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Aprovado projeto 
que obriga agressor 
a ressarcir o SUS pelo 
atendimento à vítima 

PÁGINA

03
PÁGINA

07
PÁGINA

16

Comparsi transforma o MDB na 
maior bancada do Legislativo

Censo 2020 tem primeira
reunião de planejamento

A primeira reunião de planejamento do Censo 2020, que será realizado pelo IBGE em todo 
o país, entre agosto e outubro de 2020, aconteceu na tarde de ontem (21), na Prefeitura. 
O prefeito Celso Pozzobom destacou a importância das informações levantadas pelo Insti-

tuto e a expectativa de atingir 120 mil habitantes no Censo do ano que vem. 

Roda de conversa 
com idosos discute a 
violência doméstica 
em qualquer idade

Chave Prata do Citadino 
Fuji Moto Honda 
conhecerá campeão 
nesta quinta-feira

Antonio Comparsi de Melo (MDB), deixou de ser suplente na 
tarde de ontem (21) e assumiu a vaga de vereador deixada 
por Marcelo Nelli (SD) na Câmara de Umuarama. O ato de 
posse teve ‘torcida organizada’ e faixa com as boas vindas, 

estendida na vidraça do plenário. Ao lado do vereador Ronaldo 
Cruz Cardoso, Toninho transformou o MDB na maior bancada 

partidária no Poder Legislativo municipal.
,22/08/2019
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Nublado com chuva Nublado com chuva

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



concurso: 1372

01 08 19 33 36 48
concurso: 2181

concurso: 5052

02 04 36 42 56

concurso: 5416

87.590
24.400
56.686
39.411
51.969

OUTUBRO

IPATINGA/MG

concurso: 1856

01 03 04 07 08 10 11 12 
13 16 17 18 20 21 23

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 

04 07 08 50 61 69 77

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
06/09 - 00h11

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quinta

Minguante
23/08 - 11h58

Nova
30/08 - 07h38


28 12 


22 12

Quinta




18 9 


15 10

SextaSexta

Cheia
15/08 - 09h31

Mídia regional

Nublado com chuvaSol

Marcello Corrêa Petrelli - presidente da Acaert

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
 Pela primeira vez um presidente da República recebe, em evento 

exclusivo, representantes da Mídia Regional de Santa Catarina e do Sul 
do País, composta por jornais, emissoras de rádio e televisão, além de 
suas plataformas digitais. É uma oportunidade única que teremos para 
apresentar ao presidente Jair Bolsonaro o que somos e o que fazemos 
pelo desenvolvimento social e econômico da região e do Brasil. E quais 
são as referências que podemos dar ao País.

Não existe ninguém que entenda melhor a realidade da nossa 
gente e suas demandas do que a imprensa regional, que está conec-
tada fortemente com o catarinense, paranaense e gaúcho. Os três 
estados são pauta diária em nossos veículos. Levamos a informação 
de qualidade e responsável, o serviço de utilidade pública, o entreteni-
mento saudável e sadio. Enfi m, a nossa conexão regional é concreta.

Esse é o nosso grande diferencial. Entender as características 
peculiares das nossas comunidades, das pessoas, atuando como uma 
ponte para construir um verdadeiro diálogo com a sociedade, pautado 
na informação e no compromisso com os fatos, com a verdade. A cre-
dibilidade, o relacionamento e a presença diária são nossos maiores 
ativos, que estão à disposição das lideranças comunitárias, políticas e 
empresariais que tenham entendido a mensagem de mudança. Temos 
a capacidade de entender e explicar esse novo momento do País à 
sociedade, pois sabemos nos comunicar com a nossa gente.

Esse canal é construído diariamente por empresários dos veículos 
de comunicação que vivenciam de perto as transformações das nossas 
realidades regionais. Essa relação possibilita que os setores políticos e 
empresariais tenham um canal permanente e confi ável de comunicação 
ligado diretamente ao cidadão. Com atitude propositiva, no sentido de 
participar ativamente das conquistas regionais e nacionais.

Outra característica da Mídia Regional é se posicionar em relação 
ao que entendemos ser bom para o Brasil, como a defesa ardorosa 
da reforma da Previdência. Agora, também estamos nos posicionando 
contra o aumento do Fundo Eleitoral. Um descalabro mediante à rea-
lidade fi nanceira do governo federal e das necessidades imediatas 
dos brasileiros.

Enfi m, a Mídia Regional está a serviço do país, porque apresenta 
um conceito moderno de comunicação e de participação coletiva na 
vida nacional. Juntos, sempre seremos mais fortes. Em favor da Nação.  

 Vice-presidente 
Hamilton Mourão, 

em entrevista 
ao Estadão, diz 
que se afastou 

dos holofotes após ter sido 
acusado de tentar ofuscar o 
presidente Jair Bolsonaro.

“Eu não estou 
calado. Eu 

estou apenas 
cuidando do meu qua-

drado. O presidente está 
falando porque tomou 
para si a comunicação, 

assumiu o protago-
nismo. É uma estratégia 

que ele traçou.”
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Imóvel pelo IPCA
O governo federal anunciou o lançamento de uma nova linha 
de financiamento habitacional na Caixa Econômica Federal 
(CEF) que vai operar contratos habitacionais corrigidos pela 
inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), mais uma taxa fixa.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, havia adiantado 
a medida na semana passada, sem detalhes. Na tarde da 
terça-feira, Guimarães explicou que a nova linha, baseada no 
IPCA, trará taxas reduzidas e utilizará o IPCA no lugar da Taxa 
Referencial (TR), definida pelo Banco Central e considerada por 
Guimarães de baixa previsibilidade.

Agressor irá
ressarcir SUS

O projeto de lei que 
responsabiliza o agressor 
de violência doméstica res-
sarcir o Sistema Único de 
Saúde (SUS) pelos custos 
médicos e hospitalares de 
atendimento à vítima foi 
aprovado no fim da noite 
da terça-feira (20) pelo 
plenário da Câmara dos 
Deputados.

O texto havia sido apro-
vado pela Câmara, mas 
sofreu alterações durante 
a votação no Senado. Por 
isso, teve que voltar para 
nova apreciação dos depu-
tados, que rejeitaram as 
mudanças feitas pelos 
senadores. A matéria 
segue agora para sanção 
presidencial.

Umas das emendas 
rejeitadas previa que o 
ressarcimento ao SUS 
só ocorreria após o pro-
cesso transitar em jul-
gado na instância crimi-
nal. A relatora, deputada 
Rose Modesto (PSDB-
-MS), entendeu que isso 
causaria uma demora 
grande entre o fato e o 
ressarcimento.

