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Governador Ratinho 
Junior negocia a 
ampliação de voos da 
Azul no Paraná
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Parlamentar propõe 
a instalação de um 
Mercadão Municipal 
em Umuarama 

Vereador é preso em 
Altônia envolvido em 
fraude contra Copel 
e Sanepar

Anjos da Guarda
 Os PMs Jonathan de Souza Aguiar e Júlio Cesar Fagiolo foram os 
‘anjos da guarda’ de Robson Gomes, 39 anos. Eles patrulhavam 
pelas imediações do Lago Aratimbó, quando viram Gomes que 

se afogava. Imediatamente foram socorrê-lo. 
Eles não entraram na água, mas usaram a bandoleira da 

espingarda para resgatar o homem. Uma ambulância do Corpo de 
bombeiros prestou socorro ao rapaz que foi levado ao hospital.

Audiência pública do PPA
do Paraná em Umuarama

A audiência pública do Plano Plurianual 2020-2023 realizada na quarta-feira (28) em 
Umuarama teve participação de representantes da sociedade civil, autoridades, lideranças 

de diversos segmentos, do setor produtivo da região noroeste. Foram apresentadas as 
diretrizes do governo e recebidos questionamentos sobre os temas discutidos. l Pág. 8
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
06/09 - 00h11

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quinta

Minguante
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Nova
30/08 - 07h38


28 14 
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Quinta




24 13 


26 12

SextaSexta

Cheia
14/09 - 01h35

Sindicatos têm de se reinventar

Sol

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assist. 
Social dos Policiais Militares de São Paulo) - aspomilpm@terra.com.br 
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Dupla sena
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2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania
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Lotomania
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5º prêmio
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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ISAC NÓBREGA/PR

 De janeiro a agosto, foram registrados apenas 176 pedidos de 
abertura de novos sindicatos em todo o País. Números irrisórios 
se comparados aos anteriores, quando era pedida a criação de 
800 novas entidades por ano. O quadro decorre da reforma da lei 
trabalhista, em 2017, que extinguiu o recolhimento compulsório da 
contribuição dos trabalhadores, que carreava anualmente para os 
sindicatos a renda de um dia de trabalho de cada trabalhador com 
carteira assinada, inclusive os não sindicalizados. 

Em 2018, os pedidos de registro sindical caíram para 470 e só 
174 foram autorizados a funcionar. 

A reforma exigiu a autorização expressa do trabalhador para o 
desconto do seu dia de trabalho e esse item, que arrecadava R$ 
3,64 bilhões anuais, foi reduzido a R$ 500 milhões ano passado.

O fi m da compulsoriedade tirou da zona de conforto as entida-
des e seus dirigentes. Agora, para continuar existindo, o sindicato 
tem de prestar serviços e manter a satisfação do associado, que 
é seu cliente. A tendência é acabarem as mobilizações dedica-
das a sustentar candidaturas, ideologias políticas e interesses 
de dirigentes. As entidades terão de viver das mensalidades e 
da autorização do associado satisfeito para que seu empregador 
continue descontando o dia anual de contribuição sindical, antes 
obrigatório. A medida tente a oxigenar o meio.

A distorção vem desde a ofi cialização do movimento sindical 
brasileiro, na Ditadura Vargas. Para controlar os trabalhadores, o 
governo criou a contribuição compulsória e sempre manobrou o setor. 
Passaram-se mais de sete décadas, o País sofreu mudanças políticas 
e estruturais, mas os sindicatos continuaram no velho padrão que, 
fi nalmente, foi mudado em 2017. Tanto que somos o País do mundo 
com o maior número de sindicatos (17 mil), enquanto os outros mais 
sindicalizados são África do Sul e Estados Unidos 190, Reino Unido 
168, Dinamarca 164 e Argentina 91 sindicatos.

Sindicatos lutam para reconquistar o sustento compulsório. Difi cilmente 
isso ocorrerá, pois contraria todos os fundamentos da economia e, da 
própria representação trabalhista. É o choque de realidade...   

 Vice-almirante Ralph Dias da Silveira, subchefe de opera-
ções do Estado-Maior das Forças Armadas, sobre os primei-
ros resultados da Operação Verde Brasil, que reuniu várias 
agências em torno do combate aos incêndios na Amazônia 

Legal. Os parâmetros do Censipam (Centro Gestor e 
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia) indicam 

queda de 400 focos para 24 em Rondônia, nesta semana. 

“A avaliação é positiva. (...) 
Vimos que os focos de 

incêndio diminuíram bastante”.
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Voe Paraná
O Paraná passou a ter a maior malha aeroviária do País com 
o lançamento do programa Voe Paraná. O projeto atende 12 
cidades, de todas as regiões do Estado, com voos da Gol.
As cidades beneficiadas neste primeiro momento foram 
Paranaguá, Arapongas, Apucarana, Guarapuava, Campo 
Mourão, Francisco Beltrão, Paranavaí, Cianorte, Telêmaco 
Borba, Cornélio Procópio, União da Vitória e Guaíra.
De acordo com a companhia, os bilhetes começam a ser 
vendidos a partir de 2 de setembro e os voos regulares a 
partir de 22 ou 23 de outubro.

Reposição inflacionária
Todas as propostas preveem reajuste correspondente 
à reposição inflacionária de 4,94%, a partir de 1º de 
maio de 2019, relativo ao Índice Nacional de de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), registrado no período 
de 1º de maio de 2018 até 30 de abril de 2019. Os 
projetos seguem agora para as análises de outras 
Comissões Permanentes e, posteriormente, serão 
votados em Plenário.

Vencimentos dos servidores
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Alep 
aprovou ontem (28), pareceres favoráveis aos projetos 
de lei que tratam dos vencimentos dos servidores do 
Tribunal de Justiça (TJ-PR), da Procuradoria Geral de 
Justiça/Ministério Público, do Tribunal de contas (TC-PR), 
da Defensoria Pública e do Poder Legislativo.

Foz do Iguaçu
O governador comunicou 
executivos da Azul da 
liberação, por parte 
do governo federal, da 
ampliação da pista do 
Aeroporto Internacional 
de Foz do Iguaçu. A 
obra de 600 metros 
permitirá receber voos 
internacionais e deverá 
custar cerca de R$ 70 
milhões. Os recursos serão 
disponibilizados pela 
Infraero. “É inconcebível 
um brasileiro conhecer 
Miami e não conhecer 
Foz do Iguaçu”, afirmou 
o presidente da Azul, 
John Rodgerson.

