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UMUARAMA

Vereadores repudiam reajuste
de 12,13% na conta de água

Parlamentares de Umuarama elaboraram Moção de Repúdio ao reajuste nas tarifas das 
contas de água e esgoto da Sanepar. A cobrança dos valores, já com o percentual inserido 
na tarifa começa, segundo a Sanepar, em 17 de maio. No texto, os vereadores Ana Novais, 

Deybson Bitencourt, Jones Vivi e Mateus Barreto subscrevem, com base no Regimento 
Interno, a solicitação de que depois de ouvido o Plenário, seja encaminhada a Moção de 

Repúdio ao diretor-presidente da Sanepar, Cláudio Stabile e à Agepar.

No banco dos réus
Julgamento de empresário acusado assassinato segue 

durante a noite da segunda-feira (6). Fórum de Umuarama 
permaneceu lotado de parentes e amigos dos envolvidos, 

advogados e acadêmicos.

ALEX MIRANDA
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

‘‘Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte ‘‘

Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)

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.

01 08 09 17 18 19 23
concurso: 0146

20 33 45 57 61 62 63

04 18 20 32 39 47

concurso: 1931

02  RADAR UMUARAMA HOJE NEWS, 07 DE MAIO DE 2019

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

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Umuarama Curitiba

 A história viva morre aos poucos
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Chuva Chuva Chuva

No ano passado tivemos a quase destruição do Museu 
Nacional, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Até setembro de 2018, era um dos maiores museus de 
história natural e de antropologia das Américas. Há poucos dias 
assistimos à destruição de boa parte da catedral de Notre-Dame, 
um dos símbolos de Paris, capital francesa, e o monumento histó-
rico mais visitado da Europa. Lembremos também da quantidade 
de museus, bibliotecas dos países em guerra que são destruídos 
por bombas ou saques. A história viva morre aos poucos.

Temos muitas leis, decretos e resoluções que garantem a segu-
rança e a proteção. Exemplo é a Resolução 2347, adotada pelo 
Conselho de Segurança da ONU, que protege o patrimônio cultu-
ral. No Brasil, desde 1937, existe o Iphan (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional), uma autarquia federal vinculada 
ao Ministério da Cidadania que responde pela preservação do 
Patrimônio Cultural Brasileiro. O Iphan tem como objetivo proteger 
e promover os bens culturais do País para as gerações presentes 
e futuras. Será que não estamos apenas “contando” a história e 
se esquecendo de criar nos estudantes o desejo de conhecer para 
amar os tempos que nos antecederam?

Não somos frutos apenas do hoje, temos uma bagagem cul-
tural, política, econômica e religiosa que nos acompanha durante 
séculos. O futuro depende do presente e do passado; se destruímos 
nossos monumentos, cometemos um “pecado social” contra as 
gerações futuras.

As tragédias que destroem nosso patrimônio cultural dei-
xam cinzas e uma escuridão sem igual. Cada cidadão tem por 
dever cuidar de sua história e do seu patrimônio, não apenas 
deixar para o Estado ou jogar a culpa no outro. Trata-se de um 
compromisso individual, é participação cidadã e política. Que as 
instituições educacionais trabalhem mais para formar excelentes 
acadêmicos e virtuosos cidadãos de valores, preservando a 
memória viva da humanidade. 

“Verdadeiro Trótski 
de direita, não com-
preende que substi-

tuindo uma ideologia pela 
outra não contribui para 

a elaboração de uma base 
de pensamento que pro-
mova soluções concretas 

para os problemas 
brasileiros”.

Ex-comandante do Exército, o general Eduardo Villas Bôas 
reagiu às críticas do escritor Olavo de Carvalho contra os 

militares do Governo de Jair Bolsonaro. Em nota publicada 
em suas redes sociais, o general chama Olavo de “Trótski 
de direita”, em referência ao revolucionário bolchevique, 

figura central da guerra civil russa. 

José Carlos Pereira é diretor do Colégio Marista Criciúma (SC)
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‘‘ Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte‘‘
Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 

Terça

Cheia
19/05 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47

h

h

2613

Quarta

h

h

2116

Terça

h

h

2312h

h

2215

Nublado

concurso: 1324

16 18 31 39 42 44
concurso: 2146

concurso: 4962

13 39 53 72 73

concurso: 5383

36.672
10.194
76.007
86.276
41.620

JANEIRO

ABC/RN

concurso: 1807

01 02 03 05 07 08 09 13 
14 17 18 19 20 24 25

concurso: 1964

08 09 17 22 24 34 35 
43 49 52 56 57 58 67 

75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

Quarta

  DIVULGAÇÃO  

NubladoNubladoNublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Mesa de negociações
No Poder Legislativo de Umuarama também tramita texto 
referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias. As prioridades 

em investimentos serão apresentadas à comunidade em uma 
reunião denominada mesa de negociação, que ainda está para 
ser agendada e acontecerá na Câmara Municipal. O orçamento 

disponível para ser utilizado pelo prefeito Celso Pozzobom 
no ano de 2019 – aprovado no ano anterior depois de toda a 
tramitação necessária – apresentava previsão de pouco mais 

de R$ 461 milhões. Na mesa de negociações prevista para 
acontecer nos próximos dias, serão discutidas as diretrizes e 
prioridades do município para seus investimentos em 2020.

Prazo para 
a LDO

O prazo para a apresenta-
ção das emendas parlamen-
tares ao projeto que dispões 
sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 
o exercício de 2020, que 
está tramitando na Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep), abriu ontem (segun-
da-feira, 6). A proposta (PL nº 
270/2019), de iniciativa do 
Poder Executivo, prevê para 
o exercício de 2020 receitas 
correntes de R$ 57,6 bilhões 
e uma receita liquida de R$ 
55,8 bilhões.

Os deputados terão 20 
dias para protocolarem 
suas emendas junto a 
Comissão de Orçamento 
da Casa. O prazo encerra 
em 28 de maio, às 18h. 
Posteriormente, as emen-
das serão devidamente 
examinadas pelos parla-
mentares que compõe a 
Comissão. Concluída essa 
etapa o projeto e as emen-
das acatadas (na forma de 
um substitutivo geral) serão 
submetidas a votação em 

Plenário. O projeto deve 
ser votado pelo Legislativo 
antes do início do recesso 
do mês de julho e encami-
nhado para sanção governa-
mental. A proposta da LDO 
para o exercício de 2020 
pode ser conferida na ínte-
gra no link das leis orçamen-
tárias, no site da Alep.

“O Regimento Interno da 
Assembleia prevê um prazo 
de 20 dias para apresenta-
ção de emendas à LDO. 
Esta lei vai sofrer altera-
ções, não será aprovada do 
jeito que chegou a Casa. O 
Poder Executivo tem o papel 
de enviar a Mensagem, a 
Comissão de Orçamento a 
recebe e inicia-se um prazo 
de estudos para a produção 
do relatório que irá a Plená-
rio como um substitutivo-
-geral do que foi entregue”, 
afirmou o presidente da 
Comissão de Orçamento, 
deputado Evandro Araújo 
(PSC), durante uma reu-
nião que aconteceu ainda 
no final do mês de abril.

Metas
A LDO estabelece as diretrizes para a elaboração e execução 

da Lei de Orçamento Anual (LOA), que é examinada e votada pela 
Assembleia no segundo semestre. Ela fixa as metas e as prioridades 
da administração estadual, os eventuais ajustes do plano plurianual 
(PPA), as metas fiscais e as projeções de receitas e despesas. Uma de 
suas funções básicas é harmonizar a implementação da LOA com os 
objetivos de médio e longo prazo da administração pública. A LDO 

também faz um diagnóstico dos potenciais riscos fiscais e orçamen-
tários, detalha os passivos contingentes e as demandas judiciais, 
além de trazer esclarecimentos sobre o cumprimento das metas 

fiscais do exercício anterior. Os propósitos e a natureza da LDO estão 
previstos no artigo 133 da Constituição do Estado e na Lei Comple-

mentar Federal 101, de maio de 2000.

Umuarama no 
Compar
Em sessão ordinária 
ontem, foi apresentado 
para a primeira discussão 
e votação, um projeto 
de Lei, que autoriza o 
município de Umuarama 
a integrar o Consorcio 
dos municípios do Paraná 
(Compar). Se aprovado 
pelos vereadores em duas 
discussões ordinárias, o texto 
é transformado em Lei após 
sancionado pelo prefeito 
Celso Pozzobom, que poderá 
assim firmar todos os atos 
necessários para constituição 
e funcionamento do 
consórcio, convênios e 
projetos, inclusive para fins 
orçamentários.

Doadoras de leite 
isentas
O vereador Marcelo Nelli 
colocou para votação ontem 
em sessão ordinária, o 
projeto de Lei que concede 
às doadoras de leite materno 
isenção de pagamento 
de taxa de inscrição em 
processos seletivos de 
admissão de pessoal e 
concurso de cargo ou 
emprego na Administração 
Pública Municipal Direta 
e Indireta, Autárquica, 
Fundacional e no Poder 
Legislativo. O projeto deve 
ser aprovado pela maioria 
dos vereadores em duas 
sessões ordinárias e só 
depois da sanção do prefeito 
é que começa a ter efeito.

Terrenos desafetados
De autoria do Poder Executivo, um projeto de Lei pretende 
desafetar do domínio imóveis nos Parques Campo Belo e Irani. 
Um deles possui área de 384,00m² e outro de 271,83m², foi a 
votação na noite de ontem na Câmara em primeira análise dos 
vereadores. 

