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Parceria entre a 
Secretaria de Segurança 
e a Copel facilitará o 
mapeamento de crimes 
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Rodovia da morte
Aciu realiza sábado 
consulta gratuita ao SPC 
e Serasa no programa 
“SPC na Praça” 

Vândalos destroem 
pias montadas numa 
bancada de granito no 
banheiro da rodoviária 
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UMUARAMA

Acidente no final da tarde de ontem (12) na PR-323 perto de Cianorte, tirou a vida de um 
umuaramense. O homem de 27 anos conduzia um VW Gol, quando colidiu frontalmente contra 

um ônibus da empresa Expresso Maringá. 
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Projeto Escola Sem Partido  
será discutido pelos deputados
O projeto de lei que institui no sistema de ensino estadual o Programa Escola Sem Partido, 
estará na pauta de votações da sessão plenária da próxima segunda-feira (16), na Assem-
bleia Legislativa do Paraná (Alep). O texto, que será votado em primeiro turno, prevê que 
cartazes sejam colocados nas escolas públicas e privadas do Paraná, determinando limi-
tes que não poderiam ser ultrapassados pelos educadores para evitar o “doutrinamento” 

por parte de professores em salas de aula. l Pág. 7
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Nublado com 
poucas nuvens
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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
Sexta

Minguante
21/09 - 23h43

Nova
28/09 - 15h27


23 14 


30 18

Sexta




28 16 


21 13

SábadoSábado

Cheia
14/09 - 01h35

O suicídio e a morte da dor

Nublado com 
muitas nuvens

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.

10 12 13 17 21 23 27
concurso: 0200

05 09 12 13 17 19 

concurso: 1985

concurso: 1381

10 11 16 21 46 50
concurso: 2187

concurso: 5070

30 54 55 64 78

concurso: 5422

81.770
75.656
42.321
65.908
81.006

FEVEREIRO

UBERLANDIA/MG

concurso: 1863

02 03 04 05 06 08 09 10 
14 16 18 21 22 24 25

concurso: 2003

05 07 16 17 24 25 26 
33 36 47 50 53 78 

79 81 85 86 87 91 99

08 27 36 41 46 48 

12 14 30 54 55 62 80
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Nublado com 
poucas nuvens

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

Nublado com 
muitas nuvens

Muitas vezes pensamos que o dinheiro é o que importa na vida. 
Um palestrante contou em sua palestra: “Às vezes nos iludimos 
pensando que os fi lhos de milionários são muito ricos e felizes. 
Certo dia recebi um telefonema de um empresário, dono de grande 
empresa onde eu havia dado consultoria, e me falou que o fi lho 
dele de 23 anos havia morrido. Estava viajando e não pude ir ao 
enterro. Ao retornar da viagem, fui visitar a família e participei de um 
ritual judeu no qual se celebra durante sete dias depois da morte. 
Quando estava indo embora o irmão mais velho chegou a mim e 
disse que encontrara a agenda do seu irmão onde viu que estava 
marcada uma reunião comigo, na semana seguinte à sua morte, de 
orientação de carreira. Pensou que, se o irmão tivesse conversado 
comigo, tudo poderia ter sido diferente. Perguntei a causa da morte 
do irmão e ele me falou com os olhos cheios de lágrimas que havia 
sido suicídio. O rapaz que parecia saudável se jogou do prédio”. 

“Não consegui trabalhar naquele dia, pois fi quei em choque. 
Pensava sobre a vida e sobre os rumos que ela pode tomar quando 
temos tudo menos amor, tempo, atenção e cuidado. Os pais daquele 
jovem se dedicaram para construir um império. Provavelmente não 
tiverem tempo para a família, para estar perto dos fi lhos, para per-
ceber suas reais necessidades. Certamente, a necessidade maior 
não era dinheiro, mas era consolo da alma, superação da angústia. 
O dinheiro não supre o afeto. Eles sempre tiveram um estilo de vida 
caro, rico em presentes, mas muito pobre em tempo”.

Caro leitor, essa pequena história já tem sua lição. Naturalmente 
que não dá pra jogar a responsabilidade do suicídio sobre os pais. 
A vida é tarefa de cada um. Nenhuma razão é razoável para o 
suicídio. A pessoa que desiste de viver desiste de sua dor. 

O que dá para dizer é que podemos aprender com tudo. A 
vida é bonita e pode ser vivida com qualidade. Trabalhar, ganhar 
dinheiro, evoluir, ter sucesso, tudo é legitimo, quando regado pelo 
amor. O mundo precisa de mais amor. As famílias podem dedicar 
mais tempo para que o amor não falte. Pode até faltar outras coisas, 
mas amor é o que dá sabor e alegria à vida. 

 Postagem no per-
fil do presidente 
Jair Bolsonaro 

no Twitter sobre 
a tentativa de 
recriar um imposto 

nos moldes da CPMF 
dentro da reforma 

tributária. 

“A recriação 
da CPMF ou 
aumento da 

carga tributária 
estão fora da reforma 

tributária por determi-
nação do presidente”.
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PEC paralela 
A chamada PEC paralela que inclui estados, o Distrito Federal 
e municípios foi sugerida pelo senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) durante a leitura do complemento de voto ao 
seu relatório sobre a PEC 6/2019 que trata da reforma da 
Previdência, durante reunião da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). A expectativa dos senadores é a de que 
tramite no Senado com até 15 dias de diferença da PEC 
principal da reforma da Previdência, que deverá ser 
votada até 10 de outubro. O prazo para apresentação de 
emendas termina na próxima semana.
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Inclusão na
Previdência

Vinte pres identes 
e representantes de 
Assembleias Legislativas 
se reuniram em Brasília 
na quarta-feira (11) com 
o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), para debater a inclu-
são de estados, Distrito 
Federal e municípios na, 
chamada, PEC paralela da 
reforma da Previdência.

O presidente da Alep, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB-PR), marcou pre-
sença nessa discussão 
importante para o Paraná 
e demais estados da fede-
ração e frisou a necessi-
dade da discussão da PEC 
paralela que irá incluir a 
previdência dos estados 
e municípios na reforma. 
“Percebemos que aqui no 
Senado a PEC tem condi-
ções de acontecer. Mas na 
Câmara há uma dificuldade 
e é nisso que iremos tra-
balhar tão logo a PEC seja 
votada pelos senadores”, 
disse. “Há um clamor por 

parte dos governadores 
para que essa inclusão 
ocorra em âmbito fede-
ral”, completou.

Traiano destacou a 
situação financeira do 
Paraná, que tem permi-
tido o pagamento integral 
dos salários aos ser vi-
dores ativos e inativos. 
“Em razão do ajuste fis-
cal que foi promovido há 
quatro anos acredito que 
tenhamos uma segurança 
ainda por mais 20 anos, 
no mínimo, para o paga-
mento dos aposentados”, 
relatou. “O Paraná é um 
dos melhores estados em 
situação financeira. Temos 
no fundo previdenciário, 
em torno de, R$ 8 bilhões. 
Mas o crescimento da 
folha é muito grande. O 
número de aposentados é 
grande e, é claro, temos 
que pensar em uma 
forma diferenciada para 
poder dar essa tranquili-
dade aos governadores 
de estado”, completou.

O presidente da Alep, deputado Ademar Traiano (PSDB), em Brasília na reunião 
com o presidente do senado Davi Alcolumbre, sobre a inclusão dos estados e muni-
cípios na reforma da Previdência.

KÁTIA CHAGAS

Delegacia Cidadã
O deputado estadual Delegado Fernando lembra que a 
Delegacia de Polícia de Umuarama, que tem 40 anos não 
atende mais todas as necessidades da população. Por isso, 
luta na Assembleia Legislativa, pela implantação da Delegacia 
Cidadã no Município. A estrutura oferece melhor qualidade 
nos atendimentos, com instalações modernas e adequadas 
à realidade atual da população. O parlamentar protocolou 
um ofício solicitando a doação de um terreno pela Prefeitura 
Municipal de Umuarama e espera manifestação do Poder 
Executivo do Município até outubro para que o projeto entre 
no cronograma de obras do Estado para 2020.

Combate à corrupção
O deputado Delegado Francischini (PSL) afirmou que se 
trata de uma grande inovação e um avanço ao Paraná, 
quando se pronunciou sobre o projeto de lei que institui o 
Fundo de Combate à Corrupção (Funcor/PR). A proposição 
recebeu parecer favorável na reunião extraordinária da 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), na quarta-feira (11).

Saída
A PEC paralela foi a saída 
encontrada pelo senador 
Tasso Jereissati para incluir 
estados e municípios 
sem que fosse travada a 
tramitação da PEC original 
da reforma da Previdência. 
Caso estados e municípios 
fossem incluídos na PEC 
original, a proposta teria 
que voltar à Câmara dos 
Deputados para nova 
votação e corria o risco de 
ser rejeitada.