Planejamento
De acordo com Rodgerson, 
a Azul estuda ampliar o 
número de deslocamentos 
para Foz, saindo de 
Guarulhos, em São Paulo. 
“Vamos fazer reuniões 
periódicas com o 
Governo do Paraná para 
avaliar o planejamento 
das ações”, disse.
Ratinho Jr destacou que 
Foz é o segundo maior 
destino turístico de 
estrangeiros do Brasil, 
atrás apenas do Rio 
de Janeiro. “Seremos 
o primeiro com essa 
maior oferta de voos 
internacionais”, ressaltou.

Rotas aéreas

A malha aeroviária do 
Paraná, a maior do País 
em voos regionais, vai 
ser reforçada. O Governo 
do Estado e a Azul Linhas 
Aéreas acertam os últimos 
detalhes para abrir a linha 
Umuarama-Curitiba. É a 
terceira nova rota dentro 
do Estado ofertada pela 
companhia apenas neste 
ano. Até agora, foram ini-
ciados os voos entre a 
capital e as cidades de 
Toledo e Pato Branco.

“A expansão deve 
continuar. Teremos boas 
novidades para anunciar 
nos próximos meses”, 
afirmou o governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior após reunião com 
o presidente da Azul, 
John Rodgerson, nesta 
quarta-feira (28), em São 
Paulo. Ratinho Junior lem-
bra que nesta semana a 
Latam também confirma 
a ampliação das opera-
ções no Paraná.

No encontro com a 
Azul, ficou estabelecido a 
formação de uma equipe 
de trabalho unificada para 
avaliar quais aeroportos 

estão em condições, 
seguindo as orientações 
da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac), de 
receber voos de aviões de 
maior porte ou ter amplia-
ção no serviço, como é o 
caso de Ponta Grossa.

Atualmente o Paraná 
é o terceiro Estado com 
o maior volume de ope-
rações da Azul, com uma 
média de 79 voos por dia 
decolando de oito cida-
des: Curitiba, Maringá, 
Foz do Iguaçu, Londrina, 
Cascavel, Ponta Grossa, 
Pato Branco e Toledo. 
São 52.838 assentos 
ofertados no total.

O modelo que será 
disponibilizado para voar 
entre Umuarama e Curi-
tiba é o ATR-72-600, com 
capacidade de 70 lugares. 
A intenção da companhia 
é que os voos ocorram, 
inicialmente, de segunda 
a sexta-feira. “Essa 
ampliação ajuda o Estado 
a regionalizar o investi-
mento, a levar empresas, 
emprego e renda para o 
interior do Paraná”, des-
tacou Ratinho Junior.

NO encontro, foi estabelecida a formação de equipe para avaliar quais aeroportos 
seguem as orientações da Anac

RODRIGO FELIX/AEN



04 GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 29 DE AGOSTO DE 2019

Mercadão
Municipal
O vereador Mateus Bar-

reto (Cidadania) apresentou 
uma proposição na sessão 
ordinária da última segunda-
-feira (26) para que a Pre-
feitura Municipal viabilize a 
construção de um mercado 
municipal em Umuarama. 
De acordo com o parlamen-
tar, o espaço serviria para 
abrigar bares, restaurantes 
e lojas que comercializas-
sem diversos produtos do 
gênero alimentício.

“Umuarama precisa de 
espaços atrativos para as 
famílias e para os jovens. 
O mercado municipal seria 
mais do que um impor-
tante espaço gastronômico 
na cidade. Seria um ponto 
turístico que atrairia pes-
soas de toda a região”, 
destaca o vereador.

Ainda, de acordo com 
Barreto, a construção do mer-
cado municipal colaboraria 
com a geração de empregos 
e renda no Município, visto 
que seria uma oportunidade 
de as pessoas empreende-
rem e venderem os mais 
variados produtos produzi-
dos em Umuarama e em 
toda a região.

A sugestão do vereador 
foi feita oficialmente através 
de uma indicação, pois par-
lamentares não podem criar 
projetos que demandem a 
criação de estrutura, gerando 
custas ao município. Proje-
tos de Lei desta natureza 
teriam que vir da iniciativa 
do Poder Executivo.

Barreto explica que a 
intenção da elaboração 
da indicação enviada ao 

prefeito, é que haverá gera-
ção de emprego e renda 
no município, além da 
valorização dos produtores 
da cidade, bem como de 
seus produtos, com valor 
agregado. “Alguns produ-
tos que são produzidos em 
Umuarama, não são encon-
trados em outras comunida-
des próximas. Temos um 
exemplo de um agricultor, 
morador em Umuarama, 
que produz carne de aves-
truz. Iguaria que poderia 
ser comercializada no Mer-
cadão Popular”, explicam, 
ressaltando sobre tempe-
ros, entre outras matérias 
primas, além dos produtos 
comercializados em outros 
mercados na cidade.

O parlamentar conta 
ainda que fará questão de 
conversar pessoalmente 
com o prefeito a respeito 
do assunto, apresentando a 
viabilidade e reforçando que 
Umuarama possui espaço 
comercial para a instalação 
de um Mercadão Municipal.

PARLAMENTAR justifica que a 
instalação de um mercado aumenta o 
número de empregos e a renda

Novo pregão
O chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, entregou ao presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Ademar Traiano (PSDB), o 
projeto de lei que aprimora o 
sistema de pregão eletrônico 
do Estado, reduzindo custos 
na compra de bens e serviços. 
“Estamos passando por um 
momento de profundas 
reformas e modernizando 
instrumentos de gestão do 
Estado e um deles é a lei 
de licitações, que já estava 
defasada. Queremos estimular a 
concorrência e, com isso, preços 
mais baixos. Com preços mais 
baixos teremos condições de 
investir em áreas essenciais”, 
disse Guto Silva. Acompanharam 
o líder e vice-líder do Governo, 
deputados Hussein Bakri (PSD) e 
Tiago Amaral (PSB).

Pacto federativo
O novo pacto federativo em 
gestão no Senado prevê que 
estados e municípios das 
Regiões Sul e Sudeste podem ter 
uma sobra de caixa de até R$ 50 
bilhões entre 2019 e 2026.

População
O Brasil já tem 210.147.125 
de habitantes, aponta o IBGE. 
Os dados detalham também 
a população nos estados. No 
Paraná, já são 11.433.957 
habitantes, um aumento de 
9,4% em relação a 2010. As 
maiores cidades do estado são 
Curitiba (1.933.105), Londrina 
(569.733), Maringá (423.666), 
Ponta Grossa (351.736), 
Cascavel (328.454) e São José 
dos Pinhais (323.340) - maior 
crescimento entre as maiores 
cidades do Paraná, de 22,3% 
em nove anos.