Aprovado nas comissões
O texto passou pelas Comissão de Justiça e Redação, que tem 

como relator o vereador Ronaldo Cruz Cardoso que exarou 
parecer favorável ao envio para a ordem do dia; de Economia, 

Finanças e Fiscalização, em que a relatora é Maria Ornelas, 
também com parecer exarado favorável e de Serviços e Obras 
Públicas, com o relator Marcelo Nelli. O parecer foi exarado 

favorável com fundamentação.
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Novos ônibus
A Princesa do Norte, que atende 
o Norte Pioneiro e várias cidades 
do Paraná, anunciou a compra de 
40 novos ônibus. O investimento 
é de R$ 33 milhões. Os veículos 
vão operar nas linhas entre Santo 
Antônio da Platina/São Paulo/
Santos/Curitiba, Jacarezinho/
Curitiba, Ibaiti/Curitiba/São Paulo 
e Wenceslau Braz/São Paulo. O 
grupo composto por três empresas, 
emprega 530 funcionários e 
transporta uma média de sete 
milhões de passageiros por ano.

Novo pacto
Os governadores estão sendo 
chamados a Brasília nesta quarta-
feira, 8, para conhecerem o 
pacote de medidas que vai formar 
o “novo pacto federativo”. O 
conjunto de medidas prevê a 
apresentação de três projetos de 
lei complementar que dariam mais 
recursos aos estados. O socorro aos 
governadores virá acompanhado de 
pedido de apoio explícito de todos 
eles à reforma da Previdência.

Moro em Foz
O ministro Sergio Moro (Justiça 
e Segurança) vai inaugurar no 
segundo semestre em Foz do Iguaçu 
o primeiro escritório no Brasil em 
que todos os órgãos de repressão 
e controle trabalharão integrados, 
como Receita Federal, Polícia 
Federal e Polícia Rodoviária, além 
do Itamaraty.

Multas
O secretário Ney Leprevost (Justiça, 
Família e Trabalho) determinou ao 
Procon-PR que aplique multa de 

R$ 142.206,01 ao Banco do Brasil, 
Bradesco, Santander, Oi, Claro e Tim 
pelo descumprimento de acordo 
feito consumidores. “Trabalhamos 
para resolver os problemas 
dos consumidores pelos canais 
preliminares de solução de conflitos. E 
quando o fornecedor recusa o acordo 
ou a solução do problema, se sujeita 
a aplicação das sanções previstas na 
lei”, afirmou.

Porco na China
Depois da Índia liberar a compra 
de frango, agora o governo chinês 
autorizou exportadores de carne 
de porco do Brasil a embarcar 
também a gordura comestível do 
animal. “Até o fim de 2019, a China 
pode ter um déficit de oferta de 1 
milhão a 2 milhões de toneladas no 
processamento de suínos. Podemos 
avançar muito neste setor”, disse o 
presidente Jair Bolsonaro no twitter. 
As duas medidas podem atender as 
cooperativas e produtores do Paraná.

Emprego e Produtividade
Na próxima quinta-feira, 9, o 
secretário do Ministério da Economia, 
Carlos Alexandre da Costa, participa 
em Curitiba do Fórum Emprego 
e Produtividade – Um Brasil com 
emprego e competitividade. O fórum, 
promovido pelo governos estadual e 
federal em parceria com o G7, terá 
as presenças do governador Ratinho 
Junior e do vice-governador Darci 
Piana e do presidente da Ocepar, José 
Roberto Ricken.
PSDB do Paraná O PSDB do 
Paraná elegeu o deputado 
estadual Paulo Litro como 
novo presidente do diretório 
estadual. Paulo Litro, 27 anos, 
está no seu segundo mandato, 
e é ideologicamente próximo 

do governador de São Paulo, 
João Doria, principal liderança 
tucana no país.

Previdência
Pelo menos dez partidos já 
definiram como votarão seus 
deputados na comissão especial que 
debate a reforma da Previdência 
e no plenário da Câmara dos 
Deputados. Somente o PSL, partido 
do presidente Jair Bolsonaro, e o 
Novo são totalmente favoráveis 
à reforma. A oposição (PDT, 
PT, PCdoB, PSB, Psol e Rede) já 
anunciou que votará contra a PEC. 
Juntas, essas siglas têm 133 votos na 
Casa. MDB e PR disseram que vão 
votar a favor da reforma, mas com 
mudanças no texto.

Não está fácil
Quatro (41,4%) em cada dez 
brasileiros não acreditam que o 
país está no caminho certo para 
melhoria da qualidade de vida da 
população em geral. Por outro lado, 
a parcela otimista da população é de 
53,1%. Os números são do Instituto 
Paraná Pesquisas.
Paraná na frente ‘Queremos 
colocar colégios militares em 
todos os Estados do País’, disse 
o presidente Jair Bolsonaro nas 
comemorações dos 130 anos do 
Colégio Militar do Rio de Janeiro. 
O Paraná já saiu na frente. Já tem 
colégios implantados ou em via de 
instalação em Curitiba, Londrina, 
Foz do Iguaçu, Maringá, Cornélio 
Procópio, Cascavel e Pato Branco.
PT às avessas “Não pode viver 
radicalismo do ‘nós contra eles’. Isso 
faz lembrar o PT, só que às avessas”, 
do ex-governador Geraldo Alckmin 
durante convenção do PSDB de São 
Paulo ao comentar a conjuntura 
política nacional.

Da Redação ADI-PR 
Curitiba
Coluna publicada simultaneamente 
em 22 jornais e portais associados. 
Saiba mais em www.adipr.com.br
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Jogos à Mesa 
O debate sobre a legalização 
de bingos, cassinos e jogo do 
bicho volta forte amanhã à pauta 
do Congresso Nacional e com 
aval discreto do presidente da 
República, Jair Bolsonaro. Com 
196 deputados e 7 senadores 
signatários, nascerá a Frente 
Parlamentar Mista pela Aprovação 
do Marco Regulatório dos Jogos, 
sob tutela do deputado Bacelar 
(Pode-BA) e apoio técnico do 
idealizador professor Magno 
José, presidente do Instituto Jogo 
Legal, considerado hoje o maior 
especialista na área. O grupo 
lança mão do discurso de que esse 
setor no País poderá gerar 658 mil 
empregos diretos, movimentar 
R$ 60 bilhões por ano e encher os 
cofres do Governo com até R$ 6 
bilhões/ano.

Empregos
A Frente vai trabalhar pela 
aprovação do PL 442/91. A 
legalização também geraria 20 
mil empregos para pessoas com 
deficiência, segundo Magno, e 
retiraria da clandestinidade 450 
mil empregados do bicho.

Na contramão
No mundo, só Brasil, Indonésia 
e Arábia Saudita proíbem 
jogos de azar - mas estes dois 
últimos países são de população 
muçulmana. As grandes potências 
mundiais faturam.

Lá fora
O mercado dos jogos nos Estados 
Unidos, só para um exemplo, gera 

1,7 milhão de empregos/ano e 
movimenta US$ 74 bilhões/ano. Dos 
países signatários da ONU, 75,5% 
autorizam bingos e ou cassinos. Todos 
os dados são do Instituto Jogo Legal.

Frevo aliado
Derrotados para o Senado nas 
últimas eleições, os ex-deputados 
federais Mendonça Filho (DEM) 
e Bruno Araújo (PSDB) - também 
ex-ministros do Governo Temer, 
ensaiam união dos dois partidos 
no Recife para as próximas eleições 
para a prefeitura. 

Pé na rua
Candidatura pode ser de Mendonça 
Filho, a primeira de centro-direita. 
Os eventuais adversários da 
esquerda são Marília Arraes (PT), 
João Campos (PSB) ou Túlio Gadelha 
(PDT), que aparecem cotados pelos 
seus partidos. Mendonça Filho 
descarta a hipótese de imediato. 
Mas, já lançou o seu nome nas 
mídias sociais.

Time
Os ex-senadores Cristovam Buarque 
(DF) - na área de educação - e Pedro 
Simon (RS) - reforma política - 
tornaram-se consultores do senador 
Kajuru (PSB-GO).

Sentado no barril...
O incômodo é grande entre colegas na 
praça. O diretor de Planejamento da 
Plural, Hélvio Rebeschini, tem criticado 
o presidente da Petrobras, Roberto 
Castello Branco. Segundo testemunhas, 
comenta tudo envolvendo o dirigente 
e a estatal, mas as pedradas preferidas 
são para o intervencionismo da 

empresa e a insegurança jurídica 
provocada por decisões de Castello 
Branco, diferentes das de governos 
anteriores.

...de pólvora
Jair Bolsonaro também foi vítima 
de Hélvio. Segundo o diretor da 
Plural, o presidente da República 
é imprudente. Disse isso após 
Bolsonaro questionar o aumento 
do diesel pela Petrobras.

Frente pró-cultura
O PT articula frente de intelectuais e 
artistas - aliás, a base de sua fundação 
há 30 anos - para se contrapor às 
mudanças do governo que reduziram 
drasticamente o patrocínio às 
atividades culturais na Lei Rouanet. 
A deputada federal Benedita da Silva 
(RJ) e o estadual Eliomar Coelho 
(PSOL) promoverão audiência especial 
da Comissão de Cultura no Palácio 
Tiradentes da ALERJ (que cederá 
espaço) para audiências públicas.

Olhar do Brito
“Do marechal ao capitão” - de Castello 
Branco a Bolsonaro - é o título do 
novo livro (ele já publicou quatro) 
que o renomado fotógrafo Orlando 
Brito escreve sobre a História política 
brasileira desde 1964, quando 
estreou no diário “Última Hora”.  
“É um olhar sobre o Brasil desde 
quando cheguei à profissão, de 1966 
até hoje”, contra Brito.



