
,21/08/2019
Edição 2397 - Ano VIII

UMUARAMA

Lei aprovada na Câmara 
proíbe empresas Fichas 
Sujas de participar de 
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O incêndio que atinge o Parque Nacional de Ilha Grande já consumiu 76 mil hectares (63% 
da área), em dez dias. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-
Bio), que cuida da área, constatou que o fogo já se aproxima de propriedades rurais na 

região. A comunidade também já participa do combate às chamas, junto com os bombei-
ros, brigadistas do parque e polícia militar do Paraná e Mato Grosso do Sul. l Pág. 4

Estudantes de Medicina 
da Unipar criam Liga 
Acadêmica de Urgência 
e Emergência

Jovem ferido em 
acidente na PR-323 está 
internado na UTI em 
coma induzido 

Suspeitos abordados
Dois jovens suspeitos foram abordados pela PM na tarde de ontem (20), quando estavam em um escritório de 
advocacia na avenida Flórida. Um pedido de socorro levou os PMs até lá. A suspeita era de que a dupla estaria 

assaltando o local. Um forte aparato policial foi deslocado e um cerco foi montado. Os suspeitos foram abordados e 
revistados. Um deles usava tornozeleira eletrônica. Os detidos foram levados para averiguação na delegacia.

ALEX MIRANDA

Incêndio na Ilha Grande está 
perto das propriedades rurais
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Nublado com sol

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 11 24 26 28 29
concurso: 0191

06 09 23 28 36 44

concurso: 1976
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião
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concurso: 5051
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concurso: 5415
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OUTUBRO

IPATINGA/MG

concurso: 1855

01 04 05 07 11 12 13 14 
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concurso: 1997

05 06 09 16 17 22 30 
31 36 43 50 55 58 61 

68 72 69 80 81 92

03 13 15 41 45 46 
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
06/09 - 00h11

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quarta

Minguante
23/08 - 11h58

Nova
30/08 - 07h38


28 14 


25 12

Quarta




15 9 


16 10

QuintaQuinta

Cheia
15/08 - 09h31

Não é sobre vencer, é sobre persistir

Nublado com solNublado com sol Sol

Luiz Fernando Wisniewski é professor de Geografi a no 
Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba

‘‘

‘‘‘‘

‘‘Além de testar e premiar o conhecimento dos estudantes, as 
olimpíadas do conhecimento podem abrir um universo de oportuni-
dades que ultrapassam os muros da escola. Participar de competi-
ções agrega valor para a vida futura e pode infl uenciar, inclusive, na 
escolha da carreira. Isso porque se trata de uma oportunidade do 
aluno se reconhecer, descobrir paixões e talentos e, desta forma, 
ter um vislumbre de um possível caminho profi ssional.

As competições são variadas e abrangem diversas áreas do 
conhecimento, como a OBM (Olimpíada Brasileira de Matemática), 
a OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia), e a OLP (Olimpíada 
de Língua Portuguesa). Para os estudantes, trata-se de uma vivên-
cia muito estimulante, que contribui na capacidade de enfrentar 
desafi os, desenvolve o interesse pelo conhecimento e alimenta a 
vontade de transpor limites.

Os benefícios começam no momento em que os estudantes se 
preparam para participar das competições. Focados nos estudos, 
eles têm a chance de melhorar o rendimento escolar em determi-
nada disciplina ou mesmo aprofundar conhecimentos em alguma 
área de interesse. Isso faz com que o processo de ensino-apren-
dizagem seja mais signifi cativo e aumente o seu desempenho.

Porém, mesmo que as olimpíadas de conhecimento tragam 
inúmeras vantagens, ainda são poucos os estudantes que bus-
cam participar espontaneamente dessas atividades. Por isso, é 
essencial o incentivo do professor e da escola e o apoio da família. 
Com suporte e auxílio, a tendência é que o aluno melhore o seu 
desenvolvimento acadêmico, criatividade e nível de conhecimento.

Contudo, é importante ter em mente que, seja qual for o resul-
tado, uma olimpíada não é sobre vencedores, é sobre persistentes. 
Quem se lança a fazer algo primeiro precisou de coragem, depois 
de obstinação e suor. Um vencedor, na verdade, é um candidato 
que não desistiu e que provavelmente algum dia perdeu ou nem 
sempre foi considerado “bom o sufi ciente”. É alguém que enfrenta 
novos desafi os em busca de desenvolvimento intelectual. 

Em tempos em que a ciência tem cada vez menos incentivo, as 
olimpíadas nos ajudam a lembrar que conhecer novos assuntos e 
ter a oportunidade de dar os primeiros passos no mundo acadêmico 
são grandes benefícios. 

 DIVULGAÇÃO 

“O ideal era que 
todos saíssem 

vivos da operação, 
mas preferimos 

salvar os reféns”. 

Governador Wilson 
Witzel (PSC), sobre a 
morte de um homem 
que fazia reféns 36 

passageiros e o motorista de 
um ônibus na Ponte Rio-

Niterói. Ele foi morto com 
tiros disparados por um 

atirador de elite da Polícia 
Militar. A arma que usava 

era de brinquedo. 



03POLÍTICAUMUARAMA, 21 DE AGOSTO DE 2019

Audiências da Previdência
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado 
iniciou ontem (20), as audiências públicas para debater a 
proposta de reforma da Previdência. Durante a semana, estão 
programados seis eventos ao longo de três dias, reunindo 
46 convidados e atendendo a pedidos de oito senadores. 
A comissão recebeu o secretário especial de Trabalho e 
Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho; o 
presidente do Comitê dos Secretários de Fazenda dos Estados e 
do Distrito Federal (Comsefaz), Rafael Fonteles; e o ex-ministro 
da Fazenda Nelson Barbosa.

Violência
doméstica

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) da 
Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) realizou 
ontem (20) às 13h, uma 
sessão especial de cons-
cientização sobre a vio-
lência contra a mulher. 
Par te da pauta da reu-
nião ordinária esteve 
voltada a projetos a res-
peito do tema, que ser-
virão como uma homena-
gem aos 13 anos da Lei 
Maria da Penha, comple-
tados em agosto.

A norma de 2006 foi 
identificada pela Organi-
zação das Nações Unidas 
(ONU) como uma das três 
legislações mais avança-
das do mundo sobre o 
tema. Ainda assim, as 
estatísticas no Brasil são 
aterradoras: um estupro 
a cada 11 minutos e a 
5ª colocação entre as 
nações com o maior 
número de mor tes vio-
lentas de mulheres.

Presidente da CCJ, o 
deputado Delegado Fran-
cischini (PSL) vê a inicia-
tiva como uma contribui-
ção para dar agilidade a 
projetos que possam pro-
mover proteção às mulhe-
res no Paraná. Uma das 
proposições em pauta foi 
apresentada por ele.