Nos casos como os de 
uso do abrigo pelas víti-
mas e de dispositivos de 
monitoramento, os custos 

serão também ressarcidos 
pelo agressor. O texto prevê 
ainda que os bens da vítima 
de violência doméstica não 
podem ser usados pelo 
agressor para o pagamento 
dos custos e nem como 
atenuante de pena ou 
comutação, de restrição de 
liberdade para pecuniária.

INDENIZAÇÃO
Mulheres vítimas de 

violência doméstica estão 
mais perto de conquistar 
direito à indenização por 
danos morais. Pelo texto 
do Projeto de Lei 1380/19, 
que amplia a Lei Maria da 
Penha, aprovado nesta quin-
ta-feira (11) pelo plenário da 
Câmara dos Deputados, o 
processo seria mais rápido, 
sem necessidade de uma 
nova fase de provas após 
o pedido da vítima. A pro-
posta segue para o Senado.

Segundo o projeto, o 
juiz também poderá deter-
minar, como medida pro-
tetiva, que o agressor 
deposite a quantia em 
juízo, como caução por 
perdas e danos morais 
e materiais decorrentes 
da prática de violência 
doméstica. A intenção é 
garantir o pagamento da 
indenização.

Lista das 17
O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou a lista de 17 
empresas públicas que serão privatizadas até o final do ano. Guedes 
não adiantou o nome das empresas, mas disse que o governo vai 
acelerar o processo. “As coisas estão acontecendo devagar, vai uma BR 
Distribuidora aqui, daqui a pouco vem uma Eletrobrás, uma Telebrás, 
daqui a pouco vem também os Correios, está tudo na lista”. Guedes 
afirma que o governo atingiu, em agosto, a meta de arrecadação de 
recursos com privatizações, de R$ 80 bilhões, estipulada para todo o 
ano de 2019. “Na privatização nós vamos acelerar. E nós achamos que 
vamos surpreender”, disse.

‘Boom’ imobiliário
O presidente Jair Bolsonaro disse que a medida é um ganho 
para quem vai comprar e para os setores imobiliário e da 
construção. “Vamos, na medida do possível, dando sinais que 
queremos fazer um Brasil melhor para todos”. Para o presidente 
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José 
Carlos Martins, a medida deverá favorecer o mercado.

Valores
A nova linha traz uma taxa 
de 4,95% do valor financiado 
mais correção do IPCA. A 
porcentagem pode chegar 
a 2,95% do valor financiado 
para quem tem as melhores 
relações com o banco (ter 
conta no banco e apresentar 
baixo risco de inadimplência, 
por exemplo). Os valores serão 
corrigidos mensalmente, 
prestação a prestação, 
conforme o IPCA mais recente. 
Já a linha de financiamento 
praticada atualmente traz 
uma correção de TR mais 
9,75% do valor financiado. 
Essa porcentagem pode cair 
até 8,5%, sendo 8,5% para 
clientes com boas relações 
com o banco.

Prestações menores
O valor da prestação do 
financiamento será reduzido 
pela metade. “Um imóvel de 
R$ 300 mil, que hoje você 
começa pagando R$ 3 mil, 
você baixará, com 4,95% 
de taxa, de R$ 3.168 para 
R$ 2 mil. Se você chegar a 
uma taxa de 2,95%, você 
chega a uma redução de 
51% na prestação”. Caso o 
cliente não queira financiar 
com base no IPCA, temendo 
aumento na inflação, pode 
optar pela linha já usada. “Se 
houver receio, o cliente pode 
continuar com TR. Por causa 
do componente do IPCA 
mais volátil, a gente reduziu 
tanto, para 4,95%”, disse o 
presidente da Caixa.

Amauri Aparecido de 
Souza, associado do Sicredi 
de Assis Chateaubriand foi 
premiado no sorteio Seguro 
Residencial com um prêmio 
de R$ 10 mil. Os sorteios 
são realizados em parceria 
com a Mapfre, SulAmérica 
e Tokio Marine. Desde 
2008, o Sicredi já distri-
buiu R$ 4,6 mi em sorteios 
de seguros residenciais.
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De olho no nióbio
O deputado Evandro Roman 
(PSD-PR) lembra que esteve 
em setembro de 2017 
na região da Cabeça do 
Cachorro, no Amazonas, 
com o deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), entre 
outros parlamentares. “Em 
São Gabriel da Cachoeira, 
fronteira do Brasil com 
Colômbia e Venezuela, está 
a maior reserva de nióbio 
do planeta e pelo menos 
20 ONGs estrangeiras estão 
lá, não para preservar a 
floresta, mas para evitar 
a exploração do nióbio. 
Com isso, países europeus 
controlam o preço desse 
mineral raro”.

Promessa é dívida
O ministro Paulo Guedes 
(Economia) estima que o 
novo pacto federativo pode 
resultar no repasse de R$ 
500 bilhões em 15 anos 
a estados e municípios. A 
proposta está em curso no 
Congresso Nacional com as 
reformas da Previdência, 
tributária e política.

Superintendência
O deputado Ademar 
Traiano (PSDB), presidente 
da Assembleia Legislativa, 
vai liderar um movimento 
para a permanência 
da Superintendência 
da Receita Federal no 
Paraná. Os planos do 
governo federal preveem 
a unificação do órgão na 
superintendência de Porto 
Alegre. Os deputados 
Delegado Francischini 
(PSL), Professor Lemos (PT) 
e Hussein Bakri (PSD), líder 
do Governo, lembraram 
que o Paraná já reivindica 
a instalação de um tribunal 
federal e que a proposta do 
governo é um retrocesso 
e desconsideração com a 
importância do Estado. 

Autonomia nos gastos
A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara dos 
Deputados aprovou a PEC 
de autoria da deputada 
Luísa Canziani (PTB-PR) que 
garante a autonomia de 
gastos de recurso próprio para 
instituições federais de ensino 
superior. “As instituições 
precisam ser estimuladas à 
geração de recursos. Está 
na hora de repensarmos 
o financiamento do 
ensino superior e garantir 
sustentabilidade para 
nossas universidades e 
IFEs”, disse Luísa.

Nova frota
O ministro Luiz Henrique 
Mandetta (Saúde) garantiu ao 
prefeito de Perobal, Almir de 
Almeida (PSC) - presidente do 
Samu Noroeste -, a renovação 
das 24 ambulâncias do serviço 
que atendem quatro regionais 
de saúde (Umuarama, 
Campo Mourão, Paranavaí 
e Cianorte). Em 60 dias, 
as ambulâncias devem ser 
entregues na região, estima 
o deputado Luiz Nishimori 
(PL-PR), que acompanhou o 
encontro do prefeito com 
o ministro.

