficácia à cobrança e 
consequente redução da 
sonegação fiscal.

Copel e Aerp
A Copel renovou a parceria 
que mantém há 30 anos 
com a Aerp (Associação das 
Emissoras de Radiodifusão do 
Paraná) para a veiculação de 
mensagens de utilidade pública 
sobre fornecimento, geração 
e transmissão de energia. O 
convênio foi assinado pelo 
governador Ratinho Junior, o 
presidente da Copel, Daniel 
Pimentel Slaviero; o presidente 
da Aerp, Alexandre Barros, e o 
secretário da Comunicação Social 
e da Cultura, Hudson José. 

Convênio
O acordo anual prevê 11 
inserções diárias nas 300 
emissoras associadas à Aerp, o 
que dá 100 mil divulgações do 
por mês e um milhão por ano. “É 
muito difícil encontrar quem não 
ouve rádio. Essa parceria não é 
para falar bem do governador ou 
do governo, mas falar do Paraná. 
A relação rádio e Copel é muito 
importante para a sociedade, 
para informar as pessoas de 
forma rápida e gratuita”, afirmou 
Ratinho Junior.

800 mil vagas
O ministro Osmar Terra 
(Cidadania) assinou convênio com 
o Sesi para abertura de 800 mil 
vagas de ensino técnico voltadas 
a jovens de famílias atendidas no 
Bolsa Família. O investimento é 
de R$ 2,3 bilhões em capacitação.
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Limpeza na rodoviária
A Estação Rodoviária de Umua-

rama passou por uma grande lim-
peza no último final de semana. 
Com o apoio de um caminhão-pipa, 
equipes do setor de Serviços Públi-
cos lavaram o piso, as paredes e 
até o teto do terminal. O prefeito 
Celso Pozzobom acompanhou o tra-
balho, que agradou comerciantes e 
frequentadores do lugar.

O serviço foi realizado com agili-
dade para minimizar os transtornos 
aos donos de estabelecimentos 
comerciais, que tiveram de baixar 
as portas por alguns instantes. 
“O trabalho foi rápido e os comer-
ciantes aprovaram, pois muitos vie-
ram nos agradecer e também ao 
prefeito, por atender esse pedido 
e acompanhar o serviço pessoal-
mente”, disse o secretário muni-
cipal de Serviços Públicos, José 
Guimarães de Melo.

A limpeza ocorreu num curto 
período de tempo, sem causar pro-
blemas aos clientes do comércio 
local, passageiros e demais fre-
quentadores. “A ação foi realizada 
no fim de semana, visando o bem-
-estar de todos que por ali passam 

diariamente”, disse o secretário.
Guimarães agradeceu a colabo-

ração dos comerciantes, que baixa-
ram as portas no momento da lim-
peza, “o que colaborou muito para 
a agilidade do serviço”, e lembrou 
que aquele espaço público vem 
recebendo uma série de cuidados 
e melhorias proporcionados pela 
administração municipal.

A Prefeitura tem mantido a 
limpeza, cuidado dos banheiros 

– apesar de seguidos atos de vanda-
lismo registrados durante as madru-
gadas – e reforçado a segurança. 
“Mas contamos com a colaboração 
dos usuários para manter a organi-
zação e as boas condições do ter-
minal, usando o espaço de forma 
racional. Lembramos que a área é 
monitorada por câmeras e que todo 
ato de vandalismo será investigado, 
para identificar os responsáveis”, 
completou o secretário.

EQUIPES da Secretaria de Serviços Públicos deram um ‘limpa’ na rodoviária

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Cadastro para o Natal
A Fundação Cultural iniciou o 

cadastramento de voluntários para 
o Desfile Natal Encantado 2019, já 
em fase de organização. A expecta-
tiva é que a magia do Natal envolva o 
umuaramense e que a participação 
dos voluntários traga um colorido 
especial aos festejos natalinos.

As inscrições vão até 10 de 
outubro. Os interessados devem 
procurar o Centro Cultural Vera 
Schubert, apresentar RG original 
e uma cópia, que será utilizada 
para o cadastro. Podem se inscre-
ver adultos, idosos, adolescentes 
e crianças a partir dos 9 anos – 
menores de idade devem estar 
acompanhados do responsável 

legal, no momento da inscrição.
A seleção dos voluntários será 

por ordem de chegada. “Assim que 
o número necessário de pessoas 
for alcançado, as inscrições serão 

encerradas. Mas temos muitas vagas, 
pois queremos que a população parti-
cipe ativamente do desfile de Natal”, 
convida a diretora da Fundação Cultu-
ral de Umuarama, Vera Lúcia Borges.
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SÚMULA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

CARLOS ANDRE DE OLIVIERA. Inscrito no CPF. 023.862.859-01, torna 
público que requereu do IAP, a Licença Ambiental Simplificada – LAS 
para Piscicultura, a ser instalada No Lote Rural n°. 18/D E 9/G2, Gleba 
10 – Palmital, Núcleo Cruzeiro, Estrada Paca – P35 – Bandeirantes Rural, 
Município de Umuarama-Pr.