06 GERAL TRIBUNA HOJE NEWS, 07 DE MAIO DE 2019

Receita fiscalizará 7 mil contribuintes
A Receita Federal já identificou 

7 mil contribuintes que serão fisca-
lizados por sonegação no primeiro 
semestre de 2019. Entre os seto-
res que estão na mira do Fisco 
este ano figuram os de cigarros, 
bebidas e combustíveis. A previsão 
da Receita é recuperar R$ 164,96 
bilhões em tributos.

“No caso do cigarro porque tem 
tributação alta e [com isso] há 
incentivo para o produto ilegal. Há 
evasão no setor de bebidas açuca-
radas, principalmente. E no setor 
de combustíveis, o biodiesel e o 
etanol”, disse o subsecretário de 
Fiscalização, Iágaro Jung Martins.

A Receita também continuará 
a atuar com foco nas operações 
especiais, como Lava Jato, Zelo-
tes e Calicute. Segundo o Fisco, 
no caso da Lava Jato há cerca de 
650 ações fiscais ainda em curso.

De acordo com a Receita, desde 
2012, quando foram iniciadas as 
fiscalizações, as atuações rela-
cionadas à Lava Jato somam R$ 
24 bilhões. Desse total, R$ 9,6 
bilhões ingressaram nos cofres 
públicos ou foram parcelados.

“Há uma tendência de redução 
[nos lançamentos de tributos sone-
gados] porque a operação está se 
encerrando do ponto de vista tribu-
tário”, disse Martins.

Paraná prorroga  benefícios fiscais 
O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou nessa segunda-feira (6) decreto que prorroga os benefícios fiscais do 

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) ao setor produtivo de todo o Estado. A medida beneficia setores 
como a agropecuária e a indústria e busca manter a competitividade de mercado de diversos produtos paranaenses.

A prorrogação dos benefícios, que venceu em 30 de abril, foi pleiteada pela Secretaria de Estado da Fazenda ao Confaz (Con-
selho Nacional de Política Fazendária), que valida os tratamentos tributários diferenciados concedidos pelos estados. A medida 
atende pedidos do G7, grupo formado pelas instituições que representam setor produtivo paranaense. O ganho de competiti-
vidade do setor produtivo paranaense reflete na economia e no desenvolvimento do Estado, afirmou Ratinho Junior. “Em pri-
meiro lugar, contribui para criar mais empregos no Paraná, o que é uma prioridade do nosso governo”, destacou. “As isenções 

atingem vários setores e aumenta a competitividade com indústrias de outros estados e, automaticamente, fortalece a geração 
de emprego aqui. A ideia é fazer com que as empresas possam se fortalecer e continuem crescendo”, disse o governador.

Além de influenciar no aumento das atividades comerciais em todo o Estado, a medida também prevê a continuidade ou 
incremento das atividades portuárias e aeroportuárias voltadas ao comércio exterior. 

R$ 186,87 bi sonegados
A Fiscalização da Receita Federal autuou R$ 186,87 bilhões 
em tributos sonegados em 2018. O valor é 9,2% menor do 
que o lançado em 2017 (R$ 205,87 bilhões). A expectativa da 
Receita, entretanto, era de uma recuperação ainda menor: 
R$ 149,34 bilhões.
A expectativa de atuação, neste ano, é de R$ 164,96 bilhões. 
Para fazer a projeção, a Receita considera a média dos últi-
mos três anos, acrescido de 10%.
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Mais da metade não 
tomou a vacina

O Paraná vacinou 1.575.906 
pessoas contra a gr ipe no 
sábado (4), no Dia D da campa-
nha nacional. O balanço ainda 
é preliminar. Com esse total, o 
Estado chegou a 47,1% do públi-
co-alvo previsto para a imuniza-
ção. A campanha segue até 31 
de maio nas unidades de saúde 
da rede pública, com a aplicação 
das doses de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h.

O balanço antecipado mos-
tra que, entre a população prio-
ritária, as puérperas registram 
a maior cober tura vacinal, com 
72,1% do público imunizado. Na 
sequência estão indígenas, com 
71,2%, idosos com 57,9%, ges-
tantes com 52,4% e crianças, 
com 50,3%.

O grupo prioritário definido 
pela Organização Mundial da 
Saúde é composto por pessoas 
com 60 anos ou mais, gestan-
tes, mães de bebês nascidos 
há até 45 dias, crianças entre 
6 meses e 5 anos, pessoas com 
doenças crônicas ou outras con-
dições clínicas especiais (que 
apresentem prescrição médica), 
professores, t rabalhadores 
da saúde, população privada 
de liberdade, indígenas, fun-
cionários do sistema prisional 
e profissionais das forças de 
segurança.

Neste ano, o Paraná já regis-
trou 25 casos de Influenza, com 
nove mor tes.

Censo 2020
O Ministério da Economia autorizou a contratação temporária de até 234,4 mil 
profissionais para atuarem no Censo 2020, realizado pelo IBGE. Os profissionais serão 
contratados a partir de janeiro de 2020. A autorização foi publicada no Diário Oficial 
da União de ontem (6). Das vagas, 196 mil serão para recenseador que coleta as 
informações da população. Outra atividade é o de agente censitário supervisor (23.578). 
Serão contratados ainda supervisores, coordenadores censitários e agentes censitários 
operacionais. A contratação dos profissionais depende de aprovação prévia em processo 
seletivo simplificado. 

Espécies ameaçadas 
Um milhão de espécies de animais e plantas estão ameaçados de extinção em escala 
mundial. O dado é de um relatório da Plataforma Intergovernamental de Políticas 
Científicas sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistema, da ONU (Organização das 
Nações Unidas). A análise contou com a participação de 145 cientistas de 50 países 
e mostra que “a natureza está diminuindo globalmente, a taxas sem precedentes na 
história da humanidade”. De acordo com o relatório, mais de 40% das espécies de 
anfíbios, quase 33% dos corais formadores de recifes e mais de um terço de todos os 
mamíferos marinhos estão ameaçados.

Nota

Justiça suspende licitação para compra de lagosta 
A juíza federal Solange Salgado, do Distrito Federal, decidiu ontem suspender a compra 
pelo STF (Supremo Tribunal Federal) de medalhões de lagosta e vinhos importados para 

as refeições servidas aos integrantes da Corte e convidados. O STF já informou que a 
AGU (Advocacia-Geral da União) vai entrar com recurso para garantir que a licitação 
seja efetuada. A decisão da juíza foi tomada no âmbito de uma ação popular movida 

pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), que apontou que o valor do pregão - de 
até R$ 1,13 milhão - é “aviltante”, além de criticar o “luxo desnecessário” a membros 

do STF, sob o argumento de que a compra representa um “potencial ato lesivo à 
moralidade administrativa”. A licitação também entrou na mira do Ministério Público 

no TCU (Tribunal de Contas da União). Para a juíza Solange Salgado, o edital da lagosta 
e do vinho não se insere como “necessário para a manutenção do bom e relevante 

funcionamento do Supremo Tribunal Federal” e os itens exigidos na licitação “destoam 
sobremaneira da realidade socioeconômico brasileira, configurando um desprestígio 
ao cidadão brasileiro que arduamente recolhe seus impostos para manter a máquina 

pública funcionando a seu benefício”.

Campanha segue até o fim do 
mês de maio

JAELSON LICAS/ANPR
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Vereadores repudiam reajuste
de 12,13% na conta de água

 Vereadores de Umuarama ela-
boraram uma Moção de Repúdio 
ao reajuste de 12,13% nas tarifas 
das contas de água e esgoto da 
Sanepar. A cobrança dos valores, 
já com o percentual inserido na 
tarifa começa, segundo a Sanepar, 
em 17 de maio.

Moção de Repúdio é uma pro-
posta que pode ser apresentada 
em Assembleia deliberativa por 
qualquer de seus membros.

No caso da Câmara Municipal 
de Vereadores, foram quatro parla-
mentares que resolveram se mani-
festar através do documento, que 
foi avaliado em sessão ordinária na 
noite de ontem (6).

No texto, os vereadores Ana 
Novais, Deybsom Bitencourt, Jones 
Vivi e Mateus Barreto subscre-
vem, com base em no Regimento 
Interno, a solicitação de que depois 
de ouvido o Plenário, seja encami-
nhada a Moção de Repúdio ao dire-
tor-presidente da Sanepar, Cláudio 
Stabile.

O objetivo é sensibilizar a dire-
toria da empresa prestadora dos 
serviços de captação, tratamento 
e distribuição de água sobre tal 
reajuste nas tarifas. A Moção tam-
bém deverá ser enviada também 
à Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados de Infraestru-
tura do Paraná – AGEPAR.

Consta no texto que os verea-
dores acima descritos manifestam 
repúdio à Sanepar, na pessoa de 
seu diretor-presidente, Cláudio 
Stabile, pela intenção de proceder 
aumento/reajuste de 12,13% nas 
tarifas dos serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgo-
tamento sanitário, e à AGEPAR, 
que na noite do dia 15 de abril 

de 2019, homologou tal medida, 
por solicitação da Companhia de 
Saneamento do Paraná.

Ainda os vereadores Ana 
Novais, Mateus Barreto, Deybson 
Bitencourt e Jones Vivi, na condi-
ção de representantes eleitos pelo 

Razões
A proposta visa solidarizar-se a todos os umuaramenses, pois o valor da tarifa 
dos serviços cobrados pela Sanepar em Umuarama está entre os mais caros 
do Paraná, sendo que esse aumento tem peso direto no aumento do custo de 
vida de milhares de famílias, muitas delas desempregadas, outras com seus 
rendimentos comprimidos pela recessão econômica que ainda castiga o País. 
Ademais, a Companhia de Saneamento do Paraná não pode atuar unicamente 
para agradar seus investidores, que sempre foram agraciados com generosos 
dividendos.
Ressalta-se, ainda, que o índice proposto é maior que o dobro do índice oficial 
de inflação apurado no período. Por fim, a tarifa de água e esgoto do Paraná 
teve o maior reajuste do Brasil nos últimos anos, sendo que nenhuma outra 
companhia de saneamento básico reajustou tanto as tarifas de água e esgoto 
quanto à Sanepar.

voto livre dos cidadãos do Municí-
pio de Umuarama e no uso de suas 
prerrogativas regimentais, vem a 
público manifestar repúdio à inten-
ção da empresa em aplicar tal rea-
juste nas tarifas dos serviços públi-
cos, bem como sua homologação.