Reajuste
Os funcionários da 
Assembleia Legislativa terão 
reajuste salarial integral de 
4,94%. Os servidores do 
Judiciário, do Ministério 
Público, do Tribunal de 

Contas e da Defensoria 
também terão a reposição 
imediata e integral da 
inflação relativa a maio de 
2018 e abril de 2019.

Mulher na política
O deputado Paulo Litro, 
presidente do PSDB do Paraná, 
disse que o partido vai ampliar 
a participação da mulher na 
política. “Uma sociedade 
democrática necessita da 
participação efetiva das 
mulheres na política e o 
PSDB tem trabalhado para 
abrir esse espaço, buscando 
estimular o protagonismo 
de novas lideranças 
femininas no estado”.

Mulher II
Paulo Litro ressaltou que as 
mulheres correspondem a 52% 
dos eleitores do País, mas não 
têm representação condizente 
no Executivo ou no Legislativo. 
Hoje, o Brasil se encontra 
na 156ª posição no ranking 
mundial de representação 
feminina no Legislativo. Na 
eleição de 2018, foram eleitas 
77 deputadas federais e 13 
senadoras - 15% do total. Nas 
eleições de 2016, o cenário 
não foi muito diferente: 638 
prefeitas e 7.803 vereadoras. 
Nas 399 cidades do 
Paraná, 29 prefeitas e 476 
vereadoras se elegeram.

Livre da aftosa
Em audiência na Assembleia 
Legislativa, o secretário 
Norberto Ortigara 
(Agricultura) adiantou que 
o Ministério da Agricultura 
deve declarar o Paraná 
livre de febre aftosa sem 
vacinação ainda em setembro 
deste ano. A Organização 
Mundial de Saúde Animal 
deve chancelar o novo status 
paranaense em maio de 
2021. A estimativa é de uma 
economia de R$ 30 milhões 
aos produtores sem as 
despesas com a vacinação.
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R$ 290
MILHÕES
Infraestrutura rodoviária
DER e Rede de Integração

R$ 40
MILHÕES
Infraestrutura ferroviária
FERROESTE/SEIL/SEPL

R$ 20
MILHÕES

Segurança Pública
SESP

R$ 350 MILHÕES
PARA FINANCIAR 

PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA

E SEGURANÇA PÚBLICA.

O Governo do Paraná lançou o maior Banco de Projetos do Brasil, que vai  
financiar os estudos sobre obras em todo o Estado para reestruturação 
de rodovias, ferrovias e garantir mais segurança a todos os paranaenses.
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Pavimentação da Jaborandi
chegou à avenida Portugal
A pavimentação da 

Estrada Jaborandi che-
gou, em meia pista, ao 
Jardim Soluar, que dá 
acesso à Avenida Portu-
gal por uma via marginal. 
O trecho que ainda não 
recebeu pavimento já foi 
compactado e pintado 
com emulsão asfáltica. 
A conclusão do serviço é 
questão de dias.

A Estrada Jaborandi é 
a primeira das estradas 
rurais que a Prefeitura de 
Umuarama está pavimen-
tando. “Temos recursos 
federais, obtidos através 
de emenda ao Orçamento 
da União apresentada 
pelo ex-deputado Alfredo 
Kaefer, o investimento 
dos moradores benefi-
ciados com a obra, de 
acordo com a testada de 
suas propriedades, e uma 

A Escola Muni-
cipal Jardim Biri-
gui recepcionou 
pais e familiares 
dos alunos ontem 
(28) com um 
café da manhã 
colonial durante 
o encerramento 
do programa de 
ações voltado 

à integração da família à escola. A secretária municipal de Educação, 
Mauriza Gonçalves de Lima Menegasso, esteve presente e para-
benizou a iniciativa da direção e funcionários do estabelecimento. 
Conforme a diretora, Márcia de Sá, foram realizadas atividades ao 
longo de agosto com a participação dos pais. “Tivemos palestra com 
psicóloga sobre a relação pai e filho, brincadeiras, exposição de pro-
fissões dos pais, contos de histórias, enfim, uma série de ações visando 
consolidar a presença da família na vida escolar dos filhos. E o café 
colonial encerrou esta atividade”, acrescentou.

contrapartida do municí-
pio, em recursos próprios”, 
lembrou o prefeito Celso 
Pozzobom, ressaltando 
que “o resultado dessa 
união é uma estrada 
segura, confortável e de 
alta durabilidade. O trecho 
abriga grande quantidade 
de chácaras, agricultura 
familiar, uma área de pro-
teção ambiental (APA) e 
dá acesso à captação da 
água que é consumida 
pela nossa população”, 
reforçou o prefeito.

PROGRAMA
A obra marca o início 

do programa de pavimen-
tação de estradas rurais 
da Prefeitura. Pozzobom 
tem acompanhado a 
obra ao lado do secretá-
rio Isamu Oshima. A via 
terá 6 metros de largura, 
mais um metro de grama 

e um metro de área livre 
de cada lado. Serão 10 
metros de espaço para o 
tráfego, manobras de veí-
culos e apoio em caso de 
parada, totalizando 36,7 
mil m² de asfalto com 
ondulações (acompa-
nhando as microbacias) 
e faixas gramadas.

O projeto foi viabilizado 

com a adesão dos mora-
dores, que assumiram 
parte dos custos. O custo 
total foi estimado em R$ 
3,8 milhões, com R$ 2,9 
milhões rateados entre 
o município e os donos 
de áreas rurais ao longo 
da estrada e o restante 
assegurado por emenda 
parlamentar.

FOTOS: TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

ESTRADA rural está quase que totalmente asfaltada. A conclusão da obra se 
dará em alguns dias
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www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br -
Caixa Postal 1890 - CEP 70254-970 - Brasilia DF

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Horta no
Industrial

A Associação Vida e Soli-
dariedade ganhou ontem 
(28), do prefeito Celso Poz-
zobom e do vice Hermes 
Pimentel da Silva, uma horta 
comunitária, implantada pela 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura, que vai incrementar 
a alimentação fornecida dia-
riamente pela casa da sopa 
mantida pela associação, 
permitir doações a famílias 
carentes e a comercializa-
ção dos excedentes.

Esta foi a segunda horta 
comunitária entregue por 
Celso Pozzobom nas últi-
mas semanas – a primeira 
foi no Parque Jabuticabeiras 
e já tem a produção comer-
cializada entre a comuni-
dade, com preços popula-
res e renda revertida para 
entidade assistencial.