Asfalto no Alto da Glória
A Prefeitura de Umua-

rama está finalizando a 
pavimentação asfáltica 
em ruas do bairro Alto da 
Glória, no Parque Indus-
trial. Par te das vias já 
recebeu a capa asfáltica 
e nos próximos dias os 
trechos restantes serão 
asfaltados, totalizando 
cerca de 3.700 m² de 
pavimento. As ruas tam-
bém receberam galerias 
pluviais e bocas de lobo.

Essa comunidade 
convivia há décadas 
com o problema da ero-
são, da lama e da areia, 
o que gerava grandes 

incômodos. Com recur-
sos e equipe própria, 
a Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Téc-
nicos realizou terraple-
nagem, solo-cimento, 
implantou meio-fio e 
sarjeta, e nesta semana 
está finalizando o traba-
lho com a capa asfáltica.

“Moradores das ruas D, 
E e Maria Sebastiana Flo-
riano, próximo à Associa-
ção Vida e Solidariedade 
e Casa da Sopa Dr. Leo-
poldino, já estão andando 
no asfalto. A mudança 
de qualidade de vida é 

grande”, disse o secretário 
de Obras, Isamu Oshima.

O prefeito Celso Pozzo-
bom acrescentou o trecho 
final da rua Jorge Carlos 
Jardim (pouco mais de 
190 metros de extensão) e 
a ‘ponta’ da rua Serafim R. 
Pereira, que já receberam 
solo-cimento e meio-fio. 
“O serviço é completo e 
muito bem feito. Estamos 

realizando essa melhoria 
com recursos do município 
e mão de obra própria, o 
que permite reduzir os cus-
tos e atender a população 
com mais agilidade, desde 
que recuperamos a capa-
cidade de trabalho com 
a aquisição de tratores, 
máquinas e outros imple-
mentos para o pátio”, lem-
brou o prefeito.

PARTE das vias recebeu capa asfáltica e trechos restantes serão asfaltados
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Escola em
construção

A construção da escola 
municipal da Zona VI, na 
Avenida Goiânia – ao lado 
do Centro da Juventude – 
vem avançando a olhos 
vistos. As paredes do 
último bloco de salas de 
aula foram respaldadas e 
a construtora responsável 
pela obra já concretou as 
lajes. O próximo passo 
é a cobertura para, em 
seguida, serem implanta-
das as instalações hidráu-
licas, o acabamento e 
por fim as instalações 
elétricas. Nesta semana 
as paredes começam a 
receber reboco.

Na parte mais adian-
tada da obra, a empresa 
está prestes a iniciar a 
colocação de pisos e 
revestimentos. A constru-
ção da escola foi retomada 
após um período de aban-
dono, depois que a Prefei-
tura realizou nova licitação 
e contratou outra empresa, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Obras, Plane-
jamento Urbano e Projetos 
Técnicos. A obra recome-
çou em abril deste ano e 
desde então o cronograma 

tem sido mantido.
A previsão de conclu-

são foi estendida para o 
primeiro trimestre de 2020 
e, como se trata de um 
prédio antigo – com quase 
40 anos de utilização – e 
que não foi construído 
para abrigar uma escola, 
o ambiente atual não é 
o mais adequado para 
as crianças, que passam 
o dia todo no estabeleci-
mento. “Uma reforma exi-
giria um alto investimento 
e ainda assim o prédio 
não seria o ideal para a 
escola. Por isso, o pre-
feito concentrou esforços 
para a retomada da obra e 
logo as crianças terão um 
ambiente mais confortável 
e apropriado para a edu-
cação e a convivência”, 
acrescentou o secretário 
municipal de Obras, Plane-
jamento Urbano e Projetos 
Técnicos, Isamu Oshima.

A nova escola terá 12 
salas de aula, além de 
cozinha, refeitório, pátio 
cober to, banheiros e 
demais dependências admi-
nistrativas, e está orçada 
em R$ 2 milhões 910 mil.

NESTA semana as paredes começam a receber reboco

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Cautela no mercado
Com a economia brasileira 
patinando, segue em baixa a 
atratividade para investidores 
estrangeiros. Para tentar 
conquistar empresários de outros 
países, o Governo reduziu o prazo 
- de 45 para apenas três dias - 
para a abertura de uma filial no 
Brasil. A mudança, por enquanto, 
não surtiu efeito. À Coluna, o 
Ministério da Economia e a 
Receita Federal informaram que 
este ano só nove multinacionais 
foram abertas. A Receita aponta 
ainda não ter informação de 
quantos pedidos foram feitos. 
Recentemente, o Banco Central 
informou que o País recebeu US$ 
2,19 bilhões em investimento 
estrangeiro direto em junho, 
queda de 68,4% em relação ao 
mesmo mês do ano passado.

