
,14/08/2019
Edição 2394 - Ano VIII

UMUARAMA

GDE tirou de circulação 
homens procurados por 
homicídio, roubo 
e tráfico 
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Projeto que amplia 
direitos de autistas será 
discutido em plenário 
na Câmara 

Equipe umuaramense é 
ouro no Floripa Winter 
International 
de Jiu-Jitsu 

Falta de atenção e abuso na 
velocidade provocam acidentes
Os acidentes automobilísticos continuam preocupando as autoridades e a sociedade em Umua-

rama. Apesar de não haver registro de mortes desde março – nos primeiros três meses de 2019 
foram sete mortes, dos quais cinco eram motociclistas. A Umutrans aponta que a falta de aten-

ção e o desrespeito à sinalização têm provocado colisões e atropelamentos. l Pág. 8

Fim do impasse
Aprovado com apenas um voto contrário na noite de ontem (13), o 
Projeto de Lei que autoriza o Executivo a firmar acordo com a Mitra 

Diocesana de Umuarama, dá fim a um impasse que se arrastou 
durante anos. Trecho de acesso ao bairro Sonho Meu, que passava 
por terreno utilizado pela Igreja Católica deverá ser desobstruído e 

prefeitura poderá construir via marginal. 
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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.

08 12 21 23 24 26 28
concurso: 0188

07 12 21 34 39 41

concurso: 1973
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 1369

02 16 21 42 50 56
concurso: 2178

concurso: 5045

02 09 12 13 58

concurso: 5413

11.653
38.114
77.374
69.582
56.675

MAIO

DESPORTIVA/ES

concurso: 1852

01 03 06 09 10 12 13 17 
18 19 20 21 23 24 25

concurso: 1995

07 11 16 28 34 38 44 
65 72 73 75 79 80 81 

82 91 94 95 98 99

02 05 12 16 38 41

03 07 08 50 63 70 71

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quarta

Minguante
23/08 - 11h58

Nova
30/08 - 07h38


22 6 


22 9

Quarta




14 8 


17 8

QuintaQuinta

Cheia
15/08 - 09h31

O valor de uma boa 
fi losofi a de vida

Nublado com sol Nublado com solNublado com sol Sol

Juarez Alvarenga é advogado e escritor

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘Uma boa doutrinação da vida exige de nós desprendimento de con-
ceitos estáticos e anacrônicos. Ter um baú onde colocamos nossas expe-
riências vivenciais é possuir um tesouro milionário. 

Muitas pessoas aproveitam o empurrão que a vida dá para cair no 
abismo e nele permanecer defi nitivamente. Os amantes da vida são tam-
bém amantes dos problemas solucionados. Abismo nunca pode ser uma 
residência eterna. 

Devemos sair de elevador e, como turistas, mudar para lugares altos 
de horizontes. 

Se não tens dinheiro para pagar aluguel do abismo e for despejado 
pela vida, se contenta que cairá num castelo psicológico.

Se a vida aumenta sua força e se torna inevitável a caída no buraco, 
cabe dentro dele buscar soluções para saída e não lamentações que são 
instrumentos de sua permanência defi nitiva.

Idealizar a vida é um processo de manutenção da felicidade. Mas 
devemos compreender que as adversidades estão inseridas na felicidade 
desde que resolvidas.

Os sonhos devem ser a antessala para o concreto. E este espaço sem 
portas deve ser penetrado com muita determinação. Quando as utopias 
são amarradas a realidade atinge alturas surpreendentes. Soltas, são 
devaneios inseridos no fracasso. 

Se sua vida está parada, é sinal de que está estagnada, então é a 
hora de deitar na rede e refl etir calmamente que chegará a lugares além 
de sua perspectiva.

Devemos ser eternos iniciadores de obras. Arremate obras antigas e 
simultaneamente inicie obras no nascedouro.

Cabe a nós transformar problemas em soluções. Tristezas em ale-
grias. E a vida em picadeiro e nós, como malabaristas, atingir o céu com 
a confi ança de quem não tem rede embaixo de proteção. 

Não acreditar que a existência é mágica, mas tentar ser mágico de 
seu mundo interior. Quanto mais cedo sairmos do abismo, mais felizes 
fi caremos. Sua durabilidade na base do buraco faz impregnar nossas asas 
no chão impedindo de voos com acrobacias.

Devemos, porém, ter uma boa fi losofi a da vida, juntamente com ações. 
Não adianta teorizar a vida com sabedoria se não agimos, como também 
não adianta agir sem uma razão para viver. E essa razão é gratuidade 
em que o amor germina e nos traz a sensação de felicidade homérica 
que nos proporciona.

Uma boa fi losofi a de vida é melhor do que uma pomposa conta ban-
cária. Torna nosso interior brando e nossas vidas polidas.

 Procurador da 
República Felipe 
D’Elia Camargo, 

integrante da 
força-tarefa Lava Jato do 
MPF no Paraná, sobre o 
esquema de corrupção 
envolvendo as conces-
sionárias de pedágio 

Ecocataratas e Ecovia.  
AS

CO
M-

MP
F/

SC

“Os fatos revelados pela 
empresa colaboradora e 

as provas trazidas por ela 
reforçam o fato de que o 

pagamento de propina e o direcio-
namento de atos administrativos 
eram a ‘regra do jogo’ no âmbito 

das concessões de pedágio no 
Paraná em um típico ambiente de 

corrupção sistêmica”. 
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Desmatamento controlado
Através de Projeto de Lei aprovado, depois de passar por 
analise das comissões, o vereador Deybson Bitencourt 
tentou fazer com que a relação de árvores a serem 
cortadas na cidade ficasse em exposição. O parlamentar 
lembra que a intenção não é deliberar sobre os cortes, 
mas apenas fazer com que o município divulgue a relação 
(fila) das árvores que estarão sendo cortadas. “Queremos 
que o laudo técnico que justifique o corte seja publicado, 
para que não haja um desmatamento descontrolado 
no município”, finaliza. O veto ao projeto ainda será 
analisado em plenário.

Ação política
ampara o autista

A vereadora  Ana 
Novais apresentou o 
projeto que amplia os 
direitos das pessoas 
diagnost icadas com 
espectro autista.

O projeto, segundo a 
vereadora, pretende ins-
tituir no município mais 
ações em amparo à polí-
tica pública para garantia, 
proteção e ampliação dos 
direitos das pessoas com 
Transtorno do Espectro 
Autista, voltada também a 
pessoas com síndrome de 
Aspenger, transtorno inva-
sivo do desenvolvimento 
sem outra especificação 
e síndrome de Rett.

O texto contempla, 
entre outras propostas, 
a prestação de apoio 
social e psicológico às 
famílias de pessoas com 
autismo; a promoção 
de campanhas anuais 
de esclarecimento à 
população no tocante 
às especificidades da 
patologia; envolvimento 
da comunidade acerca 
do tema; a atenção inte-
gral às necessidades de 
saúde do autista, além 
do estímulo ao acesso 
da pessoa diagnosticada 
com o autismo no mer-
cado de trabalho.