Lei Kandir
Outro tema debatido em 
Brasília foi a compensação 
sobre a Lei Kandir, instituída 
para incentivar a exportação 
de matéria-prima e 
ainda isenta produtos 
do pagamento de ICMS, 
o que prejudica estados 
exportadores, como o 
Paraná. Os estados exportam 
matéria prima e não valor 
agregado e deveriam ser 
compensados pela isenção 
do ICMS.
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Mapeamento
de crimes

Um termo de coope-
ração entre a Secretaria 
da Segurança Pública do 
Paraná e a Copel permitirá 
um avanço no rastreamento 
de ocorrências criminais no 
Estado. O documento foi 
assinado pelo secretário 
da pasta, Romulo Marinho 
Soares, e pelo diretor-
-presidente da empresa 
de energia paranaense, 
Maximiliano Or fali, após 
uma demonstração do 
sistema de georreferen-
ciamento, em Curitiba.

O acordo possibilita 
mapear as ocorrências 
policiais e, a par tir daí, 
reforçar o planejamento 
de ações de combate e 
estratégias de preven-
ção. “É mais um passo 
que damos no quesito 
integração. Temos quatro 
pilares impor tantes que 
são planejamento estraté-
gico, integração, as boas 
práticas e a inteligência. 
Vamos cruzar informações 
de georreferenciamento da 
companhia com os dados 
estatísticos da nossa secre-
taria”, disse o secretário.

Para Or fali é gratifi-
cante que a companhia 
possa estar inserida nesta 
fase da segurança pública 
do Estado. “Para nós é 
uma grande satisfação 
participar desse momento, 
de forma que podere-
mos auxiliar a polícia e a 
secretaria da segurança 
sedendo nossa base de 
dados”. Ele acrescentou 
que a empresa tem uma 
forte atuação social e que 

essa parceria reforça esse 
papel da Copel.

NA PRÁTICA
O coordenador de aná-

lise e planejamento estra-
tégico (Cape), Cláudio 
Todisco, explicou como a 
integração será operacio-
nalizada pelos profissio-
nais da segurança. “Permi-
tirá toda a geocodificação 
das ocorrências criminais 
e a atualização de mapas. 
Com isso, os policiais que 
fazem a gestão da segu-
rança e a investigação 
ficam sabendo das ocor-
rências e podem atuar em 
cima delas e dos pontos 
mais sensíveis”.

Todisco explicou que, 
além de trabalhoso, o 
mapeamento cartográfico 
é algo que custa caro aos 
cofres públicos. A Copel faz 
atualizações de mapas de 
modo sistemático ao ins-
talar e ligar postes de luz 
em novas ruas e moradias, 
o que forma uma base de 
dados confiável e dinâmica.

Denominado Cape Geo, 
o sistema é capaz de veri-
ficar a concentração de 
crimes, de acordo com 
sua natureza, em um raio 
de 400 metros nas zonas 
urbanas e de dois quilô-
metros em zonas rurais, 
pontuando os locais com 
mais ocorrências e a área 
de influência delas. Assim, 
os dados contribuem para 
dinamizar operações poli-
ciais e dar um retrato mais 
fiel do que os profissionais 
da segurança enfrentarão 
naquela localidade.

Aqui não, João
O PT de Curitiba já avisou o 
deputado Zeca Dirceu que ele 
não tem chance alguma de 
ser candidato a prefeito da 
capital paranaense. Quanto a 
uma nova disputa em Cruzeiro 
do Oeste, na qual foi prefeito 
por duas vezes, o filho do 
ex-ministro José Dirceu terá 
apoio da máquina do partido.

Microempresa
Uma parceria entre TCE, PGE, 
Sebrae e Fecomércio definiu um 
plano de ação para incentivar 
a aplicação do estatuto 
nacional da microempresa no 
Paraná. Já há entendimento 
que os municípios podem 
realizar licitações exclusivas a 
microempresas sediadas em 
determinado local ou região. 
Nos cursos de capacitação que 
faz em todas as regiões, o TCE 
orienta os servidores municipais 
envolvidos na aquisição de bens 
e serviços para as prefeituras 
quanto à obrigatoriedade do 
cumprimento da lei.

Parlamento Universitário
Projeto da estudante de 
Direito Gabriela Damaceno 
foi aprovado na CCJ da 
Assembleia Legislativa e 
segue ao plenário para ser 
votado pelos deputados. A 
proposta obriga fornecedores 
a informar os consumidores 
sobre presença de insumos de 
origem suína na composição 
dos produtos ofertados ao 
público. “Gabriela é um talento 
revelado no Parlamento 
Universitário. Estamos criando 
programas para estimular os 
jovens a participar da política 
e a estudante mostra que 
estamos no caminho certo”, 
afirmou o presidente do 
Legislativo, deputado Ademar 
Traiano (PSDB),

Com quem vamos?
Os partidos do Centrão (DEM, 
PP, PL, Republicanos (ex-PRB), 
Solidariedade e Avante) 
começaram a se mexer e 

querem conquistar as redes 
sociais polarizadas entre 
esquerda e direita. Também 
procuram um candidato para 
vencer o atual presidente 
Jair Bolsonaro nas eleições 
de 2022. O nome do 
governador João Dória 
(PSDB-SP) não é consenso.

TV Digital
A Assembleia Legislativa 
fechou acordo com o 
Senado para integrar a Rede 
Legislativa de TV Digital. Com 
isso, o Legislativo passará 
a ter um canal aberto na 
TV para transmitir sessões 
plenárias, comissões e 
a programação da TV 
Assembleia. Atualmente, a 
Assembleia dispõe de um 
canal a cabo e aluga espaço 
na grade de uma emissora 
aberta para transmitir 
apenas as sessões plenárias.

Pacto e reforma
O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), adianta que 
o ministro Paulo Guedes 
(Economia) vai entregar nos 
próximos dias, as propostas 
do governo federal sobre o 
pacto federativo (no Senado) 
e da reforma tributária (na 
Câmara dos Deputados).

Fundo do Litoral
O governador Ratinho Junior 
aguarda autorização do 
Ministério da Fazenda para 
criar um Fundo do Litoral, 
com recursos do Porto de 
Paranaguá, para executar 
obras nas cidades litorâneas. 
A informação é do deputado 
Alexandre Curi (PSB) que 
espera ainda este ano o aval 
da Fazenda. Entre as obras 
a ser executadas através do 
fundo estão a Avenida JK, em 
Matinhos, que já tem ordem 
de serviço emitida; a Faixa 
de Infraestrutura, em Pontal 
do Paraná; os viadutos de 
acesso a Paranaguá e obras de 
pavimentação em Antonina.
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Aciu realiza consulta
gratuita ao SPC e Serasa

Ter o nome negativado 
afasta o consumidor das 
lojas. E muitas pessoas 
não sabem se estão ou 
não no banco de dados 
de inadimplentes. Para 
estimular que o cidadão 
volte a consumir, a Aciu 
(Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Umuarama) vai realizar o 
projeto “SPC na Praça”.

Com o intuito de lembrar 
o dia do Cliente, que é cele-
brado no próximo domingo 
(15), a Aciu realizará o pro-
jeto ‘SPC na Praça’ junta-
mente com a Universidade 
Paranaense de Ensino e 
Cultura de Umuarama, que 
também oferecerá vários 
serviços gratuitos à popu-
lação. A ação será reali-
zada no próximo sábado 
(14) das 9h às 12h, na 
Praça Arthur Thomas no 
centro da cidade.

O projeto trata da 
renegociação de dívidas, 
mas somente leva a infor-
mação sobre a situação 
cadastral com restrições 
de débitos presentes no 
SPC Brasil e Serasa. E em 
caso de restrição, o cida-
dão deve procurar pes-
soalmente a empresa e 
propor um acordo. Segu-
ramente a maioria das 
empresas têm interesse 
em negociar. Para realizar 
a consulta o consumidor 
deverá ir pessoalmente 
na Praça Arthur Thomas, 
de posse um documento 

LIONS COMEMORA 7 DE SETEMBRO 

LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

Na festa da 
Independência as 

Companheiras Leão 
Inês  Augusto, Mara 

Rubia e Silvia 
Vendrame 

demonstram o 
enorme orgulho 
que sentem pelo 

símbolo máximo do  
 movimento 
leonístico. 

original com foto (RG e 
CPF ou CNH) e procurar 
nosso local identificado. 

De acordo com Regina 
Mariani Santana, dire-
tora setorial do SPC na 
Aciu, muitas pessoas 
nem sabem que têm o 
nome incluído no banco 
de dados de inadimplen-
tes. “É bastante comum 
pessoas ‘emprestarem’ o 
nome. Principalmente para 
parentes e amigos. Depois 
não vão atrás para saber 
se essas contas foram 
realmente pagas e podem 
ter sido negativadas. 
Só vão saber em algum 
momento que vão fazer 
uma compra ou alguma 
transação bancária, por 
exemplo. Essa campanha 
veio para que as pessoas 
evitem essas ‘surpresas 
desagradáveis’”, explica. 