Urgência
A Câmara dos Deputados 
aprovou o requerimento 
de urgência ao projeto que 
autoriza a posse de arma 
em toda a propriedade 
rural. A medida permite que 
proprietário ou gerente de uma 
fazenda, maior de 21 anos, 
possa comprar e andar armado 
na extensão rural da fazenda 
e não apenas na sede. “Nós, 
que vivemos longe dos centros 
urbanos e do acesso à polícia, 
precisamos da extensão da 
posse por toda a propriedade. 
O produtor rural precisa 
defender a propriedade e a 
família”, disse o deputado Pedro 
Lupion (DEM-PR).

A Alep realizou três 
sessões plenárias na 
tarde de ontem (21), 
sendo uma ordinária e 
outras duas extras. Os 
deputados aprovaram 
em primeira, segunda e 
terceira votação o pro-
jeto de lei assinado pelo 
Executivo, que trata do 
reajuste salarial dos ser-
vidores públicos. A pro-
posta avançou na forma 
de uma subemenda ao 
substitutivo geral que 
inclui a palavra “parcial-
mente” ao trecho inicial 
do texto do substitutivo 
geral do PL que trata da 
reposição da data-base 
do funcionalismo.

O projeto define as 
datas e percentuais do 
reajuste. O índice total 
do reajuste é de 5,08%, 
com a aplicação de uma 
parcela de 2% em janeiro 
de 2020 e mais duas 
parcelas, de 1,5% cada, 
em janeiro de 2021 e 
em janeiro de 2022. O 
impacto total sobre a 
folha do Executivo será de 

Reajuste dos
servidores

R$ 2,1 bilhões. Segundo 
o governador Ratinho Jr 
(PSD), houve um esforço 
para adequar os índices 
de outubro e março, indi-
cados na proposta inicial, 
em uma única parcela de 
2%, em janeiro próximo, 
atendendo ao pedido dos 
ser vidores. O reajuste 
de 2% vai representar 
um aumento de R$ 
400 milhões na folha 
de pagamento do Exe-
cutivo em 2020. São 
R$ 15 milhões a mais 
do que o projetado no 
texto anterior.

O governador explica 
que a proposta encami-
nhada para a Assembleia 
é extremamente técnica e 
coerente com a situação 
econômica do Estado e do 
País. “Constatamos que a 
trajetória recente da eco-
nomia brasileira e o his-
tórico dos últimos cinco 
anos nos traz a obriga-
ção de sermos guardiões 
rigorosos do controle e 
do equilíbrio das contas 
públicas”, disse.

Ratinho Junior indica novo
diretor de regulação da Agepar

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior indi-
cou na quarta-feira (21) o 
coronel do Exército João 
Alfredo Zampieri para a 
diretoria de regulação 
econômica e financeira 
da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delega-
dos de Infraestrutura do 
Paraná (Agepar).

Com a medida, Zam-
pieri deixa a função de 
diretor do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER-Pr), cargo que ocu-
pava desde o início do 
ano. Em seu lugar assume 
Fernando Furiatti Sabóia, 
até então diretor-geral da 
Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística.
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Censo 2020 tem primeira
reunião de planejamento
A primeira reunião de planejamento e 

acompanhamento do Censo 2020, que 
será realizado pelo IBGE em todo o país, 
entre agosto e outubro de 2020, aconte-
ceu na tarde de ontem (21), na Prefeitura. 
Para o lançamento da contagem popula-
cional o prefeito Celso Pozzobom recebeu 
o chefe do IBGE no Paraná, Sinval Dias 
dos Santos, o presidente da Associação 
dos Municípios do Paraná (AMP) e prefeito 
de Pérola, Darlan Scalco, outros represen-
tantes do IBGE e líderes da sociedade 
civil organizada, entidades de classe e do 
setor governamental. “Os números do 
Censo ajudam a direcionar ações de 
governo e a planejar o futuro. Essas 
reuniões são importantes por unir a 
sociedade e ajudar a divulgar esse tra-
balho importante para a qualidade de 
vida da população”, justificou Azevedo.

PROCESSO SELETIVO
O processo vai contratar 104 

recenseadores e 15 supervisores em 
Umuarama e será utilizado Dispositivo 
Móvel de Coleta (DMC) para agilizar a 
transmissão dos dados.

Pozzobom destacou a impor tân-
cia das informações levantadas pelo 
instituto, que já ajudaram a melho-
rar os repasses federais na área da 

saúde, e da expectativa de atingir 
120 mil habitantes no Censo do ano 
que vem, considerando a demanda 
de serviços públicos. “Vamos usar os 
resultados para atualizar os repas-
ses federais e estaduais feitos ao 
município, com base no índice popu-
lacional”, apontou.

A expectativa é que todas as residências da cidade sejam visitadas, segundo o coordenador do Censo em 
Umuarama, Sebastião Aparecido de Azevedo

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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      Súmula de requerimento de Licença Prévia de Ampliação – LP-A

A. L. LONGUINI EIRELI (CNPJ: 28.366.929/0001-58), torna público 
que requereu ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a Licença Prévia de 
Ampliação (LP-A) para atividade de Comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores, localizada na Avenida Brasil, nº 2089 Cen-
tro, CEP: 87.400-000, Cruzeiro do Oeste/PR. Foi determinado devidos 
memoriais descritivos dos projetos e plantas baixa contendo o layout 
dos equipamentos, e estudos ambientais pertinentes.

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

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
22/7 a 22/8 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/19 860,50 4,75 -3,1%
FARELO ago/19 294,70 0,70 -4,4%
MILHO set/19 362,50 3,00 -14,2%
TRIGO set/19 462,50 2,50 -5,1%

Ações % R$
Petrobras PN +5,95% 25,45 
Vale ON +0,71% 44,15 
Brasil ON +5,72% 47,35 
Bradesco PN +1,97% 33,11 
Eletrobras ON +12,39% 45,00 
Cyrela Realt ON +8,15% 25,20

IBOVESPA: +2,00% 101.201 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 73,59 0,2% 10,0% 73,00
MILHO 27,02 0,1% -5,0% 26,50
TRIGO 46,50 0,0% -0,1% 48,00
BOI GORDO 151,06 -0,2% 0,6% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 106,55
Libra est. 0,8235
Euro 0,9009
Peso arg. 55,04

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,5% 4,0300 4,0310 +5,6%

PTAX  (BC) -0,4% 4,0248 4,0254 +6,9%

PARALELO -0,2% 3,9500 4,2600 +5,7%

TURISMO -0,2% 3,9500 4,2400 +5,7%

EURO -0,4% 4,4659 4,4682 +6,6%

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 21/08

Iene R$ 0,0378
Libra est. R$ 4,89
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.525,55 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/08

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 21/08 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 21/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 21/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 80,50 0,0% 9,5%
SOJA Paranaguá 86,00 0,0% 8,2%
MILHO Cascavel 30,50 0,0% -7,6%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

Comparsi assume e MDB passa a 
ter a maior bancada no Legislativo

Antonio Comparsi de 
Melo (MDB), deixou de ser 
suplente na tarde de ontem 
e assumiu a vaga de verea-
dor deixada por Marcelo 
Nelli (SD) na Câmara Muni-
cipal de Umuarama.