A parlamentar afirma 
que sua intenção é fazer 
com que o Poder Público 
se responsabilize no 
tocante a conscientiza-
ção; incentivo à formação 
e à capacitação de pro-
fissionais que prestam 
atendimento à pessoa 
com autismo, bem como 
a pais e responsáveis.

ASSENTOS AOS 
DEFICIENTES

O projeto visa garan-
tir ainda o transpor te 
p ú b l i c o  a d e q u a d o 
para as pessoas com 
autismo e de seu acom-
panhante, com direito a 
ocupar assentos desti-
nados às pessoas com 
deficiência.

Os cuidados e a luta 
pelos direitos e melho-
rias para pessoas com 
autismo e seus familiares 
é uma ação importante e 
diária em nosso gabinete, 
afirma a vereadora.

 VETO
O vereador Deybson 

Bitencour t lançou nas 
redes sociais, que o 
prefeito Celso Pozzobom 
vetou um projeto de lei 
de sua autoria aprovado 
em plenário na Câmara. A 
proposição tinha a inten-
ção de apresentar maior 
transparência nos servi-
ços de cortes de árvores 
e na supressão de áreas 
verdes do município.

Um dos artigos estabe-
lecia a publicação em meio 
eletrônico oficial do Muni-
cípio, de toda autorização 
ou licença para o corte de 
árvores na cidade.

Parlamento Jovem

Justificativa
Em justificativa enviada ao 
Poder Legislativo, o prefeito 
Celso Pozzobom explica que 
decidiu vetar integralmente 
a proposição aprovada, por 
contrariedade ao interesse 
público. O executivo 
ainda adverte que o tema 
já fora deliberado em 
audiência pública realizada 
pela Secretaria de Meio 
Ambiente, realizada 
em 14 de dezembro de 
2018, ocasião em que 
foi discutido o Plano de 
Arborização do Município, 
materializado no Projeto de 
Lei nº 44/2019.

Contraprodutivo
O prefeito Celso Pozzobom 
lembra ao vereador que na 
referida audiência pública, 
foram discutidos assuntos 
pertinentes à supressão 
de áreas verdes e licenças 
para corte de árvores, 
sendo contraprodutivo a 
modificação das regras 
estabelecidas, até porque 
o projeto será apreciado 
pelos vereadores. A 
publicação em meio 
eletrônico prejudica o 
andamento do serviço, é 
desnecessária e não há 
servidores suficientes para 
executar estes serviços.

O projeto Parlamento Jovem, de Pérola, realizou semana 
passada a Sessão de Diplomação dos eleitos para o pleito 
2019/2020. O projeto está em sua segunda edição e é 
desenvolvido em Escolas Municipais, em parceria com o 
Cartório Eleitoral e Secretaria de Educação e Cultura. O 
Parlamento Jovem faz parte do projeto Eleitor do Futuro, da 
Justiça Eleitoral, que tem objetivo de promover educação 
política aos estudantes.

DIPLOMAÇÃO dos alunos do projeto

ASSESSORIA

ALEX MIRANDA
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‘Fracking’
no Senado

O pioneirismo do Paraná 
na criação da primeira Lei 
do Brasil proibindo o polê-
mico método ‘fracking’, 
o faturamento de rocha 
para a extração de gás do 
xisto, em definitivo, Lei nº 
19.878, será destaque na 
próxima quar ta-feira (14), 
durante audiência pública 
acerca do tema no Senado 
Federal. O deputado esta-
dual Evandro Araújo (PSC), 
autor da lei, representará 
o estado e falará sobre o 
processo que culminou na 
proibição estadual.

Em sua avaliação, a 
experiência do PR pode bali-
zar leis em outros estados 
e mesmo uma lei federal. 
“O que fizemos abre um 
caminho para que outros 
estados também avancem 
nesse sentido, garantindo 
que a produção agrícola e 
a economia brasileira sigam 
em um caminho competitivo 
e sustentável. E mesmo 
numa lei federal que tem 
mais força e resolve em 
definitivo o risco do uso do 
método”, destaca.

Será a primeira vez 

que a discussão sobre 
os impactos do ‘fracking’ 
chega ao Senado Fede-
ral. A audiência focará 
nos impactos do método 
na agricultura, economia, 
saúde e meio ambiente em 
nível nacional. O debate foi 
proposto pela senadora 
Soraya Thronicke, presi-
dente da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária 
do Senado (CRA), em con-
junto com a Comissão de 
Meio Ambiente (CMA).

Além do deputado para-
naense e dos senadores, 
par ticiparão dos deba-
tes a senadora uruguaia, 
Carol Aviaga; o procurador 
da República, Luís Roberto 
Gomes; o diretor nacional 
da Coalização Não Fracking 
Brasil (COESUS), Juliano 
Bueno de Araújo; o doutor 
em Geografia pela Univer-
sidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Luciano 
Henning; o agricultor e 
ex-prefeito de Toledo, Beto 
Lunitti e o especialista em 
Engenharia Ambiental e 
doutor em Saúde Pública, 
Rubens Harry Born.

O que é o ‘fracking’?
O fraturamento hidráulico (fracking) é uma tecnologia 

utilizada para a extração do gás do folhelho pirobetumi-
noso de xisto. Para fraturar a rocha e liberar o gás de xisto, 
empresas privadas que exploram esse recurso fazem uma 
profunda perfuração no solo para inserir uma tubulação 
e injetar, sob alta pressão, 35 milhões de litros de água 
potável, além de areia e mais de 750 ativos químicos e 
radioativos, com alto potencial cancerígeno. A prática 
pode causar a contaminação da água potável e esteri-
lização do solo. Seus efeitos inviabilizam a pecuária e o 

turismo, além dos danos irreversíveis à saúde. A audiência 
será hoje (14) às 11h no Plenário 7 da Ala Alexandre Costa, 

anexo 2 do Senado Federal, Brasília (DF).

Eu apoio, porém...
O presidente Jair Bolsonaro 
reafirmou ao deputado Newton 
Cardoso Junior (MDB-MG) ser 
favorável à regulamentação de 
jogos e cassinos no País, mas 
disse que a decisão deve ser de 
cada estado. Newton Cardoso 
disse ao presidente que a 
atividade pode ser legalizada, 
principalmente nos cassinos em 
resorts, e que essa é uma de 
suas prioridades na Comissão 
de Turismo da Câmara dos 
Deputados, do qual é presidente.

Aeroporto
Em Brasília, o prefeito 
Marcelo Rangel (PSDB) 
acertou o repasse de mais 
R$ 35 milhões para reforma 
e ampliação do aeroporto de 
Ponta Grossa. “Em seis meses 
de 2019, foram mais de 24 mil 
embarques e desembarques 
e, com os R$ 35 milhões em 
investimentos estruturais, 
vamos oferecer melhores 
condições aos passageiros e 
atrair mais opções de voos 
para novos destinos”.

É a saúde
Pesquisa do Instituto 
Paraná aponta que, para os 
brasileiros, a saúde pública 
deve ser a principal prioridade 
do presidente Jair Bolsonaro. 
Entre os 2.062 entrevistados, 
44,3% afirmaram que a saúde 
é mais prioritário, seguida de 
educação (16%), geração de 
empregos (15,6%), segurança 
(7,3%), combate à corrupção 
(6,3%) e economia (6%). O 
levantamento foi feito de 5 a 
9 de agosto em 174 cidades.