O projeto “SPC na 
Praça” vem para ajudar 
o consumidor se livrar do 
constrangimento de não 
conseguir comprar alguma 
mercadoria em uma loja ou 
para evitar de ter proble-
mas ao contratar emprés-
timos ou operações 
de crédito justamente 
quando mais precisa. 
“É bom estar sempre de 
olho nos cadastros, até 
por questão de falsifica-
ções de documentos e 
assinaturas, que podem 
levar consumidores à 
inadimplência injusta-
mente”, comenta.



www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br -
Caixa Postal 1890 - CEP 70254-970 - Brasilia DF

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP
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Escola 
Sem Partido

O projeto de lei que ins-
titui no sistema de ensino 
estadual o Programa 
Escola Sem Par tido, 
estará na pauta de vota-
ções da sessão plenária 
da próxima segunda-feira 
(16), na Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep). 
Assinado pelo deputado 
Ricardo Arruda e pelo hoje 
deputado federal Felipe 
Francischini, ambos do 
PSL, o texto, que será 
votado em primeiro turno, 
prevê que cartazes sejam 
colocados nas escolas 
públicas e privadas do 
Paraná, determinando 
limites que não pode-
riam ser ultrapassados 
pelos educadores para 
evitar o “doutrinamento” 
por parte de professores 
em salas de aula.

O projeto também 
determina que o Poder 
Público não se envolverá 
no processo de amadu-
recimento sexual dos 
alunos, nem permitirá 
qualquer forma de dog-
matismo ou proselitismo 
na abordagem das ques-
tões de gênero. A maté-
ria ainda exige, entre 
outras coisas, que os 
professores da rede 
pública estadual não 
promovam seus próprios 
interesses, opiniões ou 
preferências ideológi-
cas, religiosas, morais, 
políticas e partidárias.

Ao tratar políticas, 
socioculturais e econô-
micas, o texto deter-
mina que professores 

apresentem aos alunos, 
de forma justa, as prin-
cipais versões, teorias, 
opiniões e perspectivas 
concorrentes a respeito 
do conteúdo apresen-
tado em sala de aula.

“Eu venho lutando 
por esse projeto desde o 
mandado passado. Tra-
ta-se de uma proposta 
importantíssima que visa 
dar um fim nas ideologias 
de gênero e partidária, 
que vêm atrapalhando 
as crianças e as famílias 
paranaenses. A educação 
piorou muito nos últimos 
anos. Nosso objetivo é 
cumprir a Constituição 
Federal, mas sem envol-
ver ideologia, política e 
discussão de gênero 
na educação. Isto é um 
desrespeito”, argumenta 
Ricardo Arruda.
CONSTITUCIONALIDADE

A ala favorável ao 
“Escola sem Par tido” 
defende a aprovação ale-
gando que o texto é cons-
titucional por estar em 
sintonia com o art. 2º da 
Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, 
que prescreve, entre as 
finalidades da educação, o 
preparo do educando para 
o exercício da cidadania. 
Segundo os autores do 
texto, o direito de ser infor-
mado sobre os próprios 
direitos é uma questão de 
estrita cidadania.

Já os contrários defen-
dem a inconstitucionali-
dade, assim como a OAB-
-PR, e o Ministério Público.

Eduardo avança
Senadores da Comissão de 
Relações Exteriores informaram 
ao Palácio do Planalto que, 
no colegiado, há votos para 
aprovar a indicação do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
como futuro embaixador do 
Brasil nos Estados Unidos. A 
comissão tem 19 integrantes e, 
pelos cálculos dos aliados, não 
será uma votação com folga, 
mas garantirá a aprovação do 
nome do filho do presidente Jair 
Bolsonaro. Ministros palacianos e 
o próprio presidente, no entanto, 
mantêm incerta a data de envio 
da mensagem com a indicação do 
deputado, pois ainda mapeiam os 
votos do plenário do Senado. Para 
ser aprovado, Eduardo Bolsonaro 
precisa obter apoio de pelo 
menos 41 dos 81 senadores.

Surdos-mudos
A Câmara Federal fecha os olhos 
para o escândalo do deputado 
Luis Miranda (DEM-DF). Até 
ontem, ninguém do PT, do 
PCdoB ou do Psol - partidos que 
tomam a frente nesses casos 
- representou contra ele no 
Conselho de Ética. 

Sem larica
Em dias tão tensos, passou 
despercebido. A Comissão de 
Direitos Humanos do Senado 
rejeitou, por unanimidade, a 
legalização da maconha para 
fins recreativos no Brasil.

Cadê?
Os movimentos que 
protestaram contra outros 
governos sumiram das ruas 
diante do corte de bolsas e de 
investimentos em educação. O 
MBL, sem lado, está na trégua.

Oi, gringos!
O governo federal prepara 
megacampanha internacional 
para tentar reverter a imagem 
do Brasil no exterior após 
a crise das queimadas na 
Amazônia. A Secretaria de 
Publicidade da Presidência e o 
Itamaraty mapearam veículos 
internacionais que divulgaram 
notícias negativas sobre o Brasil.

By Brasil
O “contra-ataque” veio com a 

campanha batizada de “Brazil by 
Brasil” - permanente e sem data 
para acabar. Os vídeos - com os 
temas sobre meio ambiente e 
agronegócio - serão disseminados 
na mídia dos EUA e da Europa, em 
variados idiomas. 

Fake
Em maioria na CPMI das Fake 
News, a oposição pretende ter 
acesso ao relatório do grupo de 
trabalho criado pela Presidência 
do TSE (Grupo de Trabalho 
TSE/PGR/PF) para investigar a 
divulgação de fake news durante 
a eleição de 2018. 

Turma das Curtidas
O objetivo é constranger o 
governo, já que as apurações 
paradas na Corte envolvem 
suposto financiamento por 
empresários de disparos de fake 
news pró Jair Bolsonaro durante 
as eleições. A CPMI já aprovou 
convocação de representantes 
do WhatsApp, Google, Twitter, 
Youtube, Instagram, Facebook, 
The Intercept Brasil e Telegram.

Banco imobiliário
O governo finaliza estudos para 
realizar permutas de terrenos e 
prédios da União, sem utilização, 
com imóveis privados em áreas 
urbanas e que possam ser 
utilizados por órgãos públicos. 
A Secretaria de Coordenação e 
Governança do Patrimônio da 
União pretende, com a medida, 
reduzir o gasto com o pagamento 
de aluguéis. O órgão deverá 
colocar R$ 1 bilhão de imóveis à 
venda ainda neste ano. 

Container resfriado
A economia vai dando sinais de 
reaquecimento. As exportações 
de carnes pelos Portos do 
Paraná registraram, de janeiro 
a agosto, 1,28 milhão de 
toneladas de carnes exportadas. 
É aumento de 13,7% em relação 
ao registrado no período em 
2018. É a primeira notícia 
boa para a pecuária desde a 
operação Carne Fraca da PF.
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Vândalos causam mais prejuízo
nos banheiros da rodoviária

A Estação Rodoviária de Umua-
rama mais uma vez foi alvo de 
vândalos, que agiram durante a 
madrugada desta quinta-feira, 
12, causando mais prejuízo. Por 
volta das 4h, pessoas que pas-
savam pelo local ouviram barulho 
nos banheiros masculinos e pela 
manhã, quando a Guarda Muni-
cipal realizou uma vistoria, des-
cobriu o estrago que foi dimen-
sionado. Desta vez os vândalos 
destruíram as pias, montadas 
numa bancada de granito.

A Guarda Municipal fez averigua-
ções através das gravações feitas 
pelo sistema de monitoramento 
através de câmeras instaladas nas 
proximidades. A intenção é tentar 
identificar os responsáveis. “O van-
dalismo é muito frequente no local, 
infelizmente. Quase toda a semana 
temos coisas para arrumar que 
foram quebradas, arrancadas, fur-
tadas ou até incendiadas”, disse 
o secretário municipal de Serviços 
Públicos, José Guimarães de Mello.

Em duas ações praticadas por 
criminosos, o prejuízo deixado foi 
de aproximadamente R$ 5 mil. “Há 
poucos dias foram destruídos os 
vasos sanitários. Agora foi a pia 
e, antes da reforma do banheiro, 
também destruíram o urinol cole-
tivo, sem falar no fur to de lâm-
padas e até de rolos de papel 
higiênico, apesar da fiscalização 
e dos cuidados que tomamos 

diariamente”, lamentou o fiscal 
da rodoviária, Otacílio Rodrigues.

CRIME NO TERMINAL    
Os atos de vandalismo também 

são notados nos banheiros do ter-
minal rodoviário urbano, na Praça 
da Bíblia. “Dias atrás atearam fogo 

nos rolos de papel higiênico, depois 
que adotamos medidas para evitar o 
furto”, acrescentou o fiscal. Comer-
ciantes do entorno reclamam que 
durante a madrugada o banheiro é 
usado para o consumo de entorpe-
centes e realização de programas.