A conferir
As evidências investigadas 
pela Polícia Federal apontam 
para crime passional no 
assassinato do cacique Emyra 
Wajãpi, no Amapá. Não houve 
contato com garimpeiros.  

Sinais 
Um trecho forjado no Planalto 
sobre o saque do FGTS dá sinais 
de que, num cenário favorável, o 
Governo vai extinguir o fundo. Na 
MP 889, o texto o classifica como 
“encargo trabalhista, que onera 
o emprego formal e desestimula 
novas contratações”.

Criptografados 1
O presidente Jair Bolsonaro e 
ministros palacianos - assim como 
outros importantes membros civis 
e militares do Governo - correrão 
perigo por conta própria se 
insistirem em utilizar contas de 
e-mail de provedores estrangeiros 
ou aparelhos celulares para 
conversas mais reservadas e de 
segurança nacional. O alerta já foi 
dado desde janeiro.

Criptografados 2
Fato é que a Agência Brasileira 
de Inteligência desenvolveu, 
no Governo Dilma Rousseff, 
o Cripto-Gov, e o C-Gov. São 
softwares de alta complexidade 
que blindam as mensagens 
de computador e os telefones 
entregues pela Abin ao grupo. Se 

o presidente e ministros confiam 
ou não nos agentes, é outra 
história. Mas o serviço funciona. 

Da janela
Ninguém no Planalto ainda 
mensurou o tamanho do estrago 
da verborragia espontânea de 
Bolsonaro nas últimas semanas 
(“governadores paraíbas”, 
“beneficiar meu filho, sim”, 
“como seu pai morreu” etc). 
O que se tem certeza é que os 
movimentos de apoio nas ruas 
estão sumindo. O MBL já se 
calou, para sobrevivência do 
deputado federal Kim Kataguiri, 
seu líder. E o Vem Pra Rua ainda 
não saiu dos quartos.

Dois tempos
O tempo da Justiça foi cruel 
com Lula da Silva, mas tem sido 
generoso com o empresário 
milionário Eduardo Queiroz. 
Condenado à prisão pela Justiça 
Federal em janeiro de 2018 por 
gestão fraudulenta décadas 
atrás em banco de fomento 
estatal, o processo não chegou 
às mesas dos desembargadores 
do TRF de Pernambuco. E lá se 
vão 19 meses.

Bem perto
O cineasta Dado Galvão, que 
há anos, sob suas lentes, realiza 
uma incansável busca pela 
verdade sobre a decadência da 
Venezuela, vestiu-se de padre 
para entrar na Venezuela e 
filmar as mazelas do povo. Virá 
a Brasília, a convite do deputado 
Leur Lomanto (DEM-BA), para 
narrar sua saga na fase mais 
recente de sua Missão Ushuaia.

Pra esquecer
Erra Felipe Santa Cruz, da OAB, 
em acusar Sérgio Moro de 
ser chefe de quadrilha. Numa 
posição pessoal, não da Ordem. 
Erra o presidente Bolsonaro, 
na vendeta, ao insinuar sobre 
morte do pai do advogado, no 
regime militar. Baixam muito o 
nível do debate. Ambos maus 
exemplos nesses episódios.
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Fraude no DPVAT levou 9 para a cadeia em Umuarama
Uma ação policial desenvolvida 

pela Divisão de Combate à Corrup-
ção no Paraná, colocou na cadeia 
ontem (30) pela manhã, um médico 
aposentado que atuava como legis-
ta, além de ter sido diretor do Ins-
tituto Médico Legal (IML) em Umua-
rama, o atual diretor do órgão, uma 
funcionária terceirizada que atuava 
na recepção e um funcionário de 
um Hospital da cidade. Estes faziam 
parte de apenas um, de três núcleos 
investigados pela Polícia Civil por en-
volvimento em fraude contra o segu-
ro de Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Via Terres-
tre (DPVAT). Outras cinco pessoas 
envolvidas diretamente nas fraudes 
também foram presas.

Durante a manhã da terça-feira 
foram cumpridos 21 mandados judi-
ciais de prisão e de busca e apreen-
são no município e foram recolhidos 
computadores, celulares e documen-
tos que serão analisados no decor-
rer das diligências da ação denomi-
nada ‘Operação Calejado’.

As investigações começaram a 
partir de uma notícia-crime enviada 
pela Seguradora Líder à Polícia Civil. 
A empresa constatou fraude em 365 
processos de recebimento do segu-
ro na região, o que representa um 
montante de mais de R$ 1 milhão 

UM dos presos a ação foi o diretor do Instituto Médico Legal (IML)

Investigações 
continuam
Ainda de acordo com o delegado, 
o inquérito não foi finalizado, mas 
diligências continuarão e mais pes-
soas envolvidas poderão ser iden-
tificadas. O conjunto probatório é 
robustos e fundamenta a narrativa 
na representação por estas prisões 
e apreensões. A Polícia Civil anda 
irá interrogar os presos e enca-
minhar também alguns acidenta-
dos para novas perícias a fim de 
comprovar a fraude que existia 
em relação principalmente aos 
laudos de exames perícias forne-
cidas pelo IML.

em pagamentos indevidos, durante 
o período de investigações, entre os 
anos de 2015 e 2019, mas os de-
legados responsáveis pela operação 
acreditam que a fraude estaria sen-
do praticada há anos no município.