O ato de posse teve ‘tor-
cida organizada’ e faixa com 
as boas vindas estendida 
na vidraça do plenário.

No evento Comparsi ele 
discursou lembrando que já 
tem experiência como verea-
dor. Durante a gestão em 
que atuava com parlamentar, 

chegou a entrar em embates 
com o presidente à época, 
que era justamente Marcelo 
Nelli. Na tentativa de se ree-
leger, Toninho não conseguiu 
a vaga devido ao coeficiente 
eleitoral. “É uma felicidade 
enorme, pois nós já fomos 
vereador por quatro anos. 
Fomos muito bem votados, 
fomos a sétima votação, 
mas devido a coligação 
não entramos. Então esta-
mos aqui de novo, para um 
período curto, mas com cer-
teza com muita vontade”, 

disse. “Retornando, com 
a situação que talvez não 
era a esperada, mas foi o 
que a lei assim nos permi-
tiu”, argumentou.

Em seu discurso na Tri-
buna Livre, Comparsi ressal-
tou que estava nervoso, ao 
retornar á Casa de Leis. Ele 
afirmou que irá seguir seus 
princípios no trabalho legis-
lativo, defendendo a ética, a 
transparência, a legalidade. 
“Vou procurar defender estes 
princípios, além de trabalhar 
de uma maneira harmô-
nica, discutindo os projetos 
que venham a ser apresen-
tados, cumprindo a lei, o 
que me deixa muito feliz”, 
reforça o vereador, que pre-
tende ampliar e melhorar os 
debates e as discussões no 
parlamento. “Vou fiscalizar, 

Pretensões futuras
Em entrevista ao Jornal Tribuna Hoje News, Comparsi foi 

questionado sobre o futuro do partido MDB na política do muni-
cípio, pois agora possui dois representantes no Poder Legislativo 
(Comparsi e Ronaldo Cruz Cardoso), passando a ser maioria no 
Parlamento. O vereador, que também é presidente do diretório 

municipal afirmou que não aconteceram reuniões para discutir o 
futuro político do partido por enquanto, mas disse que há preten-
sões. “Ainda não definimos qual será o futuro do partido. Temos a 
maior bancada da Casa de Leis então, evidentemente o MDB vai se 

preparar esse organizar para as próximas eleições. Mas isso tudo 
vai começar agora. O partido estava aguardando uma linha de 

ação e agora (com duas cadeiras na Câmara) criou-se um fato para 
que a gente possa começar a conversar sobre o futuro”. 

TONINHO Comparsi fez o juramento 
do vereador e tomou posse na Câmara

ALEX MIRANDA

acompanhar a gestão pública 
e também fazer leis, que é 
nosso trabalho maior. Não 
serei um radical ao ponto de 
inviabilizar bons projetos, mas 
serei intransigente quanto aos 
projetos que possam prejudi-
car a sociedade”, acrescenta.
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Violência
contra idosos

Para  sens ib i l i za r 
a sociedade sobre a 
necessidade de iden-
tificar e combater os 
casos de violência con-
tra a mulher, o Cen-
tro de Referência em 
Atendimento à Mulher 
(CRAM) em conjunto 
com o Conselho Muni-
c i pa l  dos  D i r e i t os 
da Mulher (CMDM) e 
demais parceiros, tem 
real izado uma série 
de ações informativas 
dentro da campanha 
Agosto Lilás, realizada 
em alusão à sanção da 
Lei Maria da Penha.

Nesta quar ta-feira, 
21, os par ticipantes 
do grupo Vida At iva 
Melhor Idade que se 
reúnem para atividades 
no Salão Santa Clara, 
da Igre ja São Fran-
cisco de Assis, par tici-
param de uma roda de 
conversa com o tema 
“Violência doméstica 
em qualquer idade” e 
or ientações sobre o 
que fazer diante des-
tas situações.

A psicóloga do CRAM, 
Jôze Kelly Fator, ao 

lado da coordenadora 
Vanessa Luciane Nobre 
Pereira, da assessora 
Márc ia  Cr is t ina  de 
Souza, da assistente 
social Lourdes Scapin e 
da presidente do CMDM, 
Jônia Piveta, falaram 
sobre os vários tipos de 
violência (física, emocio-
nal, psicológica, patrimo-
nial e moral), o papel da 
Lei Maria da Penha e os 
atendimentos disponibi-
lizados pela Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia Social, por meio do 
CREAS e CRAM. A verea-
dora Ana Novais acom-
panhou a atividade.

“É  mu i t o  impo r -
tante ouvir a vítima, 
conversar  sobre os 
problemas, orientá-la 
e prestar  so l idar ie -
dade e, se necessá-
rio, denunciar o caso 
para a polícia, Guarda 
Municipal ou outros 
órgãos de defesa, pois 
essa atitude pode sal-
var uma vida”, comen-
tou a psicóloga. “mais 
impor tante que ju l -
gar, é preciso ajudar”, 
completou.

Semana da Paz em Casa
Jônia Piveta explicou que o Agosto Lilás tem o apoio do 

Conselho da Comunidade e envolve também a Semana da 
Paz em Casa. As ações buscam levar às escolas e demais 

redes de atendimento do município a prevenção da violên-
cia contra a mulher, para que o público tenha percepção 

do que é a violência doméstica e familiar e ajude a romper 
esse ciclo de violência.

Do seu, do nosso
Uma prova de que o Fundo 
Eleitoral de R$ 3,7 bilhões, de 
verba pública, que o Congresso 
Nacional quer aprovar para uso 
dos partidos nas campanhas 
municipais de 2020 é uma 
proposta temerária para o povo. 
O Tribunal Superior Eleitoral 
vota hoje relatório do ministro 
Jorge Mussi sobre a prestação 
de contas do PHS em 2018. 
Dos R$ 3,9 milhões usados 
pelo diretório nacional do 
fundo partidário, não há 
comprovação dos gastos 
de R$ 2,6 milhões - ou 
estupendos 84% da verba do 
seu, do nosso dinheiro.