Reparos
Os estragos serão reparados nos 
próximos dias. Segundo o secretá-
rio Guimarães, a Prefeitura estuda 
formas de evitar a ação dos vânda-
los e usuários de drogas. A Guarda 
Municipal deve intensificar a fiscali-
zação no interior da rodoviária.

BANHEIRO ficou destruído com a ação dos criminosos

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Empresário de Umuarama 
foi vítima de fakenews

Uma fakenews tomou conta de con-
tas de WhatsApp no último domingo 
(8), promovendo o que pode ser cha-
mado de linchamento moral de um 
empresário da cidade que atua na 
área de comunicação. A montagem é 
classificada como grosseira e fora de 
contexto pelas pessoas mais atentas.

A notícia era de que o empre-
sário teria sido flagrado praticado 
um fur to de capsulas de café num 
supermercado da cidade.

Procurado na tarde de ontem, o 
setor jurídico da rede de supermerca-
dos informou que não houve o furto e 
que a exposição feita na internet era 
falsa. “Não temos nenhum conheci-
mento disso e posso afirmar que não 
houve esse furto”, disse a advogada 
da rede de supermercados.

Em nota, Leonardo Revesso, empresá-
rio citado na falsa notícia, reagiu com indig-
nação. Ele informou já ter pleno conheci-
mento da pessoa responsável pelo crime 
e que já deu início aos procedimentos e 
medidas judiciais necessárias.

“A pessoa que fez isso já estava 
planejando o crime há alguns dias e 
com antecedência vinha anunciando 
que faria a armação, dizendo que iria 
me destruir. Sei que meu trabalho 

incomoda, mas quero dizer a essa pes-
soa ‘louca’, que não ando extorquindo 
dinheiro de ninguém e não mudo de 
opinião da noite para o dia, com base 
no pagou-levou”, finaliza o empresário.

“Dia D” da inclusão de PCD
Uma programação bem diversifi-

cada foi preparada pela Agência do Tra-
balhador da Prefeitura de Umuarama, 
para atender a pessoa com deficiência 
(PCD) com orientações profissionais 
e apoio para inserção no mercado de 
trabalho, que vai culminar com o “Dia 
D” no próximo dia 26. O cronograma 
começou com orientações sobre car-
reiras e empregabilidade para reabili-
tados da Previdência Social (INSS), na 
manhã desta quinta-feira, 12.

Em um bate-papo descontraído, 
pessoas reabilitadas para o trabalho 
após períodos de afastamento por aci-
dente ou outros motivos, conversaram 
com o acadêmico de Psicologia da Uni-
versidade Paranaense (Unipar), Thiago 
Gouvea da Silva, a gerente da Agência do 
Trabalhador, Camila Orlandini da Matta, 

e o assessor jurídico do 
Ministério Público do Traba-
lho, Luiz Carlos Alves.

“Conversamos sobre 
como funciona o aten-
dimento da agência, 
repassamos dicas para 
entrevista de trabalho, 
preparação do currículo, 
e a questão das cotas 
obrigatórias de vagas 
para PCD e reabilitados 
– 5% em empresas com 
mais de 100 funcionários 
–, além de esclarecer dúvi-
das dos participantes quanto à acessi-
bilidade e adequações nas empresas 
contratantes”, disse Camila Orlandini.

O evento foi promovido pelo INSS 
e Agência do Trabalhador. No próximo 

dia 18 haverá oficinas de bolachas 
para alunos da Apae (Associação dos 
Pais e Amigos dos Excepcionais), pro-
movido pelo Senac e agência, com 
dois grupos – das 8h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30.

REABILITADOS para o trabalho em bate papo descontraído com o acadêmico 
de Psicologia da Unipar, Thiago Gouvea da Silva

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,19 0,11 2,54 3,43
IGP-M (FGV) 0,40 -0,67 4,09 4,95
IGP-DI (FGV) -0,01 -0,51 3,86 4,32

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
10/8 a 10/9 0,5000 0,3434 0,0000
11/8 a 11/9 0,5000 0,3434 0,0000
12/8 a 12/9 0,5000 0,3434 0,0000
13/8 a 13/9 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,71% 27,06 
Vale ON +3,63% 49,69 
Bradesco PN -1,08% 33,90 
Itausa PN +1,31% 13,11 
Suzano ON +5,27% 32,55 
Azul PN +5,39% 52,05

IBOVESPA: +0,89% 104.370 pontos

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0639 1,0495
IGP-DI (FGV) 1,0604 1,0556 1,0432
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,99
Libra est. 0,8093
Euro 0,9029
Peso arg. 56,20

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,1% 4,0590 4,0600 -2,0%
PTAX  (BC) -0,3% 4,0488 4,0494 -2,2%
PARALELO -0,2% 3,9800 4,3000 -1,4%
TURISMO -0,2% 3,9800 4,2800 -1,4%
EURO 0,3% 4,4824 4,4847 -1,4%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (ago) 1.581,50 0,36 4,50 5,44
Oeste (ago) 1.586,45 0,36 4,39 5,07

DÓLAR 12/09

Iene R$ 0,0375
Libra est. R$ 5,00
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1.561,28 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/09

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/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: 5,95%

Em 12/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 79,50 -2,5% 4,6%
SOJA Paranaguá 85,00 -2,9% 2,4%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% 1,6%

SOJA 883,00 29,00 2,5%
FARELO 296,10 6,50 1,4%
MILHO 354,50 6,25 -8,0%
TRIGO 485,75 8,25 3,0%

SOJA 73,87 -0,4% 3,5%
MILHO 27,76 0,0% -6,0%
TRIGO 48,56 0,0% 4,2%
BOI GORDO 151,40 0,0% 0,0%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 12/09 PR DIA 30d.

Em 12/09 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 

III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Procon orienta sobre
greve dos Correios

Em razão do anúncio da parali-
sação dos correios desde a última 
quarta-feira (11), o Procon-PR, depar-
tamento vinculado à Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e Traba-
lho, orienta que nenhum prejuízo 
pode ser imposto ao consumidor.

O secretário da pasta, Ney 
Leprevost, determinou ao órgão 
que reforce as orientações aos 
consumidores sobre como proce-
derem, caso não recebam contas, 
boletos ou faturas para pagamento 
em razão da paralisação.

De acordo com a chefe do Pro-
con, Cláudia Silvano, se algum 
cidadão tiver qualquer ônus deve 
formalizar reclamação no órgão 
de defesa do consumidor ou na 
plataforma consumidor.gov.br.

Segundo Cláudia, é importante 
lembrar que existem opções se o 
consumidor não receber os boletos, 
faturas ou contas. Os fornecedores 
devem disponibilizar outras formas 
de pagamento, como recebimento 
direto, envio de boletos por e-mail 
ou do código de barras para que o 

pagamento ocorra de forma regular.
Em Umuarama as agências esta-

vam trabalhando normalmente até o 
fechamento desta edição. Todas as 
encomendas que vêm à Umuarama 
passam pela Central de Distribuição 
de Londrina, antes de serem enca-
minhadas à Central de Distribuição

Domiciliar (CDD) de Umuarama. 
Portanto, os caminhões chegaram 
normalmente e dentro dos horários 
pela manhã nesta quinta-feira (12) e 
as encomendas foram distribuídas 
normalmente durante o dia.

Jornada de Psicologia da Unipar
Atualizar conhecimentos e integrar as 

turmas, foram os objetivos que guiaram 
a 21ª Jornada de Psicologia (JOP) da Uni-
par de Umuarama. O evento comemorou 
os 30 anos do curso de Psicologia ofe-
receu palestras, conferências, debates, 
minicursos e Noite Cultural, com profes-
sores, profissionais e estudantes. Na 
pauta, a depressão, o suicídio, drogas, 
aborto, o autismo e outros temas rela-
cionados à saúde mental.

Em mesa-redonda foi debatido o 
tema ‘Suicídio: algumas aproxima-
ções com a Psicologia’, com a psi-
cóloga e coordenadora regional do 
projeto ABPMC Comunidade, Simone 
Martins Oliani, e com o professor em 
Psicologia do Centro Universitário 
Cidade Verde, Paulo Vitor Palma.

Em seguida, a professora espe-
cialista em psicologia compor ta-
mental e sistêmica e cofundadora 
do Ceges (Centro de Excelência em 
Gêneros e Sexualidades), Sandra 
Regina Fergutz, ministrou a conferên-
cia ‘Sexo, drogas e Rock’n roll: o que 
a Psicologia tem a ver com isso?’.

Ao abrir o evento, a coordenadora 

do curso, professora Clarice Catelan, 
falou das conquistas da graduação 
de cerca de 1.500 acadêmicos. 
“Estamos muito felizes pela opor-
tunidade. Reunimos alunos de 
várias cidades do Paraná, a gra-
duação de Psicologia da Unipar 
segue consolidada, sendo uma 

das mais conceituadas no PR”.
A professora Danielle Barreto, que 

coordenou o curso por 13 anos lembrou 
que: “O CPA é um importante canal de 
interação entre Unipar e a comunidade, 
o que significa dizer que colabora subs-
tancialmente para engrandecer a quali-
dade do nosso curso”.