Moção de Repúdio contra o aumento foi discutida em sessão ordinária

ALEX MIRANDA
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Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,75 - 1,51 4,58
IGP-M (FGV) 1,26 0,92 3,10 8,64
IGP-DI (FGV) 1,07 - 2,41 8,27

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 2ª parcela
vence em 31/05, com juros Selic de 1%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

6/4 a 6/5 0,5000 0,3715 0,0000
7/4 a 7/5 0,5000 0,3715 0,0000
8/4 a 8/5 0,5000 0,3715 0,0000
9/4 a 9/5 0,5000 0,3715 0,0000
10/4 a 10/5 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

Salários até 1.751,81 8%
1.751,82 até 2.919,72 9%
2.919,73 até 5.839,45 11%

SOJA mai/19 817,50 -12,00 -9,1%
FARELO mai/19 291,80 -1,80 -5,3%
MILHO mai/19 355,75 -7,25 -1,9%
TRIGO mai/19 428,00 0,00 -8,5%

Ações % R$
Petrobras PN -0,30% 26,77 
Vale ON -1,47% 49,66 
ItauUnibanco PN -2,20% 32,97 
Bradesco PN -2,70% 34,99 
Magazine Luiza ON +2,02% 200,21 
Azul PN -2,99% 35,00

IBOVESPA: -1,04% 95.008 pontos

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,0760 1,0827 1,0864
IGP-DI (FGV) 1,0773 1,0827 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 64,49 -1,1% -6,0% 63,50
MILHO 25,57 0,0% -8,3% 25,00
TRIGO 46,39 0,0% -1,3% 47,00
BOI GORDO 152,01 0,0% 0,6% 155,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 110,87
Libra est. 0,7638
Euro 0,8931
Peso arg. 44,85

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 3,9570 3,9580 +0,9%

PTAX  (BC) +0,6% 3,9618 3,9624 +0,4%

PARALELO +0,2% 3,9000 4,1800 +1,0%

TURISMO +0,2% 3,9000 4,1600 +1,0%

EURO +0,7% 4,4356 4,4367 +0,4%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 1.526,39 1.531,41 0,33 1,19 4,76
Oeste 1.530,93 1.533,55 0,17 0,91 3,81

DÓLAR 06/05

Iene R$ 0,0358
Libra est. R$ 5,19
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.598,21 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/05

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 06/05 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 6,5%  | TJLP: 6,26%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 06/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 69,50 -1,4% -3,5%
SOJA Paranaguá 74,50 -1,3% -3,9%
MILHO Cascavel 31,00 -3,1% -4,6%

fev/19 a dez/19

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

Proibição de ônibus
estacionados à noite

Um projeto de lei de autoria do 
vereador Mateus Barreto, foi destaque 
durante as discussões na sessão ordi-
nária na Câmara Municipal na noite da 
segunda-feira (6). A proposta proíbe o 
estacionamento de micro-ônibus, ônibus 
e demais veículos de transporte escolar, 
em alguns locais do município.

De acordo com o vereador a 
intenção é impedir o estacionamento 
durante período noturno (18h às 6h) 
destes tipos de veículos, por um 
período maior que 15 minutos nas 
Zonas II; II-A; III, excetuando-se a ave-
nida São Pedro; Parque Presidente; 
Jardim dos Príncipes; Jardim Europa; 
Jardim Birigui; Jardim Vila Romana; 
Jardim Tupan e Jardim São José.

A proibição se estende também 
para os logradouros públicos: Ave-
nida Paraná, no trecho entre a Praça 
Miguel Rossafa e a Praça Santos 
Dumont; Praça Miguel Rossafa, em 
toda sua extensão; Praça Arthur Tho-
mas, em toda sua extensão.

Ficam fora da proibição os 

veículos de transpor te cole-
tivo, quando regularmente esta-
cionados nos logradouros de 

itinerários destinados às para-
das finais de cada percurso das 
respectivas linhas.

Punição
Consta no texto que o descumprimento da Lei (se assim aprovada), deixará o infrator 
sujeito às infrações de que trata o inciso XVIII, do art. 181, da Lei Federal nº 9.503/97 - 
Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 3º. É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Defesa Social a orientação 
aos motoristas e aplicação desta Lei, nos termos do art. 24 da Lei Federal nº 9.503/97 
- Código de Trânsito Brasileiro. A proposição foi votada pela primeira vez na sessão da 
segunda-feira e deverá retornar para uma segunda análise na próxima sessão ordinária, 
que acontecerá na segunda-feira (13).

CONDENADOS SEM NOMEAÇÃO
Foi votado na sessão ordinária da segunda-feira (6) uma pro-

posição de autoria do vereador Deybson Bitencourt que trata da 
nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido 

condenadas pela Lei Federal nº 11.340, no âmbito do Município de 
Umuarama. A intenção é vedar a nomeação, no âmbito da Adminis-
tração pública direta e indireta, bem como em todos os Poderes do 
Município de Umuarama, para todos os cargos em comissão de livre 
nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas 

nas condições previstas na Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 
2006 - Lei Maria da Penha. Parágrafo único. Inicia essa vedação com 
a condenação em decisão transitada em julgado, até o comprovado 

cumprimento da pena.
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Dupla armada rouba
farmácia no centro

Dois homens praticaram um 
assalto a uma farmácia localizada 
na avenida Tiradentes, em Umua-
rama. O crime foi praticado após 
as 12h da segunda-feira (6). A far-
mácia fica situada perto do cruza-
mento com a rua Bahia.

De acordo com as informações 
da Polícia Militar (primeiro órgão 
de segurança a atender o caso), 
um dos homens chegou ao local 
armado com uma pistola. Um 
comparsa portava um revólver. O 

proprietário do estabelecimento foi 
rendido e levado para os fundos da 
farmácia.

Enquanto isso os criminosos rou-
baram uma determinada quantia em 
dinheiro, fugindo em seguida.

Apesar do trauma, a vítima con-
seguiu colher algumas caracterís-
ticas dos assaltantes e relatou 
aos policiais que um deles tinha 
estatura baixa e estava com uma 
blusa de cor cinza, além de usar 
um boné; o outro era um pouco 

mais alto e vestia blusa preta e 
calça jeans clara.

Logo após o assalto a dupla 
se evadiu seguindo para rumo 
ignorado.

A Polícia Militar está realizando 
buscas nos arredores e também 
deve manter contato com comer-
ciantes e moradores próximos 
para tentar localizar imagens de 
câmeras de monitoramento com a 
intenção de identificar os autores 
do roubo.

Furto de veículo
Um casal de Perobal teve seu 
veículo furtado no centro de 
Umuarama na segunda-feira 

(6) entre as 14h e as 15h, 
enquanto estava na agência 
da Caixa Econômica Federal, 

na avenida Presidente Castelo 
Branco. O Gol, modelo 

quadrado, de cor bege, placas 
MVL-0408, de Perobal, foi 

levado por criminosos ainda 
não identificados.

Elias Pereira de Souza, 57 anos, 
e a esposa Ana Aparecida de 
Souza, informaram à PM que 
deixaram o carro estacionado 

na avenida Rio Branco, perto da 
Casa das Bombas.

Eles ainda procuraram o 
automóvel nas proximidades, 

pois imaginaram que poderiam 
ter se enganado com o 

local onde o estacionaram, 
mas o veículo realmente 

não foi encontrado. O casal 
aposentado acionou a PM, que 
coletou informações e realizou 

algumas buscas. O caso será 
repassado à Polícia Civil.

Durante as rondas pela muralha da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste 
(Peco), durante o domingo (5), agentes penitenciários com o apoio da Polícia Militar, 
visualizaram dois homens arremessando objetos para dentro do estabelecimento 
prisional. Os suspeitos viram os policiais e agentes se aproximando e fugiram, não 
sendo mais localizados, mas foi feita a apreensão de 47 pacotes de fumo, 20 aparelhos 
celulares, brocas e serras que foram arremessados para dentro da Peco. Todo o 
material ilícito foi entregue para a Inspetoria da Penitenciária.

Divulgação
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Júri de empresário
seguiu noite adentro

Durante todo o dia de ontem 
(segunda-feira, 6) foi realizado no 
Tribunal do Júri do Fórum de Umua-
rama, o julgamento do empresário 
Márcio Ronaldo Diosti, de 48 anos. 
Ele é acusado do assassinato do 
vendedor Carlos Alves da Mota, 
crime praticado no ano de 2012.

Pela manhã aconteceram esco-
lhas dos jurados e as oitivas de 
testemunhas do caso. No início da 
tarde outras testemunhas foram 
ouvidas e foram apresentados 
depoimentos coletados no decor-
rer das investigações. Em seguida 
o acusado foi ouvido. Em suas pri-
meiras palavras direcionadas aos 
questionamentos do juiz de direito 
Adriano Cesar Moreira, foram de 
que ele não estava casado quando 
começou a se relacionar com a ex 
companheira da vítima.

Os advogados de defesa do réu, 
Wilton Longo e Alessandro Dorigon 
aguardaram as primeiras palavras 
do promotor do caso, Paulo Este-
bom para que apresentassem suas 
teses.