Terras argentinas
Depois da vitória da 
oposição na Argentina, 
agora no país vizinho a culpa 
dos problemas não é do 
governo anterior, mas do 
governo que está por vir. Um 
portenho conta a seguinte 
máxima: você volta para a 
Argentina em 20 dias e vê 
que tudo mudou, mas se 

voltar depois de 20 anos, vê 
que está tudo igual.

Capital do gado
De hoje a domingo, Curitiba 
é a capital do gado da raça 
holandesa com o 15º Holstein 
de las Américas, congresso 
que reúne criadores da raça 
de 20 países das Américas 
Central, Sul e Norte. A 
programação terá painéis e 
palestras, além de visitas a 
propriedades e agroindústrias 
e à Agroleite, feira do setor 
leiteiro em Castro.

Inovação é o desafio
O deputado Romanelli (PSB) 
afirma que a inovação e as 
novas tecnologias são os 
desafios que se impõem ao País 
e ao setor público: “Pesquisa 
da federação das indústrias do 
Ceará considerou o Paraná o 
segundo estado mais inovador 
do País. Isso porque avançamos 
em tecnologia, ciência e 
conhecimento, o que nos 
impõe cotidianamente novos 
paradigmas. E se há um setor 
em que estamos atrasados 
é o do conhecimento. Esse, 
seguramente, é o nosso maior 
problema estruturante”.

Infraestrutura
“O investimento na 
infraestrutura é componente 
das dificuldades na agregação 
de custos a mais nos produtos. 
O transporte é caro e deficiente 
por causa das rodovias e da 
falta de uma malha ferroviária. 
O investimento é primordial 
para que os nossos produtos 
tenham competitividade. Em 
2021, vencem as concessões 
das rodovias. É um processo 
importante, pois temos que 
melhorar a condição das vias 
e principalmente baratear 
os custos do pedágio. Nós 
buscamos a unidade para 
que tenhamos o melhor 
investimento com menor custo 
possível” - do empresário Carlos 
Walter Martins Pedro, que 
disputa hoje a eleição da Fiep.
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AMP apoia Censo 2020
O presidente da AMP (Associação 

dos Municípios do Paraná) e prefeito 
de Pérola, Darlan Scalco, declarou 
ontem (13) apoio à realização do 
Censo Demográfico 2020, realizado 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística). O censo será feito 
a partir de 1º de agosto de 2020 e, 
para ser viabilizado, precisará do apoio 
dos prefeitos na cessão de espaços 
físicos e de mobiliários para os postos 
de coleta e a sede das subáreas, em 
quase todos os municípios do Paraná.

Scalco disse que o censo é extre-
mamente importante porque vai levan-
tar dados fundamentais para todos os 
segmentos da sociedade, inclusive os 
municípios. “É importante lembrar que 
os repasses da principal fonte de receita 
das prefeituras, o FPM (Fundo de Parti-
cipação dos Municípios), são definidos a 
partir da população de cada cidade. Por 
isso, é muito importante que os prefeitos 
garantam todo apoio ao censo para que 

o levantamento seja perfeito”, comentou.
O presidente da Associação 

garantiu apoio ao Censo Demográ-
fico durante reunião com o chefe da 
Unidade Estadual do IBGE no Paraná, 
Sinval Dias dos Santos; e com o 

coordenador Operacional do Censo, 
Elias Guilherme Ricardo. Scalco tam-
bém garantiu presença na reunião do 
Censo Demográfico 2020 que acon-
tecerá em Umuarama, no dia 21 de 
agosto, às 15h, na sede da prefeitura.

ASSESSORIA

DARLAN Scalco ladeado pelo chefe Estadual do IBGE, Sinval Dias dos Santos e pelo o coordenador Operacional, 
Elias Guilherme Ricardo
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‘Futuro Integral’ leva
estudantes ao cinema

Crianças da rede municipal de 
ensino atendidas pelo programa 
Futuro Integral, na parceria da Pre-
feitura de Umuarama com o Serviço 
Social do Comércio (Sesc), assis-
tiram sessões de cinema entre os 
dias 6 e 9, finalizando o ciclo de 
atividades externas da iniciativa.

As visitas ao Cine Vip, para ses-
sões do filme “O Rei Leão”, envolve-
ram os 360 alunos de 3º, 4º e 5º ano 
das escolas municipais Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca, Ouro Branco, 
Paulo Freire, Souza Naves, Vinícius 
de Morais, Evangélica, Tempo Integral, 
Sebastião de Mattos, Dr. Germano 
Norberto Rudner e Rui Barbosa, assis-
tidas pelo projeto em contraturno esco-
lar, com conteúdos nas disciplinas de 
Português, Matemática, Geografia, 
História, Ciências e Artes.

A aula especial no cinema teve 
a participação da secretária de Edu-
cação, Mauriza Gonçalves de Lima 
Menegasso, dos coordenadores 
educacionais Fábio Massamitsu 
Sakata e Dalva Teodoro de Azevedo 
da Silveira, do técnico de educação 
e cultura Alessandro Salgado e da 

gerente executiva do Sesc/Umua-
rama, Thais Mariane Santos.

“Esta parceria entre o Sesc e a 
Prefeitura tem apresentado ótimos 
resultados. As crianças adoram 
as atividades, o jeito diferente de 

adquirir conhecimentos nessas disci-
plinas tão importantes para o apren-
dizado geral e também pela diversi-
dade de ambientes, poder sair da 
rotina escolar e superar dificuldades 
educacionais”, afirmou a secretária.

SECRETÁRIA Mauriza Lima com os alunos que assistiram ao filme O Rei Leão

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,01 0,19 2,42 3,22
IGP-M (FGV) 0,80 0,40 4,79 6,39
IGP-DI (FGV) 0,63 -0,01 4,39 5,56

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: 5ª parcela
vence em 30/08, com juros Selic de 2,58%.

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

13/7 a 13/8 0,5000 0,3715 0,0000
14/7 a 14/8 0,5000 0,3715 0,0000
15/7 a 15/8 0,5000 0,3715 0,0000
16/7 a 16/8 0,5000 0,3715 0,0000
17/7 a 17/8 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/19 872,00 10,50 -4,5%
FARELO ago/19 297,80 5,90 -5,4%
MILHO set/19 366,00 -19,25 -19,4%
TRIGO set/19 472,00 0,25 -9,8%

Ações % R$
Petrobras PN +0,55% 25,79 
Vale ON +2,97% 46,50 
Bradesco PN +1,01% 34,10 
Magazine Luiza ON +3,93% 37,85 
JBS ON -3,55% 27,97 
Suzano ON +5,87% 32,65 

IBOVESPA: +1,36% 103.299 pontos

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,0764 1,0651 1,0639
IGP-DI (FGV) 1,0693 1,0604 1,0556
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 71,91 0,7% 5,9% 71,50
MILHO 28,15 -4,7% -2,7% 27,50
TRIGO 46,78 0,4% 0,7% 48,00
BOI GORDO 151,35 0,0% 0,4% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 106,62
Libra est. 0,8286
Euro 0,8941
Peso arg. 54,50