PROFESSORA Clarice na abertura da JOP, onde conferências, debates, cursos e noite cultural integraram 
a programação de 30 anos do curso de Psicologia da Unipar

ASSESSORIA
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Umuaramense morre
em acidente na PR-323

Um homem de 27 anos, mora-
dor de Umuarama, morreu no 
final da tarde de ontem, depois 
que se envolveu em m acidente 
na rodovia PR-323, nas proximi-
dades de Cianor te. O veículo em 
que ele estava, colidiu frontal-
mente contra um ônibus.

De acordo com os levantamentos 
feitos pela Polícia Rodoviária Esta-
dual de Cianorte, Claudio Henrique 
dos Santos Silva, 27, conduzia um 
Volkswagen Gol, com placas de 

Umuarama, seguindo no sentido a 
Marabá. Na pista contrária estava o 
coletivo do Expresso Maringá.

Numa curva aber ta, situada 
perto do Rio do Índio, em trecho 
da pista com faixa contínua (em 
que é proibida a ultrapassagem), 
os veículos colidiram frontalmente. 
As marcas de frenagem do ônibus 
apontaram que provavelmente o gol 
teria invadido a pista contrária.

Os levantamentos oficiais 
foram feitos no início da noite de 

Ladrão de moto chora na
DP depois de capturado

ontem por peritos do Instituto de 
Criminalística do Paraná, pois o 
motorista do Gol não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local. Um 
laudo será expedido para ser ana-
lisado pela Polícia Civil.

O corpo do motorista do Gol, 
que ficou preso ás ferragens 
distorcidas, foi retirado somente 
após a chegada de uma equipe 
do Instituto Médio Legal (IML) 
que fez o traslado para o exame 
de necropsia.

Depois que foi detido numa 
ação que envolveu populares, Polí-
cia Militar e guarda Municipal de 
Umuarama, o homem que tentou 
furtar uma motocicleta no centro da 
cidade chorou durante entrevista a 
uma equipe de reportagem local na 
delegacia, momentos antes de ser 
autuado em flagrante.

O ladrão foi visto na quinta-
-feira (12) de manhã pela proprie-
tária da motocicleta, no momento 
em que tentava se apossar do veí-
culo. A vítima gritou por socorro 
e o autor do crime foi contido por 
populares que a ajudaram. Com 
a chegada das autoridades (PM 
e GM), o acusado foi conduzido á 
Delegacia de Polícia.

Ele confessou que possui 
antecedentes por furto e veio de 
Londrina. A procura de emprego, 
tentava conseguir passagem de 
ônibus para Icaraíma, mas parou 
em Umuarama depois do crime.

Polícia Militar e Defesa 
Civil de Iporã foram 
acionadas por volta 
de 1h15 da quin-
ta-feira (12), para 
atender um caso onde 
o proprietário de um 
GM Captiva ateou 
fogo no veículo sobre a 
fonte de água da Praça 
Nações Unidas, centro 
da cidade.
Quando a PM chegou 
à praça, o dono da 
Captiva deixava o local 
a pé e foi abordado.
Ele disse que tomou 
atitude, porque tentou 
vender o veículo e 
não conseguiu o valor 
pretendido, então 
revoltado, resolveu 
‘tacar ’ fogo. Como 
também houve danos 
ao patrimônio público, 
o homem foi levado 
à DP para as medidas 
cabíveis.

BRANDÃO JR
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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

Com a experiência de quase cinco décadas atuando no 
ensino superior, a Universidade Paranaense prepara mais 
uma edição do seu processo seletivo 2020, que promete 
ser bastante concorrida.

Isso porque a Unipar tem aumentado seu leque de 
cursos, com a modalidade semipresencial – somando 
aos da presencial, serão mais de 120 opções, nas sete 
Unidades.

Esta crise econômica que infelizmente assola o país 
acaba fazendo com que os jovens priorizem os estudos 
para ter uma profissão e, assim, conseguir espaço no 
mercado de trabalho.

Segundo pesquisas, a grande maioria dos jovens 
brasileiros deseja obter um diploma universitário, 
porque acredita que isso representa mais e melhores 
oportunidades de emprego. 

Os postos de trabalho vêm encolhendo para os que 
têm menos instrução. Mas o número de ingressante 
nesse nível ainda é baixo [menor que os da Argentina, 
Chile e Uruguai]. Temos muito para crescer, então.

...para candidatos às vagas dos cursos das modalidades presencial e semipresencial; em 
Umuarama, as novidades são Marketing, Terapia Ocupacional e Gestão de Recursos Humanos

Prova está agendada para o dia 27 do próximo mês...
VESTIBULAR 2020 – INSCRIÇÕES ABERTAS

VESTIBULAR para cursos do PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL 
Confira a lista em unipar.br – Prazo de inscrição até 18/10

Além da forte tradição em ensino superior, a 
Unipar possui bons conceitos em avaliações do 

Ministério da Educação, gestores comprometidos 
com o desenvolvimento da Instituição, corpo 

docente qualificado, constituído, em sua maioria, 
por mestres e doutores, e estrutura física e 

laboratorial moderna, que permite eficácia nas 
aulas práticas e atividades de estágio.

No rol dos seus cursos de graduação, a Unipar 
oferece nove opções: Ambiental, Agronômica, 

Civil, da Computação, de Software, Elétrica, 
Mecânica, Mecatrônica e Química. 

Para atender melhor a demanda de 
candidatos por estes cursos, a Unipar 

disponibiliza a opção integral e a noturna. 

Diferenciais da Unipar 

Engenharia em alta

Odontologia e Veterinária 
Conforto e 
esmero: Unipar 
investe em uma 
série de melhorias 
para receber bem 
seus alunos
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Athletico vence o Inter e abre 
vantagem na Copa do Brasil

O Athletico fez valer o mando de 
campo na noite de quarta (11) e saiu 
na frente na briga para ser campeão 
da Copa do Brasil, o Furacão conse-
guiu bater o Colorado e agora jogará 
pelo empate para se tonar campeão.

Com um gol de Bruno Guimarães, 
o Furacão venceu o Inter por 1 a 0, na 
Arena da Baixada, em Curitiba, e deu 
um importante passo em busca da iné-
dita conquista. O time paranaense jogou 
melhor o primeiro duelo da final. Teve 
até a chance de ampliar a vantagem, 
mas parou em Marcelo Lomba. O Inter, 
mesmo assim, foi guerreiro e buscou o 
empate até o fim. Mas pecou na ponta-
ria. O fato é que as duas equipes pro-
tagonizaram uma emocionante partida

COMO FICA?
Para ser campeão da Copa do Bra-

sil na próxima quarta-feira, duelo está 
marcado para acontecer no Beira-Rio em 

Porto Alegre as 21h30, o Athletico pode 
até empatar. Já o Inter terá a obrigação 
de vencer por dois gols de diferença para 
levantar o caneco. Vitória colorada por 

um gol de diferença leva a decisão do 
título para os pênaltis.

O campeão recebe um prêmio de R$ 
52 milhões. O vice fica com R$ 21 milhões.

MOMENTO exato em que a bola entrou garantindo a vitória do time paranaense

DIVULGAÇÃO
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Citadino tem o primeiro
jogo da final nesta sexta

A noite de sexta-feira, 13, agitará 
o meio esportivo com a decisão do 
3º lugar e o primeiro jogo da fase 
final do Campeonato Sportland Cita-
dino Chave Ouro, a maior competi-
ção de futsal amador do Noroeste 
do Estado. Foram 140 jogos até 
a definição dos finalistas, que 
entram em quadra nesta sexta no 
Ginásio de Espor tes Amário Vieira 
da Costa, a par tir das 19h30.

A rodada começa com a defini-
ção do 3º lugar do Citadino 2019, 
entre Colibri Galles Delivery/ Fabri-
cio Gaspar Produções Ar tísticas x 
Umucampo Silvestre Degan Futsal, 
às 19h30. Em seguida a quadra se 
torna palco da decisão do título, 
entre Aceru/ Flávyo Tur/ Vidro Mais 
x Clínica Veterinária Santa Clara, 
vencedores das semi f ina is . 
Nesta edição, os jogos decisivos 
foram disputados em sistema de 

ACERU e Clínica Santa Clara disputam hoje a primeira partida da final. O jogo de volta acontece dia 20 de setembro

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Campanha dos finalistas
A Aceru/ Flávyo Tur/ Vidro Mais teve 11 vitórias e quatro empates na 

primeira fase, dois empates e duas vitórias na fase eliminatória; marcou 76 
gols e sofreu 21, chegando pela primeira vez à decisão e de forma invicta. Já a 
Clínica Veterinária Santa Clara venceu 12, perdeu uma e empatou duas vezes 
na primeira fase, teve uma derrota, duas vitórias e um empate na fase elimi-

natória; somou 95 gols pró e 30 contra.

play-of f (ida e volta), o que deu 
mais emoção à competição.