O auditório do júri estava lotado 
e os trabalhos começaram sob 
forte expectativa dos familiares. 
“Ele tem que pagar pelo que fez. A 
gente sabe que a justiça é divina, 
mas aqui na terra precisa ter tam-
bém. Eu espero, na medida do pos-
sível, que possam fazer justiça”, 
disse um dos irmãos da vítima, 
Moacyr Mota. “Passamos por 
muito sofrimento, principalmente 
minha mãe. Aqui eu me lembro 
de quando tive de ir reconhecer o 
corpo, furado de bala, é difícil para 
a família”, completa.

Tribunal do Júri no Fórum de Umuarama ficou lotado durante todo o dia

ALEX MIRANDA

O crime
Diosti é acusado de disparar diversas 
vezes contra Carlos em 23 de setembro 
de 2012. O assassinato aconteceu 
nas imediações da Praça Anchieta, e 
comoveu os umuaramenses.
À época, o réu relatou que havia sido 
ameaçado de morte e por isso revidou. 
Diosti foi preso no dia 20 de janeiro de 
2013 na cidade de Novo Horizonte – SP, 
por equipes da 7ª Subdivisão Policial (7ª 
SDP). Ele confessou o crime e há uma 
filmagem que mostra o assassinato.
De acordo com a família de Carlinhos, 
ameaças estavam sendo feitas por 
ambas as partes, inclusive mensagens 
foram coletadas nos telefones celulares 
de Diosti e de Carlos. O julgamento se 
estendeu até à noite da segunda-feira.

No banco dos réus, o empresário Márcio Ronaldo 
Diosti, acusado de assassinato em 2012



12  LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 07 DE MAIO DE 2019

Escolas e CMEIs recebem obras
Os centros de Educação Infantil 

(CMEIs) e escolas municipais de 
Umuarama estão recebendo uma 
série de obras, destinadas a dar 
mais conforto e segurança tanto 
para alunos quanto para professo-
res e funcionários. Por recomenda-
ção do prefeito Celso Pozzobom, 
a Secretaria Municipal de Obras, 
Planejamento Urbano e Projetos 
Técnicos realizou um levantamento 
da situação dos estabelecimentos 
de ensino e estabeleceu um crono-
grama de serviços que contempla 
praticamente todas as unidades 
com reparos e melhorias.

Os serviços são executados por 
três empresas contratadas pela 
Prefeitura – Camozzato & Quei-
roz (obras de 2018), JM Serviços 
Essenciais e Pontal Metalúrgica – e 
também por duas equipes de servi-
dores municipais, com acompanha-
mento do engenheiro civil Renato 
Caobianco e do chefe de divisão 
Benedito Barbosa.

“O trabalho começou durante 
as férias escolas, mas não parou. 
Tomamos todos os cuidados para 
que as obras tenham o menor 
impacto possível sobre o dia a 
dia da escola e contamos com a 
compreensão de todos, porque os 
serviços são muito necessários e 
vão melhorar bastante os ambien-
tes”, disse a secretária municipal 
de Educação, Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso.

A secretária agradeceu o empe-
nho da equipe e a disposição do 
prefeito Celso Pozzobom em melho-
rar a infraestrutura das unidades 
escolares. “Muitas delas estavam 
sem manutenção há anos e agora 
estão recebendo coberturas novas, 
pinturas, rampas e adequações de 
acessibilidade, alambrados, áreas 
de convivência, uma série de ben-
feitorias que farão a diferença para 
os nossos alunos”, completou.

O relatório referente aos ser-
viços é extenso, mesmo consi-
derando apenas as obras mais 
significativas (sem contar repa-
ros corriqueiros em telhados, 
alambrados, portas e pinturas). 
Algumas obras atendem exigên-
cias apontadas após vistorias do 
Corpo de Bombeiros e adequações 

propostas pela Vigilância Sanitária 
Municipal. “A prioridade é acessibili-
dade e segurança. Nós eliminamos 
praticamente todas as goteiras nas 
salas de aula e a implantação de 
platibanda na Escola Cândido Por-
tinari pôs fim aos destelhamentos 
que eram comuns, por exemplo”, 
destacou Mauriza Lima.

Serviços
Os CMEIs beneficiados são os instalados no São Cristóvão; CMEI Rachel de 
Queiroz; CMEI Ignácio Urbanski; CMEI São Paulo; Rubem Alves; CMEI Nelly 
Gonçalves; CMEI Vilmar Silveira; CMEI Helena Kolody; CMEI Maria Arlete e as 
descolas beneficiadas são: Escola Rui Barbosa que terá adequação da central 
GLP, guarda-corpo e corrimão nas rampas e escadas, grades de proteção nos 
parquinhos, revisão nas luminárias de emergência e reforma, incluindo pintura 
externa, caixa de areia para parquinho adquirido pela escola, reparos nos forros 
das salas de aulas e beirais e Escola Paulo Freire, com a adequação no piso da 
quadra, retirada de árvores do novo pátio, rampa com acessibilidade para a 
quadra coberta, muro de arrimo, guarda-corpo e corrimãos.

A INTENÇÃO é dar mais conforto e segurança tanto para alunos quanto para professores e funcionários

Tiago Boing/Assessoria-PMU
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Cadastro Único é a porta
para benefícios sociais

De acordo com a Secretaria 
Especial do Desenvolvimento 
Social, do Ministério da Cidadania, 
o Cadastro Único para programas 
sociais do governo federal é o ins-
trumento que identifica e carac-
teriza as famílias de baixa renda, 
permitindo ao governo conhecer 
melhor a realidade socioeconômica 
dessa população. Ele concentra 
informações como características 
da residência, identificação de 
cada pessoa, escolaridade, situa-
ção de trabalho e renda, entre 
outras.

Em 2003, o Cadastro Único 
tornou-se o principal instrumento 
para seleção e inclusão de famí-
lias de baixa renda em programas 
federais. Ele é obrigatório para a 
concessão de benefícios como 
o Programa Bolsa Família (PBF), 
Tarifa Social de Energia Elétrica, 
Programa Minha Casa Minha Vida, 
Bolsa Verde e Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC) e também 
pode ser utilizado para a seleção 

de beneficiários de programas ofer-
tados pelos governos estaduais e 
municipais.

“O Cadastro Único funciona 
como uma porta de entrada para as 
famílias acessarem diversas políti-
cas públicas. Sua execução é res-
ponsabilidade compartilhada entre 
o governo federal, os estados, os 

municípios e ele está regulamen-
tado pelo Decreto nº 6.135/2007, 
entre outras normas”, explica Daya-
nne de Oliveira Demozzi, chefe da 
Divisão da Proteção Social Básica 
da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. A Caixa Econômica 
Federal é o agente operador que 
mantém o sistema.

Entenda Melhor
Para que serve o Cadastro Único? – Para participar de qualquer programa social 

existente. Onde é feito o Cadastro Único? – Nos Cras (Centro de Referência da Assis-
tência Social). Quais são os programas sociais existentes? Bolsa Família; Tarifa Social 
de Energia Elétrica; Programas Habitacionais; Carteirinha do Idoso; Isenção de taxas 

para concurso público; Leite das Crianças; grupos de convivência; Centro da Juventude; 
ID Jovem; Peti; BPC. Se eu fizer o Cadastro Único, já participo de todos estes progra-
mas? – Não. Ter seus dados inseridos no sistema não implica na inclusão automática 

em nenhum programa social, pois cada programa tem critérios diferentes. O Cadastro 
Único tem validade? – Sim. A cada dois anos é obrigatória a atualização do cadas-
tro ou antes desse prazo se houver mudança de endereço, renda ou composição 
familiar. Se não atualizar no prazo, o cadastro deixa de ser válido e os programas 

vinculados são suspensos. O que é necessário para fazer o Cadastro Único? – Agen-
dar por telefone no Cras dia e horário de atendimento, levar a documentação 

pessoal de todas as pessoas que moram na casa (inclusive crianças) e comprovante 
de endereço. Se eu fizer o Cadastro Único já recebo o Bolsa Família? – Não. Cada 

programa tem seus critérios e uma das regras do PBF é ter renda per capita de até 
R$ 178,00 quando tiver crianças ou adolescentes (até 17 anos) na composição fami-

liar; se houver somente adultos, a renda pode ser de até R$ 89,00 por pessoa.

Um garoto de 16 anos foi apreendido por policiais 
do 25º Batalhão da Polícia Militar de Umuarama, 
no domingo (5), tentando introduzir celulares e 
outros aparelhos eletrônicos na Cadeia Pública de 
Umuarama. Agentes Penitenciários e Policiais Civil 
desconfiaram da movimentação do jovem e acio-
naram a Polícia Militar. Ao ser abordado o jovem 
confessou aos policiais que iria lançar os aparelhos 
para detentos, através do pátio de sol. Foram 
apreendidos 16 telefones celulares; 10 carregado-
res; diversos cabos; 1 chip e um fone de ouvido. 
O jovem também disse aos policiais que cometeria 
o crime por dinheiro. Não foi divulgado quanto ele 
receberia pela ação. O adolescente e os materiais 
apreendidos foram encaminhados aos investigadores 
da 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umuarama, 
para as providências cabíveis.

Divulgação
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JOÁS CAVALCANTE

Afsu empata fora de casa
O Afsu Umuarama Futsal empa-

tou em 2 a 2 com o Palmas Espor-
tes no último sábado (4). A partida 
foi válida pela sétima rodada do 
Campeonato Paranaense Série Ouro.

Os gols foram de Guti e Hugo da 
equipe de Umuarama. Guti, autor 
do primeiro, teve que abandonar 
a partida no segundo tempo após 
sofrer lesão no tornozelo.

O time umuaramense era con-
siderado o favorito da disputa, por 
estar à frente na tabela de classi-
ficação do campeonato e por isso 
a torcida comemorou junto com o 
Palmas o resultado, pois o time já 
havia sofrido quatro derrotas na 
competição.

