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44ª edição da Ponta de 
Estoque de Umuarama 
começa na próxima 
quinta-feira
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Vereador propõe 
transparência sobre 
a aplicação e a 
arrecadação das multas

Acidente entre carro e 
caminhão na BR-277 
tira a vida de três 
umuaramenses

Comparsi deve assumir
vaga ainda esta semana

A posse de Toninho Comparsi (MDB) como vereador de Umuarama pode acontecer no 
decorrer desta semana na Câmara Municipal. Na tarde de ontem (19), o Poder Legislativo 
recebeu comunicado da Justiça Eleitoral confirmando o suplente, na ordem da última elei-
ção e, durante a sessão ordinária da segunda-feira, foi lida pelo presidente Noel do Pão, a 

decisão que extinguiu o mandato do vereador Marcelo Nelli (Solidariedade). 

Segurança
Exército realiza Operação Ágata na região de 

Umuarama. No domingo à tarde foram averiguados 
ônibus e abordadas pessoas na Estação Rodoviária.
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

03 04 05 06 14 16 27
concurso: 0190

01 10 17 27 33 47

concurso: 1975
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 1371

10 12 16 21 28 38
concurso: 2180

concurso: 5050

06 16 36 45 63

concurso: 5415

42.284
66.207
91.557
62.540
48.954

JULHO

CSA/AL

concurso: 1855

01 04 05 07 11 12 13 14 
15 16 17 20 23 24 25

concurso: 1996

01 11 15 23 28 30 31 
40 43 44 51 57 66 68 

86 90 93 94 96 99

01 04 12 14 33 50

07 23 40 45 51 70 78

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
06/09 - 00h11

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Terça

Minguante
23/08 - 11h58

Nova
30/08 - 07h38


27 15 


24 11

Terça




13 8 


17 11

QuartaQuarta

Cheia
15/08 - 09h31

Família - marca que permanece 
para sempre em nós

Nublado com solNublado com sol Sol

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

‘‘

‘‘ ‘‘

‘‘

Nublado com chuva

Para melhor entendermos a relação com nossos pais, poderíamos 
recorrer à imagem da árvore da terra. Desde que iniciamos a vida 
nesse mundo, a relação com nossos pais se assemelha muito à planta 
com o terreno onde ela está plantada. Desde a semente, a árvore 
absorve da terra tudo o que a faz crescer. Tudo o que a faz ser o que 
é, foi sugado da terra e do seu ambiente. Ela tem as raízes que são 
aquilo que a mantém de pé e por elas recebe nutrientes, bem com a 
luz do sol e o intercâmbio de nutrientes do seu ambiente.

Com o ser humano acontece algo muito parecido. Quando nós saí-
mos da vontade de Deus somos plantados dentro de uma família, com 
pai, mãe, irmãos... Ali recebemos uma carga genética. Como a árvore 
terá sempre suas raízes cravadas na terra, onde iniciou sua vida, nós 
também teremos sempre a marca de nossos pais, de nossa família. 

As nossas relações familiares vão construindo aquilo que somos 
e essas marcas permanecerão para sempre em nós. Até poderemos 
arrancar a nossa planta e transportá-la para outro terreno, mas jamais 
poderemos arrancar de nós os nossos pais. Por isso, essa relação 
saudável com nossas raízes é muito importante. Embora possa haver 
feridas, até profundas, dentro de cada um de nós precisa haver a 
disposição para o perdão. Eu preciso perdoar e curar as feridas que 
estão nas minhas raízes. 

As raízes emocionais e afetivas continuaram sempre ligadas à 
origem, aos pais que nos geraram. Transportar uma árvore é possível, 
mas transportar a herança genética, isso não conseguimos.

Isso não pode signifi car que eu não possa evoluir, ser melhor, 
dispensar os medos, largar o temperamento difícil, abandonar os 
vícios que me ferem. A vida é progresso. Eu posso e devo progredir. 
Não posso atribuir meus fracassos aos meus pais, à minha herança 
genética. 

Por outro lado, sempre há muitas coisas positivas para observar. 
Compreendendo a história de sua família, de sua origem, você poderá 
ser uma pessoa livre, apreender e guardar as coisas boas e superar, 
sanar e se libertar das coisas negativas. 

Para sermos pessoas curadas emocionalmente, precisamos sem-
pre voltar à nossa família e perceber o que se passou lá, e curar aquilo 
que não foi bom nas nossas relações.  

 “Quando deixarão 
de ser animais?”

IG
.E

SP
OR

TE

Mario Celso 
Petraglia, 
presidente 

do Conselho 
Deliberativo do 

Athletico, via Twitter, 
sobre atos de vanda-

lismo e violência regis-
trados depois do jogo 
contra o Atlético-MG, 
sábado (17), na Arena 
da Baixada. A partida, 
pelo Brasileirão, mar-
cou o fim da pitoresca 

“torcida humana”.  
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Aparecendo

Transparência
na arrecadação

Tramita na Câmara de 
Vereadores de Umuarama 
o projeto de lei 83/2019, 
que dispõe sobre a obri-
gatoriedade da publi-
cação de informações 
sobre a arrecadação e 
a aplicação de recursos 
decorrentes da aplicação 
de multas. O autor do pro-
jeto é o vereador Mateus 
Barreto (PPS).

De acordo com o 
texto, a prefeitura teria 
que publicar mês a mês 
o valor arrecadado com 
multas de trânsito e 
também em que seto-
res estes valores estão 
sendo investidos.

A proposição prevê 
ainda que o número total 
de infrações aplicadas no 
município por lombadas, 
radares e instrumentos 
eletrônicos em geral; 
agentes de trânsito e 
estacionamento rotativo 
também devam ser divul-
gadas em site oficial.

O projeto foi apre-
sentado no último dia 
12 e após o parecer da 
comissão de Justiça e 
Redação continuará tra-
mitando na Casa.

A justificativa apresen-
tada pelo vereador é de 
que com tal ação, o Poder 
Público Municipal seguirá 
o princípio da transpa-
rência, que deve pautar 
a Administração Pública 
e dará subsídios par que 
a sociedade possa vir 
a fiscalizar os valores 

arrecadados e a desti-
nação desse dinheiro, 
geralmente aplicados na 
melhoria da segurança e 
na educação do trânsito.

INDÚSTRIAS 
DA MULTA

De acordo com o 
vereador, em seu relato 
oficial na justificativa da 
apresentação do pro-
jeto, denúncias sobre a 
existências das indús-
trias das multas de trân-
sito são cada vez mais 
comuns,  sobre tudo 
em razão do elevado 
número de multas emiti-
das através do sistema 
de estacionamento rota-
tivo e dos radares insta-
lados em vários semáfo-
ros da cidade.