Outros presos são responsáveis 
por empresas particulares que pres-
tavam serviços de assessoria às 
pessoas acidentadas que pediam 
um serviço de despalho na docu-
mentação para que pudessem rece-

ber o seguro.
“Algumas pessoas agiam de má 

fé e estão também envolvidas na 
fraude, pois agiam de maneira que 
pudessem receber valores mais al-
tos do que seria destinado para 
elas, devido às lesões sofridas”, ex-
plica Gustavo Mendes, delegado co-
ordenador do Núcleo de Repressão 
a Corrupção de Curitiba. “Isso dava 
sustentação para o pedido de indeni-
zação do seguro DPVAT”.

Esquema descoberto

Trabalhos 
continuam
De acordo com o delegado Alan 
Flore, chefe da Divisão de Combate 
à Corrupção do Paraná, apesar das 
nove prisões, não foi descartada a 
participação de outras pessoas no 
esquema criminoso. “São várias as 
tipificações, dependendo de cada 
alvo preso, mas a principal é a de 
corrupção ativa e passiva, pois a 
trama criminosa envolvendo os 
servidores do IML, envolve o rece-
bimento de dinheiro. Não podemos 
descartar a possibilidade de os 
servidores públicos terem recebido 
dinheiro ao oferecerem vantagens 
desta natureza para um escritório 
de assessoria DPVAT, sem que ele 
receba uma contrapartida”, 
encerra Flore.

“Verificamos que as numera-
ções dos prontuários e registros 
eram sempre as mesmas, assim 
como as assinaturas dos médicos. 
Além disso, todas as solicitações 
partiram do mesmo procurador. 

Nossos peritos também foram a 
campo e refizeram as perícias com 
um grupo de vítimas. Todas as aná-
lises identificaram que os beneficiá-
rios não apresentavam sequelas e, 
por isso, não tinham direito à inde-

nização do seguro. Uma vez identi-
ficadas as irregularidades, encami-
nhamos uma notícia-crime à Polícia 
Civil de Curitiba”, explicou Jorge 
Sodré, gerente Jurídico Criminal da 
Seguradora Líder.

Médico envolvido

Estreito relacionamento
Os investigadores descobriram como os envolvidos agiam. 
“Parte dos integrantes da quadrilha fazia a assessoria, através 
do acompanhamento e despacho de documentação dos 
pacientes encaminhados por um funcionário de um hospi-
tal da cidade, inclusive com falsificação de documentação e 
laudos das lesões sofridas pelo paciente”, conta Mendes. Um 
dos núcleos era integrado por funcionários do IML. “Um dos 
funcionários tinha um relacionamento muito estreito com um 
dos funcionários da assessoria DPVAT, que era a pessoa que 
fazia a marcação de perícias. Esta pessoa está extremamente 
envolvida no esquema, agendando para um mesmo dia vários 
exames para que passassem pelo médico legista”, relata.

GUSTAVO Mendes, delegado coordenador do Núcleo de Repressão a Corrupção ao lado 
do delegado chefe Alan Flore, chefe da Divisão de Combate à Corrupção do Paraná

ALEX MIRANDA

“É claro que há envolvimento de 
um médico legista, a partir do mento 
que ele assina o laudo de uma lesão 
majorada que a pessoa de fato não 
sofreu, em decorrência do acidente 
de trânsito”, afirma Mendes, ressal-
tando que o médico (que não teve 
sua identidade revelada) está preso 

preventivamente.
“Entre os nove presos, estão 

dois servidores do IML. Um é efetivo 
e uma funcionária terceirizada, que 
presta serviço no órgão de Umuara-
ma, além de um ex médico legista 
que não está mais prestando servi-
ços no Instituto”, aponta.

ATENDIMENTO continua sendo realizado normalmente no Instituto
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Rota do tráfico
A equipe de Rondas Ostensivas 

(Rotam) da Polícia Rodoviária de 
Maringá apreendeu na manhã da 
terça-feira (30) mais de 1,5 tone-
lada de maconha. De acordo com 
os patrulheiros, a apreensão foi 
realizada nas proximidades de 
um posto de combustíveis, situ-
ado em frente ao Parque de Ex-
posições de Umuarama, quando 
o veículo estava estacionado no 
local, sem ninguém dentro.

O caminhão possui placas de Ri-
nópolis/SP. No posto não foi encon-
trado o responsável por transportar 
a droga, mas de acordo com a polí-
cia, o veículo estacionado levantou 
suspeitas da equipe. Ao realizar a 
abordagem ao caminhão Ford Car-
go, constatou-se que havia uma 
carga de cadeiras de vime. Em 
busca minuciosa, foi encontrado 
um fundo falso no caminhão que 
continha os entorpecentes.