Mais essa
Além de dobrar o Fundo 
Eleitoral, em projeto de lei que 
tramita na Câmara, uma ala 
da Câmara sonha em retomar 
o financiamento de empresas 
para políticos e partidos.

Deuses nos tronos
O Conselho Nacional do 
Ministério Público fechou 
o cerco a procuradores e 
promotores fora da linha. Já 
foram 26 punidos até julho - 
dois demitidos. Ok! Tudo bem! 
O xerifado não é imune à lupa. 
Mas vale perguntar: quando 
é que o Conselho Nacional 
de Justiça vai averiguar as 
condutas de alguns ministros 
do Supremo Tribunal Federal?

Barrado no PDT
“Donos” do PDT de 
Pernambuco, Zé Queiroz e o 
filho, Wolney Queiroz, querem 
melar qualquer intenção do 
deputado federal estreante 
Túlio Gadelha de se lançar à 
Prefeitura do Recife. Novato na 
legenda, Túlio ascendeu - e para 
muitos colegas foi eleito - por 
ser namorado da apresentadora 
de TV Fátima Bernardes.

Balançando...
O estilo político-marqueteiro 
do governador de São Paulo, 
João Dória (PSDB), começa 
a lhe dar dor de cabeça. Ele 
perdeu a primeira colocação 

no ranking de popularidade 
digital entre os governadores 
para o colega da Bahia, 
Rui Costa (PT), constatou 
sondagem inédita da Quaest a 
partir do software IPD - Índice 
de Popularidade Digital.

...nas redes
O IPD é uma ferramenta que 
acompanha, desde janeiro, 
a popularidade “digital” de 
governadores, prefeitos e 
congressistas.

Atenção, tropa!
No vídeo que flagra o 
sequestrador da Ponte jogando 
mochila no chão, os dois agentes 
de elite no front estavam 
cabisbaixos com foco no celular 
e não viram. Alvos fáceis.

Trator português
Integrantes da Associação 
de Hotéis e Restaurantes 
de Pernambuco fazem 
pressão em órgãos públicos 
para impedir que o grupo 
português Teixeira de Duarte 
construa megarresorte de 
mil apartamentos em Porto 
de Galinhas, destino praiano 
mais procurado da região. 
Citam até que os 70 hectares 
do empreendimento são terra 
da União.

Maresia comercial
A turma alega que o comércio 
local será fortemente 
afetado, com fechamento de 
pequenos bares e pousadas, 
e, consequentemente, 
desemprego.

Saúde & Leitura
O Rio de Janeiro já vive o clima 
da Bienal do Livro. A Fresenius 
Medical Care e o Projeto LER 
instalaram postos de troca de 
livros em clínicas de diálise em 
alguns bairros. Cada sessão de 
diálise dura quatro horas; e um 
livro é saudável companhia.   
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Umuaramense é preso
em SP com contrabando

Um homem de 31 anos, mora-
dor de Umuarama, foi preso na 
noite da terça-feira (20) por patru-
lheiros rodoviários estaduais do 
Estado de São Paulo. Ele foi acu-
sado de contrabando, pois foi 
flagrado transportando 17,5 mil 
maços de cigarros paraguaios na 
rodovia Jorge Bassil Dower (SP-
421), em Rancharia/SP. A prisão 
foi efetuada por uma equipe que 
atua no posto de fiscalização de 
Presidente Prudente/SP.

Os produtos contrabandeados 
estavam dentro de uma caminho-
nete Toyota Hilux, de cor preta com 
placas de Votuporanga/SP.

O condutor, que não teve sua 
identidade revelada pelos patrulhei-
ros, tentou escapar da fiscalização, 
mas foi capturado e confirmou ter 
sido contratado para entregar a 
mercadoria em um município do 
interior de São Paulo. Em seguida, 
foi levado à Delegacia da Polícia 
Federal de Presidente Prudente.

Servidores do Departamento Peni-
tenciário do Paraná (Depen) partici-
pam nesta semana na Penitenciaria 
Estadual de Cruzeiro do Oeste (Peco) 
de curso de formação de brigadistas, 
os instrutores da Escola de Forma-
ção e Aperfeiçoamento Penitenciá-
rio (ESPEN) que coordena o projeto 
em todo o Estado são brigadistas 
com especialização na área.

O projeto de formação de briga-
distas atende a necessidade das 
unidades prisionais em ter servi-
dores capacitados na prevenção e 
primeira intervenção em incêndios 
nos estabelecimentos prisionais, 
os servidores apreendem a con-
duta operacional em situações de 
emergências e incêndios, atuando 
na evacuação segura dos ambien-
tes, e formas de apoio e assesso-
ramento ao Corpo de Bombeiros, 
a identificação de produtos peri-
gosos, avaliação de riscos, aten-
dimento de primeiros socorros, 
combate aos princípios de incêndio 
visando a preservação de vidas e 
de modo acessório as instalações 
e patrimônio público.

Participam do curso de forma-
ção de brigadistas 90 servidores 
de Umuarama da Regional do 
Depen em Maringá.

O objetivo, com a formação de 
brigadistas, é dotar todos estabele-
cimentos com servidores brigadistas 
que possam colaborar com as ações 
do Corpo de Bombeiros em ocorrên-
cias nas unidades prisionais.

Servidores do Depen 
participam de curso de 

brigadistas na Peco

CAMINHONETE apreendida estava recheada com cigarros paraguaios

DIVULGAÇÃO

PMs e agentes do Depen de Cruzeiro do Oeste apreenderam maconha no banheiro do hospital 
de Cruzeiro do Oeste na terça-feira (20), ocasião em que um dos detentos da Peco fingia precisar 
de atendimento médico. Durante escolta de emergência até o banheiro do hospital, o interior foi 
revistado e a droga, que seria apanhada pelo detento, foi localizada na lata de lixo.

DIVULGAÇÃO
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Você é uma pessoa otimista e afe-
tuosa. No entanto, você está no 
caminho certo somente no aspecto 
da realização pessoal. Cuide da sua 
dieta e seria uma boa ideia ter uma 
atividade artística.

A união faz a força e você vai des-
cobrir isso. É hora de buscar apoio 
confiável. Deixe de lado formas 
negativas de pensamento. Isso lhe 
permitirá recarregar as baterias e se 
concentrar no que você realmente 
gosta em geral.