“Pela disputa que ocorreu nas 
semifinais, com jogos eletrizantes 
e um público animado no ginásio, 
podemos esperar uma rodada emo-
cionante nesta sexta, quando será 
definido o terceiro colocado do 
Citadino e a primeira final. Serão 
jogos de tirar o fôlego dos torce-
dores”, prevê o diretor de Espor te 
e Lazer, Jeferson Ferreira.

A competição é promovida pela 
Prefeitura de Umuarama, por meio da 
Smel, e começou em março com 16 
equipes. O campeão vai faturar um 
Fiat Mobi 0 km oferecido com apoio 
da Sportland. “Um carro 0 km é a 
maior premiação de futsal amador do 
Estado. Fica aqui o nosso convite à 
comunidade para prestigiar os jogos 
decisivos do Citadino 2019”, convida 
o coordenador de Esporte Comunitário 

da Smel, Ednei Custódio da Silva.
Nos jogos de volta das semifi-

nais, na última terça-feira, 10, a 
Clínica Veterinária Santa Clara não 
tomou conhecimento da Colibri/ Gal-
les Delivery/ Fabrício Gaspar Produ-
ções Artísticas e vencei fácil por 8 
a 1, com gols de, Guilherme Naves, 
Alex Soares da Silva, Flávio Pereira 
Borges, Diego Evandro Semensato, 
o goleiro Wagno, Moisés Pereira dos 
Santos, Gustavo Assagra e Anderson 
Gaspar. O gol de honra foi marcado 
por Júlio Cesar Martins da Rocha. Se 
conquistar o título, a Clínica Santa 
Clara terá a posse definitiva do tro-
féu transitório, além do carro 0 km.

Na outra partida, Umucampo/ Sil-
vestre Degan Futsal e Aceru/ Flávyo 
Tur/ Vidro Mais fizeram um bom jogo, 
diante dos mais de 1.300 torcedores 
presentes. A partida terminou empa-
tada em 5 a 5, com gols de Dou-
glas Fontoura, Marquinhos Carioca 
(2), Fernando Henrique Biguetti e 
Douglas Fontoura para Umucampo 
e Renato de Souza Figueiredo, 
Marcos Vinícius de Brito, Gabriel 
Roberto de Oliveira (2) e Fernando 
Henrique Dias para a Aceru, que 
jogava por um empate.
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Tributos   A peça teatral o 
‘Auto da Barca do Fisco’, 
projeto do Observatório 
Social de Francisco 
Beltrão, da Unipar e 
Prefeitura recebeu cerca 
de mil alunos de escolas 
públicas. O espetáculo 
trata de assuntos que 
envolvem a esfera 
tributária, como os direitos 
e deveres do cidadão 
enquanto contribuinte 
e os ilícitos tributários 
como sonegação fiscal 
e corrupção. O projeto 
busca ainda, de uma forma 
lúdica e um tanto quanto 
humorada, abordar 
questões de cidadania, 
o papel do cidadão na 
sociedade de modo geral 
sobre o que é certo, o que 
é errado, o que é moral, o 
que é ético com um pouco 
de contemplação sobre a 
questão de tributação e o 
dever do cidadão de pagar 
impostos. 

Aprendizagem   O corpo 
docente da Unipar 
participou de capacitação 
sobre o tema ‘O que 
muda nas didáticas com 
as metodologias ativas?’. 
Promovida pelo Grupo 
Gen, de São Paulo, a 
palestra foi realizada 
por webconferência e 
envolveu professores das 
sete Unidades. O tema foi 
ministrado pela escritora 
e doutora em Educação 
pela PUC-Rio, Andrea 

Ramal, e pelo pedagogo, 
professor e escritor, Bruno 
Malheiros, que discutiram 
as transformações na 
educação e as novas 
formas de ensinar e 
aprender. No encontro 
on-line, os especialistas 
falaram sobre as 
mudanças na didática a 
partir das metodologias 
ativas, ensinado como 
desenvolver planos de 
aula e planejamento 
neste novo cenário, 
discutindo como engajar 
os estudantes que estão 
sempre conectados, 
inclusive em sala de aula.
 
APAE   Os alunos da 
Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
de Toledo tiveram 
um dia especial, em 
comemoração à Semana 
Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e 
Múltipla. A Unipar abriu 
as portas para receber e 
oferecer diversos serviços 
a cerca de 280 estudantes 
da entidade, que foram 
atendidos por acadêmicos 
e professores dos cursos 
de Educação Física, 
Farmácia, Fisioterapia e 
Estética e Cosmética. As 
equipes fizeram massagem 
relaxante, aferição de 
pressão arterial, teste 
de glicemia, cálculo de 
IMC (Índice de Massa 
Corporal), embelezamento 
e orientações. 

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

Após uma série de reuniões com 
a rede de proteção, bem como a reali-
zação de audiência pública em julho, 
no Centro Cultural Vera Schuber t, 
com o objetivo de atender melhor ao 
público que aguarda vaga nos CMEIs, 
o Programa Fila Única, da Secretaria 
de Educação, foi adequado pela Lei 
Municipal nº 4.390/2019.

As propostas de mudança do pro-
grama foram avaliadas pelos vereado-
res, incorporadas à Lei Municipal apro-
vada em 02/09 e publicada em 10/09 
no diário oficial do município. Com a 
legislação, os novos cadastros serão 
válidos somente mediante o novo for-
mato e os antigos terão validade por 
mais seis meses a partir da data de 
publicação, nos critérios anteriores.

Como o sistema atual não atende 
aos novos requisitos, a Secretaria soli-
citou que a empresa responsável pelo 
serviço – a Trend Soft – o tirasse do ar. 
A Prefeitura tem o prazo de 30 dias para 
regulamentar a lei e, a partir daí, iniciar o 
recebimento dos novos cadastros.

A coordenadora técnica e pedagó-
gica de Documentação Escolar, Viviane 
da Silva Lopes, explica que algumas 
das alterações no programa foram a 
indicação dos pais pelas unidades edu-
cacionais em que possuem interesse 
e a inclusão de critérios de prioridade 
para a classificação dos candidatos.

Conforme a lei, a ordem dos crité-
rios de seleção serão as seguintes: 
1) crianças cujos pais ou responsá-
veis legais trabalhem; 2) Crianças 
atendidas por programas sociais; 3) 
Crianças cuja família tenha menor 
renda; e 4) Crianças cuja inscrição 
no programa tenha antecedido a dos 
demais (ordem cronológica).

A Secretaria informa que, até o 
momento, foram convocadas 1.204 
crianças, das quais apenas 850 acei-
taram as vagas. Do total de convo-
cados, 366 abdicaram das vagas e 
336 simplesmente não comparece-
ram para retirar a guia de encaminha-
mento paras as matrículas.

Novos critérios
do Fila Única
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com a promessa de que viraria sócio e 
teria seu livro publicado. Paloma fica 
surpresa ao saber que Alberto não cum-
priu as promessas. Eric convida Paloma 
para ser sua secretária particular. Mar-
cos convence Jesse Júnior a ir à Bienal. 
Ramon estranha o convite de emprego 
de Eric para Paloma. Sofia diz a Alberto 
que soube por Peter que Eric ofereceu 
trabalho para Paloma. Alberto conta a 
Marcos que Eric quer se vingar dele. 
Gabriela aceita o pedido de namoro de 
Vicente. Eric confronta Alberto.

As aventuras de Poliana 
Chega o dia da gravação do videocli-

pe de Lindomar, e Gleyce é convidada 
para substituir a atriz principal. Ruth 
decide abrir o jogo com Serena e conta 
a ela sobre seu sobrinho desaparecido. 
Yasmin ajuda Luigi a produzir seu filme 
e deixa Filipa de lado. João compar-
tilha com as crianças do Clubinho o 
que viu na casa de OTTO. Serena con-
ta a verdadeira história de Bento para 
Ruth. Sophie se irrita com algumas 
brincadeiras e piadas sobre seu braço 
mecânico. Falcão interrompe a grava-
ção do videoclipe de Lindomar. Filipa 
ganha uma “Sara” de seu pai. Luisa 
é pressionada a pagar sua dívida e 
pensa. Os pais de Mirela colocam a 
menina para trabalhar na roça. 

Cúmplices de um resgate 
O casal avisa Fiorina e Giuseppe, 

que comemoram. Todos vão buscar as 
crianças. Joaquim está irritado com as 
fotos que viu de Manuela. Priscila e 
Safira discutem. Meire e Dinho estão 
desesperados por estarem perdidos 

na mata. Navarro e Vargas escutam os 
pedidos de socorro de Meire. Fortuna-
to expulsa Safira de casa. Os guardas 
aparecem sem roupas e Meire pede aju-
da para eles, que explicam que ladrões 
roubaram suas roupas. Téo, Mateus e 
Dóris reencontram os pais. Meire e Di-
nho saem da mata.