“Nosso projeto obriga 
os condomínios resi-
denciais localizados no 
Paraná a comunicar aos 
órgãos de segurança 
pública quando houver 
a ocorrência ou indícios 

de ocorrência de violên-
cia doméstica e familiar. 
Tanto contra mulheres, 
como contra crianças, 
adolescentes ou idosos 
dentro do condomínio”, 
explicou Francischini.

FICHA LIMPA
Já o projeto de lei 

28/2019 da deputada 
Cantora Mara Lima (PSC), 
acrescenta a alínea “k” 
ao inciso III do ar t. 1º 
da Lei nº 16.971/2011. 
Assim, se virar lei, con-
denados com decisão 
transitada em julgado 
por crimes de violência 
doméstica e familiar con-
tra a mulher não podem 
ocupar cargos ou funções 
públicas no Paraná.

Também com pro-
positura da deputada 
Mara Lima, a CCJ volta 
a apreciar após retorno 
de diligencia o projeto 
50/2019, que cria o dis-
positivo Salve Maria, em 
atenção às mulheres víti-
mas de violência.

TEM SAÍDA
A proposta 193/2019 

do deputado Anibelli Neto 
(MDB) institui o programa 
Tem Saída, destinado ao 
apoio às mulheres em 
situação de violência 
doméstica e familiar.

O projeto de Lei 
318/2019, da deputada 
Mabel Canto (PSC), altera 
a Lei nº 18.746/2016, 
que torna obrigatória a 
divulgação do ser viço 
Central de Atendimento 
à Mulher – ligue 180.

Presidência do PSD
O deputado federal Ney Leprevost; secretário de Justiça, Família 
e Trabalho do Paraná, foi reconduzido à presidência do PSD 
(Partido Social Democrático) Curitiba. A votação aconteceu 
na segunda-feira (19) e foi unânime. Participaram da reunião 
que reelegeu Leprevost os seguintes membros da executiva 
estadual: Vermelho (deputado federal), Sandro Alex (deputado 
federal), Sargento Fahur (deputado federal), Stephanes Junior 
(deputado federal), Guto Silva (deputado estadual), Marcio 
Nunes, (deputado estadual), Mauro Moraes (deputado 
estadual), Francisco Bührer (deputado estadual), Eduardo 
Sciarra (ex-deputado federal), João Carlos Ortega (secretário 
geral do PSD Paraná), Jorge Lange (vice-prefeito de Cascavel 
licenciado), Alexandre Guimarães (ex-deputado estadual).

Rota 66
O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou 
ontem (terça-feira, 20), a Operação Rota 66, que apura crimes 
envolvendo concessão ilícita de alvarás para uma construtora. 
Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e dois 
mandados de prisão temporária nas cidades de Curitiba, Pinhais, 
Araucária, Campo Largo, Balsa Nova e São José dos Pinhais.

Pouco remunerados
A audiência contou com a 
presença do secretário de 
Previdência do Ministério da 
Economia, Leonardo Rolim e 
de representantes de órgãos 
de segurança pública.
“Hoje o sistema é injusto, 
porque poucos ganham 
muito e muitos ganham 
pouco, e ele é insustentável 
ao longo do tempo”, disse 
Marinho. No último dia 7, 
a Câmara dos Deputados 
concluiu a votação da 
reforma e o texto seguiu 
para o Senado.

Expulsão do PSDB
O pedido de expulsão do 
deputado Aécio Neves 
(PSDB-MG) deve chegar ao 
Conselho de Ética do partido 
ainda hoje (21). Está prevista 
uma reunião da executiva 
nacional, que enviará ao 
conselho o pedido feito 
pelo diretório municipal de 
São Paulo. A aproximação 
da data elevou a pressão 
interna para que Aécio 
peça afastamento, mas o 
ex-governador, ex-senador 
e ex-presidenciável resiste 
à ideia.



04 GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 21 DE AGOSTO DE 2019

Novo hospital
O deputado Emerson 
Bacil (PSL) adiantou que o 
governador Ratinho Junior 
estará em São Mateus do Sul 
para anunciar a construção 
de um novo hospital com 62 
leitos. O custo estimado é 
de R$ 16 milhões e a data da 
visita do governador à cidade 
ainda será confirmada.

Voe Paraná
A redução fiscal prevista no 
programa Voe Paraná trará 
efeitos positivos a curto e longo 
prazo, mostra o estudo do 
deputado Homero Marchese 
(Pros). Os estados que isentaram 
de impostos o querosene de 
aviação têm efeitos positivos na 
exportação, na importação, no 
PIB, no investimento, no emprego 
e no consumo das famílias. 

Voe II
O consultor da Faep Nilson 
Hanke Camargo diz que a 
ampliação de novas rotas 
traz impacto positivo ao 
agronegócio, já que a maior 
oferta de voos deve facilitar o 
trânsito de líderes e empresários 
do setor rural. Camargo diz que 
o programa “aproxima Curitiba 
do interior”. “Esses voos dão 
mais opções de deslocamento 
rápido. Um líder ou empresário 
que precise vir a Curitiba para 
uma reunião política ou de 
negócio terá essa facilidade”.

Defesa da cidadania
A Unale (União Nacional dos 
Legislativos) promove no 
próximo dia 29 na Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina, 
em Florianópolis, encontro 
sobre a defesa da cidadania. 
Serão abordados três 
temas: segurança, suicídio 
e automutilação e violência 
contra a mulher. Segundo a 
Unale, o Brasil é oitavo país 
onde mais acontecem suicídios 
entre 15 e 29 anos, mais de 1,1 
milhão de casos de mutilação, 
64 mil mortes violentas nos 
últimos dois anos e aumento 

de 74% de feminicídios em 
relação à média mundial.

PSD em Curitiba
O deputado Ney Leprevost, 
secretário de Justiça, Família 
e Trabalho do Paraná, foi 
reconduzido à presidência 
da PSD Curitiba em votação 
unânime com a participação 
dos deputados integrantes da 
executiva estadual do partido. 
Leprevost é pré-candidato 
a prefeito de Curitiba nas 
eleições de outubro de 2020.

PSB em Brasília
Os setes deputados da 
bancada do PSB no Paraná, 
dois federais e cinco estaduais, 
estarão em Brasília semana 
que vem para debater o 
campo das alianças nas 
eleições municipais de 2020 
e a posição do partido em 
relação a reforma tributária e 
o pacto federativo.

Auxílio da hora
Estados e municípios 
comemoram o acordo entre 
o governo e o Congresso 
Nacional que garante o repasse 
de R$ 10,5 bilhões a estados e 
montante igual aos municípios. 
Serão recursos oriundos da 
cessão onerosa e do bônus de 
assinatura dos campos do pré-
sal, conforme leilão marcado 
para novembro próximo.