O envolvimento da comu-
nidade nas ações adminis-
trativas sempre foi buscado 
pelo prefeito. “Temos aqui 
um ótimo exemplo de par-
ceria, para melhorar a ali-
mentação das famílias do 
bairro e pessoas atendidas 
pela casa da sopa. Mas 
queremos a par ticipação 

da comunidade em outras 
ações nas áreas de quali-
ficação, saúde e educação, 
no combate ao mosquito da 
dengue, por exemplo. Tra-
tando toda a cidade como 
uma única comunidade con-
quistaremos muitos avan-
ços”, apontou Pozzobom.

A fundadora da Asso-
ciação, Maria do Carmo da 
Silva, ficou animada com 
a nova horta e disse que 
agora terá verduras para 
enriquecer as refeições ser-
vidas de segunda a sexta-
-feira, na casa da sopa.

“Preparamos e servimos 
cerca de 1.200 a 1.400 
refeições por mês, gratuita-
mente, para moradores do 
bairro, de outras regiões, 
pessoas de passagem e 
população de rua. Essa 
horta vai garantir um cardá-
pio mais variado. Também 
poderemos ajudar algumas 
famílias carentes que temos 
no Industrial e vender o que 
sobrar, para investir nas 
obras da associação”, disse 
dona Maria, agradecendo o 
apoio do município e do pre-
feito Celso Pozzobom.

PREFEITO Celso Pozzobom e vice, Hermes Pimentel entregaram a horta para 
dona Maria da Sopa

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Lábia de Palocci
Ex-todo-poderoso ministro dos 
Governos Lula da Silva e Dilma 
Rousseff, Antonio Palocci vai 
ganhando fama de cascateiro 
no Ministério Público Federal. 
Mesmo homologada, a delação 
de Palocci ainda incomoda 
muito os procuradores. Segundo 
investigadores consultados, 
várias informações carecem de 
provas. Ele citou, por exemplo, 
que passava dados do Comitê de 
Política Monetária (Copom, do 
BC) para o Bradesco e que teria 
indicado o presidente do Banco 
Safra. “Muitas coisas ele coloca 
apenas para demonstrar muita 
influência. Mas fica difícil de 
crer em tudo”, revelou um dos 
investigadores consultados 
pela Coluna. 

Extrato
Engana-se quem imagina que 
operação contra o banco BTG 
saiu da delação de Palocci. A 
ação foi feita com base nas 
informações das delações e das 
planilhas da Odebrecht.

Socialistas...
O PSB vai fazer uma 
autorreforma com vistas 
às eleições presidenciais. 
O pragmatismo da social-
democracia fica, claro. Mas o 
estatuto vai mudar. 

... Unidos
A cúpula socialista se reúne 
amanhã em Brasília para dar 
o pontapé do debate interno. 
Uma das mudanças previstas 
é o sistema de escolha da 
Executiva e do presidente. 

Tesouro
O total de investidores ativos no 
Tesouro Direto cresceu, em julho, 
3,39% em relação ao mês anterior. 
Já o crescimento no número 
de investidores cadastrados no 
programa atingiu seu segundo 
maior valor na série histórica: 
227.680, ou 5,23% a mais na 
comparação com junho, atingindo 
a marca de 4.578.915 pessoas. 

Juro de sempre
Os títulos mais demandados pelos 
investidores foram os indexados 
à taxa Selic, que totalizaram R$ 

1,31 bilhão, representando 
49,46% das vendas. 

Voto vencido
Com apenas oito deputados, o 
Novo passou a defender que o 
bilionário Fundo Eleitoral seja 
destinado à preservação da 
Amazônia. Mas na Câmara, e 
muitos no Senado, a maioria quer 
os R$ 3,7 bilhões do dinheiro 
público na mão para os votos.

Nade, baleia!
A ANP publicou lista das 12 
primeiras empresas inscritas 
para a 16ª Rodada de Licitações 
para petróleo e gás, em outubro. 
Entre os blocos que serão 
oferecidos, estão quatro da 
região de Camamu-Almada (BA). 
Há contestação de ambientalistas 
por ser área de procriação de 
baleias jubarte e de grande 
biodiversidade marinha.  

Prioridade rural
Em meio às queimadas na 
Amazônia, a bancada ruralista no 
Congresso Nacional trata de outras 
“prioridades”, como a aprovação 
da PEC 187/2016 que pretende 
permitir atividades agropecuárias 
em territórios indígenas. O texto já 
foi aprovado na CCJ da Câmara, sob 
a relatoria deputado ruralista Pedro 
Lupion (DEM-PR). 

Pá na mão
Nos bastidores, a bancada costura 
um acordo com a oposição para 
“desapensar” outra proposta (PEC 
343/17), que trata da mineração. 
A proposta conta com o apoio 
da secretária especial de saúde 
indígena do Ministério da 
Saúde, Sílvia Waiãpi. A Funai vê 
com bons olhos o agroindígena. 
Mas mineração, para todos, é 
um alto risco.
 
Pulso forte
Waiãpi disse em almoço a ruralistas 
sobre a PEC: “Ao trabalhar, e 
gerar sua própria renda, o índio 
tem todo o direito de comprar 
relógios e o que mais ele quiser”.
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Audiência pública do PPA
do Paraná em Umuarama

A audiência pública do Plano 
Plurianual 2020-2023 realizada 
na quar ta-feira (28) em Umua-
rama teve participação de repre-
sentantes da sociedade civil, 
autoridades, lideranças de diver-
sos segmentos, do setor produ-
tivo da região noroeste.

A audiência foi coordenada 
pelo secretário de Estado do Pla-
nejamento e Projetos Estruturan-
tes, Valdemar Bernardo Jorge, que 
reforçou a importância da partici-
pação da sociedade nos encon-
tros. “Esse é um momento muito 
importante porque nos permite tro-
car informações com a população, 
ouvindo contribuições que enrique-
cem muito o processo de elabora-
ção do Plano Plurianual”, disse.

Valdemar, que foi recepcionado 
pelo prefeito de Umuarama Celso 
Pozzobom e pelo prefeito de Cafe-
zal do Sul e presidente da Ame-
rios (Associação dos Municípios 
de Entre Rios) Marcio Marcolino e 
reforçou aos participantes que as 
seis audiências públicas do PPA 
que a secretaria está organizando 
são para ouvir a população. “Este 
governo pensa em fazer um pla-
nejamento com base no território. 
Cada região tem uma demanda 

Copel e Detran
Roberto Martins, representante da Copel (Companhia Paranaense de Ener-

gia Elétrica) fez um pronunciamento relativo ao planejamento para o sucesso e 
crescimento econômico das cidades, apresentando em linhas gerais, a distribui-

ção de energia elétrica.
O Coronel Cesar Vinicius Kogut, diretor do Detran – PR também se pronun-

ciou. Ele citou detalhes do programa Detran Participativo.
O objetivo geral da audiência foi definir as políticas, o planejamento, a exe-

cução, a coordenação e o controle das atividades ligadas ao desenvolvimento 
urbano e regional, ordenar o pleno desenvolvimento das cidades e direcionar 
recursos a programas, planos e projetos de desenvolvimento sustentável e de 

fortalecimento do aparato institucional dos municípios.

específica e, por isso, é neces-
sário ouvir sugestões do maior 
número de municípios”.