“Diante disso, por 
objetivar o exercício da 
cidadania por par te da 
sociedade, ao fiscalizar e 
exercer o controle social, 
espero contar com o voto 
favorável dos nobres 
Pares à presente proposi-
tura”, encerra o vereador.

Prazos
A ideia de Favaro é fechar com um partido e fazer as 
coligações até setembro deste ano, com isso conseguirá 
tempo para escrever o projeto político. “Vamos formar 
bases e lideranças políticas. O prazo é até março do ano 
que vem, provavelmente as definições serão levadas até 
lá, principalmente as que apresentarão os candidatos às 
cadeiras na Câmara de Vereadores. Temos que aguardar 
ainda o resultado das discussões na Câmara Federal 
a respeito do coeficiente eleitoral. Em Umuarama o 
coeficiente gira em torno de 5 ou 6 mil votos e, somente o 
partido que atingirem esta quantidade de eleitores é que 
poderá indicar os nomes”, conclui.

Projeto de governo
Favaro é um dos pré-
candidatos mais cotados 
para disputar as próximas 
eleições municipais. Ele 
adiantou à reportagem 
que já manteve contato 
com dois partidos, mas 
até agora não recebeu 
nenhuma resposta. 
Inicialmente pretende 
montar um projeto de 
governo, envolvendo 
propensos candidatos 
também às vagas de 
deputado estadual e 
federal. “É um projeto de 
futuro, para aumentar 
a representatividade de 
Umuarama nos cenários 
políticos estadual e 
federal”, comentou.

Proposta de governo
Fávaro lembrou que 
pretende se filiar 
a tempo de poder 
apresentar uma proposta 
de governo para o 
partido. “O plano é para 
médio prazo, a princípio 
de apenas 4 anos, mas 
com possibilidade de 
estender para 8 anos, 
apresentando as metas 
que teremos de alcançar 
para superar os pontos 
com maior dificuldade 
dentro da administração 
municipal”, explica, 
ressaltando que os 
temas mais discutidos 
serão educação, saúde 
e geração de emprego e 
renda.

Antonio Fávaro, visitou 
sábado (17) a reunião 
de filiação do Partido 
Social Liberal (PSL) em 
Umuarama. O movimento 
político partidário foi 
acompanhado pelo 
deputado delegado 
Fernando e outras 
autoridades, durante toda a 
manhã, no hotel Caiuá.
Apesar de não ter se filiado, Favaro, apenas manteve contatos 
com os políticos que estiveram no evento de filiação.

DIVULGAÇÃO
OBEMDITO



04 GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 20 DE AGOSTO DE 2019

Justiça Pela 
Paz em Casa

O Conselho da Comu-
nidade, com o apoio 
do Conselho dos Direi-
tos da Mulher, CRAM/
CREAS e Secretar ia 
Assistência Social, reali-
zou na manhã da segun-
da-feira (19) a Semana 
Nacional da Justiça pela 
Paz em Casa. A abertura 
aconteceu no Fórum de 
Umuarama e segue até 
a próxima sexta (23), 
com at iv idades em 
várias localidades.

Além de represen-
tantes dos conselhos 
comunitários, vereado-
res também par ticipa-
ram do evento. Noel do 
Pão, Ana Novais e Maria 
Ornelas acompanharam 
todas as servidoras do 
Poder Legislativo, que 
haviam sido convidadas 
formalmente para par ti-
cipar do encontro.

PALESTRAS
Com o salão do júri 

lotado, a procuradora 
parlamentar da Câmara, 
Rosane Meyer abriu a 
maratona de palestras, 
tendo abordado o tema: 
Violência Doméstica, 
aspectos da Lei Maria 
da Penha, evolução na 
defesa dos direitos da 
mulher e combate à vio-
lência contra a mulher.

A palestra abordou 
assuntos impor tantes 
no resguardo dos direi-
tos da mulher, contando 
ainda com vídeos e mate-
riais informativos sobre 
o assunto, inclusive um 
depoimento audiovisual 
da própria Maria da 
Penha, que explicou todo 
o processo que envolveu 
a sua história de vida até 
a consolidação da Lei que 
leva o seu nome.

Uma reunião na 
quar ta (21), às 15h 
na prefeitura terá o 
objetivo de informar 
autoridades e repre-
sentantes da socie-
dade do município e 
da região, sobre o pró-
ximo Censo 2020, que 
será realizado pelo 
IBGE. Representantes 
do Escritório Regional 
apresentarão detalhes 

sobre as etapas de 
colheita de dados, 
além de outras pautas 
que serão abordadas. 
Entre elas, o uso da 
tecnologia para a cap-
tação dos dados atra-
vés de dispositivos 
móveis, que vai melho-
rar na identificação da 
área de trabalho com 
visualizações por ima-
gens de satélite.

Censo ligado no satélite

Agricultura familiar
A Secretaria Estadual da 
Agricultura abriu edital para 
projetos de negócios de 
cooperativas e associações 
de produtores da agricultura 
familiar que podem receber 
apoio financeiro do Estado. 
A Fomento Paraná tem R$ 30 
milhões para financiar compra 
de equipamentos, ampliação 
de serviços ou de negócios 
neste segmento.

Sou candidato
“Nós tivemos na última eleição 
mais de 427 mil votos, sendo que 
boa parte deles, mais de 140 mil 
votos, em Curitiba. Isso já fazia 
com que muitos conclamassem 
que eu fosse candidato em uma 
eleição majoritária pela primeira 
vez” - do deputado Delegado 
Francischini (PSL) ao anunciar 
sua pré-candidatura a prefeito 
de Curitiba.

Reajuste garantido
O deputado Romanelli (PSB) 
adiantou que a Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa não 
vai modificar os projetos de 
outros poderes - Judiciário, 
Ministério Público, Tribunal 
de Contas, Defensoria Pública 
e Executiva - que tratam do 
aumento salarial dos servidores. 
O Judiciário já propôs reajuste 
de 4,94% aos servidores do 
quadro pessoal e de 6,38% para 
os cargos de assistentes de juiz.

Cooperativas
As 222 cooperativas filiadas à 
Ocepar faturaram R$ 41,1 bilhões 
no primeiro semestre de 2019. 
Um aumento de 8,3% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Se mantiver a média, o 
faturamento pode chegar a R$ 90 
bilhões em 2019, com projeção 
de R$ 100 bilhões em 2020.