Caminhão de Iporã é
usado no contrabando

 
PM do BPFron/Operações 

com Cães abordaram na ter-
ça-feira (30), na BR-163, em 
Toledo, um caminhão Scania/
P310, com placas de Iporã. O 
veículo era usado no transporte 
de 40 mil pacotes de cigarros 
contrabandeados do Paraguai. 
O veículo e o condutor foram en-
caminhados a sede do BPFron. 
Conforme o BPFron, na cabine 
havia ainda uma nota fiscal fal-
sa, um rádio transceptor e R$ 
3.550 em espécie.

O caminhão, o condutor pre-
so em flagrante e os produtos 
foram entregues na Polícia Fe-
deral em Cascavel.

No total, 1741 tabletes fo-
ram retirados do fundo falso da 
carroceria do caminhão baú. Os 
policiais utilizaram o posto da 
Polícia Rodoviária de Cruzeiro 

do Oeste para fazer a contagem 
do material apreendido. Poste-
riormente, a droga foi encami-
nhada para a Delegacia de Polí-
cia Civil de Umuarama.

DROGA apreendida pela Polícia Rodoviária Estadual foi encontrada perto de um posto de combustíveis em 
Umuarama

DIVULGAÇÃO

Dois homens foram presos em Umuarama por estelionato, descoberto na tarde de ontem 
(30). PMs verificaram denúncias de que pessoas comercializavam tintas falsificadas no 
pátio de um posto de combustíveis da cidade. A dupla foi localizada com as latas de 
tinta na carroceria de uma picape VW Saveiro, com placas de Mogi das Cruzes/SP.
Os suspeitos apresentaram nota fiscal das tintas e disseram aos PMs que adquirem 
o produto em São Paulo por R$ 35,00 o galão e revendem por R$ 60,00 cada 
unidade, mas os policias descobriram que se tratava de um suposto golpe. O produto foi 
apreendido para ser periciado. A dupla foi qualificada pela Polícia Civil.

OBEMDITO
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Desconfie de esquemas arriscados e 
duvidosos. Não se deixe distrair com 
bobagens, você precisa de espaço 
para refletir. Sua vitalidade está em 
alta, durma mais para mantê-la assim.

Você se sente pronto para mudar as 
coisas, chegue às devidas conclu-
sões e comece tudo novamente. Sua 
saúde será afetada por problemas 
renais, você deve beber mais líqui-
dos. Elimine o que não é necessário 
em todos os aspectos.

G
êm

eo
s Você tem razão em não se levar a 

sério hoje, é só seguir o que todo 
mundo faz. Você poderia tirar um 
tempo para se descontrair antes que 
o estresse tome conta de você.

C
ân

ce
r

Você vai fazer alguns contatos inte-
ressantes e novas portas se abri-
rão. Boas e novas amizades estão 
no horizonte. Você está perdendo 
tempo com assuntos sem importân-
cia e está cansado.

Espere um dia cheio de aconteci-
mentos. Não tropece. Você estará 
mais consciente do seu corpo e 
mais preparado para cuidar de si 
mesmo. Não hesite em seguir este 
caminho e desacelere.

Você está encontrando coisas mais 
calmas. É hora de dar um passo atrás 
em relação às últimas semanas. Você 
vai estar em excelente forma hoje, 
especialmente se você se concentrar 
em seu esporte favorito. Aproveite ao 
máximo a vida.

Você será mais estratégico do que o 
habitual. As pessoas vão confiar em 
você, então não abuse disso! Você vai 
se sentir nervoso e a razão é um grande 
desejo de mais liberdade. Certifique-se 
de ter algum tempo para si mesmo.

E
sc

o
rp

iã
o As conversas que você terá hoje 

serão muito agradáveis. Você vai 
desfrutar de cuidar dos outros e será 
recompensado por isso. Não se jogue 
de cabeça em todas as tarefas gigan-
tescas, controle seus impulsos!

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!

C
ap

ri
có

rn
io As discussões com pessoas próximas 

estão começando e você vai precisar 
acelerar suas atividades. Seus hábi-
tos alimentares poderiam receber 
algumas mudanças e é o momento 
ideal para começar uma dieta. Coma 
mais produtos frescos.
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Você vai se concentrar em suas estra-
tégias e ações para atingir seus objeti-
vos. É hora de voltar à pista. Você vai 
ficar em excelente forma se passar 
mais tempo falando com as pessoas 
próximas a você, sem ser evasivo.

Você estará mais à vontade na 
empresa e é hora de cuidar cor-
retamente do seu relacionamento. 
Você precisa cuidar de si mesmo e 
compensar o período de negligên-
cia. Cuide da sua dieta para fazer 
alguns ajustes.