Abuso de autoridade
“O conteúdo dos vazamentos 
mostra casos de abuso de 
autoridade e são evidentes os 
excessos. O que existiu na Lava 
Jato foi uma lascividade no 
cumprimento da lei. Estamos 
falando de grampos que 
autorizados pela Justiça depois 
de requentar informações 
obtidas pelo Ministério Público 
com intimidação de pessoas” 
- do deputado Ricardo Barros 
(PP-PR), relator do projeto de lei 
sobre o abuso de autoridade, 
aprovado no Congresso e que 
espera sanção do presidente 
Jair Bolsonaro.

Incêndio em
Ilha Grande

O incêndio que atinge 
o Parque Nacional de Ilha 
Grande já consumiu 76 
mil hectares, aproximada-
mente 63% da área, em 
dez dias. Segundo infor-
mações do Instituto Chico 
Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICM-
Bio), que cuida da área, 
o fogo já se aproxima de 
propriedades rurais na 
região. A comunidade 
também já participa do 
combate às chamas, 
junto com os bombeiros, 
brigadistas do parque e 
polícia militar do Paraná e 
Mato Grosso do Sul. 

As equipes do Corpo 

de Bombeiros, do ICM-
Bio e da Defesa Civil  já 
receberam apoio de sete 
brigadistas do Parque 
Nacional do Iguaçu, mas 
o tempo seco e o vento 
forte prejudicam, e muito, 
o combate às chamas. 

O parque abrange as 
ilhas Grande, Peruzzi, 
do Pavão e Bandeiran-
tes, no rio Paraná, e 
sua área é delimitada 
pelos municípios de Alto 
Paraíso, Altônia, Guaíra, 
Icaraíma e São Jorge do 
Patrocínio, no Paraná, e 
de Eldorado, Itaquiraí, 
Mundo Novo e Naviraí, 
no Mato Grosso do Sul.

FOGO já se aproxima de propriedades rurais na região

DIVULGAÇÃO
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Impedimento dos Fichas Sujas
Na última segunda-feira (19) 

durante sessão ordinária, verea-
dores de Umuarama aprovaram 
um projeto que dispõe sobre a 
proibição de ‘fichas sujas’ em lici-
tações e contratos públicos com 
o município. A proposta foi elabo-
rada pelo vereador Mateus Barreto 
(PPS) e já tinha sido aprovada em 
primeira votação por unanimidade, 
em maio deste ano. Conforme o 
texto da proposta, o impedimento 
para participar de licitações e con-
tratos com o município envolve 
empresas e sócios condenados 
em processos criminais.

O projeto agora segue para a 
sanção do prefeito e, de acordo 
com o vereador, o intuito da pro-
posta é promover serviços públicos 
mais “transparentes, eficientes e 
com mais moralidade”.

Conforme Mateus Barreto, em 
Umuarama já houve casos em que 
empresas condenadas participa-
vam de processos de licitações. “A 
intenção é criar mecanismos contra 
a corrupção”, diz o vereador.

A primeira vez em que o pro-
jeto foi votado na Câmara foi 
em maio. Desde então, ele ficou 
parado na Casa Legislativa para 
que os vereadores pudessem 
analisar mais a proposta. “A 
segunda votação não aconteceu 
logo em seguida porque a inten-
ção era amadurecer mais a ideia 
e não correr o risco de que a lei a 
ser criada seja inconstitucional”, 
ressalta Mateus.

“JÁ houve casos de empresas condenadas parti-
ciparem de licitações e queremos impedir que isso 

volte a acontecer”, Mateus Barreto

OBEMDITO
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Acadêmicos de medicina
criam Liga de Cirurgia Geral

As ligas acadêmicas 
vêm ganhando notorie-
dade por suas propostas 
extracurriculares voltadas 
a compar tilhar conheci-
mento com a população. 
Em Umuarama, estudantes 
do curso de Medicina da 
Universidade Paranaense 
acabam de criar mais uma.

Depois da Liga Acadêmica 
de Cirurgia Geral, inaugurada 
no primeiro semestre, surge 
agora a Liga Acadêmica 
de Urgência e Emergência 
(LAUE). Sete acadêmicos 
assumiram os cargos.

A presidente eleita foi 
Nathalia Paganini, aluna do 
segundo ano de Medicina. 
Ela explica que, por meio de 
atividades práticas e teóri-
cas, unindo conhecimentos 
do ensino, pesquisa e exten-
são, as Ligas promovem 
palestras, cursos e seminá-
rios, além de ações junto à 
comunidade. “No nosso 
caso, nosso foco é apren-
der e depois ensinar sobre 
prestação de socorro”, diz.

Uma aula/palestra 
ministrada pelo médico do 
Samu, Dr. Ricardo Perci, 

deu sequência à solenidade. 
Ele falou e fez demonstra-
ções das técnicas usadas 
em situações de urgência e 
emergência. O tutor da nova 
Liga é o professor Reinaldo 
Higashi. “Ensinar pessoas 

da comunidade, leigas, as 
manobras de primeiros socor-
ros, fazendo com que elas 
saibam se portar perante a 
um acidente aumenta em 
muito as chances de vida do 
acidentado”, diz Higashi.

PALESTRA e demonstração das manobras de primeiros socorros marcaram a 
cerimônia de inauguração da Liga
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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

17/7 a 17/8 0,5000 0,3715 0,0000
18/7 a 18/8 0,5000 0,3715 0,0000
19/7 a 19/8 0,5000 0,3715 0,0000
20/7 a 20/8 0,5000 0,3715 0,0000
21/7 a 21/8 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/19 855,75 1,75 -5,1%
FARELO ago/19 294,00 2,00 -5,5%
MILHO set/19 359,50 -5,50 -16,5%
TRIGO set/19 460,00 -5,50 -8,5%

Ações % R$
Petrobras PN -0,04% 24,02 
Vale ON +0,44% 43,84 
ItauUnibanco PN -1,11% 33,82 
Viavarejo ON +4,90% 7,06 
CCR S/A ON +4,51% 16,00 
Cielo ON +4,55% 7,59

IBOVESPA: -0,25% 99.222 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 73,42 0,0% 10,7% 73,00
MILHO 26,98 0,0% -5,2% 26,50
TRIGO 46,51 0,0% 0,0% 48,00
BOI GORDO 151,40 0,0% 0,9% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 106,37
Libra est. 0,8228
Euro 0,9014
Peso arg. 54,75

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 4,0510 4,0520 +6,2%

PTAX  (BC) +0,4% 4,0419 4,0425 +7,4%

PARALELO -0,7% 3,9800 4,2700 +6,0%

TURISMO -0,7% 3,9800 4,2500 +6,0%

EURO +0,3% 4,4825 4,4847 +7,0%

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 20/08

Iene R$ 0,0380
Libra est. R$ 4,91
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.515,38 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 20/08

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 20/08 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 20/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 20/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 80,50 5,9% 8,1%
SOJA Paranaguá 86,00 3,6% 6,8%
MILHO Cascavel 30,50 -3,2% -7,6%

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

Comparsi 
Convocado

O suplente de vereador 
pelo MDB Antonio Com-
parsi de Mello esteve na 
tarde de ontem (terça-feira, 
20) em visita ao prédio do 
Poder Legislativo Munici-
pal, ocasião em que apre-
sentou a documentação 
solicitada para que seja 
dado prosseguimento 
às tratativas referentes 
à sua posse como verea-
dor na Câmara Municipal 
de Umuarama.