Olha o golpe!
Doze milhões de pessoas - 46% 
dos internautas do País - foram 
vítimas de algum tipo de golpe 
financeiro nos últimos 12 meses, 
aponta pesquisa da Confederação 
Nacional dos Dirigentes Lojistas/
SPC. Os prejuízos chegam a R$ 1,8 
bilhão e pouco mais de um terço 

não consegue recuperar nem 
um tostão do que perdeu. Mais 
de 50% compraram produtos 
que não foram entregues, 
46% receberam produtos 
ou serviços diferentes dos 
contratados e 25% tiveram o 
cartão de crédito clonado.

PSDB Mulher
A ex-governadora do Rio 
Grande do Sul Yeda Crusius, 
presidente da PSDB Mulher, 
participa no próximo dia 27 em 
Curitiba do encontro regional 
(Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul) das mulheres 
tucanas. São esperadas 
prefeitas e vereadoras, além de 
líderes estaduais do partido. O 
convite é de Rosalina Batista, 
presidente setorial do Paraná, 
e do deputado Paulo Litro, 
presidente estadual do partido. 

Novas filiações
O PSB filiou os empresários 
Ricardo Miranda e Marcos 
Bascuia já anunciados como 
pré-candidatos a prefeito 
nas cidades de Fazenda 
Rio Grande e Mandirituba, 
respectivamente. O partido terá 
candidatos a prefeito na maioria 
das cidades e atenção especial a 
grandes cidades (Curitiba, Ponta 
Grossa, Londrina, Maringá, Foz 
do Iguaçu, Cascavel, São José 
dos Pinhais) e os municípios da 
região metropolitana da capital.

Prevenção à violência
A Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara dos 
Deputados aprovou projeto 
de lei que institui a Política de 
Prevenção à Violência contra os 
Docentes Públicos e Privados. 
O presidente do colegiado, 
deputado Sérgio Souza 
(MDB-PR), diz que as escolas 
mantêm papel importantíssimo 
na educação de crianças e 
jovens: “Muitos pais saem cedo 
de casa para o trabalho e retornam 
tarde da noite. Muitos não 
conseguem transmitir os valores 
de cidadania e acabam dividindo 
esta tarefa com os professores. 
O convívio sadio na comunidade 
escolar é necessário para a 
formação de bons cidadãos”.
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Feira Ponta de Estoque
começa na quinta-feira
A cada ano trazendo novidades 

e oportunidades, a Feira Ponta de 
Estoque de Umuarama chega a 
sua 44ª edição na próxima quin-
ta-feira (22). A abertura oficial do 
evento – considerado o maior 
do Noroeste do Paraná – será 
às 18h30, no Parque de Expo-
sições Dario Pimenta Nóbrega. 
Mercadorias com descontos de 
até 70% serão comercializadas 
até sábado (24) nos mais de 
100 estandes disponíveis.

Promovido pelo Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva 
da Aciu, a Feira oferece calça-
dos, confecções, acessórios, 

equipamentos para celular, tra-
jes de gala, jeans, blusas de 
lã, jaquetas, ar tigos espor ti-
vos, camas box, estofados e 
poltronas, ar tesanato, flores e 
até materiais de construção, a 
grande novidade do ano.

Carla Regina Moreira Fras-
quette, presidente do Conselho, 
conta que cerca de 70 empresas 
vão par ticipar da Feira este ano. 
“A Feira sempre foi um evento 
muito especial para a economia 
da cidade, pois contribui para que 
os associados Aciu, que atuam 
com comércio varejista, possam 
renovar seus estoques, fazendo 

vendas importantes à vista, tendo 
recursos para investir em novas 
coleções”, observou.

O evento tem entrada e 
estacionamento gratuitos e a 
comissão organizadora espera 
um público de mais de 40 mil 
pessoas em três dias. “Muitas 
pessoas economizam especial-
mente para as compras na Ponta 
de Estoque. Isso significa que é 
um evento tradicional, que faz 
par te do calendário turístico do 
município que atrai consumido-
res do Mato Grosso do Sul, do 
Paraguai e de outras regiões 
do Paraná”.
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Ações no Dia do Campo Limpo
No Dia Nacional do Campo 

Limpo, a Prefeitura de Umuarama 
se uniu à Adita (Associação dos 
Distribuidores de Insumos e Tec-
nologia Agropecuária) para ações 
em campo, envolvendo alunos de 
4º e 5º de escolas municipais e 
da Apae. Um grupo plantou mudas 
de flores e plantas ornamentais 
na Praça São Pedro, no distrito de 
Santa Eliza, e outras crianças tive-
ram uma aula de campo na Escola 
Cândido Por tinari, no Conjunto 
Habitacional Sonho Meu.

A equipe de Obras preparou 
os canteiros na praça do distrito, 
que fica junto à Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus. A Adita doou 
as mudas utilizadas na ação, a 
Secretaria da Agricultura e Meio 
Ambiente orientou sobre o plantio 
os alunos da Escola Municipal Car-
los Gomes, com os coleguinhas da 
Apae, que foram convidados pela 
Secretaria de Educação.

“É um trabalho muito bonito 
falar às crianças sobre meio 
ambiente, a preser vação e 
como as plantas podem mudar 
o ambiente onde vivemos para 
melhor”, disse o prefeito Celso 
Pozzobom, que acompanhou a 

A Secretaria Municipal de 
Educação convoca pais ou res-
ponsáveis por crianças cadas-
tradas no Sistema Fila Única 
para atualização cadastral obri-
gatória, que será realizada entre 
os dias 2 a 30 de setembro. O 
chamado é válido apenas para 
quem já está inscrito no sistema 
e os cadastros que não tiverem 
os dados atualizados neste 
período serão excluídos a partir 

Cadastro no fila Única
de 1º de outubro deste ano.

A secretária Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso (Educação) 
explica que a atualização é neces-
sária porque muitos pais se muda-
ram de endereço, matricularam os 
filhos em outros estabelecimentos 
ou não apresentam mais interesse 
nas vagas – algumas permanecem 
abertas após 16 chamadas, realiza-
das por meio de editais de convoca-
ção publicados na imprensa local.

Pais ou responsáveis por crian-
ças que estejam cadastradas 
no sistema até a data de 31 de 
agosto de 2019 devem, obrigato-
riamente, comparecer na Secre-
taria Municipal de Educação para 
atualizar os dados com os docu-
mentos necessários – certidão de 
nascimento da criança, R$ e CPF 
do responsável, conta da Copel 
atualizada e no nome do pai, mãe 
ou responsável legal pela criança. 

ação ao lado da secretária de 
Educação, Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso, e do dire-
tor de Meio Ambiente do municí-
pio, Matheus Michelan Batista. 
A Adita foi representada pelo 
gerente operacional Waldir José 
Bacarin e pela coordenadora de 
logística e projetos educacionais 
Adriana de Amorim.