Durante a audiência foram 
encaminhadas perguntas e 
sugestões relacionadas aos 
programas do Plano de Governo 
apresentados no evento.

Além disso foram tratados 
assuntos relacionados ao Programa 

Desenvolvimento Sustentável das 
cidades e discutidas normas de 
gestão integrada, inclusiva e igua-
litária, em consonância com os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS) e a Agenda 2030, 
sem deixar ninguém para trás.

No cenário atual, foram analisa-
das as dificuldades das prefeituras 
para executar os serviços públicos 
locais (transporte coletivo, coleta 
de lixo e urbanismo); limites ao 
endividamento dos municípios 
e dificuldade em cumprir exigên-
cias legais para recebimento de 
recursos. Ainda foi analisada a 
carência de planejamento urbano 
e de projetos de infraestrutura 
nos municípios de pequeno porte 
e desigualdade entre as regiões 
paranaenses e entre municípios 
maiores e menores.

CELSO Pozzobom e Marcio Marcolino (Amerios) recepcionaram o secretário Valdemar Bernardo Jorge e 
representantes da Copel e Detran

ALEX MIRANDA
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Vereador envolvido em
fraudes é preso em Altônia

O vereador de Altônia, Alexandre 
José dos Santos (PSB), foi alvo de 
mandados judiciais na manhã de 
ontem (28), suspeito de envolvi-
mento em ações fraudulentas ajui-
zadas contra a Sanepar, Copel e 
TIM. As investigações da PC apon-
tam que ele seria responsável por 
recrutar as pessoas a moverem as 
ações contra as empresas, com 
a alegação de que seria possível 
ganhar dinheiro com a ação. A ati-
vidade da Polícia Civil é um des-
dobramento de uma operação que 
foi deflagrada na manhã da terça 
(27) para investigar possíveis frau-
des em ações ajuizadas por dois 
advogados de Altônia, que foram 
presos. Os bens dos suspeitos 
foram bloqueados e seus celulares 
e documentos apreendidos.

O nome do vereador foi citado 
nas investigações pelas testemu-
nhas, que relataram terem sido 
induzidas por Alexandre a move-
rem as ações. Na terça-feira, 
20 pessoas foram ouvidas pela 

Recuperada
Uma caminhonete Mitsubishi L200 
Triton, de ano 2009, de cor preta, 
foi tomada de assalto na tarde de 
ontem em Maria Helena por dois 
bandidos armados. Eles renderam 
os proprietários, que foram 
trancados dentro de casa, para 
que a dupla fugisse com o veículo. 
Como a caminhonete possuía um 
sistema de travamento, os bandidos 
a abandonaram na PR-323, 
proximidades da Retimar. A dupla 
não foi localizada.

Tombado com contrabando
Na manhã de ontem (28) um 
caminhão capotou nas imediações 
do trevo de Tapira, no acesso para 
Nova Olímpia. Não houve vítimas, 
mas de com a Polícia Rodoviária 
Estadual de Cidade Gaúcha, o veículo 
estava carregado com cigarros 
contrabandeados do Paraguai. Como 
o veículo foi parar fora da pista não 
houve interrupção no tráfego.

Polícia Civil. Antes de ser verea-
dor, Alexandre ocupava o cargo 
de conselheiro tutelar na cidade.

A OPERAÇÃO
Os dois advogados presos 

foram acusados de mover ações 
indenizatórias fraudulentas. Há 
mais de 3,8 mil processos ativos, 
sobrestados e arquivados contra 
as empresas Sanepar, Copel e 
TIM. Destes, 95% foram ajuizados 
pelos investigados. A operação é 

comandada pelo Núcleo da Divisão 
de Combate à Corrupção (DCCO).

DIVULGAÇÃO

INVESTIGADORES do DCCO da Polícia Civil na casa do vereador envolvido

DIVULGAÇÃO

PMs e agentes de cadeia 
realizaram uma operação 
‘bate-grade’ nas carceragens 
de Xambrê e de Pérola. Em 
Xambrê foram apreendidos 
quatro celulares, nove carre-
gadores, três baterias, uma 
máquina de tatuagem, um 
livro com imagens de tatua-
gens, estatuto e dicionário do 
PCC, 123gr de maconha, 
4,5gr de cocaína, dois litros 
de bebida alcóolica artesanal. 
Em Pérola, a ação culminou 
na apreensão de 24 celulares, 

23 carregadores, 14 baterias, três chips de celular; 129gr de maconha e 1,3gr de cocaína.
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estranha a presença de Paixão em seu 
apartamento. Rock conta para Téo que 
a fábrica de bolos será vendida. Agno 
não gosta de ver Cássia com Merlin e 
comenta com Lyris. Chiclete se irrita 
quando Abdias chega ao estúdio para 
falar com Vivi. Jô se enfurece quando 
Régis diz que quer reatar com Maria da 
Paz. Rock pede para Téo descobrir o que 
Fabiana tem contra Jô. Márcio e Paixão 
levam flores para Kim. Téo questiona Jô 
sobre Fabiana. Rock conta a Maria da 
Paz que Jô venderá a fábrica de bolos.

As aventuras de Poliana 
As crianças do Clubinho deliberam 

sobre contar aos seus pais sobre a des-
coberta na casa de Pendleton. A notícia 
sobre o braço mecânico de Sophie se 
espalha rapidamente. Ao ver o braço 
de Sophie, Bento fica esperançoso de 
que haja uma maneira de voltar a andar. 
A segunda fase do game é iniciada no 
Campo de Férias. A palavra “Fraude” 
surge pixada no logotipo da O11O. 
Dando seguimento a competição, as 
crianças começam a trabalhar no projeto 
tecnológico proposto pela O11O. Pendle-
ton intima Roger, Fernanda, Waldisney e 
Nadine e desconfia de que algum deles 
possa ser o misterioso “VC”.