G
êm

eo
s Você estará menos emocional do que 

o habitual. Isso faz com que você seja 
muito eficaz em resolver determinadas 
situações. Você deveria tomar precau-
ções contra o frio e o vento. O ar não 
será um elemento amigável para você 
hoje.

C
ân

ce
r

Você está se sentindo mais sociável 
e aberto às ideias de outras pessoas, 
com uma perspectiva mais otimista. Sua 
melhor maneira de recarregar as baterias 
fisicamente e mentalmente seria fazer 
uma pausa e ouvir música ou fazer algo 
que você realmente gosta.

Este dia vai deixar você tonto! Não 
trabalhe tanto em pequenas coisas. 
A Terra está recarregando você com 
energia positiva. Faça uma pausa 
em sua rotina diária para evitar ficar 
estressado.

Sua visão a longo prazo está se tor-
nando mais clara e você tem as coisas 
que o irritam em melhor perspectiva. 
Você controla melhor as suas emoções 
e vai ganhar em energia. Você vai se 
sentir em melhor forma agora que está 
cuidando de suas reservas.

Uma imensa satisfação é iminente. 
Você vai encontrar um apoio positivo 
para finalizar seus projetos. A atmos-
fera em torno de você está muito ani-
mada, há um risco de diminuir sua 
energia. Procure ambientes calmos 
e ouça o seu corpo.

E
sc

o
rp

iã
o Você precisa reconsiderar a sua 

maneira de se aproximar das outras 
pessoas para conseguir o que deseja. 
Seja diplomático. Você geralmente se 
mantém em boa forma. Certifique-se de 
ir com calma quanto as suas emoções, 
mas esteja aberto a outras pessoas.

Movimentos planetários reacende-
rão seu próprio otimismo e o das 
pessoas ao seu redor. Você está em 
boa forma, mantenha o esforço que 
você fez com a sua dieta e as coisas 
vão ficar ainda melhor.

C
ap

ri
có

rn
io Você está pronto para perdoar e 

esquecer o passado, faça isso sem 
arrependimentos! Sua disposição 
meditativa está pedindo que você, 
com razão, tire um tempo para relaxar 
enquanto persegue os seus pensa-
mentos mais profundos.

A
q
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io

Um problema será resolvido sem 
esforço. Essa facilidade lhe dará 
asas. Algumas emoções subirão 
novamente à superfície e você con-
sequentemente terá dificuldade para 
controlar seus nervos quando fala.

Você terá que mostrar perseverança 
e diminuir o seu ritmo para ser capaz 
de se libertar de restrições. Evite dis-
cussões calorosas que gastam sua 
energia. Você vai vencer, não duvide. 
Meditar seria uma boa maneira de 
recarregar suas baterias.

N  o  velas
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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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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l RECORD

Malhação 
Anjinha, Jaqueline e Rita 

incentivam Raíssa, que teme 
por suas gravações para o con-
curso. Marquinhos gosta de 
saber que Nanda está afastada 
de Raíssa. Camelo aceita ajudar 
Raíssa, e Nanda se incomoda 
ao ver os dois juntos. 

Órfãos da terra 
Jamil garante para Laila que 

não dormiu com Dalila. Fauze 
encontra Robson pulando o 
muro da casa de Dalila e avisa 
à Polícia. Dalila é levada às 

pressas para o hospital. Fauze 
pede que Jamil avise a Rania 
sobre o estado de Dalila. 

A dona do pedaço 
Abel briga com Britney. 

Maria da Paz lamenta que 
Antero não a reconheça. 
Fabiana chantageia Otávio. 
Maria e Amadeu lamentam 
não encontrar o documento 
na casa de Antero. 

As aventuras de Poliana 
Nadine chama Marcelo 

para dançar, e o casal apa-
rece no fundo da foto de 

Sophie e Iure. Luisa descobre 
e fica enciumada. Mosquito 
e Rato conseguem invadir 
o Campo de Férias. Brenda 
encontra Mosquito, que diz 
estar do Campo como moni-
tor, e conta para Jeff que des-
confia da história. 

Cúmplices de um resgate 
Rebeca e Otávio chegam 

no hotel. Mateus entrega o 
dinheiro para seu pai. Pedro 
diz a sua família que descon-
fia que Antonela está men-
tindo para eles. 

Topíssima 
André é contido pelos poli-

ciais. Sophia chega ao hospital 
e é amparada por Antonio. Lara 
chega e faz um escândalo com a 
presença de Mariinha. A médica 
diz que Carlos teve um princípio 
de infarto, mas ficará bem. 

O rico e Lázaro 
Eliaquim é avisado sobre a 

presença de oficiais babilôni-
cos no palácio de Jerusalém. 
Asher estranha a tristeza de 
Uriel. Animada por saber que 
terá um marido obediente, 
Nitócris diz que deseja se 
casar com Nabonido. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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AVIADORSN
MEDIOUNIT
PRAMAISA
ODIVÃCT

ESTELIONATO

Cidade do
Vale do
Paraíba

(SP)

Molusco
tido como 
afrodisíaco

Paul
Cézanne,

pintor
francês

Uma das 
esposas de
Lameque
(Bíblia)

Opção aos
óculos, pa-
ra o míope

(pl.)

Labrador,
rottweiller
ou pastor-

alemão
Escritor de
"O Retrato
de Dorian

Gray"

Foco do
programa
"Luz para

Todos"

Rio 
suíço que
deságua 
no Reno

(?) Diego
de La

Vega: o 
Zorro (HQ)

Tecla ao 
lado do F1,

no com-
putador

"A ira (?)
má con-
selheira"

(dito)
Estrutura
tubular

orgânica
(Anat.)

Machado
de (?),

autor de
"Helena"

Espanhóis
islâmicos
batizados
após 1502

A parte
mais

íntima de
um ser

Via oral
(abrev.)

Estado
natal de

Marina Sil-
va (sigla)

Única 
letra com
cedilha

(?)-o-
Peso,

mercado
de Belém

"O (?)",
filme com
Leonardo
DiCaprio

Melindre
exagerado

(pop.)

O maior
dedo da

mão
(Anat.)

"(?) Dizer
Adeus",
sucesso 
dos Titãs

Crime como
a venda de
produtos 

falsificados

Romance
feminista
de Martha
Medeiros

O hemisfé-
rio acima 

do Equador
(abrev.)

Modelo
de carro
criado 

por Ford

Ritmo
musical
cubano

País
asiático
dividido
em 1948

(Hist.)