NO CALENDÁRIO NACIONAL
Comemorado anualmente em 

18 de agosto, o Dia Nacional do 

Campo Limpo integra o Calendário 
Nacional desde 2008 e foi criado 
pelo inpEV (Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens 
Vazias) para reconhecer a parti-
cipação dos diferentes agentes – 
agricultores, canais de revenda e 
cooperativas, indústria fabricante e 
poder público – da logística reversa 
de embalagens vazias de defensi-
vos agrícolas no Brasil, além de 
celebrar os resultados alcançados 
com a atuação conjunta.

ALUNOS de escolas municipais e da Apae plantaram mudas de flores e plantas ornamentais e tiveram aulas 
de campo

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Empreendedora
em Londres

Ha 19 anos, Angela 
Rodrigues imigrava para 
Londres em busca de 
um futuro melhor. Des-
cendente de Italianos foi 
em busca das origens e a 
partir daí, decidida, criou 
a própria empresa de 
assessoria para a cida-
dania Italiana que com 
sede em Londres atua 
no Reino Unido, Italia e 
Brasil desde 2002.

D e s d e  e n t ã o  a 
empresa Angela Banzi 
Ltd já atendeu milhares 
de pessoas prestando 
ser viços em diversas 
áreas com pesquisas na 
Itália e Brasil, montagem 
de processos para reco-
nhecimento da cidadania 
Italiana, inscrição de resi-
dência no exterior, regis-
tro de filhos nascidos no 
exterior, casamentos e 
divórcios, serviços esses 
prestados sempre ao 
cidadão Italo-brasileiro.

Em 2016 surgiu a 
ideia de dar de volta algo 
a comunidade Italo-brasi-
leira e aos demais conter-
râneos algo que pudesse 
ajuda-los e então mais 
uma vez a empreende-
dora e empresaria criou a 
empresa Portal Londres 
Ltd, uma plataforma online 
de informação e notícias 
para a comunidade que 
já conta com o apoio de 
órgãos como Embaixada, 
Consulado e Câmara de 
Comércio no Reino Unido 
e outras entidades não 
governamentais como 

“Grupo Mulheres do Bra-
sil” e “Casa do Brasil em 
Londres” as quais o portal 
online divulga todos os tra-
balhos de cunho gratuito 
a comunidade voltados a 
ajudar o cidadão que vive 
no Reino Unido.

Todos os anos o Grupo 
Guia Londres, promove um 
evento de premiação aos 
empreendedores que se 
destacam na comunidade 
e esse ano a empresaria 
Angela Rodrigues mais 
conhecida como Angela 
Banzi por conta do nome 
da sua empresa levou 
dois prêmios nas cate-
gorias empreendedora 
do Ano e Mídia Digital 
(Portal Londres). 

O Guia Brasil Women 
Awards reuniu mais de 
400 concorrentes de 
diferentes categorias 
no dia 16 de agosto e, 
entre elas estava tam-
bém a umuaramense 
Dra. Caroline Fontana 
neta dos fundadores da 
Casa Santa Catarina.

Parque Tecnológico
Uma reunião envolvendo 
NTI (Núcleo de Tecnologia 
da Informação) e o curso de 
Arquitetura e Urbanismo 
do IFPR, foram discutidas 
propostas de instalação 
do Parque Tecnológico 
e exposto projeto 
desenvolvido para o espaço 
da praça Santos Dumont. 
De forma deliberativa o 
projeto foi aprovado, mas 
seus detalhes ainda não 
foram divulgados.

Peregrinação 
Governadores iniciaram 
peregrinação por gabinetes 
de senadores para reforçar o 
pedido de inclusão dos estados 
e dos municípios no texto da 
PEC paralela da Reforma da 
Previdência. O discurso dos 
chefes dos executivos estaduais 
é o mesmo: as contas estão 
no vermelho e uma das saídas 
contra a crise das contas públicas 
é estender as regras previstas na 
PEC 6/2019 para os servidores 
de todos os estados. Aos 
governadores que o procuraram 
nos últimos dias, o presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, 
assegurou que o apelo será 
atendido por meio de proposta 
de emenda autônoma que 
deve começar a tramitar no 
Senado a partir de um destaque 
apresentado em plenário. 

Efeito do...
Com os delegados federais 
insatisfeitos com a ingerência 
do presidente Jair Bolsonaro 
na troca de comando no Rio, o 
ministro da Justiça, Sergio Moro, 
cancelou ida ao evento nacional 
da corporação em Salvador, na 
quinta e na sexta-feira.

...“quem manda”
Aliás, os delegados, que 
debaterão combate à 
corrupção num simpósio, 
pretendem fazer um minuto 
de silêncio em solidariedade 
ao ex-superintendente da PF 
exonerado no Rio.

Você sabia
O Fantástico da Globo 
encontrou o “Rei Arthur”, 
procurado pela PF, nos Estados 
Unidos. Há cinco meses, dia 15 
de março, a Coluna publicou 
detalhes por onde ele andava.

Balanção
No primeiro semestre deste ano, a 
Força-Tarefa da Lava Jato ofereceu 
à Justiça Federal 16 acusações, 
superando o total de denúncias 
protocoladas durante 2017 e 
2018. A informação, divulgada 
pelo Ministério Público Federal 
ontem, foi antecipada pela Coluna 

em julho. Ao longo de cinco anos, 
foram oferecidas 101 denúncias 
contra 445 pessoas pelos mais 
variados crimes identificados 
durante a apuração.

Cadê a Justiça?
Não é surpresa que o Supremo 
Tribunal Federal, onde há 
ministros críticos da Lava Jato, 
mantenha as diligências nos 
processos contra mandatários 
denunciados no ritmo da 
conhecida lentidão do 
judiciário brasileiro.

Morte na reserva
Continua a grita de que 
o cacique Emyra Waiãpi, 
encontrado morto no 
Amapá, foi assassinado por 
garimpeiros. Primeiro laudo da 
PF indica afogamento. E há uma 
sigilosa linha de investigação 
sobre briga entre nativos, sem 
ligação com garimpeiros.

Lava Toga
O senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) tenta reunir 27 
assinaturas de colegas para 
instalar Comissão Parlamentar 
de Inquérito para investigar o 
Poder Judiciário. Até o momento, 
conseguiu 21 assinaturas. 
O alvo do requerimento 
é o inquérito aberto pelo 
presidente do STF, Dias Toffoli, 
contra supostas notícias falsas 
envolvendo a Corte.