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 3,9660 3,9670 +3,9%

PTAX  (BC) -0,6% 3,9730 3,9736 +5,5%

PARALELO -0,5% 3,9000 4,1900 +4,0%

TURISMO -0,5% 3,9000 4,1700 +4,0%

EURO -0,8% 4,4430 4,4441 +6,0%

R$/m2 JUN JUL %m %ano %12m
Paraná 1.536,93 1.453,22 2,35 4,02 5,45
Oeste 1.538,42 1.580,82 2,76 4,02 6,49

DÓLAR 13/08

Iene R$ 0,0373
Libra est. R$ 4,80
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.531,63 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/08

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 13/08 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: 6,0%  | 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 13/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 13/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 76,00 2,7% 2,7%
SOJA Paranaguá 83,00 2,5% 2,5%
MILHO Cascavel 31,50 -1,6% 1,6%

fev/19 a dez/19

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

Sessão Legislativa

Com quatro projetos 
em segunda apreciação 
na Câmara e outros três 
em primeira, foi reali-
zada na segunda-feira 
(12), a segunda ses-
são ordinária depois do 
recesso parlamentar. 
Também foi apreciado o 
veto a uma autografo de 
lei do Poder Executivo.

Entre as proposi-
ções, esteve o Projeto 
de Decreto Legislativo 
50/2019, que aprova as 
contas do Poder Execu-
tivo Municipal referentes 
ao exercício financeiro de 
2013 – com ressalva. O 
texto recebeu aprovação 
com um voto contrário em 
primeira discussão.

A segunda matéria em 
pauta, foi o Veto ao Autó-
grafo de Lei 032/2019 
(P ro je to  de Le i  n º 
25/2019), que dispunha 
sobre a publicação em 
meio eletrônico oficial de 
autorizações e licenças 
para corte de árvores ou 
supressão de áreas ver-
des de autoria do verea-
dor Deybson Bitencourt.o 
veto foi mantido com 

quatro votos contrários.
Já em sua segunda 

apreciação no plenário, 
foi aprovado com um voto 
contrário o Projeto de Lei 
105/2017, de autoria do 
Poder Executivo, autori-
zando o prefeito Celso Poz-
zobom a realizar Conces-
são Administrativa de Uso 
à Viação Umuarama Ltda, 
destinado exclusivamente 
à construção e disponibili-
zação pela Concessionária 
de instalações sanitárias, 
vestiários, refeitório e água 
potável aos empregados - 
motoristas e cobradores, 
conforme projeto arquitetô-
nico aprovado pela Secreta-
ria de Planejamento Urbano 
de Umuarama.

INSCRIÇÕES 
GRATUITAS

Também do Poder 
Executivo foi aprovado 
por unanimidade em 
segunda discussão o Pro-
jeto de Lei 63/2019 que 
isenta do pagamento de 
valores de inscrição em 
concursos públicos do 
município, aos eleitores 
que tenham prestado ser-
viço eleitoral.

Utilidade Pública
Um projeto de lei da vereadora Maria Ornelas declara 

de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Fun-
cionários do Colégio Estadual Pedro II – Ensino Funda-
mental, Médio e Profissional – APMF/Col. Pedro II e foi 

aprovado por unanimidade em segunda votação.

ALEX MIRANDA

Começou a disputa
Pela primeira vez desde a 
redemocratização, o Partido dos 
Trabalhadores pode abrir mão de 
lançar candidato à Prefeitura de 
São Paulo, o filé-mignon de vitrine 
nacional com PIB maior que 
muitos países. Pesa a derrocada 
da imagem do partido e a prisão 
do ex-presidente Lula da Silva na 
Operação Lava Jato. Fontes do 
PT confirmam que o ex-ministro 
da Justiça José Eduardo Cardozo 
declinou de convite para disputar, 
e a cúpula da legenda avalia 
coligação com PSB. Conforme 
a Coluna antecipou semana 
passada, o ex-governador Márcio 
França (PSB) deve ser o candidato 
de uma ampla frente de centro-
esquerda, com um petista de 
vice. O mais cotado é Jilmar Tatto.

Projeto 2022
Tatto e a família são fortes 
políticos no Grande ABC. O 
PT sabe que é alto risco uma 
candidatura sua na capital. 
Seu projeto e o do partido é 
candidatura ao Senado em 2022.

Tô logo ali
Conhecido professor 
constitucionalista na capital, 
José Eduardo Cardozo quer 
ajudar o PT, mas fora da 
política. Seu projeto é tocar a 
banca advocatícia com sócios.

Nas mãos de Deus
A ministra Damares Alves, dos 
Direitos Humanos, vai pular 
de paraquedas pela campanha 
Setembro Amarelo, a convite 
da Confederação Brasileira de 
Paraquedismo.

Turma do...
Uma insatisfação generalizada 
sobre uma tradição decana 
chegou ao Ministério da Justiça. 
Agentes penitenciários federais 
protocolam nota de repúdio 
no MJ contra a ordem no fim 
de semana, nas unidades 
prisionais, para entregarem 
cesta com chocolate, bolo, 
refrigerante aos presos das 
penitenciárias no Dia dos Pais.

...cadeado 
As cestas foram entregues 
- muitas delas bancadas 
por parentes dos detentos, 
advogados ou pela própria 
direção dos presídios. Mas 

esse laço “amigável” é 
constrangedor para a turma 
da chave do cadeado. A 
assessoria informou que o 
ministro Sérgio Moro ainda 
não foi notificado do assunto.

5 Estrelas 
No Natal, a bandidagem ganha 
panetone caro, champanhe 
sem álcool e outros mimos 
que nem os próprios agentes 
federais levam para casa.

Compasso de espera
Apesar da articulação do Planalto 
para evitar mudanças no texto da 
Reforma da Previdência aprovado 
pela Câmara Federal, senadores 
preparam emendas para alterar 
“equívocos” da proposta. Se a PEC 
for modificada no Senado, deverá 
voltar para análise dos deputados. 
Esse é o medo dos federais, do 
Governo e do País inteiro.

Detalhes
O senador Esperidião Amin 
(PP-SC), por exemplo, defende 
alteração no Art. 21 para 
deixar claro a idade mínima 
para o exercício da atividade 
de minerador em subsolo, 
e a inclusão de servidores 
de Estados e municípios nas 
mesmas regras previstas 
para servidores civis da 
União. O senador Reguffe 
(Sem partido-DF) prepara 
emenda que prevê mudanças 
na aposentadoria dos 
parlamentares. E são apenas 
dois de vários pontos.

TCU & UTC
A ordem das letras não altera a 
encrenca vindoura: o ministro 
do STF Edson Fachin acaba 
de votar, na Segunda Turma, 
pelo afastamento do ministro 
Aroldo Cedraz do Tribunal de 
Contas da União. Ele é suspeito 
de receber R$ 2,2 milhões 
de propina da enrolada UTC, 
abatida na Lava Jato, através do 
escritório do filho advogado, 
Tiago Cedraz. Faltam os votos 
dos outros quatro ministros da 
Segunda Turma. 
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Falta de atenção e
abuso na velocidade
Os acidentes automobilísticos 

continuam preocupando as auto-
ridades e a sociedade em Umua-
rama. Apesar de não haver regis-
tro de mortes desde março deste 
ano – nos primeiros três meses de 
2019 foram sete casos fatais, dos 
quais cinco eram motociclistas. A 
Diretoria de Trânsito (Umutrans) 
aponta que a falta de atenção e o 
desrespeito à sinalização têm pro-
vocado colisões e atropelamentos.