Unidade,
em inglês
Abrir (?):
desistir

(?) Silva:
atriz e apresentadora

6, em romanos

(?)-up: a 
comédia em

pé (ing.)
Ecoado

Rumar

Entrelaça
(tecido)

Ana Néri, 
enfermeira
Utensílios
eleitorais

Fruto rico em potás-
sio e vitamina C

Local de descanso 
dos tuaregues

Ivan Lins,
cantor

Pista como as de
Monte Carlo, Baku ou
Cingapura

(F1)

Meu, em
italiano

Do (?): ao
contrário

Animal,
mineral e

vegetal, na
Natureza

3/ada — mio. 4/kiwi — unit. 5/stand. 10/oscar wilde.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Desconfie 

do destino e 
acredite em 

você. Gaste mais 
horas realizando 
que sonhando, 

fazendo que pla-
nejando, vivendo 
que esperando 
porque, embora 

quem quase mor-
re esteja vivo, 

quem quase vive 
já morreu.

(Sarah Westphal)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje 
News que comemoram aniversário hoje -, Elaine 

Magalhães Vasconcelos, Nivaldo Soares Bernardes, 
Ermelinda Maria Alves Cardiga, Antonio Marcos de 

Melo. Da coluna: felicidades!

Salvem as datas!
A agenda deste segundo semestre vem 
com tudo e a cada semana o calendário 
acena com mais de um evento por dia. 

Vem ai uma verdadeira maratona!

Lazer 
Um bom programa 

para os que gostam 
de caminhar e presti-
giar as áreas de lazer 

da nossa cidade é 
visitar o Bosque Ui-
rapuru: uma beleza. 
Parabéns pelo cui-
dado e pelo espaço 
cheio de verde. Os 

domingos pela manhã 
são excelentes para 
conhecer e passear. 

Roda de Conversa 
Dia 31 de agosto, às 15h, no Kaskata acontece o pri-
meiro encontro Roda de conversa que surgiu da união 
de cinco mulheres, profissionais de diferentes áreas 

com o desejo de ajudarem outras mulheres a desperta-
rem o que há de melhor dentro de cada uma. A roda de 
conversa vem propor novos conhecimentos e um olhar 

sobre si mesma, sua autoestima, sua autoimagem, 
autoconfiança, através de práticas e estratégias profis-
sionais que tem mudado tantas vidas. Vale prestigiar. 

Feliz Aniversário
IVANILDO COUTINHO comemora idade nova nesta quinta-feira -, e com 
certeza recebe cumprimentos da sua legião de amigos, da família, dos 

sócios e funcionários do Grupo Uvel. Conectado com a vida, ele pertence 
ao grupo das  pessoas especiais que estão sempre de portas abertas para 

a arte de viver com alegria, gratidão e responsabilidade. 

LUCI LEMES 
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Mesa Redonda
Com uma programação voltada a sensibilizar e alertar sobre a violência contra mulher, o 
Conselho da Comunidade presidido pelo advogado Guilherme Meyer realizou várias ações 
durante a semana. Na sexta (23)  fecha  os eventos com  a segunda parte de uma mesa 
redonda  sobre o tema que acontecerá no Tribunal do Júri de Umuarama, das 9h às 11h.

Sucesso 
A Feira Ponta de Estoque de Umuarama 
que está em sua 44ª edição , começa 
hoje (22) e vai até no sábado dia 24 – 
no Parque de Exposições Dario Pimenta 
Nóbrega, com entrada franca e estacio-
namento idem. Todos os 104 estandes 
disponibilizados para a Feira Ponta de 

Estoque de Umuarama prometem descon-
tos incríveis, de acordo com a comissão 
organizadora do evento – considerado 
o maior de todo Noroeste do Paraná no 

segmento de vendas do varejo. 

* * * 
Confirmada a presença de empresas do 

ramo de confecções, calçados, jeans, trajes 
de festa (masculinos e femininos), biju-

terias e acessórios, blusas de lã, jaquetas, 
acessórios para celulares, artesanato, 

flores, estofados, poltronas, camas box 
e até materiais de construção, a grande 

novidade do ano. Os descontos prometem 
ultrapassar os 70%. A abertura acontece 

nesta quinta-feira, às 18h. 

Homens Unidos: jamais serão vencidos! 
A Secretaria Municipal de Umuarama em parceira com o Rotary Club Umuarama 
Catedral, Legião Feminina de Combate ao Câncer de Umuarama, Laboratório São 
Francisco, Escolas técnicas Professora Hilda Kamal e Eficaz, OAB, Sesc, Senac, 
SAMU, Unipar(Cursos de Farmácia, Medicina, Odontologia, Enfermagem, Nutri-
ção, Estética e Instituto Nossa Senhora Aparecida e Hospital Cemil, realizam 

sábado (24/08)  o dia “D” da Campanha Agosto azul - Saúde do Homem”, onde 
haverá várias ações para toda comunidade como: Exames de PSA para homens 

acima de 40 anos, como preconiza o Ministério da Saúde, Verificação de Pressão 
Arterial, Glicemia , Colesterol, orientações sobre automedicações e sal de ervas, 
obesidade mórbida e esclarecimentos sobre cirurgias bariátricas, orientações ju-
rídicas, avaliações odontológicas, de pele, tabagismo, orientações nutricionais, 
sala de vacinas, orientação sobre primeiros socorros, corte de cabelo, serviço 
de barbearia, massagem,  e muitas outras atividades. O dia “D” da Campanha 

Agosto azul - Saúde do homem, será realizado das 8h as  12h no CEM( Centro de 
especialidades Médicas) na Av. Rio Branco, ao lado do Pronto Atendimento.

Semana de festa e de alegria  na Familia Pugas. Na quarta (21) o casal come-
morou 20 anos de casados e amanhã (23) João Pugas recebe parabéns dos 
amigos e família pela idade nova. No clique: João, a esposa Val Correa Pugas, 
o filho João Vitor e o mascote da família Elvis. Da coluna: felicidades! 