Sou brasileiro...
É a terceira vez que Alessandro 
tenta emplacar a CPI do 
Judiciário. Na primeira, 
senadores retiraram assinaturas 
e o requerimento foi arquivado. 
O segundo teve 29 assinaturas, 
mas também foi derrubado 
com canetada do presidente 
Alcolumbre. Senadores 
pressionam para que a decisão 
seja referendada pelo plenário, 
mas Alcolumbre resiste em 
colocar o tema em votação. 



08 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 20 DE AGOSTO DE 2019

Comparsi deverá
assumir esta semana

A posse de Toninho Comparsi 
como vereador de Umuarama 
pode acontecer no decorrer desta 
semana na Câmara Municipal. 
Na tarde de ontem (19), o Poder 
Legislativo recebeu comunicado 
da justiça eleitoral confirmando 
que o suplente, na ordem da 
última eleição, é Antonio Com-
parsi de Melo (MDB) e, durante 
a sessão ordinária da segunda-
-feira, foi lida a decisão que extin-
guiu o mandato do vereador Mar-
celo Nelli (Solidariedade).

Nelli teve o cargo de vereador 
extinto na última quarta-feira (14), 
quando a Mesa Diretora da Câmara 
divulgou uma nota pública pouco 
depois das 16h30, a decisão. Na 
nota também era informado que na 
sequência a Câmara deveria proce-
der com a convocação do suplente, 
Toninho Comparsi.

Oficina de Compras Públicas
Fornecedores de produtos e 

serviços estão convidados para a 
Oficina de Compras Públicas que 
acontece dia (22), entre as 14h 
e 16h, no auditório do Sebrae. O 
evento, promovido pela Casa do 
Empreendedor e Secretaria de 
Indústria, Comércio e Turismo, 
busca aproximar o comerciante 
de um consumidor que compra 
em grande volume e paga em 
dia: o setor público e, em espe-
cial, a Prefeitura.

Umuarama é um canteiro de 
obras, muitas delas executadas 

pela administração municipal. “Além 
disso, possui uma grande estrutura 
de serviços voltados à população, 
que consome insumos com regu-
laridade, entre material de expe-
diente, de construção, alimentos 
e serviços, entre outros”, lembra o 
secretário de Indústria, Comércio e 
Turismo, Douglas Bácaro.

A movimentação da máquina 
pública consome uma grande varie-
dade de materiais e serviços de 
empresas privadas. “Se empre-
sas do próprio município forne-
cem o que a Prefeitura precisa, 

mensalmente, este dinheiro movi-
menta a economia local, trazendo 
renda e ajudando a manter empre-
sas e empregos”, completa.

O setor também traz segurança 
para os fornecedores. “As com-
pras seguem uma rígida legisla-
ção. As licitações são filmadas 
e transmitidas em tempo real, 
além de auditadas pelo Obser-
vatório Social do Município, e a 
livre concorrência traz benefícios 
a todos. Você já pensou em ter 
mais um bom cliente?”, com-
pleta o secretário.

SUPLENTE aguarda comunicado oficial e definição da data par sua posse

OBEMDITO

Toninho Comparsi revelou que foi 
notificado na última sexta-feira (16) 
a respeito da extinção do cargo de 
Nelli, mas aguarda a oficialização 
para que possa tomar posse.

De acordo com a Procuradoria 
Jurídica da Câmara Municipal, 
as decisões da Mesa Diretora 
estão sendo tomadas dentro dos 

procedimentos cabíveis. “Hoje 
(segunda-feira), o presidente da 
Câmara, Noel do Pão, determina 
a convocação do suplente, que 
deverá apresentar posteriormente 
toda a documentação necessária 
e será marcada a data da posse’, 
explica Roseane Meyer, procura-
dora do Poder Legislativo.
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Exército vistoria ônibus 
durante Operação Ágata

Militares que atuam no Pro-
grama de Proteção Integrada de 
Fronteiras, realizaram abordagens 
e averiguações na Estação Rodo-
viária ao final da tarde do domingo 
(16). A ação do Exército foi reali-
zada em conjunto com a Polícia 
Militar de Umuarama.

Foram verificados ônibus que 
chegavam da região de fronteira, 
como Guaíra e Altônia. Pessoas 
suspeitas que estavam peram-
bulando pelo interior da estação, 
foram revistadas e averiguadas.

Os trabalhos foram realizados 
até o início da noite e depois segui-
ram para outros pontos da cidade.

Na manhã de ontem, os mili-
tares da 15ª Brigada de Infan-
tar ia Mecanizada estiveram 
nas rodovias da região, onde 

realizaram a Operação Ágata/
Fronteira Sul. A ação tem o obje-
tivo de for talecer a presença do 
Estado e atuar contra ilícitos 

transfronteiriços e ambientais.
Os trabalhos na região de 

Umuarama não têm data para 
serem encerrados e, durante as 
ações, serão realizadas abor-
dagens preventivas e repressi-
vas pontuais, tais como patru-
lhamento terrestres e fluviais, 
estabelecimento de postos de 
bloqueio e controle de estradas, 
vias urbanas e fluviais, revista 
de pessoas, veículos, embarca-
ções e aeronaves.

MACONHA NO GOL
Numa das abordagens, que 

aconteceu na avenida Por tugal/
rodovia PR-482, saída Maria 
Helena, dentro de um VW Gol, 
foi encontrada uma determinada 
quantidade de maconha. No inte-
rior do carro, que tem placas de 
Barbosa Ferraz, estavam três 
homens, uma mulher e duas 
crianças – um menino com cerca 
de um ano e outro aparentando 
ter por vota de 4 anos. Os demais 
resultados referentes às apreen-
sões, não foram divulgados.

MILITARES averiguaram pessoas e ônibus que chegavam da região de fronteira

ALEX MIRANDA
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Ciclo do aprendizado
Diz o ditado que a vida dá voltas. Muitas vezes nos 

vemos retornando a um mesmo lugar, porém com um 
outro papel, outro objetivo. Isso nos permite verificar 
como este processo é cíclico, e por meio dele, nos 
renovamos sempre.

Esse poderia ser um resumo da experiência do 
jovem Dionei Silva Dapont, de Mamborê, na região 
Central do Estado, que desde garoto nutria o sonho de 
atuar no campo como médico veterinário.

Neste processo, o SENAR-PR teve papel 
importante. Ainda no tempo de colégio, sem saber o 
que esperar do futuro, Dapont encontrou o programa 
Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) do SENAR-PR. A 
iniciativa, que visa resgatar os vínculos do jovem 
com a terra e preparar para a vida profissional, foi 
um divisor de água na vida de Dionei. A par tir dali 
começou a delinear mais claramente o que pretendia 
para sua história.