Comparsi se reuniu 
com o presidente do 
Poder Legislativo, verea-
dor Noel do Pão (PSC), 
ocasião em que assinou 

O Ciunem (Centro de 
Incentivo à União Escola/
Empresa), criado pela 
Unipar como projeto de 
extensão viabiliza parce-
ria entre as instituições 
de ensino e empresas 
públicas e privadas, dis-
ponibilizando vagas de 
estágio remunerado a 
estudantes do ensino 
fundamental, médio, 
técnico, graduação e 

Estágio Remunerado
pós-graduação. “É poder 
colocar o aluno em sua 
área de atuação e de 
estudo para adquirir 
experiência e capacita-
ção, objetivando a empre-
gabilidade para atender 
a futura demanda do 
mercado, como pro-
fissionais e/ou futuros 
empreendedores”, aponta 
José Ailton Barotto, coor-
denador geral. 

TONINHO Comparsi assinou foi convocado oficialmente pelo presidente da 
Câmara, Noel do Pão, para assumir a vaga deixada por Marcelo Nelli

o documento de convo-
cação, devendo assumir 
a vaga no legislativo nos 
próximos dias. A data 
ainda será deliberada 
pela presidência.

A convocação se dá 
em face ao Ato da Mesa 
25/2019, que declarou 
extinto o cargo do verea-
dor Marcelo Nelli (Solida-
riedade) por conta de uma 
sentença transitada em jul-
gado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) que arbitrou a 
perda dos direitos políticos 
e do cargo de vereador per-
tencente ao agora ex-verea-
dor Marcelo Nelli.

ASSESSORIA

No vermelho 
Com o risco de ministérios e 
órgãos paralisarem serviços nos 
próximos meses por falta de 
recursos, o Planalto intensificou o 
envio de Projetos de Lei de Crédito 
Suplementar e Especial (PLNs) ao 
Congresso Nacional. Os pedidos, 
no entanto, não avançam. 
Levantamento feito pela Coluna 
mostra que só nos últimos 15 dias 
foram enviados quatro projetos 
- entre eles o PLN 19/2019 -, 
que chegou ontem ao Senado e 
pede a liberação de mais de R$ 
177 milhões para os Ministérios 
da Justiça e Segurança Pública, 
da Saúde e do Desenvolvimento 
Regional. Para a Petrobras, por 
meio do PLN 15/2019, o governo 
pede a liberação de mais R$ 1,8 
bilhão e justifica que o crédito 
tem por finalidade “adequar 
as dotações orçamentárias 
dos projetos/atividades de 
ações do Orçamento de 
Investimento” da empresa. 

R$ 3 bi 
Em outro projeto que aguarda 
na fila, o Planalto solicita 
verbas extras no valor de R$ 3 
bilhões destinados a “diversos 
órgãos do Poder Executivo”. 
Segue parado na Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização. 

Emenda$ 
O pedido é chamado de “PLN 
das Emendas”, pois foi enviado 
ao Congresso Nacional em 
meio a votação e aprovação 
com folga da reforma da 
Previdência na Câmara Federal. 

BNDES Air
BNDES soltou a lista dos 
maiores financiamentos de 
jatinhos. A maioria bilionários 
que não precisava do banco 
público para isso. 

Paraguai
Alguns exemplos: Joesley, da 
JBS; Samuel Klein, ex-Casas 
Bahia; Família Moreira Salles, 
do Unibanco; e Flavio Rocha, 
ex-presidenciável dono da 
Riachuelo, cuja maior fábrica de 
roupas é no... Paraguai, para fugir 

dos impostos e energia cara aqui.

Indicação 1
Pesquisa da Dados Quaest releva 
que o presidente Jair Bolsonaro 
desagrada quase metade de sua 
base eleitoral com a indicação 
do deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) para o cargo 
de embaixador nos Estados 
Unidos. 

Indicação 2 
A sondagem aponta que 55% 
dos que votaram em Bolsonaro 
concordam, mas 45% são 
contra a indicação. Entre os que 
votaram em Fernando Haddad, 
97% discordam da escolha do 
filho de Jair Bolsonaro para o 
cargo. A Quaest abordou 1.500 
pessoas maiores de 18 anos, por 
telefone, em todas as regiões do 
Brasil, nos últimos dias 17 e 18. 

Voto$ 
Comissão de Transparência e 
Fiscalização do Senado enviará 
ao TCU pedido de auditoria 
sobre a liberação de emendas 
pelo Ministério da Saúde para 
a suposta compra de votos a 
favor da aprovação da reforma 
da Previdência (PEC 6/2019). 

Desbancarizados
Pesquisa do Instituto Locomotiva 
mostra que, atualmente, no 
Brasil, existem 45 milhões de 
pessoas que não movimentam 
a conta bancária há mais de seis 
meses ou que optaram por não 
ter conta em banco. Esse grupo 
movimenta hoje no País mais de 
R$ 800 bilhões.

Cena carioca
Pista bloqueada na Ponte Rio-
Niterói, sequestro de ônibus com 
arma de brinquedo, vendedor de 
coxinhas faturando, trio batendo 
bola na pista, tiro mortal de sniper, 
governador pousando e delirando 
na comemoração. O Brasil não é 
para qualquer um.
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Poliesportivo vai ser o
novo Parque Ecológico

Aos poucos o antigo complexo 
poliesportivo, tragado pela erosão 
há alguns anos, está dando lugar 
ao um novo parque ecológico e de 
lazer que é construído pela Prefei-
tura com recursos e equipe própria.

O prefeito Celso Pozzobom 
quer atenção especial para que 
a instabilidade do solo não volte 
a trazer a ameaça da erosão. 
“Não queremos esse pesadelo 
nunca mais. Por isso, a enge-
nharia da Prefeitura mantém 

O condutor de um veículo Astra, 
que causou um grave acidente na 
noite da segunda-feira (19), foi 
detido por embriaguez ao volante. 
A colisão foi contra uma moto que 
resultou em ferimentos no piloto 
Marcos Paulo, 21, que foi levado 
em estado grave ao Hospital Cemil. 
Na garupa estava a esposa Daiana 
Santos, que também ficou ferida.