N  o  velas
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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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RPA
GOVERNADOR

AUTORRETRATO
RIGRITOU

PUNIÇÃOAP
ESABOTKA

DELEVADAS
PETROLEIROS

NOITETEME
ECTRINAM

IGUALAREOG
ORLOHME
CALUNGAARN

LIBEREIVOCE
OSICLAMAR
SIMBOLISMO

Cargo de
Geraldo 

Alckmin em
SP (2017)

Influencia-
dores do

mundo cor-
porativo

Item
básico 

do diário
de bordo

Represen-
tação ar-
tística de
si próprio

É prevista
no Código

Penal

Duas
etapas do
Mundial
de Surfe 

Observa;
enxerga

Traba-
lhadores
ligados 
à FUP

"Quem
não deve
não (?)"

(dito)

O menor
período 
do dia, 

no verão

Tipo mais
grave de
hepatite

Hiato de
"teorema"
(Gram.)

Sulco
natural em
mármore

Monogra-
ma de

"Helena"

"Por (?)",
sucesso 
do Barão
Vermelho

Suspendi
restrição a

Castanha
de (?): o-
leaginosa
do cerrado

Pedir 
com insis-

tência;
implorar

Estilo
literário 
de Cruz 
e Sousa

O dia
decisivo
"Preços",
em IPC

Erguidas
Teófilo
Otoni,

município

Neutraliza
o ácido
Muito,

em inglês

Gorjeiam
Postura;
atitude

(fr.)

Kofi Annan,
diplomata

Tubo
cirúrgico

Lugar de
perdição
(?) Areia,

ator

Causa do
desgaste 

de namoros

Parte de
processos 
licitatórios

Errar, em inglês

Tendência estética
que não faz distinção

entre peças para
homens ou mulheres 

El. comp. de
"otorrino"
Grupo de
lambada

Ácido ribo-
nucleico

Agência da
ONU diri-
gida por
Tedros

Adhanom
(sigla)

Equiparar
Orlando
Rangel,
químico

Boneca do
cortejo do
maracatu

(PE)

A 7a letra
Identifi-

cam com
etiqueta

Bradou; berrou
Península (?),
localização de

Espanha e Portugal

3/arn — err — lot. 4/baru. 5/lesim. 6/allure — trinam. 7/calunga. 15/gurus de negócios.
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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.

Malhação 
Isaura se arrepende de ter 

aceitado o suborno de Lara. 
Nanda tenta disfarçar o incômodo 
ao saber que Raíssa é a finalista 
do concurso de talentos. Raíssa 
descobre que Nanda será sua 
concorrente no concurso. 

Bom Sucesso
Alber to comenta com 

Sofia que Paloma o fez refletir. 
Machado avisa a Vicente que 
Ramon será demitido, caso 
não aceite o filho de volta na 
equipe. Diogo consegue o 
endereço de Paloma. 

A dona do pedaço 
Evelina não revela a Maria 

da Paz sua estranheza com a 
proximidade entre Régis e Jô. 
Chiclete se recusa a contar seu 
segredo a Vivi. Jô afirma a Téo 
que ganhará dinheiro. 

As aventuras de Poliana 
Luisa, Marcelo e Antônio 

ficam sabendo da guerra entre 
gangues pela TV, e preocupa-
dos, saem para buscar João e 
Poliana na casa de Kessya. O 
Clubinho busca na internet 
informações sobre o código 
que encontraram na gaveta 

do tabuleiro de Vetherna.

Cúmplices de um resgate 
Pedro e Helena deixam 

Augusto e Flávia a sós na clínica 
veterinária para continuarem a 
escrever a peça. Omar vai a 
sapataria, pede para Mateus 
engraxar seu sapato e o humi-
lha. Dóris lê a fábula “João e o 
Pé de Feijão” e fica encantada 
com possibilidade de ter feijões 
mágicos para ajudar sua família. 

Topíssima 
Gabriela conta para a mãe e 

o irmão sobre o plano de Rafael 
de desmascarar Vitor. Antonio 
diz que quer ajudar. Vitor ameaça 
o senhor Nelson. Paulo Roberto 
diz que estava indo ao Vidigal 
para defender o filho diante da 
família de Jandira. 

Jezabel 
Acabe declara guerra à Síria 

para, com ajuda do exército de 
Judá, reaver as terras de Ramo-
te-Gileade. Jezabel e Acazias 
fazem um pacto para que, em 
seu reino, o filho entregue Elias 
à morte. Temima conta a Sidônio 
o que sabe sobre a morte de Phi-
neas e o sequestro de Samira. 

l RECORD
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Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 

aniversário hoje -, Lys Previato, 
Fernanda barcelos Stall, José Carlos 

Sintra, Jurandir de Souza, Cássio 
Gilberto Junqueira e Edson Meira de 

Oliveira. Da coluna: felicidades!