O caminho escolhido foi a medicina veterinária, 
aliando o antigo sonho com as perspectivas reais 
encontradas no programa. O diploma veio em 2018, 
fruto de muito esforço e dedicação. No mesmo ano 
surgiu o convite para ser instrutor do JAA.

Desta forma, Dapont fecha este ciclo, que iniciou 
como aluno, no papel de professor. Neste trajeto 
acumulou experiências e amizades que contribuem 
para que suas aulas sejam capazes de desper tar nos 
jovens a mesma vocação que ele descobriu quando 
fez o JAA, anos atrás.

sistemafaep.org.br

Força integrada descobre 
depósito de contrabando

Patrulheiros rodoviá-
rios federais, Polícia Fede-
ral e Exército Brasileiro 
estouraram na madru-
gada do domingo (18) um 
depósito de cigarros con-
trabandeados do Paraguai 
em Francisco Alves.

No local, os agentes 
encontraram cerca de 1,5 
milhão de car teiras de 
cigarro, cujo valor de mer-
cado corresponde a pelo 
menos R$ 7,5 milhões. 
Esta é uma das maiores 
apreensões de cigarro 
realizadas nos últimos 
anos no PR.

Por volta de 2h40, as 
equipes encontraram uma 
carreta estacionada ao 
lado de acampamento que 
servia de base para uma 
organização criminosa 
especializada em contra-
bando. A área, escondida 
entre a vegetação, fica nas 
imediações do Rio Piquiri.

Um homem de 21 
anos foi preso em fla-
grante e um adolescente 
de 15 anos, apreendido. 
Eles disseram ter sido 
contratados para des-
carregar embarcações e 
carregar veículos, além 
de vigiar a carga ilícita.

No local, havia uma 

estrutura de apoio for-
mada por alojamento, 
espaço para estocar man-
timentos e roupas, além 
de uma pequena horta.

A ocorrência foi enca-
minhada para a Delega-
cia da Polícia Federal em 
Guaíra. O adolescente foi 
encaminhado para a Dele-
gacia da Polícia Civil.

OPERAÇÃO HÓRUS
A ação fez parte da Ope-

ração Hórus, coordenada 
pela Secretaria de Opera-
ções Integradas do Ministé-
rio da Justiça e Segurança 
Pública, que reúne diver-
sos órgãos de segurança. 
O objetivo é impedir a 
entrada de drogas, cigar-
ros, armas e munições 
pelas fronteiras do país.

Morte na pista
Lucas Santos, 25, morreu 
após sofrer um acidente 
por volta das 11h40 de 
ontem (19), na PR-482, entre 
Umuarama e Maria Helena. 
Ele pilotava uma Honda Biz, 
quando colidiu contra um 
Fiat Palio de Maria Helena. O 
motorista sofreu ferimentos 
e foi levado ao Cemil. O IML 
foi acionado para recolher o 
corpo de Santos.

NO local havia estrutura para poso e comida

DIVULGAÇÃO
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Você vai colher os frutos dos esforços 
que fez no mês passado. Isso é algo 
para se comemorar! Um sentimento 
interno de bem-estar vai permitir que 
você coloque um grande número de 
ideias em ordem. A serenidade vai 
fazer você mais forte.

Sua casa ou questões ligadas ao 
lugar onde mora serão essenciais 
hoje. Tome cuidado para não exage-
rar fisicamente. Você precisa relaxar 
para ser capaz de redirecionar o foco 
para seus objetivos básicos.

G
êm

eo
s Você será livre para agir como qui-

ser hoje. Atividades financeiras são 
muito favoráveis. Sua mente está 
borbulhando e você vai encontrar 
todos os tipos de coisas para fazer. 
Seja sensato.

C
ân

ce
r

Você estará mais distraído do que o 
habitual e mais inclinado a discutir as 
coisas com as pessoas que o rodeiam. 
Você estará em forma boa o suficiente 
para se lançar em seus interesses sem 
problemas, então vá em frente e cons-
trua a sua resistência.

O ambiente estará alegre e harmonioso. 
Você não ficará decepcionado com aque-
les que o rodeiam e festividades estão 
próximas. Você está cada vez mais em 
forma e ficará satisfeito com seus esfor-
ços. Reduza o consumo de doces, eles 
não são a recompensa ideal.

Você colocou a barreira muito alta. 
Você deve confiar em si mesmo só 
para atingir seu objetivo e você deve 
virar a página. Sua dieta tem lhe cau-
sado problemas digestivos e agora 
você precisa corrigir esta situação.

O bom humor está fazendo você pare-
cer mais agradável do que nunca e o 
sucesso completo no aspecto emo-
cional é uma possibilidade. Respirar 
profundamente vai ajudar você a 
encontrar a calma que precisa para a 
reorganização das suas coisas.

E
sc

o
rp

iã
o Você terá a chance de resolver um 

conflito com alguém próximo a você. 
Você achará o ato de perdoar mais 
libertador do que você pensa. Sua irri-
tabilidade pela falta de tato dos outros, 
na verdade, revela a tensão que você 
realmente deve levar em conta.

Você está mais impulsivo do que 
o habitual. Evite esportes radicais 
e discussões tempestuosas. Você 
está mais à vontade consigo mesmo 
e vai ser melhor em ouvir as suas 
necessidades. Você precisa beber 
mais líquido e ter uma dieta mais leve.

C
ap

ri
có

rn
io Você não ficará feliz com sua rotina. 

Não force o problema, basta tirar uma 
folga das coisas. Seria uma boa ideia 
diminuir o ritmo de vida em casa e 
modificar suas prioridades. Leve suas 
possibilidades atuais em conta.
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O clima é construtivo e gratificante no que 
diz respeito às relações pessoais e a sorte 
vai permitir que você tenha novos contatos. 
Você está desperdiçando tempo demais 
com assuntos insignificantes e isso é des-
gastante. Você não precisa olhar longe para 
encontra razões para o seu cansaço.

Concentre-se em estabilidade e con-
fiança hoje e em consolidar as coisas, 
especialmente com os membros da 
família. Sua impaciência para fugir 
da trilha está o tornando imprudente. 
Tenha cuidado com suas articulações.
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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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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.
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Malhação 
Filipe estranha o comporta-

mento de Rita. Carla se sen-
sibiliza com os questionamen-
tos de Marco. Lígia fala com 
Tainá sobre seu amor por Nina. 
Tadeu consegue enganar Cida. 