Após os acidentes, condutores 
costumam questionar a sinalização. 
Porém, a diretora da Umutrans vê 
o problema por outro ângulo. “Nos-
sas ruas são bem conservadas e 
sinalizadas. Para locais de pouco 
movimento, onde a sinalização não 

está presente, existe o Código de 
Trânsito que, se for observado, evi-
tará uma série de transtornos. O que 
falta aos motoristas, na verdade, é 
mais atenção e respeito às leis e 
a sinalização”, avaliou a diretora da 
Umutrans, Dianês Piffer.

Nesta terça-feira, 13, a Umutrans 
bloqueou parcialmente o tráfego no 
cruzamento das avenidas Ângelo 
Moreira da Fonseca e Apucarana, 
na maior parte do dia, para a insta-
lação de um novo conjunto semafó-
rico. Na última semana, um acidente 
envolvendo dois carros, uma perua 
Kombi, uma motocicleta e um ôni-
bus, resultou na destruição do semá-
foro – tanto dos porta-focos quanto 
das colunas metálicas.

O prejuízo foi estimado em 
per to de R$ 25 mil. Represen-
tantes da empresa de ônibus 
cujo motorista provocou o aci-
dente procuraram a Umutrans e 
se colocaram à disposição para 
arcar com os custos dos reparos.

OUTRO ACIDENTE
Na esquina da rua Arapongas 

com a Avenida Pirapó, outro acidente 
também deixou moradores impres-
sionados, envolvendo três veículos. 
Portanto, o problema não é sinali-
zação, mas falta de atenção e cui-
dado dos motoristas. “Esse acidente 
aconteceu devido ao avanço de uma 
preferencial devidamente sinalizada, 
que pode ter ocorrido por desaten-
ção”, disse a diretora.

O Conselho Municipal de Assis-
tência Social (CMAS) realiza hoje 
(14), reunião para discutir propos-
tas que serão levadas à conferên-
cia municipal, dia 30. O objetivo é 
antecipar as discussões para que 
a conferência seja mais objetiva, 
estabelecendo ideias para o forta-
lecimento das políticas sociais do 
município e do Estado.

A 11ª Conferência Municipal da 
Assistência Social resultará em 
sete propostas de políticas públi-
cas – sendo cinco ao nível muni-
cipal, uma em caráter estadual 
e uma nacional, além de eleger 
os delegados que representarão 
Umuarama na conferência esta-
dual. Neste ano, o tema nacional 
é “Garantia de direitos no fortale-
cimento do SUAS – Sistema Único 
da Assistência Social”.

Conferência de
Assistência Social

O pátio do novo Terminal Rodoviário, em fase de acabamento, já recebeu a pavimen-
tação asfáltica nas rampas e no pátio. Os próximos serviços são o fechamento em vidro, 
revestimento das colunas, revitalização da cobertura, instalações elétricas e forro. O pre-
feito Celso Pozzobom lembra que o terminal terá muito espaço e conforto para usuários 
e estará próximo das principais rodovias da região. “Além da comodidade, será um local 
seguro e adequado para receber visitantes e investidores, de olho no grande potencial da 
nossa cidade”. O terminal terá 7.599 m² de área construída, com calçadas, boxes, área 
de embarque e demais instalações, além de ampla área externa para circulação, platafor-
mas, estacionamento, jardins e áreas de passeio para os usuários.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Impasse entre Prefeitura e Mitra 
termina com votação na Câmara

Foi aprovado por um voto con-
trário, o Projeto de Lei que autoriza 
o Poder Executivo a firmar acordo 
com a Mitra Diocesana de Umua-
rama, para extinção de obrigações 
mútuas, na doação de terrenos e, 
troca da liberação de parte de um 
terreno utilizado pela Igreja Cató-
lica, por onde está sendo cons-
truída uma via marginal.

O impasse das negociações 
entre a Prefeitura de Umuarama e 
a Mitra Diocesana, sobre a inter-
dição da via marginal à PR-489, 
(saída para Xambrê), chegou ao 
fim na noite de ontem (13).

Em sessão extraordinária o pro-
jeto de Lei 82/2019, de autoria do 
Poder Executivo, foi aprovado com 
apenas um voto contrário.

Houve quebra de interstício regi-
mental e a sessão que deveria ser 
dupla, terminou na noite da terça.

De acordo com os levanta-
mentos feitos pela Procuradoria 
Jurídica da Câmara Municipal nas 

análises ao projeto, a somató-
ria dos valores dos imóveis que 
serão transmitidos pela Mitra 
Diocesana ao Município, atinge a 
importância de R$ 3.248.072,38, 
enquanto o valor que consubs-
tancia a doação e a liberação da 
clausula de reversão incidente 
sobre os imóveis doados no pas-
sado, no ultrapassa o impor te 
de R$ 1.992.000,00.

A obra que está sendo cons-
truída na saída para Xambrê não 
ficará prejudicada.

Nelli apresenta defesa
O vereador Marcelo Nelli 

(SD) apresentou ontem (13) sua 
defesa em relação ao pedido do 
MDB para extinção do mandato. 
Os vereadores têm 48 horas para 
analisar o documento e delibe-
rar sobre seu destino. A defesa 
questiona a legitimidade do 
requerimento enviado pelo MDB, 
que “não se faz acompanhar de 
documentação legal que venha 
a comprovar a condição que 
dizem ostentar, razão pelo que 
não merece prospetar no âmbito 
desta Casa”. Por essa razão, de 
acordo com a defesa, o pedido 
deve ser indeferido.

Os advogados de Nelli afir-
mam que ele não ocupa cargo 
ou função pública e que não teve 
seu mandato cassado, “mas sim 
simplesmente suspensos seus 
direitos políticos”. “Eu não posso 
votar e ser votado, e não sou fun-
cionário público”, explicou Nelli.

Há a previsão de que os verea-
dores que compõem a mesa se 
reúnam ainda hoje (14), para 
acertarem os trâmites para aná-
lise da defesa. Só depois deste 
primeiro encontra haverá detalhes 
sobre a deliberação.

EM sessão extra, vereadores aprovaram doação de terrenos à Mitra Diocesana em troca de marginal na saída 
para Xambrê

ALEX MIRANDA
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Ação do GDE prende  
três homens procurados

Investigadores de Polícia Civil 
que fazem parte do Grupo de Dili-
gências Especiais (GDE) de Umua-
rama, prenderam três homens pro-
curados ontem (13) pela manhã. 
Todos estavam na cidade.

Um deles possuía mandado de 
prisão devido a uma dívida pela 
falta do pagamento de pensão ali-
mentícia e foi localizado na região 
do cemitério.