Samuel Azevedo Moraes, 45, 
motorista do Astra, foi levado à 
delegacia pela Polícia Rodoviária 
Estadual de Cruzeiro do Oeste 
depois da c9onstatação de que 
estava embriagado.

Conforme a PRE, Moraes tentou 
fugir depois da colisão, mas foi 
encontrado pela PM de Umuarama 
com apoio de populares. O Astra foi 

retido e está apreendido no pátio 
da PRE de Cruzeiro do Oeste.

ESTADO GRAVE
Marcos Paulo é morador de 

Lovat, passou por cirurgia no hospi-
tal e passou por cirurgia, permane-
cendo em coma induzido. A esposa 
Daiana, também ficou ferida, mas 
com menos gravidade e teve alta 
médica ainda na noite de segunda.

Motociclista está em coma induzido depois de colisão

cuidado constante com as várias 
redes de galerias pluviais que cor-
tam aquela região, realizando as 
manutenções necessárias assim 
que detectamos qualquer sinal de 
avaria”, disse.

Cada novo setor trabalhado com 
terraplenagem de imediato recebe 
gramado. “Quando terminarmos 
a adequação do solo em toda a 
área do parque, teremos grama 
em praticamente toda a extensão 
e em seguida serão implantados 

os equipamentos previstos no pro-
jeto”, resumiu o secretário munici-
pal de Obras, Isamu Oshima.

O trabalho também envolve 
maquinário e equipe da Secretaria 
Municipal de Serviços Rodoviários, 
sob o comando do secretário Mauro 
Liutti. “O pessoal está empenhado. 
Logo teremos uma nova área de 
lazer para passeios, esportes, con-
vivência e diversão. Até os bichos 
de estimação terão o seu espaço”, 
comentou o secretário.

CADA novo setor trabalhado com terraplenagem de imediato recebe gramado

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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‘Dragão Espírito da Morte’ é 
descoberto em Cruzeiro do Oeste

Um réptil voador inédito, que viveu 
entre 80 e 110 milhões de anos atrás, 
foi apresentado à comunidade cientí-
fica na terça-feira (19), fruto de anos 
de pesquisa coordenadas pelo Cen-
tro Paleontológico da Universidade do 
Contestado (CENPALEO), de Mafra, 
no norte catarinense.

A ossada do pteurossauro foi bati-
zada de ‘Keresdrakon vilsoni’, que 
significa ‘Dragão espírito da morte’. 
Ela foi analisada entre 2012 e 2014 
na universidade catarinense, após 
coleta de material em Cruzeiro do 
Oeste, no Paraná.

“Nós trouxemos blocos de rocha 
do Paraná para Mafra para serem 
preparados. Um trabalho de coleta 
em campo de 15, 20 minutos 
demora anos para ser finalizado”, 
disse o coordenador do estudo, 
professor doutor Luiz Carlos Weins-
chütz, da CENPALEO.

Ontem (terça-feira, 20), foi feita a publi-
cação da espécie na revista da Acade-
mia Brasileira de Ciências. “É um reco-
nhecimento da sociedade científica 

FÓSSIL de pteurossauro foi analisado na Universi-
dade do Contestado

internacional. Caso algum pesquisador 
encontre algo parecido, terá que fazer 
referência”, explica Weinschütz.

Ainda conforme o pesquisador, 
a suspeita é que o animal vivia em 
pequenos grupos, em áreas desertas, 
com pouca vegetação e oásis de água. 
O réptil voador é contemporâneo dos 
dinossauros, carnívoro e foi conside-
rado de grandes dimensões, com bico 
grande e forte.

LEVE PARA VOAR
Pesquisadores estimam que ele 

tinha 2,50 metros de envergadura e 
entre 15 kg e 20 kg. “Ele tinha que 
ser muito leve para voar, lembro que 
ele não tinha penas, seus ossos 
eram muito finos, 1,5 mm de espes-
sura”, completa Weinschütz.

O pesquisador ainda esclarece 
que a demora para publicação desta 
descoberta ocorreu por causa das 
descober tas de outros animais na 
mesma região. Primeiro foram fei-
tas as divulgações do pterossauro 
‘Caiuajara dobruskii’ e do lagar to 
‘Gueragama sulamericana’.

O estudo também contou com a 
par ticipação da Universidade Esta-
dual de Ponta Grossa (UEPG), da Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR) 
e Universidade Paranaense (Unipar).

O fóssil de réptil voador está em 
exibição no Museu da Terra e da 
Vida, na Universidade do Contes-
tado, em Mafra.

FOTOS:DIVULGAÇÃO

NO desenho, produzido pela Universidade da Contes-
tação, o ‘Keresdrakon’ voando e comendo
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Vereadores e servidores
denunciados pelo MP

Feira da Construção 
será lançada hoje
A 1ª Feira da Construção 

de Umuarama (Fecoum) será 
lançada hoje, durante café 
da manhã para empresários, 
autoridades e profissionais 
da imprensa. Será às 8h30, 
na sala de reuniões do Hotel 
Caiuá. Os organizadores apre-
sentarão detalhes do evento, 
que acontecerá de 26 a 29 
de setembro, no pavi lhão 
de Indústria e Comércio do 
Parque de Exposições Dario 
Pimenta da Nóbrega.

Este é o primeiro evento do 
noroeste do Paraná voltado 
à construção civil e também 
contemplará os setores de 
móveis, decoração e tecno-
logia, agregando no mesmo 
espaço, de aproximadamente 
2.500 metros quadrados, as 
maiores novidades da cadeia 
de habitação.

Os organizadores lembram 
que o “embrião” da feira sur-
giu durante as comemorações 
dos 64 anos de Umuarama, 
em conversas com o prefeito 
Celso Pozzobom. “A ideia é 
que, a par tir de 2020, a feira 
passe a integrar o calendário 
de festividades do aniversário 
da cidade”, disse Julio Meloni, 
om dos organizadores. O pre-
feito parabenizou os empresá-
rios pela iniciativa e reforçou a 
parceria com a Prefeitura.

A Vara da Fazenda Pública de 
Cidade Gaúcha determinou a indis-
ponibilidade de bens de oito verea-
dores e três servidores da Câmara, 
até um total de R$ 1 milhão e 580 
mil. A decisão foi a pedido da Pro-
motoria de Justiça da comarca em 
11 ações civis públicas por ato de 
improbidade, ajuizadas a partir da 
apuração de irregularidades no 
recebimento de diárias pelos réus.