“Grande é apenas 
aquele que se 

sente igual aos ou-
tros, pois a maior 

grandeza que 
possuímos é aquilo 
que compartilha-
mos com todos os 
seres humanos. Por 
isso, essa grandeza 
une todos os seres 

humanos com 
humildade e amor”  

(Bert Hellinger)

Feliz Aniversário 
O fim de semana foi de Vivas 

e muito convívio familiar  
para Sirley Fátima de Souza -, 
que reuniu todos em Jaraguá 
do Sul / SC para comemorar 
os 35 anos de Daniel Bata-
ta (que mora lá e trabalha 

na Concessionária Uvel). No 
clique: Batatinha, Maciel, 
Diego Zaninotto, Vô Bata-
ta e o aniversariante. Bons 
momentos de alegria, amor 

incondicional e de vida. 

ARQUIVO PESSOAL 
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Aulas de tênis
O curso de Educação Física da Unipar convida as crianças da cidade para o Dia do Tênis, 

neste sábado, 03, no Câmpus III. Começa às 8 horas. Não precisa levar raquete, nem 
bola. Só ir com roupa de prática esportiva. O evento tem parceria da AGT Academia de 

Tênis, de Umuarama.

The Best
Giovana Casagrande, Miss Teen 
Marília / SP 2018 também se 

preparou para o Miss Teen Terra 
São Paulo 2018 com Donatto 

dos Anjos, e conseguiu o títu-
lo. Após esta conquista venceu 
a categoria de Miss Teen Terra 

Brasil 2019 e  hoje está em pre-
paração novamente  com o mago 

das passarelas  para a etapa 
Internacional 2019 que aconte-
ce no Equador. Giovana ganhou 
recentemente o titulo de Garota 

Desirée Soares 2019.

n A palestra sobre franquias que 
aconteceu no Sebrae na noite de 
anteontem (29) foi um sucesso 
e despertou interesse para uma 
platéia lotada. Segundo a pales-
trante cerca de 60 franquias já se 
instalaram na Capital da Amizade. 
Todos atentos e procurando sanar 
dúvidas e curiosidades  sobre este 
investimento. O setor de Alimen-
tação é o top na lista da ABF / 

Associação Brasileira de Franquias. 

n Os franqueados Cacau Show e 
Croasonhos fizeram uma explana-
ção da sua história como ‘fran-

queados’ e foram aplaudidos pela 
versatilidade, dicas e  interação 
com os futuros empresários pre-
sentes. Realmente uma palestra 
enriquecedora e que pode ser o 
caminho para muitos investido-

res ali presentes.

Palestra
Nesta quarta (31) tem palestra 
Liderança Positiva, às 7h45,  no 

anfiteatro da Aciu com o Professor 
da Unipar -, João Marcos Codato 

seguida de Café da Manhã para as-
sociados da Associação Comercial 

de Umuarama.  

DE BEM COM A VIDA -  Os alunos da Escola Municipal Paulo Freire já estão sorrindo a toa por conta da inauguração da quadra coberta 
entregue na segunda-feira (29)  pela administração municipal. O prefeito Celso Pozzobom, a diretora Sandra Caparroz Struckell e de-

mais diretores ganham zoom na coluna -, e estão orgulhosos pelo empenho de todos os envolvidos na obra. 

MILTON TAKEDA   

PMU
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

JAIR DELAZARI FILHO FOTOCO-
PIADORA, firma inscrita nº CNPJ 
07.670.022/0001-08, situada 
na Avenida Maringá, 5046 – sala 

06, CEP: 87502-080, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 25.990. Com 
esta publicação o mesmo fica 

sem nenhum efeito legal. 
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Justiça no Bairro   
Mais de um milhão 
de atendimentos em 
quase 15 anos de 
história. Esses são os 
números do Justiça 
no Bairro, Programa 
do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, 
idealizado e dirigido pela 
desembargadora Joeci 
Camargo. Agora em 
agosto, Cascavel recebe 
mais uma edição do 
programa e quem sedia 
é a Unipar, entre os dias 
12 e 17 de agosto. A 
previsão é realizar mais 
de 10 mil atendimentos, 
alguns já agendados pela 
Comarca. O público-
alvo é composto por 
pessoas com perfil 
socioeconômico de 
até 3 salários mínimos. 
O objetivo é atender 
pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
econômica, que buscam 
a regularização ou 
formalidade de um 
direito à cidadania. Na 
busca por assegurar 
dignidade, esse 
trabalho solidário 
envolve dezenas de 
colaboradores a cada 
edição. Todos os anos, 
além das instalações, 
a Unipar participa com 
o Sajug (Serviço de 
Assistência Judiciária 
Gratuita), curso de 

Direito e com serviços na 
área da saúde.  