BRUTAL ASSASSINATO
Outro detido trata-se de Fábio 

Alves Martins, 32, conhecido como 
‘Cowboy’. Este era procurado pelo 
brutal assassinato de Nina Kelen 
Pereira, 24, em 8 de março de 
2011, em Campo Mourão. O corpo 
da vítima foi encontrado abando-
nado num matagal às margens 
da Estrada Boiadeira. À época, 
o acusado confessou ter conhe-
cido a jovem na noite de carnaval, 
quando combinou um programa 
sexual pelo valor de R$ 40. A 
relação aconteceu na Estrada 

Boiadeira e, após desentendi-
mento sobre o valor do programa, 
‘Cowboy’ agrediu e matou a jovem 
com um pedaço de madeira.

Martins foi encontrado em um 
imóvel na região da praça Anchieta 
e não resistiu à prisão.

O terceiro procurado era David 
Felipe Azevedo Batista, 35, procu-
rado por tráfico. Contra ele havia 
um mandado de prisão devido à uma 
regressão de regime. Batista estava 
em uma casa na avenida Manaus.

Baleado em Mariluz morre 
após nove dias internado
A polícia de Cruzeiro do Oeste 

investiga o homicídio de Claudinei 
Cândido da Silva, 29, conhecido 
como ‘Neguinho’, baleado na mar-
gem da rodovia PR-468, em Mari-
luz, no dia 4 de agosto. O rapaz 
morreu na manhã de ontem (13), 
no Hospital Norospar, em Umua-
rama, onde estava internado.

Claudinei foi alvejado por 
dois tiros quando participava de 
uma festa em uma garapeira. 
Enquanto as pessoas par tici-
pavam do evento, um homem 
chegou atirando a esmo e um 
segundo homem revidou. Havia 
mais de 100 pessoas no local.

Cinco pessoas ficaram feridas 
e todas encaminhadas para hospi-
tais de Umuarama. Claudinei era 
considerado o caso mais grave.

O delegado de polícia de Cru-
zeiro do Oeste, Isaías Cordeiro de 
Lima, comentou que já possuía a 
identificação da pessoa suspeita 
de ter iniciado o tiroteio.

Um homem de 34 
anos, morador em 
Umuarama, foi preso 
ontem (13), por 
volta das 5h30, em 
Quatro Pontes, pela 
Polícia Rodoviária 
Federal durante a 
Operação Hórus. Ele 
conduzia um bitrem 
carregado com cerca 
de 45.000 pacotes 
de cigarros paraguaios. 
O detido se apossou 
do veículo carregado 
em Guaíra e recebe-
ria R$ 3.5 mil para 
transportar a carga. 
Na continuidade 
da ocorrência, foi 
constatado que os 
documentos do bitrem 
eram falsificados. 
O condutor preso, 
o bitrem e a carga, 
foram encaminhados à 
Delegacia da Polícia 
Federal em Cascavel.

DIVULGAÇÃO
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As pessoas vão admirar você hoje. 
Seu charme irá abrir as portas! Se 
você conseguir conter sua impa-
ciência, vai ganhar com isso. Seu 
otimismo crescente reforçará a sua 
energia.

Seu comportamento obstinado pode 
fazer com que você se isole. Faça um 
esforço para compreender os outros 
e muitas portas se abrirão se você o 
fizer. Tente suavizar os movimentos 
bruscos sem reflexos. Aproveite o 
tempo para ter certeza de que não 
vai exagerar e se machucar.

G
êm

eo
s Seu senso de humor o torna mais 

popular do que nunca e será muito 
bom para os relacionamentos. Respire 
fundo e isso vai ajudá-lo a encontrar a 
calma que você precisa para as reor-
ganizações que está fazendo.

C
ân

ce
r

Sua bondade lhe trará sorte, você 
vai se sentir útil e as pessoas vão 
devolver o favor. Você vai acabar 
estabelecendo algumas conversas 
muito positivas que irão restaurar a 
sua moral perdida.

A sinceridade de suas propostas fará 
com que você ganhe apoio das pes-
soas ao seu redor e você será capaz 
de defender sua causa com muita força. 
Você terá a necessária autoconfiança 
para cumprir suas obrigações, mas 
seria bom se desprender mentalmente.

Você está projetando seus desejos 
nos outros. Não é o momento de se 
lançar em grandes discussões. Seria 
uma boa ideia reservar algum tempo 
para não pensar sobre assuntos 
atuais. Você está sobrecarregado de 
trabalho.

Seu bom senso o está guiando na 
direção certa. Alguns chamam isso 
de sorte, seja racional. Descarte cer-
tos hábitos que não estão ajudando 
você. Seria uma boa ideia rever seus 
hábitos alimentares.

E
sc

o
rp

iã
o Algumas dúvidas se tornam certezas. 

Você vê mais claramente o que pre-
cisa fazer. Você tem uma ideia mais 
clara das suas necessidades e con-
seguirá transformá-las em um triunfo. 
Você conseguirá um melhor equilíbrio 
entre descanso e atividade.

As pessoas vão admirar você hoje. 
Seu charme irá abrir as portas! Se 
você conseguir conter sua impa-
ciência, vai ganhar com isso. Seu 
otimismo crescente reforçará a sua 
energia.

C
ap

ri
có

rn
io Júpiter o está guiando na direção certa 

e você terá a inspiração para finalizar as 
questões atuais. Apesar de sua tendên-
cia a pensar muito, você vai manter uma 
visão equilibrada, tomando um pouco 
de ar fresco. O ar fresco é sinônimo de 
fuga mental.

A
q
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ár
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Você vai estar mais animado para 
desfrutar dos prazeres da vida hoje. 
Você tem sido muito duro com você 
mesmo e precisa ouvir mais o seu 
corpo. Certos sinais são sinais evi-
dentes de fadiga, o que não deve ser 
ignorado.

Concentre-se em estabilidade e con-
fiança hoje, consolidando as coisas 
com as pessoas próximas a você e 
coloque as cartas na mesa. Você vai 
estar em excelente forma em geral, 
mas cuidado com o que come para 
ter mais energia.

N  o  velas
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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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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.
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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.
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João (?),
último pre-
sidente da
Ditadura

Forma do
cabo do
guarda-
chuva

Liza Mi-
nelli, atriz e

cantora
dos EUA

Dinheiro
disponível
em uma
conta

A madras-
tra, em

"Cinderela"
(Lit.)

A Região
dos can-
gaceiros
(abrev.)

Discagem
Direta a

Distância
(sigla)

(?) Caymmi,
cantor de

"Velho
Piano"

(?) essen-
cial: é uti-
lizado em 
incensos

(?) de luxo:
é menos
exclusiva 
que a grife

(?)-arábica,
cola à base
de resina 

de árvores

Imposto 
sobre com-
pras inter-
nacionais

(?) Tiba,
escritor e
educador
brasileiro

Pátio
situado ao
redor de
igrejas

Gritos de
dor

Ônibus,
em inglês

Alcunha
Gênero dos
filmes de
Ben Stiller

Compro-
vante utili-
zado na tro-
ca de um
produto

(?) Cristo,
figura 

messiânica

Tipo de alvenaria de encaixe,
cujo uso reduz a necessidade de

cimento, areia e reboco

Estrutura responsável
por levar oxigênio e

nutrientes 
para o feto

Cidade 
grega onde
surgiram 

os primeiros
jogos de
verão da 
Antigui-
dade

Interjeição
de espanto
Mal do sé-
culo XXI, 
tido como
inimigo da

susten-
tabilidade

Caloria
(símbolo)

"Escherichia (?)",
bactéria que compõe

a flora intestinal
Anca (Anat.)