Com o empate, o Afsu subiu 
para o sétimo lugar, totalizando 
oito pontos. A equipe de Palmas 
também subiu uma colocação, atin-
gindo o nono lugar, com um total 
de cinco pontos.

O técnico Nei Victor em entre-
vista para a imprensa após o jogo, 
afirmou que o time cometeu algu-
mas falhas. “Fora de casa preci-
samos ganhar uma identidade, 

não temos ainda um sistema de 
marcação em bom funcionamento. 
O adversário pressiona um pou-
quinho a gente se perde e deixa 
brechas que não podem ficar 
expostas na defesa. Mas mesmo 
com as falhas, realizamos um tra-
balho em equipe que funcionou e 

conseguimos o empate”, avalia.
A próxima partida do Umuarama 

será em casa contra o quarto colo-
cado do campeonato, o Copagril de 
Marechal Cândido Rondon. O con-
fronto acontece na sexta-feira (10), 
às 20h30, no Ginásio Amário Vieira 
da Costa.

Após empate por 2 a 2, o Afsu joga em casa contra o Copagril

AFSU

Sub-17 Afsu é campeão regional
O time de base do Afsu Umuarama Futsal foi 

campeão do Grupo D, da primeira fase regional 
da Taça Paraná Sub-17. Os jogos aconteceram 

no último final de semana no Ginásio de Esporte 
Amário Vieira da Costa. Na sexta-feira (3) o time 

umuaramense venceu o Mariluz do Futuro por 2 a 
0. No sábado (4), as 9h30 o time da Capital da 
Amizade venceu de virada por 5 a 4 o time de 
Nova Aurora. Às 15h30 voltou às quadras para 

enfrentar a equipe de Rancho Alegre. Dessa vez os 
umuaramenses não conseguiram um bom desem-
penho e perderam por 6 a 2. O Umuarama finaliza 

a primeira fase com 66,57% de aproveitamento, 
com os resultados treinadores Edjan Barbosa e 

Vitor Gonzales já começam a preparar os atletas 
para o próximo quadrangular que deve acontecer 

nos dias 28 e 29 de junho.



Gilmar Silva, de 30 anos, aluno da 
Escola 19 de Junho da Apae de 
Pérola, conquistou o no último final 
de semana, o lugar mais alto do pódio 
no Meeting Brasileiro de Atletismo, 
em São Paulo. O atleta perolense 
competiu durante três dias com atletas 
de todo o país e venceu no salto em 
distância, ficando também em terceiro 
lugar no lançamento de dardos. O 
evento foi realizado pela Confederação 
Brasileira de Desportos para Deficientes 
Intelectuais e contou com a participação 
de atletas de todo o país.
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Com desfalques, Liverpool
tenta virada contra o Barça

Hoje (7), a Liga dos Campeões 
vai saber quem será o primeiro 
time a carimbar o passapor te 
para a decisão do dia 1º de junho 
em Madri. Em Anfield, o Liverpool 
tentará uma virada épica frente ao 
Barcelona, para chegar a final da 
Liga. A bola rola às 16h (horário 
de Brasília).

Contudo, a tarefa que já pare-
cia complicada para os Reds ficou 
pior ainda. Na segunda-feira (6) o 
técnico Jürgen Klopp comunicou 
que os atacantes Roberto Firmino 
e Mohamed Salah não serão rela-
cionados para a partida por conta 
de lesões.

 “Ambos não estarão disponí-
veis para a partida. Mas vamos 
tentar ganhar o jogo. Temos a opor-
tunidade de ir para a final, então eu 
acho que devemos tentar. Dois dos 
melhores atacantes do mundo não 
estarão disponíveis para amanhã e 
temos que marcar quatro gols. Isso 
não facilita a vida, mas contanto 
que tenhamos 11 jogadores em 
campo, nós vamos tentar”, avalia 
o técnico do Liverpool.

Mesmo com a enorme vantagem 

adquirida no jogo de ida, o Barce-
lona ainda não acredita que esteja 
próximo de ir novamente a uma 
decisão de Liga dos Campeões. 
Podendo perder por até dois gols 
de diferença, e com um Liverpool 
fragilizado por conta dos dois des-
falques importantes, o Barça con-
tinua sendo amplo favorito para 
avançar.

Ernesto Valverde, técnico do 
Barcelona lembrou da virada épica 
da equipe catalã contra o PSG, há 
duas temporadas, e usou de exem-
plo para manter atenção durante 

toda par tida nesta terça. “As 
experiências são ótimas porque 
você aprende com elas. No ano 
passado, tivemos um resultado 
ruim em Roma. A coisa fantástica 
sobre o futebol é que isso lhe dá 
outra oportunidade. Estamos men-
talmente preparados para ama-
nhã. No confronto entre o Barça e 
o PSG, todos pensaram que se o 
PSG marcasse fora de casa, a clas-
sificação ficaria com eles, mas o 
Barcelona marcou seis. É por isso 
que o jogo é importante desde o 
primeiro minuto”. destacou.

Mesmo com derrota, Afau
continua líder na Copa Paraná

No último domingo (5), o Afau Umuarama 
entrou em campo para jogar contra o Guarani 

de Casa Branca. A partida foi válida pela quarta 
rodada do Grupo C da Copa Paraná de Fute-

bol. Mesmo jogando em casa o Umuarama não 
conseguiu um bom resultado, perdendo para o 
adversário com um placar de 3 a 1. O resultado 

não derrubou o Afau da liderança do grupo. 
Em 19 de agosto começa o segundo turno do 
campeonato, o Afau encara o Icaraíma às 16h 

na casa do adversário.

No confronto de ida, Barcelona bateu Liverpool por 3 a 0

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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MALHAÇÃO 
Rita se desespera com a decisão da juíza, 

e Filipe lamenta o estado da moça. A famí-
lia de Lígia comemora a garantia da guarda 
de Nina. Camelo elogia Raíssa, e Nanda se 
incomoda. Thiago conforta Rita. Tato percebe 
a aproximação entre Cléber e Anjinha. Carla 
repreende Raíssa pela demora em voltar para 
casa. Jaqueline encontra César e comemora 
a conquista com um beijo em Daniel. Lígia 
e Joaquim cuidam de Nina. Vânia questiona 
Jaqueline sobre a procura por sua irmã ao 
tentar localizar César. Marco comenta com 
Anjinha sobre Carla. Jaqueline acredita ter 
encontrado sua irmã. Rita pede ajuda a Guga 
para se aproximar da família de Lígia.

VERÃO 90
João se arrisca para defender Jerônimo. 

Janaína e João levam Jerônimo, ferido, para 
o restaurante. Candé atrapalhar a noite de 
Larissa e Diego. Dandara e Quinzinho fi cam 
surpresos ao constatar que Quinzão e Mainha 
se conhecem. João alerta Janaína sobre o 
caráter de Jerônimo. Jerônimo vende seu 
carro para pagar a dívida de jogo. La Donna 
se impressiona com as previsões de Madá, ao 
assistir a uma entrevista da vidente. Dandara 
desafi a Mercedes. Vanessa pede apoio a Jerô-
nimo para ser a apresentadora do show da La 
Donna na Dr. Spock. Madá fi ca em êxtase ao 
ser procurada por La Donna para uma con-
sulta. Jerônimo procura Janaína.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Mirtes não deixa Adamastor avisar à polícia 

sobre a morte de Aranha. Olavo decide aceitar 
a proposta de Gabriel, e Murilo se preocupa. 
Luciana não deixa ninguém entrar no cabaré. 
Mirtes pede ajuda a Padre Ramiro. Nicolau é 
rude com Rivalda. Afrodite conversa com Bebeto. 
Marcos Paulo ajuda Valentina. Adamastor con-
forta Stella. Luz ouve a conversa de Mirtes com 
Padre Ramiro. Olavo ordena que Sampaio liberte 
Valentina. Marcos Paulo marca um encontro com 
Peçanha. Luz explica seu plano para Gabriel, e 
Judith critica a atitude do guardião-mor. Gabriel, 
Murilo, Padre Ramiro e Júnior levam o corpo de 
Aranha para casa.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Roger interrompe o coquetel e todos 

N  o  velas
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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.
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Youssef pede Dalila em casamento
Em “Órfãos da terra”, Almeidinha pressiona Fauze, que garante não ter atirado em 

Aziz. Rania enterra uma caixa às escondidas, mas Santinha a observa. Almeidinha 
confidencia a Miguel que o exame de balística revelou a inocência de Fauze na morte de 
Aziz. Jamil e Laila descobrem que terão um menino. Camila é assaltada. Youssef pede 

Dalila em casamento e promete tirar a vida de Jamil e Laila.
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fi cam desconfortáveis. Chove muito e acaba 
a energia na cidade. Glória diz a Branca que 
sua memória anda muito ruim. Roger desafi a 
Pendleton na frente de todos, supondo que 
ele seja o Otto. Waldisney vai à casa de Ciro 
e provoca Jefferson, que o expulsa. Marcelo 
confronta Pendleton e hesita em confi ar nele. 
Filipa grava seu vídeo de inscrição para o con-
curso Fios Maravilha. Branca e Glória contam 
histórias de seu passado para os jovens que 
estão na casa. Luísa e Marcelo voltam pra 
casa e são surpreendidos por Poliana e João 
com uma apresentação romântica. Mirela se 
machuca na cozinha por estar pensando em 
Vini. Mais uma vez Luísa rejeita Marcelo. Arre-
pendida, Luísa vai até a casa de Marcelo e os 
dois se beijam. Waldisney aparece na casa de 
Dona Branca com fl ores para Nanci. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Uma emissora de TV vai até a sapataria 

para verifi car a santa. O padre avisa que o 
Papa já está ciente. Giuseppe se preocupa 
com a história que está indo longe demais. Ele 
decide contar sua descoberta sobre a santa 
e revela que as lágrimas se tratavam de 
uma goteira. Safira vê Rebeca usando os 
sapatos novos que chegaram para a cole-
ção da empresa, mas que foram cedidos 
por Frederico. Ela surta e grita com Rebeca. 
Otávio aparece e diz que ela pode fi car com 
o sapato. No escritório, Safi ra discute com 

Otávio. Frederico aparece e explica o que 
aconteceu. No vilarejo, as pessoas se 
revoltam ao saber que a santa não chorava. 
Manuela espera seus amigos entrarem em 
ação para fazer o seu resgate.