Cúmplices de um resgate 
Luiz coloca seu carro a venda. Anto-

nella conta sua história para Nina e 
pede para ela não contar nada a nin-
guém. Alícia renuncia o cargo de síndica 

e Meire desiste de sair do condomínio. 
Regina diz a Ofélio que ele não sairá 
mais sozinho com Manuela. Como um 
funcionário do estoque da confecção 
havia se demitido, Clara oferece a vaga 
para Luiz e ele aceita. Safira conversa 
com Ber ta e propõe uma sociedade 
numa nova confecção.

Topíssima 
Graça fica aliviada ao saber que Jade 

está a salva. Andrea pede para passar a 
noite na casa de Fernando. Clementina 
busca a menina e a leva de volta para a 
casa de Sophia. As irmãs se entendem. 
André é acusado de ter ajudado na fuga 
de Taylor. Graça diz que cuidará de Jade. 
Bruno assiste, atento, a reportagem 
sobre a fuga de Taylor. Paulo Roberto fica 
satisfeito ao saber que Lara decidiu tirar 
Sophia da presidência do Grupo Alencar.

O rico e Lázaro 
Neusta escolhe Edissa, sua nova 

serva. Zedequias menospreza as profe-
cias de Jeremias. Nebuzaradã rouba um 
selo de carta de Joaquim. Zac incentiva 
Asher a casar com Joana. Joaquim se 
apaixona por Edissa. Sem saber que 
o rapaz é filho de Neusta, a serva fala 
mal da rainha de Judá. Nabucodonosor 
ordena a morte de todo hebreu cativo 
que se rebelar. Nebuzaradã chega tra-
zendo uma mensagem com o selo de 
Joaquim e avisa que o príncipe é o trai-
dor, o verdadeiro responsável por incen-
tivar a rebelião dos escravos.
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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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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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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-
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Stella pede que Adamastor mantenha as
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Malhação 
Carla pensa em denunciar quem pos-

tou o suposto vídeo de Raíssa. Milena 
e Sara se divertem com Daniel. Karina 
disfarça seu comportamento para César. 
Max arma para Rita dormir com Guga. 
Madureira se aconselha com Marco 
sobre o problema de Raíssa. Beto vai ao 
médico e descobre que possui HPV. Max 
pede que Guga convide Rita para jantar. 
Guga afirma que não está preparado 
para se revelar para seus pais. Filipe 
conta para Rita sobre o flagra que Lígia 
deu em Tadeu. Beto revela para Meg que 
tem HPV. Felipe e Rita se beijam.

Órfãos da terra
Salma leva Mágida para conhecer 

Aline. Missade não consegue conversar 
com Padre Zoran. Mágida se recusa a 
deixar que Salma mantenha contato com 
Aline. Jamil se oferece para conversar 
com Mágida. Dalila vibra com a finali-
zação de seu plano. Bruno ajuda Nor-
berto com as finanças da imobiliária. As 
clientes do salão de Marie se encantam 
pelas roupas de Martin. Ester marca o 
teste de Latifa na sinagoga. Jean volta 
ao Instituto e é recebido com festa. 
Mágida é hostil com Jamil e o ofende 
na frente de Laila.

A dona do pedaço 
Kim tenta dispensar Paixão. Ama-

deu revela a Maria da Paz que Régis 
tentou defendê-la na delegacia. Kim 

Alberto faz uma 
surpresa para Paloma

Em Bom Sucesso, Marcos afirma que 
todo mundo sabe que Mário é apaixonado 
por Nana. Gisele acredita que as pessoas 
mencionadas no livro de Silvana processarão 
a atriz. Nana despreza Diogo. Alberto para-
beniza Nana e Marcos pela edição do livro 
de Silvana. Leo finge para Glaucia que está 
doente, a fim de ficar com Marie. Nana per-
doa Diogo. O diretor da novela avisa a Silvana 
que irá processá-la se houver alguma inver-
dade sobre ele em seu livro. Alberto faz uma 
surpresa para Paloma.
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Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas 
próximas a você. É um dia para surpresas. Você está 
pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e a sua 
mente está cheia de novas ideias. Planeje suas ativi-
dades em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Remoer o passado significa que você não se atreve 
a avançar para o futuro. Obtenha algumas ideias 
novas! Você se sentiria mais feliz se abandonasse 
as questões que lhe incomodam de uma forma 
racional.

Você vai aprender mais sobre uma pessoa próxima. 
Seja discreto! Você sente um desejo irresistível de 
saborear os prazeres da vida, mas luta contra isso 
porque é incapaz de relaxar.

Você vai se sentir mais otimista novamente por ter 
feito uma escolha definitiva. Sua saúde é instável e 
inadequada para suas atividades. Os altos e baixos 
que você está sentindo são sinais de fadiga mental.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emocional 
e a sorte está com você para o estabelecimento de novos 
contatos. Você está desperdiçando tempo demais com 
assuntos triviais e isso o está desgastando. Você não 
precisa olhar muito longe para ver porque está cansado.

O seu espírito alegre será muito evidente em todas 
as áreas como pano de fundo para tudo que você 
faz. Você deve rever sua rotina para encontrar um 
melhor equilíbrio e mais estabilidade na sua saúde 
e no seu estilo de vida.

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

A agressão de pessoas ao seu redor está fazendo 
você se sentir doente. Tire um tempo para voltar 
a ambientes calmos. Você não terá tempo para 
pausas hoje, então você seguirá o ritmo ou fará 
muitas coisas.

Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo 
de ontem, as coisas positivas estão no horizonte. 
Sua distração está crescendo e você está encon-
trando dificuldades para achar uma medida de 
calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

Nada vai estragar o seu bom humor hoje! Os céus 
estão sorrindo para você e o sentimento será recí-
proco. Suas dúvidas não afetam as suas perspec-
tivas ou as suas relações com os outros, o que faz 
uma existência perfeita - ou quase.

Sua autoconfiança está melhorando, é hora de 
conversar com franqueza com alguém que você 
conhece. Seu corpo precisa de recarga, seria bom 
fazer um passeio e respirar um pouco de ar fresco.