Topíssima
Paulo Roberto diz que Mão de Vaca 

tem que morrer. O rapaz se mostra empe-
nhado em provar a culpa do reitor. Pedro 
diz que não pode matar o próprio filho e 
diz que cuidará dele. Gabriela e Rafael 
vão ao encontro de Paulo Roberto para 
falar sobre Edison. Eles se surpreendem 
ao verem Pedro saindo da sala do reitor. 
Um rapaz chega passando mal no hospi-
tal e diz ser usuário do Veludo Azul. Pedro 
finge que se preocupou com Gabriela ao 
saber que Edison foi solto. Aderlize diz 
que Paulo Roberto não pode atender Ra-
fael e Gabriela. Graça almoça com André 
e pinta um clima entre eles.

O rico e Lázaro 
Ravina manda todos se prepararem 

para fugirem. Joana sai de casa. Chaim 
diz ter um plano e manda todos se pre-
param para a fuga. Asher se junta aos 
guerreiros hebreus. Chaim fala sobre um 
túnel secreto. Zac segue em outra dire-
ção. Zedequias chama Hassube e Zuriel 
e avisa sobre o túnel secreto. Asher se 
assusta com as catapultas do exército 
babilônico. Rabe-Sáris se mostra preo-
cupado com os familiares, mas Nebuza-
radã ordena o ataque à Judá. Asher se 
desespera ao avistar uma imensa bola 
de fogo vindo ao seu encontro.
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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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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-
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-
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Malhação 
Anjinha pede que Bill tente recuperar 

seu telefone, para provar a inocência 
de Jaqueline. Karina é convocada para 
prestar depoimento na delegacia. Beto 
pede desculpas a Meg. Bill consegue 
consertar o celular de Anjinha. Daniel 
se preocupa com a reação de Milena 
sobre a armação de Karina. Vânia con-
fronta Karina. César pede o divórcio a 
Karina. Marquinhos sabota Raíssa, que 
sofre uma queda durante sua apresen-
tação no palco do Vai no Gás.

Órfãos da terra 
Rania e Fairouz se emocionam ao 

ver Dalila com Soraia. Davi aparece no 
sonho de Eva e Cibele. Mamede pede 
que Ali e Sara levem seus filhos para 
conhecer sua casa no Oriente Médio. 
Rania se preocupa com um comentário 
feito por Dalila. Rania confirma a gravi-
dez de Santinha e a convence a falar 
com Fauze. Marie e Letícia ajudam Hele-
na a se arrumar para seu casamento. 
Youssef mente para Maurício a fim de 
conseguir informações sobre Dalila. 
Hussein e Helena se casam. Youssef 
avisa a Dalila sobre o plano de fuga. 
Benjamin e Caetano repreendem Aline. 
Rogério se compromete a ajudar San-
tinha a se casar com Fauze. Missade 
pensa em Elias e em Padre Zoran. Va-
léria tenta tranquilizar Camila. Dalila 
sente-se mal, e Fairouz se desespera. 
Começa o julgamento de Camila.

Bom Sucesso
Eric conta a Paloma que emprestou 

dinheiro para Alberto comprar a Editora 

Joana ajuda Maria da Paz
Em “A dona do pedaço”, Joana ajuda Maria da Paz. 

Jô se desespera ao perder todo o seu dinheiro. Camilo 
afirma a Rael que reconquistará Vivi. Vivi ajuda Otávio 
a inventar uma desculpa para Beatriz. Otávio, Beatriz e 
Linda pressionam Chiclete a encontrar uma profissão. 
Leandro confessa a Evelina que gosta de Agno. Antero 
não se lembra de Marlene. Amadeu repreende Jô. Dino-
rá, Dorotéia e Cornélia fazem compras. Fabiana confron-
ta Britney e Abel a defende. Leandro propõe um novo en-
contro com Agno. Cássia e Merlin desabafam um com o 
outro. Kim e Márcio decidem passar um tempo juntos. 
Régis afirma que não reatará com Jô. Jô pede dinheiro 
emprestado a Ellen. Maria apresenta Joana a Rock.
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Mudanças de humor vão segui-lo hoje. Você 
vai insistir em levar as coisas a sério, mas 
não vá muito longe. Sua dieta é culpada por 
eventuais problemas estomacais que você está 
sentindo - seja mais sensato!

Seu senso de humor o torna mais popular do 
que nunca e será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo

Você precisa reconhecer que está sofrendo 
de tensão nervosa no momento antes que 
você pense que está simplesmente se tor-
nando impulsivo. Tome as medidas adequa-
das para lidar com isso.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações 
estão em sintonia com o seu ego básico e isso 
o torna dinâmico hoje. Você está inundado com 
uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
influência sobre os outros, mas não abuse.

Há discussões interessantes em vista. Não 
hesite em obter aconselhamento jurídico. Não 
coloque as necessidades alheias à frente das 
suas. Você não pode permitir isso.

Hoje é o dia ideal para fazer a viagem que 
você vem adiando há muito tempo! Não se 
mate tentando persuadir os outros e deixe 
seus detratores falarem ou eles vão esgotar 
a o se estado de ânimo.

Sua vitalidade está fazendo com que você tenda 
a se afirmar de uma maneira aleatória. Pense 
antes de falar. Não se deixe ser subjugado pelas 
exigências dos outros. Você precisa de paz e 
tranquilidade, admita isso e não se sinta culpado.

Você precisa ficar longe de sua rotina. Faça 
isso antes de se sentir completamente satu-
rado. Uma sensação de bem-estar interior 
permite-lhe colocar muitas boas ideias em 
perspectiva e a atmosfera calma lhe dará força.

Seu comportamento impulsivo pode levá-lo a 
disputas. Meça suas palavras para evitar essas 
tendências. Você está saudável, vai ter reflexos 
melhores e vai se sentir mais leve.

Atividades em grupo e trabalho em equipe 
farão bem para seu ego. Você é o único que 
corre o risco de desgastar as pessoas ao seu 
redor! Poupe os nervos dos outros, assim como 
os seus próprios!

Você tem uma ideia clara de como realizar 
seus novos projetos. Sua atitude descon-
traída em relação a sua saúde e estilo de 
vida deve fazer você parar e pensar. Você 
não está dormindo bem.

A sorte estará com você em seus passos hoje. 
É hora de considerar um investimento finan-
ceiro e repensar o orçamento. Seus exageros 
podem gastar suas reservas de energia. Tente 
compensar isso com uma dieta equilibrada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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A verdadeira 
caridade surge 

espontaneamen-
te de um coração 

simpático, 
antes mesmo que 
qualquer pedido 
seja feito. Ela 
é a pessoa que 
dá, não ocasio-
nalmente, mas 

constantemente.  
(Texto Budista)

Leitão
O domingo, 15 de setembro, tem como en-

dereço certo o almoço beneficente do Rotary 
Capital da Amizade, no Parque de Exposição a 

partir das 11h30. 

Elivira Santos Moreira, a ‘Dona Santa do Cartório’
recebe título de  Cidadã Honorária 

Umuarama ganha oficialmente mais uma filha ilustre nesta sexta-feira 
(13), ocasião em que a Câmara Municipal de Umuarama realiza a entrega 

de Título de Cidadão Honorário a Dona Elvira Santos Moreira, a ‘Dona 
Santinha do Cartório’, figura ilustre da sociedade local e que muito 

colaborou com Umuarama em diversos processos. A titulação foi pro-
posta e aprovada pelo Legislativo Municipal em 2013, mediante projeto 
apresentado pelo então vereador Valdecir Pascoal Mulato – Pai Herói. A 
Solenidade tem início programado para as 20h e acontece no Plenário 

Germano Norberto Rudner - aberta à comunidade. 

* * * 
n Casada com Thelmo Galvão Moreira (imn memorian) teve três filhas: 

Rosana, Eliziana e Cristiana Santos Moreira.   Professora aposentada, 
em 2004, ingressou na Graduação de Direito, na Universidade Parana-
ense –  e concluiu sua formação em 2008, tendo recebido homenagem 
da Universidade por ter sido a aluna de idade mais avançada do curso. 
Desde 1976 até a data atual, exerce  o cargo de Tabeliã e Oficial do 1º 

Tabelionato de Protesto de Títulos e Registro de Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas, em Umuarama.  

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (13) os parabéns seguem para Maria 
Aparecida Zampar, José Maria do Couto e 

Adamir Jair Salvado. No sábado (14)  vivas 
para Adenilda Sauim, Vilson Peres de Mello, 

Fábio Aurélio Borges Monteiro, Edson Assamu 
Kumagai e Rosalina Sipianato.  No domingo 
(15) cumprimentos para Geliane Boscaratto, 
Carlos Zanque, Patrícia Previato do Amaral, 

Jean Pierre dos Santos Bessa,Vanessa de Souza 
Pereira Fermino Mariani, Lair Carbonera e Rosa 
Akemi Massuki Dias. Na segunda (16) parabéns 
para Juca Urbanski, Antonio Francisco Ruaro, 
Débora Carla Rezende Ramos, Edinaldo dos 

Santos Coelho e Manuel Ribeiro Santos Filho . 
Da coluna: felicidades!