 Bom sucesso 
Alberto conta a Silvana que foi 

Paloma quem o convenceu a publi-
car as memórias da atriz. Thaíssa 
sugere que Jeff transforme Evelyn 
em uma de suas personagens. 
Alice conta a Paloma que viu 
Ramon e Francisca juntos. 

A dona do pedaço 
Amadeu informa a Maria 

que Régis está fora de perigo. 
Maria questiona Amadeu sobre 
a ausência de Jô. Por influên-
cia de Agno, Adriano contrata 
Leandro. Chiclete se revolta ao 
ver a falsa notícia insinuando um 
namoro entre Vivi e Lucas Lucco. 

As aventuras de Poliana 
Todos escolhem seus 

lugares e se acomodam para 
a viagem, e Raquel tem a 
companhia de um garoto inte-
ressante. Através de um holo-
grama, Roger apresenta as 

novidades do Campo de Férias, 
e apresenta os monitores e 
guardiões às crianças. 

Cúmplices de um resgate 
Começam os testes para a 

peça do pastor, da professora 
Flavia e do padre do vilarejo. 
Meire e Dinho espalham lixo pelo 
pátio do condomínio. Otávio leva 
Rebeca para uma viagem ines-
perada e surpresa em Curitiba. 

Topíssima 
André se desespera 

ao constatar que Jade foi 

sequestrada. Pedro fica satis-
feito com o êxito do sequestro. 
Mão de Vaca aconselha Sem 
Noção. Formiga fala sobre sua 
vida com Vitor. Graça descobre 
que Jade foi sequestrada. 

O rico e Lázaro
El iaquim diz que não 

pagará mais tributo algum 
a Nabucodonosor. Dinah 
repreende a atitude pagã de 
Elga. Joana se decepciona 
ao saber que acha que não 
tem fé. Joaquim diz estar 
preocupado com Jeremias. 
Aicão diz temer a fúria do 
rei da Babilônia. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

INSPIRAÇÃO
A Unipar, via Ciape (Centro Integrado de Apoio a Projetos Empre-
sariais), promove na próxima quarta-feira, 21, o ‘1º Ciclo Gestora 

– Mulheres que inspiram’. O objetivo é discutir o papel da mulher no 
desenvolvimento da economia regional e os desafios que a gestão 

contemporânea impõe. Começa às 19h, na Sala de Vídeo Central do 
Câmpus-Sede. Entrada: um quilo de alimento. 

“As grandes 
palavras surgem 
do silêncio. Pre-
cisam de tempo 
até que fiquem 

maduras e caiam 
da árvore do 

conhecimento
como fruta 
madura. São 
palavras que 

surgem da com-
preensão.”  

( Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje 
News que comemoram aniversário hoje -, Paulo 
Tropa, Ieda Baretta Kauffmann, Maria Lucia B. 
Paiva,  Letícia Bilaqui e  Neila Aparecida de 
Oliveira Miranda . Da coluna: felicidades!

Convite 
Angela Russi convida a todos para a comemo-
ração de 10 anos da revolucionária coleção de 
livros “Vire a Página”. Será quarta-feira, dia 
21, às 20h no Centro Cultural Vera Schubert. 

As atividades culturais são para promover uma 
reflexão sobre o câncer. A entrada é um quilo 

de alimento não perecível. Prestigie.

NOVO SHOPPING
Anfitriões da noite de lançamento do Shopping Palladium Umuarama, 
Lisbeth e Fernando Scanavaca ganham zoom na coluna de hoje. Deta-
lhe: a festa impecável no Metropolitan recepcionou atuais e futuros 
lojistas deste empreendimento cinco estrelas que vai impulsionar os 

rumos da Capital da Amizade.

THIAGO CASONI
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Agricultura 4.0 é referência para 
novas tecnologias da S10!

Vá conhecer a S10 High Country 2020 na Concessionária Uvel -, e confira todos os itens de  
conectividade e segurança na linha 2020. Com a melhor relação desempenho, economia e 

conforto no uso urbano e fora-de-estrada. O agronegócio passa por uma verdadeira revolução 
em termo de produtividade, potencializada pelo uso de novas tecnologias no campo, como 
a robótica e a inteligência artificial. É de olho na chamada agricultura 4.0 que a Chevrolet 
vem balizando as evoluções da picape S10, que reforça a lista de itens de conectividade e 
segurança na linha 2020. “O empresário do campo está buscando uma picape que, além de 
força, capacidade de carga e robustez, ofereça o mesmo nível de sofisticação e inovação 

que se encontra em novos produtos ou serviços do agrobusiness”, observa Rogério Sasaki, 
gerente de Marketing de Produto da GM Mercosul. Um dos diferenciais competitivos da S10 
está nas tecnologias de conectividade com a oferta do multimídia MyLink com Android Auto 

e Apple CarPlay, além do sistema de telemática avançado OnStar, que permite ao usuário 
comandar diversas funções do veículo pelo smartphone. Possibilidade de resposta automática 
em caso de acidente, geoposicionamento do veículo para administração da frota e bloqueio 
do motor em caso de roubo são outras funções. “A linha 2020, esta promovendo uma nova 
conveniência para o serviço de concierge, exclusiva para clientes que possuem smartphone 

Android. Assim, o atendente do OnStar pode enviar indicações de lugares e estabelecimentos 
diretamente no Waze ou Google Maps na tela do veículo”, explica Rosana Herbst, diretora de 

OnStar para a América do Sul. 

UVEL,  aqui você tem muito mais vantagens!

E MAIS ...
Uma das novidades é o apoio 
de cabeça central do banco 
traseiro nos modelos com 

cabine dupla. O item reforça 
a lista de equipamentos de 
segurança da picape, que 

pode ser equipada com seis 
airbags, alerta de colisão 
frontal, alerta de mudança 

involuntária de faixa, câme-
ra de ré com gráficos para 

auxílio em manobras, alerta 
de baixa pressão dos pneus, 
controle eletrônico de esta-
bilidade e tração, controle 
de velocidade em declive.