JEZABEL 
Israelitas vão até o portão do castelo e 

gritam por água e comida. Acabe e Jezabel 
escutam, mas não ajudam. Acabe diz que 
não abrirá mão de sua água e comida para 
dar aos israelitas. Jezabel dá uma ordem a 
Hannibal. Acabe e Jezabel vão até o portão 
e pedem que o abra. Emanuel implora que 
todos voltem para suas casas para não serem 
mortos. Acabe e Jezabel falam com os israelitas 
e dizem que a culpa pela falta de água e comida 
é de Elias. Acabe diz que assim que o templo 
estiver pronto, Baal e Aserá trarão chuva e ferti-
lidade a terra. Ele diz que o momento é de união. 
Os israelitas começam a se dividir. Obadias tenta 
abrir os olhos de Acabe dizendo que Elias fez 
isso justamente para mostrar que o Senhor é 
Deus. Barzilai vai conversar com Queila e fala 
educadamente que entre as coisas que vieram 
do castelo para sua casa estão quatro estatuetas 
de seus deuses. Ele pede permissão para devol-
vê-las ao palácio. Jezabel pede a Acabe que ele 
nomeie Hannibal como comandante do exército 
de Israel, assim ele trará Elias.  
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O desejo de ganhar dinheiro e garantir seu 
futuro será maior. No trabalho, prefi ra agir a 
sós, sem revelar seus planos. No amor, talvez 
queira manter um romance em segredo.

Você vai se sentir mais confi ante para fazer 
transformações. Bom dia para buscar um novo 
emprego e dar uma guinada na carreira. Se 
estiver livre, aproveite para conhecer gente 
nova e paquerar.

Pode ter boas oportunidades de brilhar no 
trabalho: mostre do que é capaz e fi que de 
olho em uma chance de promoção. A união 
pede mais confi ança e cumplicidade: façam 
planos juntos.

Ótimo astral para colocar em prática seus 
projetos para o futuro. Busque aliados e 
trabalhe em equipe. Aprender tudo que puder 
irá contribuir com seus planos. No romance, 
valorize as afi nidades.

Os astros convidam você a correr atrás de seus 
desejos mais ambiciosos. Descarte tudo que 
não usa mais: abra espaço para novas ener-
gias. Fase de realizações no romance. Desejos 
à fl or da pele.

Trabalho em sociedade tem tudo para dar 
certo. Você também pode sentir uma vontade 
maior de sair de casa. Boa fase para estudos. 
Pode iniciar um namoro ou aumentar a união 
com quem ama.

Se você quer mudar algo em sua vida, é hora 
de falar menos e fazer mais. Os astros darão a 
maior força para quem decidir cortar um vício. 
Clima sedutor na paquera e no romance.

Você pode ganhar dinheiro com uma socie-
dade, mas terá que evitar extravagâncias para 
não torrar tudo de uma vez. Use seu charme 
para conquistar alguém ou estimular o convívio 
com quem ama.

O Sol renova sua vitalidade. Aproveite para 
mergulhar no trabalho, concluir tarefas pen-
dentes e resolver assuntos de rotina. Bom dia 
para fazer um check-up. Valorize a estabilidade 
da união.

Você vai conseguir o que quiser com seu 
carisma tanto no trabalho quanto na vida pes-
soal. A paquera vai rolar solta e uma paixão 
proibida pode ser irresistível. Na união, muito 
diálogo.

A Lua indica uma fase lucrativa e você deve 
fi car de olho nas oportunidades de aumen-
tar seus ganhos. Talvez queira passar mais 
tempo com a família. No amor, mostre que 
quer segurança.

Você vai se sentir mais confi ante para dizer o 
que pensa. No trabalho, é um bom momento 
para apresentar propostas e reivindicar melho-
rias. Encontros vão animar o romance.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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“Tudo que 
rejeitamos 

apodera-se de 
nós. Tudo que 
respeitamos 
deixa-nos 

livres”  (Bert 
Hellinger )

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“

“

Coquetel
A empresária Mariana Jardim recebe clien-
tes e convidados para o Happy Hour na sua 
loja Rosas do Jardim, às 17h, na quarta 
(8). A coluna marca presença. 

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário 
hoje  -, Kaudi Kenps Nage, Keila Adriana 
da Silva Canalli, Stevão Alexandre Acca-
drolli, Simone Zaniolo Schulz, Marinalva 
Ferreira Uliana e Elaine Cristina Oliveira 
Costa. Da coluna: felicidades!

LUCI LEMES

l Na última quinta-feira (2), o 
Milano Centro de beleza que fica 
em um dos pontos mais disputados 
de Umuarama, a Avenida Maringá X 
Avenida Apucarana deu o start em 
sua nova temporada.  E veio com 
uma parada perfeita para  quem 
gosta de estar em dia com as novi-
dades e tendências de beleza. Um 
leque de atendimentos  a cargo de 
uma mega equipe de 12 profissio-
nais dos mais renomados que vão 
se dividir entre: cortes masculino, 
feminino, crianças; coloração; 
hidratação capilar; maquiagem; 
produção de noivas; designer de 
sobrancelhas; selamento; estética 
facial; drenagem linfática e massa-
gem relaxante. 

l O novo espaço ganhou a ad-
ministração dos médicos Eguimar 
Martins e  Marcos Fratini. De terça 
a sábado -, com diferencial de 
uma agenda flexível, o Milano vem 
para  otimizar o dia da mulherada, 
e com foco na nova tendência que 
destaca ambientes descontraídos 
e excelentes profissionais reuni-
dos.  UMA tendência que chegou, 
chegando e trouxe cositas mas – 
para nossa alegria. Um coquetel 
em parceria com Karina Martinhago 
(Acessórios, Bolsas e Semi Joías) 
e a Linha Recco deram o tom do 
Happy Hour.  Dá uma conferida nos 
cliques de Thiago Casoni que mos-
tram um pouco do novo espaço, os 
proprietários, e quem esteve por 
lá, na reinauguração.

PORTRAIT
  MARIANA JARDIM, em cena de dengo recíproco,com os filhos Thalya e Mordechai,   
iluminam a coluna de hoje com o tema “ Mãe & Filhos” . Um projeto da fotógra-
fa Luci Lemes, que mostra  a essência da vida através dessa relação tão linda que 

decorre do ato de ser Mãe.

Milano Centro de Beleza
Ambiente acolhedor & equipe especializada

Milano Centro de Beleza
FOTOS THIAGO CASONI

Eguimar e as parceiras da ReccoKarina Martinhago e seus acessórios

Os proprietários: Eguimar Martins e  Marcos Fratini Espaço inovador e aconchegante

Avenida  Maringá, 4211
(44) 99906-5508 / (44) 3624-5508
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Curso gratuito
A Escola Móvel do Senai-PR em 
parceria com a Prefeitura de 
Umuarama está oferecendo cur-
sos gratuitos de elaboração de 
doces e elaboração de salgados. 
O treinamento será aplicado na 
carreta Sesi Senai PR, com ativi-
dades práticas e teóricas desti-
nadas a capacitar profissionais 
em boas práticas de fabricação. 
Os interessados devem procurar 
a Agência do Trabalhador de 6 
a 10 de maio, para a realização 
das matrículas.

Dia do Brincar
O Núcleo Regional da Educação 
de Umuarama, em parceria 
com os Cursos de Pedagogia e 
Educação Física da Universidade 
Paranaense realizarão hoje 
(7) a partir das 8h30 no Salão 
de Eventos do Campus III, da 
Unipar, uma formação com o 
objetivo de formar multiplicado-
res responsáveis para promover 
a “Mobilização Regional do Dia 
Internacional do Brincar” que 
acontecerá no dia 28 de maio, 
nos 19 municípios jurisdiciona-
dos ao NRE de Umuarama. A 
reunião desta terça-feira (7) é 
destinada aos Secretários Muni-
cipais de Educação, Coordena-
dores e estudantes do Curso de 
Formação de Docentes.

Ação
O Dia Internacional do Brincar 
tem como objetivo assegurar o 
direito das crianças de brincar, 
proporcionando um momento 
prazeroso e com encaminha-
mento metodológico, diferente 
do cotidiano escolar. A ação 
promoverá confecção de jogos 
e brincadeiras com os alunos da 
Educação Infantil e Ensino Fun-
damental Anos Iniciais, garan-
tido o direito de brincar de apro-
ximadamente 23 mil crianças.

AlfaCon   O curso de 
Administração da 
Unidade de Cascavel 
promoveu visita técnica 
ao AlfaCon, com o 
objetivo de conhecer 
a gestão de pessoas 
da empresa, fazendo a 
relação teoria da sala 
de aula e prática na 
empresa. Alunos de 
Sistemas de Informação 
também participaram. 
A gestora de recursos 
humanos, Lucineia dos 
Santos, recepcionou os 
visitantes, apresentando 
parte de seus recursos 
humanos e sua forma de 
gerir pessoas. Também 
compartilhou a forma 
de processos seletivos, 
treinamentos e avaliações 
de desempenho feitos 
na empresa. O CEO/
presidente da empresa, 
Evandro Guedes, 
apresentou a história 
do AlfaCon desde sua 
fundação. Após a fala, os 
alunos percorreram toda 
a estrutura da empresa, 
voltada aos seus recursos 
humanos.