Uma imensa necessidade de ação faz você tomar 
decisões precipitadas. Seja objetivo em suas esco-
lhas. Você deveria se retirar a um lugar campestre 
por alguns dias para diminuir a tensão psicológica. 
Certifique-se de ter algum tempo para si mesmo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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OA
EXPEDIENTE

IATESIC
GUCATIVO

DESTILARIA
NAMORSA

D

INONM
DOCUMENTOS

LELEE
GDÃ

GIROSCOPIO
QODAEG

MUSEOLOGIA
IOAWATT
DD

ONASAM
GORGONZOLA

Horário
de funcio-
namento
bancário

Que foi
dita ou

feita outra
vez

Barco co-
mum no
porto de
Mônaco

Sozinho,
em inglês

Imposto
declarável 
até abril
(sigla)

Fábrica de
bebidas
como o
uísque 

Condição
do pássa-
ro engai-

olado

O ato
jurídico

da pessoa
incapaz

Feito do
mesmo
material

que a vela

(?) Lucas,
o padro-
eiro dos
médicos

Zé (?),
primo do

Chico 
Bento (HQ)

Substância
que corri-
ge solos
ácidos

Cavalo
alado

mitológico

Dispositivo
do piloto 

automático
de aviões

Dante
Alighieri,

poeta
florentino

Élio
Gaspari,
jornalista
carioca

Alma ou
sopro

vital, no 
Hinduísmo

Estudo da 
conserva-
ção de pe-
ças antigas

Inventor da
moderna
máquina
a vapor

Queijo
italiano

com veios
azulados 

(?) Flor,
criação 
de Jorge
Amado

Tio (?),
figura que
simboliza
os EUA

A terceira
vogal

Forma de fazer reivindicações e
organizar mobilizações através

da internet
Verbo de ligação

Narcóti-
cos 

Anônimos
(sigla) 

São exigi-
dos por
policiais

em Blitzen

Persona (?) grata: a
visita indesejada

(?)-bom, doce
nordestino de banana

Outubro

(?) para o almoço,
direito garantido às

domésticas em 2013

Um dos combustíveis de
foguetes
(Astron.)

Triste, 
em inglês
Memória
de micros

Ditongo
de "coifa"
Cão, em
inglês

3/dog — non — rom — sad. 4/nego. 5/alone.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Vamos pular?
Para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física,  a 

Unipar convida população para uma ação na Praça Santos Du-
mont O evento será no sábado, dia 31, das 10 às 17h, quando 
a comunidade poderá participar de diversas atividades educati-

vas e recreativas. Prestigie a nova praça e movimente-se.

“ Sobre o perdão: 
nós nunca per-
doamos o ato. O 
abuso, a trapaça 
financeira, a infi-
delidade em si são 
imperdoáveis. O 
ato está marcado 
na nossa vida e 

não pode ser apa-
gado. Perdoamos, 
sim, a pessoa que 

praticou. 
( Psicanalista 

Moises Groisman)

Papa Pilhas!
O descarte correto de ‘pilhas usadas’ faz 
um bem ao meio ambiente. E para os que 
querem descartar corretamente, no hall da 
Prefeitura Municipal tem o papa pilhas. 
Ontem levei uma sacola de pilhas usadas 

e fiquei aliviada. Faça o mesmo. 

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tri-
buna Hoje News que comemoram aniver-
sário hoje -, João Ricardo Sposito, Cyntia 
Danielle Paiva Leite, Protogenes Marques 

Guimarães Junior e  Carlos Molino da 
Silva. Da coluna: felicidades!

PORTRAIT
Em clima de aniversário o ‘zoom’ de hoje vai para 
Adriana Pessoa Moro, na foto com o maridão Mar-
cos Moro. Ela, é a  presidente recém empossada 

na confraria Parceiros do Vinho, e comemora idade 
nova nesta quinta-feira  cercada da família e 

dos amigos. 

THIAGO CASONI
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Chá das Domadoras 
O Chá das Domadoras do Lions Clube de Umuarama 
acontece no  sábado (31) a partir das 15h, na Toca 

do Leão. Uma tarde beneficente com muitos brindes e 
menu espetacular. Convites à venda.

Roda de Conversa
O sábado (31) também ganha um bate papo com as profissionais 
de saúde -,  Fabiana Ignês, Josiane Rahal, Andréa Sefrian Martins, 
Jaqueline Benetatti e Camila Midori com dicas para aprendizado e 

motivação. Às 15h30, no kaskata Buffet. Convites limitados. 

Feliz Aniversário
O Coro Unipar prestou uma home-
nagem a Carlos Eduardo Garcia, na 
sexta, 23, pela passagem do seu 

aniversário, em 6 de agosto. O Rei-
tor da Unipar costuma dizer “que 
comemora o mês inteiro”. Sabendo 
disso, os cantores regidos pelo mú-
sico Marco Aurélio ficaram bem à 

vontade para demonstrar toda a ad-
miração que têm pelo líder da Uni-
par, que recebeu a todos com muito 

carinho. No repertório, Rita Lee 
e, claro, o Parabéns a Você. Carlos 

Eduardo amou a surpresa! 

 No topo!
O Aeroporto Internacional Afonso Pena, foi o mais 
bem avaliado do Brasil no segundo trimestre de 
2019, de acordo com a Pesquisa de Satisfação de 

Passageiros e de Desempenho Aeroportuário, divul-
gada pelo Ministério da Infraestrutura. O terminal 
curitibano conquistou nota de 4,72 em uma escala 
onde a pontuação máxima é 5. A pesquisa avalia 

trimestralmente os 20 aeroportos com maior movi-
mentação no Brasil.

ASSESSORIA
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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 ................................................17/17.........................CINZA ....................COMPLETO ..................................................R$ 39.900,00
ONIX 1.0 LT ................................................17/18.........................PRATA ....................COMPLETO  .................................................R$ 44.900,00
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 LT 2.8 4X4 AT .....................................14/15.........................BRANCO ...............COMPLETO, AUT........................................R$ 93.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .....................................16/17.........................BRANCO ...............COMPLETO, AUT..................................... R$ 109.900,00
SPIN LT 1.8 AT ...........................................12/13.........................PRATA ....................COMPLETO, AUT........................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 AT ...........................................13/14.........................PRETO ....................COMPLETO, AUT........................................R$ 39.900,00
TRACKER 1.8 LT ........................................15/16.........................PRATA ....................COMPLETO, AUT........................................R$ 63.900,00
TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT .............13/14.........................BRANCO ...............COMPLETO, AUT, COURO, 7L ............ R$ 116.900,00
TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT .............14/15.........................PRETO ....................COMPLETO, AUT, COURO, 7L ............ R$ 125.900,00
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

EXPEDITO FERREIRA DINIZ, firma 
inscrita nº CPF 555.703.139-15, 
situada na Avenida São Paulo, 
4659, Zona II CEP: 87501-420, 
nesta cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica o 
extravio do ALVARÁ DE LICENÇA 
Nº 22.094. Com esta publica-
ção o mesmo fica sem nenhum 
efeito legal. 
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Direito   Para a abertura 
da Semana Acadêmica 
do curso de Direito, 
a Unipar de Cascavel 
recebeu o perito legista 
Francisco Moraes 
Silva, de Curitiba. Com 
56 anos de atuação, 
o especialista propôs 
um bate-papo sobre 
as várias aplicações da 
medicina legal no Direito 
Penal e no Processo 
Penal. Outro convidado 
veio de Maringá, o 
doutor em Direito Penal, 
professor Almir Santos 
Reis Junior. Autor de livro 
na área, o Dr. falou sobre 
Loucura Criminosa e seu 
reflexo no Direito Penal 
- da imputabilidade 
penal por meio da 
construção psico-
quântica do conceito de 
doença mental. Projeto 
anticrime foi outro tema 
abordado. Durante 
toda a Semana, o curso 
participou também do 
Programa Justiça no 
Bairro. 