ARQUIVO UVEL/ANDREI FERREIRA



14 CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 20 DE AGOSTO DE 2019

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 ............................... PRATA .........................COMPLETO ........................................................... R$ 36.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 .............................11/12 ............................... PRATA .........................COMPLETO ........................................................... R$ 62.900,00
S10 ADVANTAGE FLEX 4X2 ..........................16/17 ............................... BRANCO ....................COMPLETO, COURO ......................................... R$ 75.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ..............................................16/17 ............................... BRANCO ....................COMPLETO, AUT ..............................................R$ 112.900,00
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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

CENTRO ODONTOLÓGICO ESPE-
CIALISTA ALFERES E ARAÚJOS 

LTDA, firma inscrita nº CNPJ 
16.606.244/0001-52, situada na 
Avenida Presidente Castelo Branco, 

3806, sala 1301, Zona 1, CEP: 87501-
170, nesta cidade de Umuarama, Estado 

do Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 30.811. Com 
esta publicação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal. 
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Fórum   Discutir o projeto 
político-pedagógico do 
curso, proporcionando 
discussões amplas da 
composição da matriz 
curricular e da necessidade 
da sociedade por 
profissionais qualificados 
e éticos. Com este intuito, 
o curso de Ciências 
Contábeis, Unidade de 
Umuarama, realizou o 
seu Fórum Pedagógico 
e fe Egressos. Foram 
debatidos assuntos sobre 
a formação profissional, 
com ênfase nos avanços 
na tecnologia contábil, 
dentro do processo 
ensino-aprendizagem. Os 
ex-alunos Rafael Sereia, 
Jacques Douglas Pacheco, 
Gustavo de Agostinho 
Segalli e Joelma Sandra 
Silva compartilharam suas 
trajetórias acadêmicas e 
profissionais. 

Prática Jurídica   Para 
enriquecer ainda mais a 
formação dos acadêmicos 
e o currículo dos 
profissionais que já estão 
no mercado de trabalho, a 
Unipar oferta no decorrer 
do ano diversas opções de 
Cursos Livres. Na Unidade 
de Guaíra, um deles é o de 
Prática Jurídica com ênfase 
na Experiência Forense. 
O prazo de inscrição vai 
até o próximo dia 24. 
O curso visa capacitar 
os operadores jurídicos 
da prática processual, 
fornecendo conhecimentos 

sobre o Código de Normas 
e Organização Judiciária e 
a atribuição dos Cartórios. 
A capacitação tem ainda 
uma conotação prática, a 
fim de trazer as principais 
questões vivenciadas no 
ambiente forense. Mais 
informações e inscrições 
no site da Unipar, link 
Cursos Livres.

Página web   O curso de 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas da Unidade 
de Toledo promoveu 
oficina de programação 
de página web. Além de 
acadêmicos da Unipar, 
participaram alunos do 
ensino médio de Colégios 
Estaduais, da Unioeste e 
UTFPR e profissionais da 
área de TI (Tecnologia da 
Informação) das empresas 
Maxicom, Junsoft e Inside. 
O objetivo foi ensinar os 
participantes a desenvolver 
sites em HTML, envolvendo 
conteúdos como a história 
da internet, introdução à 
web e criação de páginas 
estáticas, linguagem de 
marcação, hypertextos e 
HTML. Também foi falado 
sobre formatação de 
parágrafos, negrito, itálico, 
alinhamentos, links, adição 
de imagens, formulários, 
tabelas, layouts com 
CSS, formatação de 
texto, cores, fundos e 
bordas, espaçamentos e 
alinhamentos, largura e 
altura de posicionamento 
de elementos. 

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

Todos no circo

Cerca de 900 crianças, adoles-
centes e idosos se encantaram 
com a magia do circo na sexta-feira 
(16), na visita ao Circo dos Sonhos, 
montado na Avenida Gralha Azul. A 
sessão foi um presente do ator glo-
bal e embaixador do circo, Marcos 
Frota, ao prefeito Celso Pozzobom.

Com a oportunidade, Celso e 
Dulce resolveram convidar o público 
atendido pelas entidades assisten-
ciais e permitir que, de forma gra-
tuita, todos pudessem conhecer 
o circo, hoje considerado um dos 
maiores espetáculos em atividade 
no Brasil. “A arte é fundamental 
na construção do conhecimento, 
além de trazer alegria, motivação, 
bons momentos e muitas garga-
lhadas. A Prefeitura é parceria das 
entidades, contribuindo para a 
manutenção e serviços prestados, 
e quando temos opor tunidade, 
também levamos lazer, diversão e 
cultura para o público atendido”, 
comentou Pozzobom.

Para a primeira-dama Dulce, 
é gratificante proporcionar um 
momento de descontração, encan-
tamento e mexer com a imagina-
ção das pessoas, “mais ainda é 
participar ao lado deles, perceber 
as expressões de cada um e saber 
que o maravilhoso mundo do circo 
ainda é tão encantador”, disse, 
agradecendo ao embaixador do 
Circo, Marcos Frota.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Acidente na BR-277
mata umuaramenses

Um grave acidente entre um 
carro e caminhão deixou pelo 
menos três mortos na BR-277, em 
Palmeira, nos Campos Gerais do 
Paraná. Conforme informou a con-
cessionária Caminhos do Paraná 
(que administra o trecho), a coli-
são frontal aconteceu por volta das 
9h30 da segunda-feira (19).

Eram três umuaramenses que 
ocupavam um dos veículos envolvi-
dos, o professor de artes marciais 
Tomeya Sasahara, a dentista Erika 
Bortot e a nutricionista Diná Taeko. 
Eles estavam no veículo Ford Fusion 
de cor preta, com placas de Ica-
raíma, que é propriedade de Erika. O 
acidente foi atendido por patrulheiros 
rodoviários de Ponta Grossa.

ÚLTIMA MENSAGEM
Tomeya estava em um con-

gresso de formação de coach em 
Curitiba no último final de semana. 
Na manhã desta segunda ele fez 
uma postagem em sua página do 
Facebook informando: “Quase 6hr 
da manhã hehe Madrugada a den-
tro estudando... mas por hoje é só. 
Deus é mais! (sic.)”.

Conforme informações obtidas 

através dos relatos da Polícia 
Rodoviária, pela forma em que o 
acidente aconteceu, um dos veícu-
los teria invadido a pista contrária. 
Chovia muito no momento da coli-
são. Equipes da PRF se deslocam 

para o local, no km 178, a 8 km 
do centro de Palmeira (478 quilô-
metros de Umuarama). As vítimas 
fatais estavam no carro, que coli-
diu contra um caminhão. O cami-
nhoneiro também se feriu.

VEÍCULO em que os umuaramenses estavam ficou completamente destruído

BANDA B

Último adeus
Tomeya é professor da Associação Vida e Solidariedade. A entidade postou em 

rede social, por volta das 12h30, o seguinte: “Hoje com grande dor, Hoje com grande 
choro... Hoje com um aperto sem tamanho comunicamos a morte de nosso mestre 

Tomeya, mais que um professor, mais que um voluntário, alguém da família vida e soli-
dariedade. Se foi, nos deixou... O hoje o que nos resta é sua lembrança, seu exemplo 

de força e coragem... Que Deus venha nos dar força para vencer esse momento, pois é 
triste saber que não vamos mais poder contar contigo”.
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