Análises Clínicas   
Alunos do curso de 
Auxiliar de Farmácia do 
Colégio Estadual Luiz 
Augusto Moraes Rego 
fizeram visita técnica ao 
laboratório de Análises 
Clínicas da Unipar de 
Toledo. O objetivo foi 
propiciar aos visitantes 
conhecimentos 
sobre os processos e 
técnicas utilizadas no 
projeto de extensão da 
graduação de Farmácia. 
Recepcionada pelo 
coordenador do curso, 
professor Douglas 
Rossi, a turma também 
recebeu informações 
relacionadas ao 
funcionamento do 
laboratório, como 
procedimentos 
laboratoriais, pacientes 
atendidos, coleta de 
amostras, realização de 
exames e liberação dos 
laudos. As orientações 
foram repassadas 
pelo coordenador do 
laboratório, bioquímico 
Wilson Aguiar. Os 
alunos demonstraram 
interesse, observando 
de perto todo o projeto 
de funcionamento do 
laboratório, já que é uma 
área em que eles podem 
atuar futuramente. 

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

Vice-Campeão

No domingo (28), as meninas do 
Master Futsal disputaram em Icaraíma 
o Torneio de Futsal Feminino Icaraíma 
2019. Além das umuaramenses mais 
oito equipes participaram da compe-
tição, Icaraima, Damas Da Quadra 
de Icaraima, Japura, Fecularia Juriti 
Querência Do Norte, Juventude Umua-
rama, Dois Ramos Futsal Paranavaí, 
TPM de Douradina e Xambrê Futsal.

No torneio Master, o time garan-
tiu o segundo lugar. A final foi dis-
putada contra as velhas rivais de 
Japurá, vencendo com o placar 
de 3 a 0. O terceiro lugar foi para 
Juventude Umuarama.

Além de garantir a vice-lide-
rança, Master ficou com o troféu 
ar tilharia da competição com 7 
gols da atleta Aline Martins.

O próximo compromisso da 
equipe será no domingo (4), 
quando disputarão o Torneio 
Campo Mourão de Futsal Feminino.

MASTER Umuarama fica em segundo no torneio 
de Icaraíma

Dia do tênis
No próximo sábado (3), acadêmicos 
de Educação Física da Universidade 
Paranaense Unipar, juntamente com 
CIAPE - Centro Integrado de Apoio a 
Projetos Empresariais -, em parceria 
com AG Escola de Tênis, realizarão 
um projeto para a comunidade de 
Umuarama, onde serão ensinados os 
fundamentos do tênis para crianças 
carentes. Em torno de 100 crianças 
das escolas municipais de Umuarama 
serão beneficiadas com o projeto.  O 
acompanhamento será a partir das 
8h, no campus III da Unipar.
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No pódio do jiu-jitsu

LORENA e Raissa com o professor Tomeya Sasahara

Atletas de jiu-jitsu da Associa-
ção Vida e Solidariedade de Umua-
rama participaram do Campeonato 
Mundial, que começou na última 
quarta-feira (24), em São Paulo.  
Raiane Alves, 12, voltou pra casa 
com o título de tretacampeã.

A atleta Lorena Lira, 10, tam-
bém participou do campeonato e 
ficou em terceiro lugar. Na oca-
sião, a umuaramense foi gra-
duada em cima do pódio, recendo 
a faixa laranja.

Diego Siqueira, 15, não con-
seguiu participar da competição, 
pois horas antes de embarcar, 
sofreu um acidente de bicicleta 
e fraturando a clavícula. Ao rece-
ber a medalha de ouro, Raiane 
fez questão de dividi-la com o par-
ceiro de treino Diego.

Os três estão sob o comando do 
mestre Tomeya Sasahara, que em 
sua página no Facebook, fez uma 
postagem emocionada sobre seus 
alunos. “Fomos campeões sim, 
mas esse não é o melhor resul-
tado, é apenas uma colocação. 
Pois tem muita coisa envolvida 
no caráter e formação dessas 
crianças. A única coisa que eles 
precisam é de uma opor tuni-
dade”, disse Tomeya.

Pela primeira vez na história, o clube mais ven-
cedor e mais badalado de todos os tempos 
do futebol mundial terá um time feminino. Em 
meio à Copa do Mundo da França, no mês 
passado, o Real Madrid anunciou a fusão com 
o Club Deportivo Tacón, da primeira divisão 
do futebol feminino espanhol.
Na última sexta-feira (26), o time anunciou 
oficialmente a contratação da meio-campitsa 
Thaísa Moreno, natural de Xambrê, tendo 
seu começo de carreira em Umuarama. A 
atleta estava atuando pelo Milan, da Itália, 
outro gigante do futebol europeu.
A transformação de fato para Real Madrid/
Tacón está prevista para a temporada 
2020/2021.

ARQUIVO PESSOAL

Apesar do talento inegável, os 
lutadores por muito pouco, não dei-
xaram de disputar o Mundial. Não 
tiveram apoio financeiro. Pessoas 
interessadas em ajudar o projeto 
podem entrar em contato com 
Associação Vida e Solidariedade, 
que se localiza na rua Jorge Carlos 
Jardim, no Parque Industrial.
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