De acordo o MP, os oito verea-
dores e os três servidores da 
Câmara receberam valores a título 
de diárias, desde 2017, sem com-
provação de gastos nem devolução 
dos valores não utilizados.

Somente em 2017, os gastos com 
diárias de viagem (alimentação e hos-
pedagem) superou o valor somado 
nas Câmaras de Cianorte, Umuarama, 
Maringá, Cascavel e Ivaté.

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
A falta de comprovação dos 

altos gastos, levou a Promotoria 
a considerar que houve enrique-
cimento ilícito, com prejuízo aos 
cofres públicos e violação dos 
princípios da moralidade e da 
legalidade.

A Justiça determinou também 
que os vereadores e servidores 
prestem contas dos valores gas-
tos com diárias, conforme legis-
lação municipal, devolvendo ao 
município os valores não utiliza-
dos nas viagens.

Caso sejam condenados, os 
investigados ficam sujeitos às 
sanções previstas na Lei de Impro-
bidade, como perda de bens e 
valores, ressarcimento, perda das 
funções públicas ocupadas e sus-
pensão dos direitos políticos.

Policiais Ambientais apreenderam na tarde de ontem (20), cerca de 1 mil caixas de 
cigarros contrabandeadas do Paraguai. Quando os policiais chegaram a uma proprie-
dade rural no entorno de Umuarama, notaram que estava sendo feito o transbordo da 
carga ilícita. Os envolvidos conseguiram fugir, apenas o motorista de um dos caminhões foi  
detido. O cigarro estava escondido atrás de um carregamento de móveis.

LARISSA DINIZ
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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.

Suas ideias estão mais claras e che-
gou a hora de tomar uma decisão que 
envolve compromisso em longo prazo. 
Você tem as ferramentas necessárias 
para enfrentar e resolver problemas que 
o estão incomodando profundamente 
e bloqueando seus níveis de energia.

G
êm

eo
s Não hesite em dar a sua opinião, o 

seu realismo não vai decepcioná-lo. 
Você está abusando da sorte sem 
perceber. Você precisa de repouso 
e exercício, mas não tente misturar 
as duas coisas.

C
ân

ce
r

Uma preocupação com uma questão 
legal do passado vai voltar. Você 
precisa agir rapidamente. Você vai 
se sentir completamente perseguido 
até o final do dia, seria bom dar um 
tempo e respirar.

Você faz bem quando não aceita 
rumores como fatos verdadeiros. 
Descubra mais algumas informações. 
Você está se sentindo cansado e pre-
cisa se livrar de toxinas para voltar 
à forma.

Na aparente calma da vida cotidiana 
você vai se deparar com situações 
que abrem as portas a um plano 
superior. Sua distração pode lhe 
custar alguns erros, então você deve 
desacelerar .

Você se sente muito mais autocon-
fiante e mais à vontade quando se 
expressa em público. O relaxamento 
mental é a melhor forma de recarregar 
as baterias de hoje. Use a arte como 
uma forma de escapismo.

E
sc

o
rp

iã
o Não hesite em pedir ajuda para supe-

rar seus dissabores e preocupações. 
Leve os sinais para se desprender 
das coisas a sério. Seu sistema ósseo 
precisa de reforço.

Você está entusiasmado e de bom 
humor. Você está desfrutando de 
uma atmosfera agradável e amigá-
vel. Você está dinâmico, com grande 
energia mental neste momento, que 
é ajudada pela sua moral e permite 
refinar seus projetos.

C
ap

ri
có

rn
io Não se deixe ser incomodado por coi-

sas irritantes que são, no final do dia, 
apenas temporárias. Você já notou 
que lhe falta energia recentemente? É 
porque seu corpo não está recebendo 
todos os nutrientes necessários.

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

Você estará decidido a enfrentar os 
aspectos que vão irritá-lo e é hora de 
lidar com eles! Faça isso por etapas. 
Sua moral está melhorando e você 
vai se beneficiar de muitas ideias oti-
mistas e dinâmicas. No entanto, seu 
corpo precisa de mais cuidados.
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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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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.
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Ajuda o
autor de

telenovela

Tropa que
atua nos
limites de
um país

(?) exem-
plificativo,
conceito
jurídico 

Cartunista
de tipos
cariocas 

marcantes

(?)
Barcellos,
jornalista
policial

Empurrão 
ou panca-
da leve
(bras.)

(?) Gar- 
gantas,

hidrelétri-
ca chinesa

(?) de
Moura,

cidade de
Rondônia

Manuel
Bandeira
e Olavo
Bilac

Critério
observado
na compra
de imóveis

(?)
Paraíba,
jogadora
de vôlei

Formato do
esquadro 
de pedreiro

Sentimento
expresso 

em
velórios

Célula 
(?): é

produzida
pelo timo

Tradição 
matrimo-
nial árabe 

(pl.)

Rafael (?),
tenista

espanhol

Transitivo
Indireto
(abrev.) 

"Amanhã
(?)",

sucesso 
de Joanna

Fase 
reprodu-
tiva de 

animais

Mem de
(?), colo-
nizador

português
Tecla de

som origi-
nal na TV

(sigla)
(?)

artificial:
hidrata o
olho seco

Letra
indicativa 
do remédio
genérico

Cidade da
final da

Copa 2014
(fut.)

A árvore
cultivada
na técnica

bonsai
O (?) do
povo: a
religião,

para Marx

Cavalo novo, de 
até quatro anos

Como o vagabundo
gosta de viver

(?)-helmíntico:
combate vermes

Situação econômica que 
culminou com a recessão 

mundial
em 2008

Diz-se do
ônibus 

que não
para em
todas as
estações
de seu
trajeto

Local do
lustre

Capitão
(abrev.)

(?) verde, 
designa-

ção
popular da

bebida
absinto

Monogra-
ma de

"Carlos"
Condição
do carro
"tunado"

Alugada
(a van)
Cálcio

(símbolo)

Tapira
(Zool.)

Demarcar
(terreno)

Astro presente na
bandeira argentina
O teor de cafeína na
bebida energética

Mesa, em
inglês

Diz-se dos
textos que 

pecam
pela falta
de sentido

Saudação telefônica
Índice de Sustenta-

bilidade Empresarial
(sigla)

3/lan — sap. 4/mari. 5/nadal — rolim — table.

Malhação 
Rita repreende Tadeu, 

mas aproveita a companhia 
da filha. Cida e Tadeu se 
aproximam, e Filipe nota a 
presença do rapaz. Marco se 
estressa por conta de Bilu, e 
Anjinha enfrenta o pai. 

Bom Sucesso 
Paloma garante a Alberto 

que não está com Marcos. 
Alberto passa mal. Paloma 
se recrimina por pensar em 
Marcos. Alice trata Francisca 

com hostilidade quando a pro-
fessora lhe convida para ser a 
oradora da turma. Paloma pro-
mete a Alberto que manterá 
distância de Marcos. 