ARQUIVO PESSOAL
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Curso de Etiqueta
A Câmara da Mulher em parceria com o Senac disponibiliza na plataforma EAD ( curso à distância)   “Noções de 
Etiqueta à Mesa e Boas Maneiras” -, que tem como conteúdo tópicos que ilustram agir com elegância, ter boas 

maneiras e vestir-se de forma adequada, o que é um diferencial e uma forma de deixarmos a nossa marca. Seja em 
situações de âmbito pessoal ou profissional, conhecer e fazer uso das regras de etiqueta fortalece a autoestima e 

pode despertar a admiração e o respeito das pessoas. Solicitar inscrições pelo e-mail zeliacasoni@gmail.com

Yakissoba  
A ACEU realiza no domingo, dia 
15 de Setembro, seu tradicio-

nal Yakissoba  -, uma excelente 
opção para o almoço em família. 
Convites pelo fone 3639-7033, 
na secretaria da Aceu, Imobili-
ária Nishi e Panificadora Caiuá. 
Lembrete: pode ser retirado das  
11h às 13h.  Desta vez com a 

parceria do Grupo JOFAC que vai 
receber parte da renda. 

Vale ajudar. 

VINTAGE
O VI Encontro de Carros Antigos 
de Umuarama acontece na Feira 
do Produtor, nos dias 28 e 29 
de Setembro. No sábado (das 

15h às 22h) e no domingo das 
8h às 17h. 

Vem aí  uma obra sobre metodologias ativas
A Unipar, via Pró-Magíster (Programa Institucional da Valorização do Magis-
tério Superior), está preparando a produção de um livro sobre Metodologias 

Ativas [assunto emergente e urgente nos meios acadêmicos]. Trata-se de uma 
obra coletiva, que dará espaço para publicação de artigos dos professores da 
casa relatar suas experiências bem-sucedidas nessa área e, assim, propor uma 
contribuição didático-pedagógica para os colegas. A organização está a cargo 

do coordenador do Pró-Magíster, professor Luiz Roberto Prandi. Os interessados 
têm que se inscrever para participar até 20 de novembro.

No Rotary Umuarama: Neusa Barbado Farias e Vilmar Pereira.

ARQUIVO

ASSESSORIA 
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Vaga nº  183/19 para Umuarama
Pré-requisitos: Ensino superior completo 

Serviço Social, Ciências Sociais, Biologia, 
Enfermagem,  Psicologia, Terapia 

Ocupacional ,Fisioterapia ou Nutrição e 
experiência nas atividades descritas no 

cargo.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-
conosco verifique os pré-requisitos e 

inscreva-se até 19/09/19.

TÉCNICO DE ATIVIDADES –
Programa de Assistência e Educação 

em Saúde (Tempo Determinado)

Batalha de Rep
3ª edição da Bata-
lha da Rep acontece 
no domingo (15) em 
Umuarama. O projeto 
cultural Rep Sessions 
promoverá o evento e 
o ganhador terá como 
prêmio a produção 
de um videoclipe. O 
projeto cultural Rep 
Sessions atua em 
Umuarama de forma 
independente bus-
cando incentivar a 
cena com produções 
audiovisuais, festivais, 
dentre outros projetos. 
As inscrições estão 
abertas e custam R$ 10 
por rimador e podem 
ser feitas diretamente 
com os organizadores, 
por meio da página do 
projeto no Facebook. 
Caso o número limite 
de participantes ainda 
não tenha sido preen-
chido, a possibilidade 
de realizar a inscrição 
no dia do evento.

Feira de 
Doação de 
Animais
Saau promove feira de 
doações de animais 
no intuito de ajudar a 
encontrar um lar para os 
bichinhos abandonados: 
esse é o objetivo da 
feirinha de adoção de 
animais da Sociedade de 
Amparo aos Animais de 
Umuarama (Saau). Cães 
e gatos estarão dispo-
níveis para adoção res-
ponsável neste domingo 
(15), na Avenida Astorga, 
4538, das 09h às 13h. 
Para adotar é preciso 
ser maior de 18 anos e 
estarem com o RG, CPF e 
comprovante de residên-
cia. O candidato a dono 
de um dos pets passará 

por uma pequena 
entrevista e, firmada a 
adoção, já poderá levar 
seu novo amigo para casa. 
O evento contará com ani-
mais de portes variados, 
todos vacinados, vermifu-
gados e castrados.

Negociações 
de dividas
Procon faz mutirão 
online para negociação 
de dívidas em Umua-
rama. A ação acontecerá 
exclusivamente pela 
internet, por meio de 
plataforma de solução 
de conflitos. Em come-
moração aos 29 anos 
do Código de Defesa do 
Consumidor, o Pro-
con Municipal realiza, 
entre os dias 11 e 13 de 
setembro, um mutirão 
online de renegociação 
de dívidas bancárias e 
de instituições financei-
ras. A ação, de iniciativa 
do Procon Umuarama, 
Proconsbrasil – Associa-
ção Brasileira de Procons 
e Febraban, acontecerá 
exclusivamente pela inter-
net, através da plataforma 
de solução de conflito, para 
se informar e participar das 
negociações acesse o site 
do consumidor.
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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LEILÃO EM SANTA ISABEL DO IVAÍ

fabiobarbosaleiloes.com.br
 (44) 99700-6030

 SÍTIO 49HA EM PLANALTINA 
DO PARANÁ/PR. 

Distr. de Gaúchinha. 
c/ casas, barracões, mangueirão, 
galinheiro e outras benfeitorias, 

Estrada Comur, Colônia Paranavaí. 

Inicial R$ 895.143,00 (PARCELÁVEL)

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ............. 16/17 .......................VERMELHO ...............COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ............. 18/19 .......................BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 96.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ............ 16/17 .......................BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 84.900,00
EQUINOX LT TURBO ............................ 17/18 .......................PRETO .........................COMPLETO, AUT, COURO ....................R$ 119.900,00
FOCUS 1.6 SE ......................................... 17/18 .......................BRANCO ....................COMPLETO .................................................. R$ 64.900,00
FUSION AWD ......................................... 16/16 .......................PRETO .........................COMPLETO .................................................. R$ 89.900,00
ONIX 1.0 LT ............................................. 17/17 .......................CINZA .........................COMPLETO .................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ........................................... 13/14 .......................BRANCO ....................COMPLETO .................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. .................................... 17/18 .......................BRANCO ....................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 54.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 ................. 11/12 .......................PRATA .........................COMPLETO .................................................. R$ 62.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .................................. 16/17 .......................BRANCO ....................COMPLETO, AUT .....................................R$ 109.900,00
S10 LTZ 2.8  4X2 AT .............................. 14/14 .......................BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 92.900,00
SPIN ACTIV AT ....................................... 14/15 .......................PRATA .........................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 48.900,00
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
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Advogada faz campanha 
por doação de medula

O mês de setembro é muito espe-
cial para a jovem advogada Francielly 
Foiani Kramer, que desde fevereiro 
deste ano vive em Umuarama. Há exa-
tamente um ano ela passou por um 
transplante de medula óssea, após ter 
sido diagnosticada com um Linfoma T., 
um tipo raro e agressivo da doença, 
que em certos casos tem no trans-
plante a única esperança de cura.

Francielly teve dois cânceres, os 
dois muito agressivos. “Fiz todos os 
tratamentos e chegou o momento em 
que fui informada de que apenas com 
um transplante de medula eu conse-
guiria me curar. E desde o dia 29 de 
setembro de 2018 eu renasci”, relata.

GIRASSOL E AMOR
Durante o tratamento, Francielly obser-

vava tristeza e insegurança nos pacientes 
que estavam ao lado dela. Então decidiu 
mudar esse quadro, com a ideia de ves-
tir-se de princesa para ir a uma sessão 
de quimioterapia. “Queria mostrar para as 

crianças, que até uma princesa poderia 
passar por um momento daqueles. E deu 
muito certo: minha esperança e alegria 

contagiou a todos, que riam por ver ali 
uma princesa. Assim nasceu o Projeto 
Girassol e Amor”, conta.

A advogada Francielly Foiani Kramer em ação com suas princesas: nova chance de vida para mais pessoas

Visitas
Com duas voluntárias, também 
em traje de princesa, “Princesa 
Francielly” visita hospitais, creches, 
albergues e instituições diversas em 
Umuarama. “O resultado é surpreen-
dente, muito melhor do que imagi-
návamos, pois todo ser humano quer 
e precisa de atenção, de carinho, 
de respeito e principalmente de um 
pouco de esperança”, comenta.

ASSESSORIA
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