As da famí-
lia dos noi-
vos são re-
servadas

na festa de 
casamento

Cachaça (bras.)
A Cidade

dos Exageros (SP)

Pauta de (?): conjunto
de exigências,

geralmente apresen-
tadas por grevistas

Deixa de
insistir

Olavo Bi-
lac, poeta

Raciocina

Tubo para
coleta de
sangue

3/bus — iof. 4/coli — dori. 5/içami. 7/olímpia.
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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 
Marco encontra Peixoto, 

mas perde Góes de vista e 
teme por sua segurança. Tadeu 
fotografa Cida com Nina. Filipe 
fala com Lígia sobre a atuação 
de Lara. Karina beija Madu-
reira. Marquinhos e Rafael 
armam para prejudicar Raíssa 
no concurso. 

Órfãos da terra
Almeidinha afirma que 

foi vítima de uma armação e 
acusa Dalila de tê-lo prejudi-
cado. Souza promete a Almei-
dinha que investigará seu caso. 

Cibele conta para Rania sobre 
suas sensações com Davi. 
Todos apoiam Almeidinha e 
Zuleika, e Jamil garante que 
Dalila pagará por seus crimes. 

A dona do pedaço
Régis e Evelina temem que 

Maria da Paz tenha se precipi-
tado ao passar a fábrica para o 
nome de Jô. Abel tem uma des-
confiança sobre Britney, e Rock 
sugere que a irmã converse com 
o rapaz. Régis aconselha Maria 
da Paz a não registrar o contrato 
com Jô. Zé Hélio e Rock ajudam 
Téo a acessar o celular de Jô. 
A pedido de Rock, Agno abriga 
Leandro em seu apartamento. 

As aventuras de Poliana 
Luca vai até a casa de 

Mirela para se desculpar e 
resolver a “climão” entre os 
dois. Nancy vai até a comuni-
dade atrás de Waldisney e des-
cobre algumas mentiras que o 
namorado contou. 

Cúmplices de um 
resgate 

Meire acusa alicia de ser uma 
ladra de cargo. Pedro e helena per-
cebem que Manteiguinha se per-
deu, mas logo o avistam próximo 

de uma outra cachorra poodle. 
Helena recebe um panfleto sobre 
um show da banda C1R e diz para 
Pedro que podem levar as crian-
ças do vilarejo para assistir. 

Topíssima 
Madalena pede perdão a 

Rafael. Inês (Suzana Alves) 
afirma a Edevaldo (Eri Johnson) 
que ele teve caso extraconjugal 
com Graça (Rayanne Morais). 
Enviam a Pedro um pacote com 
parte do Veludo Azul manchado 
de sangue. Chantageado, 
Pedro fica em pânico. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Não há garan-
tias. Do ponto 

de vista do 
medo, ninguém 
é forte o sufi-

ciente. Do pon-
to de vista do 
amor, ninguém 
é necessário.
(Immanuel 

Kant)

Happy Day
 

A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversário 

hoje -, Aline Basso, Gilberto Julio Sar-
mento José Oscar da Silva e Luiz Alberto 

Zawadzki. Da coluna: felicidades!

Festa VIP
O Shopping Umuarama 
reservou a noite desta 
quarta-feira (14)  para 

convidados que vão  saber 
tudo sobre o empreendi-
mento que vai encantar 
Umuarama e região. Será 
detalhado o megaprojeto 
que inclui centro de com-
pras, gastronomia, servi-
ço e lazer.  A festa  terá 

jantar seguido de show da 
dupla Thaeme & Thiago. 

PORTRAIT
O mês dos pais ganha zoom na coluna de 
hoje  -, o pai Cornélio Nascimento e filho 

Marcos Roberto do Nascimento.

LUCI LEMES
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Chevrolet e as versões mais
sofisticadas do SPIN

NEWS
O Spin Premier vem equipado 
de série com ar-condicionado, 
direção elétrica, câmera de ré 
com linhas guias, sensor de 

chuva, acendimento automáti-
co dos faróis, ajuste de altura 

dos faróis, além de luz de 
posição diurna em LED.O Spin 
2020 vem equipado em todas 
suas configurações (LS, LT, 
Premier e Activ) com motor 

Flex 1.8 ECO de até 111 cava-
los de potência e 17,7 kgfm 

de torque. A transmissão pode 
ser automática ou manual, 
sempre de seis marchas.

Design arrojado, novos acabamentos e a maior oferta de equipamentos de série 
deixaram o Chevrolet Spin mais sofisticado. Isto vem se refletindo também no 
perfil do cliente do crossover, o único do segmento com até sete lugares.  “O 
Spin sempre foi um produto referência em sua categoria pelo amplo espaço 

interno. Com as recentes evoluções promovidas, o carro passou a atrair adicio-
nalmente um perfil de consumidor que valoriza também mais requinte e tec-

nologia, como o público dos SUV. Com a procura crescente pelas configurações 
mais sofisticadas do Spin, a Chevrolet destaca linha 2020 do modelo, que já 

chegou às concessionárias da marca. O  Spin Premier traz cromados na moldura 
da grade frontal, no friso traseiro e nas rodas aro 16. Conta com acabamentos 
premium na cabine e a conveniência da segunda fileira de bancos deslizantes e 
a da terceira fileira de bancos articulável. A nova versão também se sobressai 

pela conectividade, com o multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay 
além do sistema de telemática avançada OnStar, capaz de alertar o usuário para 
o não esquecimento de objetos e pessoas nos bancos traseiros, por exemplo, 
semelhante ao do Chevrolet Equinox. A tecnologia exclusiva OnStar permite, 
entre outros serviços de segurança e proteção patrimonial, comandar fun-
ções do veículo e realizar checagem de sistemas de forma remota, por meio 

de aplicativo no smartphone. 
 

