
Índice de Infestação Predial (IIP) por larvas do mosquito da dengue recua em Umuarama 
de acordo com o Serviço de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. Nas 

visitas domiciliares realizadas entre os dias 13 e 17 deste mês, o índice médio caiu para 
2% – havia atingido 3,4% no levantamento anterior, entre os dias 11 a 15 de março.

Liraa recua mas o
índice ainda é alto
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Saau pede ajuda
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Associação de Amparo aos Animais de Umuarama (Saau) 
tem ração insuficiente para servir aos 1.300 animais 

atendidos. Estoque deve durar cerca de 4 dias apenas. 
Comunidade está colaborando, mas quantidade de doações 

não traz tranquilidade aos coordenadores da entidade. 
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Opinião

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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 “Isso aqui é 
nosso. Isso aqui 
eu ponho quem 

eu quiser... a melancia 
que eu quiser aqui, eu 

vou colocar”. 
Em 2016, o então sena-
dor Hélio José (Pros-DR) 

ganhou os holofotes 
quando foi divulgada 

uma gravação em que 
ele dizia que poderia nomear 

até uma melancia (ele chegou 
a ter mais de 90 funcionários 
em seu gabinete). Agora, ele 
acaba de ser nomeado assis-

tente parlamentar intermediá-
rio na presidência do Senado, 

com decreto assinado pelo 
presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre (DEM-AP). 

Celso Tracco é escritor, palestrante e consultor - www.celsotracco.com 10 36 64 71 75 76 80

Quarta

Nublado

Há apenas seis meses, festejávamos jubilosos a renovação do 
Congresso Nacional. Afi nal, a eleição mudou os componentes da 
Câmara dos Deputados em quase 50% e o Senado em estratosféricos 
85%. Que maravilha, pensamos!

Finalmente a população brasileira, cansada de tantos mensalões, 
petrolões, dinheiros em malas, em cuecas, em caixas de papelão, em 
contas no exterior, tinha eliminado por meio do voto as velhas e ordinárias 
“ratazanas” que durante vários mandatos apenas vilipendiaram o erário, 
legislando de acordo com seus interesses pessoais. A velha política tinha 
sido varrida. O povo mandou seu recado, as ruas rugiram. Tremei políticos, 
assim pensávamos. Pela exemplar via democrática, os “maus” foram afas-
tados e os eleitos irão se comportar de modo diferente. Correto?

Ledo engano. Passados três míseros meses de atuação do “novo” 
Congresso, o que vemos? As mesmas práticas de sempre. Deputados 
e senadores legislando de costas para os interesses do povo e pen-
sando em si ou nos interesses corporativistas. Alguns poucos exem-
plos: Qual o real interesse em retirar o Coaf do Ministério da Justiça? 
Por que a chamada Lava-Toga, a Lava Jato de setor Judiciário, não 
anda e, em contrapartida, o STF estende a imunidade parlamentar 
aos deputados estaduais?

Por que todos, ou quase todos, afirmam que a Reforma da 
Previdência é fundamental para o retorno ao crescimento sustentável 
da economia, mas fi cam colocando obstáculos para negociarem ou 
chantagearem o Executivo?

Lamentavelmente, constatamos que nada mudou. Velhos, novos e 
seminovos políticos, com raríssimas exceções, não querem abrir mão 
de seus privilégios, de maracutaias, de suas aposentadorias. 

Parece que basta tomar posse e tudo muda para pior. Esquecem a 
civilidade, a honradez, o desejo e as necessidades da população. É como 
uma praga, uma doença suprapartidária. O problema é que o resultado 
dessa política não afeta os privilegiados e sim os mais necessitados. 

Estamos nos tornando um país de miseráveis. Enquanto dezenas 
de milhões não têm acesso a esgoto, altos “servidores” públicos se 
banqueteiam com lagostas e vinhos raros entre outros desatinos. O 
que fazer para eliminar essa praga?  
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

‘‘ 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)
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Aproximação
O deputado Tião Medeiros (PTB) disse que a presença das 
estruturas do Governo e da Assembleia no Noroeste, em 
eventos como a Expoingá, “é sinal de respeito, a aproximação 
com a população mostra preocupação com o que acontece 
nos municípios. O deputado tem um papel legislativo, mas 
também tem o papel de representar a região que o elegeu, 
fazer a aproximação com o governo”.