 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
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
PRISMA 1.4 LT ...................................................... 16/17 ......................PRATA ...............................COMPLETO .........................................................R$ 48.900,00
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

Vende-se
02 lotes de 1.020m2 

cada um. Dentro da cidade 
de Eliza. 01 lote R$ 

40.000,00, 02 lotes por 
R$ 70.000,00. Obs.: na 

compra dos dois, pego um 
carro. Contato (44) 9.9974-
2794 ou (44) 9.8407-1674 

falar com Idelson
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Compartilhando 
Conhecimento   Teoria, 
prática, troca de ideias, 
curiosidades, interação 
e aprendizado. Tudo 
isso fez parte do projeto 
‘Compartilhando 
Conhecimento’, realizado 
em todas as Unidades 
da Unipar. Em Cascavel, 
evento aconteceu nos 
períodos da manhã 
e à noite, recebendo 
centenas de estudantes 
do ensino médio. A 
proposta é possibilitar 
aos jovens descobrirem 
um montão de novidades, 
entender a rotina de 
uma Universidade e 
aprender um pouco mais 
sobre as profissões de 
seu interesse ou futura 
profissão. O projeto foi 
composto por palestras, 
explorando temáticas 
da atualidade, como: ‘O 
mundo do trabalho para 
os ultra jovens (Você)’, 
‘Meu nude era só para 
você!’, ‘Afinal, podemos 
construir e salvar o 
planeta?’, ‘A igualdade 
Jurídica entre homem 
e mulher’, ‘O coração - 
órgão e emoção’, ‘Make 
Up: novas tendências’, 
‘Apareça bem na selfie: 
Melhore seu sorriso’, e 
‘Mundo moderno: Um 
mundo de loucos?’. 

Compartilhando 
Conhecimento 2   O 
projeto também foi uma 
oportunidade para os 

futuros universitários 
conhecer mais sobre 
assuntos que estão em 
evidência no mercado de 
trabalho. Em Francisco 
Beltrão, os mais de 20 
temas reuniram 570 
alunos, vindos de escolas 
da cidade e de outros 
municípios da região 
sudoeste. Descubra 
sua Profissão; Mídias 
Sociais (Facebook, 
WhatsApp, Instagram) 
– responsabilidades 
no uso das redes 
sociais; Atividade Física, 
sedentarismo e fatores 
de risco cardiovascular; 
Entre a razão e emoção: 
desvendando a anatomia; 
e Como controlar o 
estresse foram alguns dos 
outros temas. 

Compartilhando 
Conhecimento 3   Na 
Unidade de Guaíra, o 
projeto reuniu mais de 
400 alunos de escolas 
públicas e privadas. 
Meio Ambiente e a 
Globalização, Feminicidio, 
Corpo Humano: Estruturas 
e Suas Funções, Primeiros 
Socorros: Práticas 
Simuladas, Apresentação 
- desafio estrutural, 
Estética, Saúde e Bem-
Estar, Como Vencer a 
Crise: Empreendedorismo, 
Libras: falando com as 
mãos! e Pedagogia e 
a arte de ler e contar 
histórias foram alguns dos 
temas.

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

Copa da Amizade
No domingo (18) aconteceu a 

primeira semifinal da Copa Ami-
zade de Futebol Amador. O União 
Carboneira perdeu para Ki Delicia 
Salgados Santa Cruz pelo placar 
de 2 a 0. No outro jogo, o Serra 
dos Dourados foi der rotado 
pelo ACERU por 4 a 1, fechando 
assim a primeira rodada.

Domingo (25) será a segunda 
etapa entre ACERU x E.C 3 Pla-
cas na categoria aspirante, e no 
titular o desafio fica entre o União 
Carboneira e o E.C 3 Placas.

A Copa Amizade é um pro-
jeto realizado pela Secretaria de 
Espor tes e Lazer de Umuarama 
(Smel) a pedido da comunidade. 
Todos os distritos par ticipam da 
competição que está em sua pri-
meira edição. São 18 equipes que 
se inscreveram e houve a divisão 
em 2 grupos. A copa, que come-
çou em maio, está prevista para 
terminar em setembro.

PREMIAÇÃO
Os vencedores receberão pre-

miação em dinheiro, além de 
troféus e medalhas. O primeiro 
colocado fica com R$ 5 mil e o 
vice R$ 2.500. O ar tilheiro e o 
melhor goleiro também ganham 
R$ 500 cada. Na categoria 
aspirante a premiação é de R$ 
1.200 para o campeão e R$ 800 
para o vice.

3º Lugar
Na segunda (19) a disputa do 

3º lugar coroou o Paraíso Móveis 
Serra dos Dourados, que derro-
tou o Chopp Queens MC Papela-
ria. Nesta quinta, Paraíso Móveis 
Serra dos Dourados Futsal rece-
berá a premiação pelo 3º lugar 
com troféu e medalhas persona-
lizadas mais R$ 1 mil já o Chopp 
Queens receberá troféu e meda-
lhas pelo 4º lugar.
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Campeão do Citadino
Chave Prata sai na quinta

Na noite desta quinta-feira (22) o 
maior campeonato regional de futsal 
do interior do Paraná conhecerá o novo 
campeão da Chave Prata. A partida terá 
início às 20h no Ginásio de Esporte 
Professor Amário Vieira da Costa, a 
decisão será entre as equipes Ó o 
Gás x Vidro Mais Flávyo Tur Milani.

Nesta edição, houve novidades no 
sistema de disputa. São duas parti-
das (ida e volta), além da mudança 
com relação ao tempo de jogo, que 
foi cronometrado. No primeiro jogo 
da final ocorrido na segunda (19), 
a equipe Ó o Gás realizou uma das 
maiores goleadas do campeonato 
com o placar de 7 a 0.

A vitória na primeira decisão dá à 
equipe uma grande vantagem para o 

jogo desta quinta-feira, e para rever-
ter à situação, o Vidro Mais terá de 
vencer com sete gols de diferença. O 
número de gols marcados é critério 
de vantagem nas fases de quartas 
de final, semifinal e a final. Se o pla-
car for repetido, a decisão vai para 
cobranças de pênalti.

O Citadino chega à decisão após 

130 jogos disputados com fortes 
emoções, desde março. Trinta equi-
pes iniciaram a competição e agora 
as duas melhores estão em busca 
do prêmio principal, uma moto Honda 
0 km, enquanto o vice faturará R$ 
2.000, além de troféu e medalhas. 
Os finalistas também já garantiram 
acesso à Chave Ouro 2020.

Neymar de 
volta ao PSG
Neymar está de volta aos treinamentos 
com o elenco do Paris Saint-Germain. 
As atividades coletivas realizadas na 
segunda-feira e ontem (20) contaram 
com a presença do brasileiro após uma 
semana distanciado do grupo. A estreia 
diante do Toulouse, pelo Campeonato 
Francês no domingo, já tem o aval do 
departamento médico do clube, mas a 
entrada dele em campo será uma deci-
são da diretoria. Ela deve ser tomada 
até sábado, véspera da partida.

AS duas equipes que decidirão a final nesta quinta

ASSESSORIA
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