A dona do pedaço
Maria da Paz afirma que 

irá recuperar sua fábrica. Régis 
desperta e chama por Maria 
da Paz. Um policial descobre 
uma pista sobre o assassinato 
de Lucas, e Camilo comemora. 
Otávio e Agno pressionam 
Fabiana a deixar a construtora. 

As aventuras de Poliana 
As crianças do MaGaBeLo 

consegue o endereço de Vitor 
Correa. Pendleton acompanha 
de casa tudo que está acon-
tecendo no Campo de Férias.   

Cúmplices de um resgate 
Mateus  en t r ega  o 

dinheiro para seu pai. Pedro 
diz a sua família que descon-
fia que Antonela está men-
tindo para eles. Meire corta 
o gás do condomínio. 

Topíssima
Yasmim fica ir ritada. 

Gabriela ajuda Carlos a 
reconquistar Mari inha. 
Fernando conversa com 
Andrea sobre a mor te de 
Jandira. Vitor f ica com 
pena de Formiga. 

O rico e Lázaro 
Fassur encontra Chaim e 

diz que Zac está andando com 
más companhias. O garoto 
enfrenta o sacerdote. Dana e 
Rebeca cantam uma música 
hebraica. Chaim proíbe Zac de 
andar com Joana. 



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 21 DE AGOSTO DE 2019

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

O saber a gente 
aprende com 
os mestres e 
os livros. A 
sabedoria se 

aprende é com 
a vida e com os 

humildes.
(Cora Coralina)

Tijolos
Lançamento da  1ª FECOUM, Feira de 

Construção de Umuarama, com um café da 
manhã ( nesta quarta dia 21) as 8h30 na 

sala de reuniões do Hotel Caiuá.

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tri-
buna Hoje News que comemoram aniver-
sário hoje -, Nélio Guazzelli, Jacineide  

Nascimento, Antonio Prudêncio Gabiato, 
Nancy Justiniano de Souza, Patricia 

Alessandra Turbay e Renato Jorge Dema-
si,  Ronaldo de Souza e Sirlei Venturin 
de Oliveira . Da coluna: felicidades!

Convite 
A quinta-feira (22) assinala a  abertura 
da 44 Feira Ponta de Estoque, as 18h, 
no Parque de Exposições Pavilhão da 

Industria e Comércio. 

PALLADIUM
CARLA FRASQUETE E sua filha Beatriz  ganham o zoom da coluna na ‘big festa’ 
de lançamento do Shopping Palladium Umuarama, no Metropolitan. Carla, atual 
presidente do Conselho  da Mulher Aciu  comanda a abertura da Feira Ponta de 

Estoque, amanhã (22)  no Pavilhão da Indústria e Comercio, no Parque de Expo-
sições. Clique de Thiago Casoni. 

THIAGO CASONI
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 Sarau Cultural
O convite para o Sarau Cultural é para todos que gostam de música e cultura. E destacamos 

que o evento cultural será no Pátio da Paróquia Nossa Senhora Aparecida / Parque Danielle, no 
próximo domingo, 25, das 15h às 18h, para estimular a cultura ofertando um espaço para a 

valorização de artistas locais da área musical, teatral e artes plásticas. Vale prestigiar.

Evento  para gestoras
A Unipar, via Ciape (Centro Integrado de Apoio a Projetos Empresariais), promove 
nesta 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. Bruno Oliveira comanda a conversa com as 
convidadas: Carla Frasquette, proprietária do Hotel Roma’s; Ana Cristina Codato, 
diretora da Unipar; Lucimar Bonetti, engenheira agrônoma e coordenadora do 

curso de Engenharia Agronômica da Unipar; Maria Elena Martins Diegues, médica, 
proprietária de clínica e coordenadora do curso de Medicina da Unipar; Sônia Rossi, 

executiva da Gazin; Hélida Magalhães, pesquisadora da Unipar [mediadora]; e 
Daiany dos Santos Silveira, tutora da EAD/Unipar. Começa às 19h, na Sala de Vídeo 

Central do Câmpus-Sede. Entrada: um quilo de alimento.

Palestras
Na quinta-feira, dia 22, das 14h às 16h, no auditório do 

Sebrae acontecerá as palestras “Como ter o governo como 
cliente da sua empresa”, com foco em licitações -, e com 
o tema  “Tratamentos diferenciados para MPE”, com foco 

no aumento do faturamento e lucro. Vale participar. 

Pedro & Lucas
A coluna destaca hoje os tenistas Lucas Amorin, de Curitiba, e Pedro Su-
cupira, Umuaramense  morando em Curitiba, que treinam pela DM Tênis/

Instituto Ícaro, da Capital. Dias atrás eles estiveram por aqui. Vieram para 
palestrar e colaborar na oficina Dia do Tênis, evento do curso de Educação 
Física da Unipar, que reuniu cerca de cem crianças de vários colégios. A 

dupla campeã nacional, bom sublinhar, chamou a atenção pela cordialida-
de – foram bastante atenciosos – e pelo tanto de medalhas e troféus, de 
torneios estaduais e nacionais, que exibe no currículo. O evento contou 
com parceria da Prefeitura e da Academia AGT, de Umuarama. Pedro é so-
brinho da professora Silvia Sucupira, coordenadora do curso de Educação 

Física da Unipar e neto de Valter Sucupira. 

 ARQUIVO PESSOAL
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COBALT 1.4 LTZ .................................................15/15 ............................... BRANCO ....................COMPLETO ........................................................... R$ 39.900,00
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$ 136.900,00
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
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 

SELA LIVRARIA EVANGELICA 
LTDA -ME, firma inscrita nº CNPJ 
16.894.721/0001-22, situada 
na Avenida Paraná, 4197, Centro, 
CEP: 87501-030, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 31.179. Com 
esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

CARLOS RUBINT ESTEVES, 
firma inscrita nº CPF 667.872.709-
68, situada na Avenida Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca, 2437, Parque 
Danielle CEP 87506-380, nesta 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 21.610. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal. 
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Agosto Lilás   Desde o 
ano de 2016, o mês de 
agosto foi escolhido para 
receber a campanha 
‘Agosto Lilás’, que tem 
como principal objetivo 
levar informações 
e sensibilizar toda a 
sociedade sobre a Lei 
Maria da Penha e as 
formas de combate 
à violência contra 
a mulher. Uma 
das iniciativas da 
campanha é Ônibus 
Lilás, que percorre 
várias cidades do Brasil 
levando aos bairros 
serviços, informação e 
atendimento a mulheres 
em situação de risco. 
Os atendimentos são 
gratuitos, basta ir ao 
local. Ontem o ônibus 
chegou na cidade de 
Guaíra, onde ficará 
até hoje, terça-feira. A 
Universidade é parceira 
da iniciativa e os cursos 
de Estética e Cosmética, 
Enfermagem e Direito 
também estão no ônibus 
oferecendo exames de 
prevenção do câncer 
de colo de útero, 
exames clínicos das 
mamas, testes rápidos, 
massagem relaxante, 
além de orientações 
jurídicas. 