Atividades esportivas   
O curso de Educação 
Física, Unidade de 
Francisco Beltrão, foi 
convidado para organizar 
atividades esportivas e 
recreativas aos alunos 
do ensino fundamental 
e médio do Colégio 
Estadual Reinaldo Sass. 
Via projeto de extensão 
Esporte na Universidade, 

a inciativa contemplou 
mais de 500 alunos. 
Os acadêmicos do 3º 
e 4º anos elaboraram 
diferentes atividades 
motoras, como os 
jogos de Vôlei, Futsal, 
Basquete, Tênis de 
Mesa, Dança, Xadrez, 
que exigiram dos alunos 
agilidade, velocidade, 
coordenação, ritmo, 
precisão, raciocínio 
lógico, além do trabalho 
em equipe. 

Teatro   Com plateia 
formada por mais de 
quinhentas pessoas, 
o Pitoresco Grupo 
de Teatro da Unipar 
de Umuarama se 
apresentou no 2º Fórum 
Intermunicipal de 
Educação do município 
de Guaíra. No palco, os 
atores causaram risos e 
reflexão apresentando 
ao público esquetes 
teatrais sobre assuntos 
de cunho social. Para o 
coordenador do grupo, 
o ator Luiz Fernando 
Guarnieri, fomentar 
a arte e a cultura em 
qualquer meio é sempre 
de grande valia. Ele 
afirma que essa foi mais 
uma oportunidade de 
levar o teatro às pessoas 
que tem pouco acesso 
à cultura e reforçar a 
importância da reflexão 
sobre temas importantes 
do nosso cotidiano.

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

O IBGE divulgou ontem (28) a 
população estimada dos municí-
pios brasileiros. Umuarama passa 
a contar com uma população de 
111.557 pessoas. Em 2018 con-
tava com uma população estimada 
de 110.590 habitantes, ou seja, 
para este ano são 957 pessoas 
a mais, o que corresponde 0,87% 
de elevação.

O último Censo oficial foi reali-
zado em 2010 e registrou 100.676 
moradores em Umuarama. Desde 
então, houve um aumento popula-
cional de 10,80%, correspondente 
a 10.881 habitantes. Em 2020 um 
novo Censo será realizado.

BRASIL
Estima-se que o Brasil tenha 

210,1 milhões de habitantes e 
uma taxa de crescimento popu-
lacional de 0,79% ao ano, apre-
sentando queda do crescimento 
quando comparada ao período 
2017/2018, conforme a Projeção 
da População 2018.

A cidade de São Paulo continua 
sendo a mais populosa, com 12,25 
milhões de habitantes, seguido pelo 
Rio de Janeiro (6,72 milhões de habi-
tantes), Brasília (3,0 milhões) e Sal-
vador (2,9 milhões). Juntos, os 17 
municípios brasileiros com população 
superior a um milhão de pessoas 
somam 46,1 milhões de habitantes 
ou 21,9% da população do Brasil.

Serra da Saudade (MG) é o 
município brasileiro com a menor 
população, 781 habitantes, 
seguido de Borá (SP), com 837 
habitantes, e Araguainha (MT), com 
935 habitantes.

As estimativas populacionais muni-
cipais são parâmetros do Tribunal de 
Contas para o cálculo do Fundo de 
Participação de Estados e Municípios 
e referência para indicadores sociais, 
econômicos e demográficos.

Umuarama estima
111 mil habitantes
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Ginastas representam
Umuarama no RS

Três jovens ginastas de Umuarama 
que treinam na Academia Prósport, par-
ticiparam no último final de semana de 
um campeonato no rio Grande do sul. 
Flávia Caroline, de 14 anos, Lorena 
Mingareli, de 15 anos e Hellen Cajueiro 
de 17 anos, representaram Umuarama 
no Torneio Regional Sul de Ginastica 
Rítmica em Porto Alegre. Elas compe-
tiram nas modalidades adulta e juvenil. 
O torneio teve início na segunda (19) e 
seguiu até o domingo (25).

Flávia Caroline se apresentou com 
os aparelhos maças e fita na catego-
ria juvenil N II. Já Lorena, fez apresen-
tações com o arco e com a bola, na 
categoria adulta N I. a atleta Hellen 
também usou o arco e a bola em sua 
apresentação na categoria adulta N I.

A melhor classificação ficou para 
Hellen que alcançou o 11°lugar na 
geral em seu nível I. Lorena ficou em 
5° lugar no aparelho arco do nível II.

PRÓXIMOS DESAFIOS
Flavia Caroline embarcou ontem 

(28), junto com outras seis atletas 
de Umuarama, para par ticipar do 
Campeonato Paranaense Juve-
nil que acontecerá em São José 
dos Pinhas (RMC) entre hoje (29 
de agosto) e 8 de setembro. De 

acordo com as garotas, a par ticipa-
ção delas no torneio foi de extrema 
impor tância, pois puderam ter o 
desempenho avaliado para melho-
rar a qualidade das apresentações 
nos próximos desafios.

O Núcleo Regional da Educação 
(NRE) de Umuarama realizou em Cru-
zeiro do Oeste a 3ª etapa do 14º Circuito 
regional de xadrez escolar. O objetivo foi 
difundir a prática da modalidade entre as 
escolas e aumentar a integração entre 

Xadrez em Cruzeiro do Oeste
os participantes. Cerca de 300 enxadris-
tas participaram da competição repre-
sentando Alto Piquiri, Altônia, Cruzeiro 
do Oeste, Cafezal do Sul, Douradina, 
Ivaté, Maria Helena, Perobal, São Jorge 
do Patrocínio, São Tomé e Umuarama.

O circuito terá mais duas etapas 
em Ivaté (18/09) e Altônia (17/10). 
Depois os enxadristas e escolas que 
obtiverem maior pontuação serão pre-
miados com medalhas e troféus em 
um coquetel no NRE.

FLAVIA (de colã), embarcou ontem para o Campeonato Paranaense Juvenil. Atrás, as colegas Helen e Lorena

DIVULGAÇÃO
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