Parceria   O Clube 
Esportivo União 
apresentou no campus 
da Unipar os novos 
uniformes da equipe para 
a disputa da segundona 
do Campeonato 
Paranaense de Futebol. 
Também foi apresentado 
o Chico Posseiro, mascote 
que deve agitar a torcida 
em dias de jogos no 
estádio Anilado, em 
Francisco Beltrão. Depois 
de parceria renovada, o 

time vai continuar usando 
o complexo esportivo da 
Unipar. O coordenador 
do Curso de Educação 
Física, professor Roberto 
Gilini, se diz feliz por 
estar colaborando 
para o trabalho de 
preparação física da 
equipe. Com a presença 
do diretor da Unipar, 
professor Claudemir 
de Souza, autoridades, 
patrocinadores, diretoria 
e imprensa, jogadores 
do União e modelos 
desfilaram com os novos 
conjuntos de uniformes.

Escritório Modelo   
Já entrou em 
funcionamento o 
Escritório Modelo, 
projeto de extensão do 
curso de Engenhara Civil 
da Unidade de Guaíra. 
Além de servir para as 
atividades práticas dos 
alunos da graduação, 
espaço tem como 
principal função atender 
a população de baixa 
renda que pretende 
regularizar seus bens, 
entidades filantrópicas 
e associações. O RT 
(Responsável Técnico) 
será o engenheiro civil 
João Victor Rigobelo, que 
orientará os acadêmicos 
na elaboração de 
projetos e na solução dos 
problemas encontrados. 
A coordenadora do 
projeto, professora 
Vanda Zago, informa 
que toda a estrutura 
para as atividades já está 
instalada e os estagiários 
já foram selecionados. 

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
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
CENTRO DE ENDOSCOPIA 
DE UMUARAMA S/S LTDA, 

firma inscrita nº CNPJ 
78.185.626/0001-07, situada 

na Avenida Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca, 3515 Zona I-A CEP: 

87503-030, nesta cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 

vem publicar o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 10.223. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
INDÚSTRIA E  COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES USB LTDA - 
EPP,  f i rma inscr i ta  no CNPJ 

79.576.930/0001-48,  s i tuada na 
Rodovia  323 –  km 311 Parque 

Industr ia l ,  CEP:  87507-000, 
nesta  c idade de Umuarama, 

Estado do Paraná,  vem publ icar 
o  extrav io  do ALVARÁ DE 

L ICENÇA Nº 25.489.  Com esta 
publ icação o mesmo f ica  sem 

nenhum efeito  legal .

EXTRAVIO DE ALVARÁ
VIEIRA & LINHARES PSICOLOGIA 

ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 
LTDA pessoa jurídica de direitos 

privados, inscrito no CNPJ: 
11.475.317/0001-09, estabelecida na 
Rua Ministro de Oliveira Salazar, nº 

4446 – Loja 01, Edificio Antilhas, CEP 
87501-225, na cidade de Umuarama 

Estado do Paraná, com cadastro 
municipal nº 26358 comunica para os 

devidos fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal com esta publicação 

o mesmo torna-se sem valor legal e 
comercial.

Senso crítico e 
conhecimento

A preocupação com a forma-
ção do cidadão e sua visão crítica 
sob os aspectos sociais, políticos 
e econômicos são palavras de 
ordem. Atento a estas questões, 
o Elite Dynamis realiza anualmente 
os projetos Cine Marco Antônio e 
Vernissage que têm como propósito 
a formação do cidadão em uma era 
em que somos bombardeados de 
todos os tipos de informações.

No projeto Cine Marco Antônio, 
os alunos são responsáveis pela 
produção de vídeos, podendo ser 
telejornal, novela, documentário ou 
curta. Os vídeos são sobre temas 
contemporâneos. Esse ano serão 
focados nos artigos da Declaração 
dos Direitos Humanos. Assuntos 
como direito à justiça, reforma da 
previdência e direito à saúde esta-
rão na pauta.

Os assuntos são trabalhados 
entre os grupos da 1ª e 2ª séries 
do Ensino Médio. Após as infor-
mações reunidas, inicia-se o pro-
cesso de produção dos vídeos. 
Em paralelo, há a produção da 
parte escrita.

 Os alunos utilizam desde câme-
ras de celular a equipamentos de 
alta definição. Tendo como pilares 

as disciplinas de História, Geogra-
fia, Sociologia e Filosofia – eles 
assumem as funções de atores, 
produtores, editores e até direto-
res. O Cine Marco Antônio – home-
nagem a um falecido professor do 

Elite – dura de dois a três meses. 
Com o trabalho concluído, a etapa 
seguinte é o Oscar Cine Marco 
Antônio: uma espécie de Oscar 
Estudantil com a apresentação e 
premiação dos trabalhos.

Raciocínio aguçado
Por intermédio do Cine Marco Antônio, cria-se um ambiente propício à discussão 
e ao debate. Além de ajudar na formação do estudante como cidadão, o projeto 
auxilia bastante os alunos a chegarem à 3ª série do Ensino Médio preparados para 
fazerem uma boa redação no Enem. O exame tem como marca explorar temas 
atuais nas redações. “É um festival em que os alunos são convidados a refletirem 
sobre diferentes problemas sociais, relacionados tanto ao seu universo e às suas 
experiências, quanto aos assuntos abordados em demais disciplinas. Em 2019, 
o tema central escolhido é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dessa 
forma, os grupos selecionaram um artigo da Declaração e – a partir de suas 
interpretações e das orientações de seus professores – produzem os vídeos. É um 
evento que dá aos os jovens a oportunidade de mostrarem como pensam e como 
veem o mundo”, explica Caroline Lucena, coordenadora do pré-vestibular do Elite 
Rede de Ensino.

Mostra cultural
Outro programa que vale destaque é o Vernissage. Consiste em uma mostra 
cultural feita por alunos do Fundamental II, Educação Infantil e Fundamental I, a 
partir de releituras de obras consagradas. As turmas estudam, discutem em sala e 
têm como tarefa enxergar o tema dentro da arte. Os estudantes elaboram a mostra 
cultural com produção de pinturas, telas e outros materiais.
O tema do Fundamental II será a diversidade cultural brasileira. Alguns dos assuntos: 
literatura de cordel - a poesia popular, capoeira - a herança da resistência e a influência 
germânica no sul do Brasil. Este ano, os alunos da Educação Infantil irão conhecer a vida 
e obras de pintores como Giuseppe Arcimboldo e Romero Britto. Já os estudantes do 
Fundamental I irão trabalhar nos temas dos livros paradidáticos indicados pelos professores. 
A coordenadora de artes do Elite Rede de Ensino, Ingrid Martins, destaca a relevância do 
trabalho. “No Vernissage, os alunos têm a oportunidade de conhecerem obras e artistas, 
ampliando seus conhecimentos e sua visão de mundo”. Para Ingrid o projeto é de extrema 
importância para o desenvolvimento do estudante. Através da pintura os alunos podem 
explorar e criar, estimulando criatividade, coordenação motora, percepção espacial, além de 
aumentar a capacidade de concentração e expressão.
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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 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 99.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
MONTANA 1.4 LS .........................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 28.900,00
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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Aluno de Umuarama apresenta
projeto na Technovação 2019
Entre os dias 2 e 4 de maio 

aconteceu em Cascavel a Tech-
novação 2019 (maior evento de 
Inovação Tecnológica do Oeste 
do Paraná). O evento promovido 
pela Fundetec (Fundação para 
o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) atende todos os 
públicos capazes de promover 
a inovação na região Oeste do 
Paraná, isto é, desde crianças 
e adolescentes até empresários 
mais maduros e com vivências 
de mercado.

Cientistas, desenvolvedores, 
educadores, empreendedores, 
empresários, estudantes, inven-
tores e comunidade em geral, 
encontraram na Technovação um 
ambiente propício para a troca de 
experiências.

O campus de Umuarama foi 
representado pelo aluno Flavio 
Souza Júnyor, do 3º ano Técnico 
em Química Integrado ao Ensino 
Médio, que apresentou a proposta 
de inovação ‘Micro central hidrelé-
trica acoplada a sistema de tra-
tamento de água: uma proposta 
sustentável’.

O projeto tem como objetivo 

desenvolver um mecanismo que 
integre geração de energia limpa 
com a despoluição da água. A 
proposta vem sendo desenvolvido 

sob orientação dos servidores: 
Jaqueline Moritz, Eduardo Vedo-
vetto Santos, Filipe Andrich, Márian 
Trierveiler Pereira e Joyce Ronquim.

Carro em chamas
Na manhã da segunda-feira (6) um automóvel Gol que seguia na rodovia PR-580 em 
direção à Umuarama, pegou fogo. O motorista, de 27 anos, conseguiu sair do veículo. 
Os bombeiros estiveram no local para controlar as chamas. O motorista relatou que 
seguia de Serra dos Dourados para Umuarama, onde trabalha. Nas proximidades da 
curva do Piava o carro afogou. Ele estacionou às margens da rodovia e as chamas logo 
começaram no motor. Assim que viu o fogo o rapaz conseguiu sair do carro e não teve 
ferimentos. O veículo ficou completamente destruído. A vegetação no entorno também 
foi castigada pelas chamas, mas felizmente o condutor não teve nenhum ferimento.

Nota

FLAVIO Souza Júnyor, do 3º ano Técnico em Química apresentou a ‘Micro central hidrelétrica acoplada a 
sistema de tratamento de água: uma proposta sustentável’
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