Enfermagem   Politrauma 
foi o tema abordado 
no 1º Workshop L.E.I 

(Liga de Estudos em 
Enfermagem Intensiva), 
promovido pelo curso de 
Enfermagem, Unidade 
de Cascavel. A ideia é 
aprofundar temas da 
profissão relacionados 
à enfermagem 
intensiva e de urgência 
e emergência, 
promovendo discussões 
e troca de aprendizado 
com enfermeiros 
atuantes nesse mercado 
de trabalho. O projeto 
foi estruturado no 
formato de palestras, 
que serão realizadas 
ao longo do semestre, 
visando trabalhar 
temas relacionados 
à Enfermagem nas 
intercorrências de 
urgência. A abertura 
foi com a enfermeira, 
egressa da Unipar, Maria 
Lúcia Chaves, que atua 
como socorrista do 
Corpo de Bombeiros em 
Cascavel. Sua fala foi 
sobre o politrauma na 
visão extra-hospitalar. 
Outra profissional 
a compartilhar 
conhecimentos foi a 
enfermeira do pronto 
socorro do HUOP 
(Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná), 
Érica Zanini Bandeira, 
que falou sobre o 
atendimento do 
politrauma no intra-
hospitalar. 

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

Ambulatório
de Infectologia
Em alusão ao Agosto Azul, o Ambu-
latório Municipal de Infectologia 
realiza testagens rápidas visando a 
prevenção e o tratamento, em caso 
de resultado positivo, de infecções 
sexualmente transmissíveis – as 
chamadas ISTs – e orientações 
sobre doenças como a tuberculose 
e o controle do colesterol e glicemia. 
Os testes são gratuitos e podem 
ser realizados por todos. O resul-
tado é sigiloso, entregue apenas ao 
paciente. As ações do ambulatório 
começaram dia 7, com testes rápidos 
para pessoas acompanhadas pelo 
CAPS para tratamento de dependên-
cia química (álcool e outras drogas), 
no SESC/Umuarama.

Eleitores 
cadastrados
O Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente está organi-
zando a eleição para membros do 
Conselho Tutelar, para o quadriênio 
2020-2024. A eleição acontece em 
6 de outubro, com votação das 8h 
às 17h. O local provável é o Colégio 
Estadual Professor Paulo Alberto 
Tomazinho. Nas eleições anteriores 
foi necessário um pré-cadastramento 
dos eleitores, porém para este pleito, 
com o apoio da Justiça Eleitoral, os 
eleitores já estão inseridos, não será 
necessário o eleitor se cadastrar.

Fim do 
acampamento
Aconteceu neste fim de semana o 
encerramento do acampamento 
sênior da paróquia São José Ope-
rário, em Umuarama. Mais de 2,5 
mil pessoas participaram da missa, 
no centro de eventos Kaskata. 
Esta foi a 15ª edição do acampa-
mento sênior que contou com 210 
campistas. Durante o encerramento 
além dos participantes, também 
estiveram presentes a equipe de 
trabalho e os familiares. O acam-
pamento começou no dia 14, às 
6h no recanto São José, chácara 
da paróquia. Já a missa de encer-
ramento foi presidida pelo padre 
Valdomir Machado.
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Jogos Evangélicos teve sua 
4ª edição em Umuarama

Umuarama recebeu no ultimo (18), 
a 4ª edição dos Jogos Evangélicos. As 
atividades foram realizadas no ginásio 
de esportes Mario Oncken e contou 
com a participação de 15 equipes. De 
acordo com os organizadores, a com-
petição foi criada com o objetivo de 
reunir fiéis de várias igrejas evangéli-
cas na finalidade de que todos parti-
cipem da prática de esportes e lazer.

“Nós pensamos sempre em quebrar 

paradigmas de crenças a respeito de 
jogos e competições por parte de cris-
tões”, relatou Jean Lucas Araujo Gomes.

Foram disputados jogos de futsal 
nas modalidades masculina, com pre-
miação até o terceiro lugar. Os vence-
dores levaram medalhas e troféu.

Jean lembrou que a competição 
visou reunir times de comunidades evan-
gélicas, e através da prática de esporte, 
promover uma confraternização, 

aproximando pessoas e incentivando 
a pratica de Fair Play entre os compe-
tidores. “Com isso mostrando que o 
esporte pode trazer vários benefícios 
e que competições saudáveis geram 
momentos agradáveis’, encerra.

Em primeiro lugar ficou a Igreja 
Palavra Viva. A vice campeã foi a 
Igreja Ronovada Alvorada e tem ter-
ceiro lugar, ficou a igreja Assembleia 
de Deus de Mariluz.

Afsu sofre segunda derrota seguida
O jogo de sábado (17) contra 

Campo Mourão não trouxe bons 
resultado para a Afsu, que perdeu 
de 3 a 0. Esta foi a segunda der-
rota consecutiva que complicou um 
pouco mais a situação do time na 
tabela do paranaense, caindo para a 
sétima posição e permanecendo com 
36 pontos, à beira da classificação.

Já com outro jogo marcado para 
segunda (26) às 20h30 contra o Mar-
reco Futsal, o time de Umuarama pre-
tende voltar a vencer, pois desta vez 
a partida será em casa, no ginásio de 
esportes Amário Vieira da Costa.

Mesmo com o resultado da partida 
anterior, Afsu permanece entre os oito 
classificados da tabela, se garantindo 
para a próxima fase. “Foi uma partida 
difícil, como já era esperado, Campo 
Mourão colocou muita pressão em 

cima de nossa equipe. Procuramos 
fazer uma par tida equilibrada com 
foco nas jogadas ensaiadas, mas o 

adversário esteve firme nos ataques, 
roubou mais bolas e estava forte na 
defesa, tornando mais difícil o desafio”.

Palavra do Nei
O técnico Nei Victor lembrou que o tipo perdeu muitas oportunidades que leva-

ram à derrota. “O time poderia ter aproveitado mais as chances que criou e evitado 
perder as chances de gols. Falhas no setor defensivo individual levaram ao resultado 
deste placar. São essas falhas que o time vai ter que corrigir durante esta semana”. O 
próximo jogo vai ser em Umuarama após várias partidas fora de casa, aumentando 

mais ainda as expectativas para um bom resultado para a próxima segunda-feira (26).  

PARTIDA foi truncada e difícil para o Umuarama que foi derrotado fora de casa
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