UVEL, aqui você tem muito mais vantagens!
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COBALT 1.8 ELITE AT .....................................17/18.......................BRANCO ............................ COMPLETO, AUT, COURO .................................R$ 63.900,00
COBALT 1.4 LTZ ...............................................15/15.......................BRANCO ............................ COMPLETO ............................................................R$ 39.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ............................16/17.......................PRATA ................................. COMPLETO, AUT, COURO .................................R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .......................16/17.......................VERMELHO ....................... COMPLETO, AUT, COURO .................................R$ 79.900,00
ECOSPORT FREESTYLE 1.6 AT ...................16/17.......................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO .................................R$ 64.900,00
EQUINOX PREMIER .......................................17/18.......................BRANCO ............................ COMPLETO, AUT, COURO, TS ....................... R$ 139.900,00
FOCUS 1.6 SE ...................................................17/18.......................BRANCO ............................ COMPLETO ............................................................R$ 64.900,00
ONIX 1.0 LT .......................................................17/18.......................PRATA ................................. COMPLETO ............................................................R$ 44.900,00
ONIX 1.0 LT .......................................................18/19.......................PRATA ................................. COMPLETO  ...........................................................R$ 46.900,00
ONIX 1.4 LT .......................................................15/15.......................BRANCO ............................ COMPLETO ............................................................R$ 37.900,00
ONIX 1.4 LT .......................................................18/19.......................PRATA ................................. COMPLETO ............................................................R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ..............................................17/18.......................BRANCO ............................ COMPLETO, AUT ..................................................R$ 54.900,00
ONIX 1.4 ACTIV ...............................................16/17.......................VERMELHO ....................... COMPLETO ............................................................R$ 49.900,00
PRISMA 1.0 LT ..................................................15/15.......................BRANCO ............................ COMPLETO ............................................................R$ 37.900,00
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
SANDERO 1.6 STEPWAY ..............................13/14.......................VERMELHO ....................... COMPLETO ............................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..................................................13/14.......................PRETO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................R$ 39.900,00
TRACKER 1.8 LT ...............................................15/16.......................PRATA ................................. COMPLETO, AUT ..................................................R$ 63.900,00
TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT ....................13/14.......................BRANCO ............................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ....................... R$ 116.900,00
TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT ....................14/15.......................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, 7L ....................... R$ 125.900,00
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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Hortoteca   O curso de 
Pedagogia, Unidade 
de Guaíra, investiu 
numa novidade para 
atrair a atenção das 
crianças, nos espaços 
da Brinquedoteca. 
Trata-se do projeto 
Hortoteca, que tem 
por objetivo ensinar 
sobre alimentação 
saudável, higienização 
das mãos e dos 
alimentos, importância 
de se ter uma horta 
em casa, entre outros 
temas relacionados à 
melhoria da qualidade 
de vida. Acadêmicas 
que comandaram a ação 
colocaram à mesa muitas 
frutas. Todas as crianças 
puderam manipular e 
aprender a cortá-las 
com segurança. Depois, 
comeram salada de 
frutas, das frutas que 
ajudaram a preparar. E, 
na parte externa, um 
canteiro de hortaliça 
foi apresentado aos 
pequenos, que viram 
como se cultiva uma 
planta. O coordenador 
do curso, professor José 
Ricardo Skolmovski, 
diz que a Hortoteca é 
um projeto educativo 
inspirador, pois promove 
experiências com 
a natureza, o que é 
fundamental para a 
formação cultural das 

crianças, além de ter 
preocupação com a 
saúde.

Relações humanas   O 
professor Wagner Luiz 
Marques, da Unipar 
de Cianorte, está 
ministrando o curso 
Relações Humanas 
na Profissão Contábil. 
Com a participação de 
acadêmicos de Ciências 
Contábeis, Administração 
e Processos Gerenciais, 
as atividades vão até o 
dia 31 de agosto, com 
trabalho de conclusão 
com ações práticas. 
O projeto de ensino, 
que tem 60 horas, visa 
melhorar a utilização 
dos potenciais pessoais 
na área de Recursos 
Humanos, aplicando 
técnicas de análise de 
recrutamento, seleção 
e treinamento. Além 
disso, foca também na 
realização de análise de 
seleção para a gestão 
da empresa, elaborando 
relatórios para uma boa 
decisão de contratação 
e convívio diário com 
o profissional da área 
contábil e correlatas. 
Na avaliação do 
professor Marques, 
o curso oportuniza 
aos estudantes o 
enriquecimento da 
formação acadêmica. 

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

GP de Ciclismo

A atleta umuramense Lisa-
mara  Ambros io  pa r t i c ipou 
domingo (11) do GP de Ciclismo 
em Assis Chateuabriand e foi 
campeã geral feminino.

Desde janeiro Lisa estava fora 
das competições por causa de 
uma lesão no quadril, causada 
durante uma corrida.

A umuarmense explica que o 
GP de Assis foi sua primeira prova 
após a recuperação e serviu de 
base para os próximos campeona-
tos que estão por vir. “Fiquei muito 
feliz com o resultado que obtive, 
vejo que estou voltando aos pou-
cos ao nível que tinha antes de 
me lesionar. Isso me deixa muito 
mais for te psicologicamente. 
Estou animada e confiante para 
as próximas competições”.

Na agenda da atleta estão a 
Corrida Noturna BPM de Toledo, 
que acontece dia 31; dia 8 de 
setembro o Campeonato Brasileiro 
Sprint Triathlon, em Brasilia/DF e 
dia 20 de outubro o Circuito de Tria-
thlon, etapa primavera, em Caioba.

Lisamara é uma atleta expe-
riente, conquistou várias vitorias 
no decorrer da carreira. “Fico feliz 
por estar dando orgulho a nossa 
cidade, conseguindo levar o nome 
de Umuarama para fora nas com-
petições e mostrar todo o poten-
cial”, encerra.

DIVULGAÇÃO
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Umuaramenses são ouro 
no International de Jiu-Jitsu

No último final de semana (10 
e 11), atletas da escola de jiu-
-jitsu FpTeam de Umuarama con-
quistaram 3 medalhas de ouro no 
Floripa Winter International Open 
Ibjjf Jiu-Jitsu.

O campeonato aconteceu em 
Florianópolis/SC e os lutadores 
Weslley Ricardo, 19, foi campeão 
na faixa azul adulto, categoria 
media. Fernanda Freitas, 27, 
ficou com o ouro na categoria 
faixa azul adulto leve e Gabriela 
Gonçalo, 31, foi campeã entre os 
atletas da faixa branca máster, 
categoria pena.

O campeonato é de nível inter-
nacional, pois teve também a par-
ticipação de vários atletas que vie-
ram de outros países. Foram quase 
lutadores 1000 atletas inscritos, 
nas mais diversas categorias.

DEPOIMENTOS
Gabriela Gonçalo comemora 

o título, mas não se esquece do 
esforço que faz para trabalhar 
e treinar praticamente todos os 
dias da semana. “Até o final do 
ano par ticiparei de outras com-
petições e é necessário muito 

Foco dos atletas
Vander Carlini que é treinador 
da escola FpTeam explica que os 
atletas são muito esforçados e 
treinam intensamente todos os 
dias. “Além do tatame, os alunos 
complementam a preparação com 
musculação e pilates e mostram 
muita dedicação”.
De acordo com o treinador, o 
objetivo é formar campeões 
dentro e fora dos tatames. 
“Campeões para a vida. Tentamos 
formar pessoas melhores para um 
mundo melhor, este é o foco de 
nossa escola”, encerra.

treino, não posso perder o foco”, 
ressalta, lembrando do Open em 
São Paulo, que acontecerá entre 
os dias 14 e 15 de setembro.

Já os atletas Fernanda e Weslley 
visam três campeonatos. Um deles 

é o brasileiro sem Kimono (No-Gi) 
nos dias 21 e 22 de setembro, 
outro é o Aberto Curitiba Spring, 
em 19 e 20 de outubro e o prin-
cipal, que é o Sul Americano, que 
acontecerá em novembro.

JOVENS umuaramenses, campeões em artes marciais ser preparam para outros campeonatos

DIVULGAÇÃO
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