R$ 30 milhões
para o Noroeste

O último evento da 
interiorização dos Pode-
res Legislativo e Executivo 
em Maringá, durante a 47ª 
Exposição Feira Agrope-
cuária, Industrial e Comer-
cial de Maringá e 24ª 
Internacional – Expoingá, 
aconteceu na manhã da 
sexta-feira (17), quando 
foram liberados mais de 
R$ 30 milhões, entre 
homologações e autori-
zações de licitação para 
compra de equipamentos 
e maquinário, melhorias 
no abastecimento de água 
de áreas rurais, recupera-
ção asfáltica, reparos de 
colégios, para 51 muni-
cípios das regiões Norte 
e Noroeste do Paraná. 
Os deputados estaduais 
que atendem os municí-
pios da região participaram 
do evento e destacaram o 
momento importante de 
abertura do Governo com 
diálogo com os prefeitos e 
deputados.  “Essa aproxi-
mação é importantíssima, 
às pessoas sentem a pre-
sença da Assembleia e 

do Governo na região”, 
ressaltou o deputado 
Evandro Araújo (PSC).  
O deputado Dr. Batista 
(PMN) destacou a boa 
interlocução que o gover-
nador Ratinho Jr tem em 
Brasília com o presidente 
da República e todos os 
senadores. “O governador 
Ratinho vai marcar a his-
tória. Nossos deputados 
honram na Alep, na base 
do governador, o pedido de 
todos os prefeitos e verea-
dores para termos um 
Paraná cada vez melhor”. 
O deputado Do Carmo 
(PSL) ressaltou a impor-
tância de os Poderes 
estarem cada vez mais 
próximos da comuni-
dade. “Os deputados de 
Maringá ficaram lison-
jeados com a postura 
do presidente da Casa 
em trazer a estrutura da 
Alep junto com o governo. 
Isso estabelece uma liga-
ção com a comunidade”. 
O discurso foi reforçado 
pelo deputado Delegado 
Jacovós (PR).

EM Maringá, deputados e prefeitos participaram da liberação de recursos 
anunciada pelo governador Ratinho Jr

 Orlando Kissner/Alep

Balanço positivo
O governador fez um balanço das ações do governo até o 
momento e de projetos que serão lançados nos próximos dias, 
como obras em rodovias e também um plano de fortalecimento 
da aviação no Paraná. Também destacou a atuação dos 
deputados na defesa dos municípios e na parceria com o 
governo. “Os deputados têm nos ajudado muito na Assembleia. 
Essa liberação de recursos não aconteceria se não tivesse o 
apoio dos deputados. A Alep tem sido parceira. Prefeitos, 
falem com os deputados porque eles que colocam dinheiro no 
orçamento para que possamos liberar recursos para vocês. É 
fundamental essa aliança com os deputados”.

Municipalista
O deputado Alexandre Curi (PSB), afirmou que a prática do 

municipalismo tem contribuído para que o Governo consiga 
atender, de forma adequada, as demandas de cada cidade. 

“É preciso chegar e conversar, ouvir os prefeitos, ir até o 
município, ouvir a demanda da população para que a gente 
possa fazer uma liberação de recursos como essa, de forma 

diferenciada. Aqui nós temos um recurso destinado para cada 
município de acordo com o que o município precisa”.

Fala compartilhada
O deputado estadual pelo 
deputado Soldado Adriano 
(PV) compartilhou da fala 
de Tião Medeiros. “Essa 
data fica marcada para 
os municípios, uma data 
importante, para várias 
demandas da região será 
dado seguimento depois da 
instalação do governo em 
Maringá”. Soldado Adriano 
era patrulheiro rodoviário 
na região de Maringá 
e atuava na equipe do 
Sargento Fahur (PSD), agora 
deputado federal.

Apoio da oposição
O deputado Arilson 
Chiorato (PT), afirmou 
que as iniciativas a favor 
dos paranaenses devem 
ser apoiadas por todos, 
inclusive pela oposição. “Eu 
sou da região, de Ourizona, 
aqui do lado, e não poderia 
faltar a esse momento para 
elogiar a atitude de diálogo 
com os municípios e fazer 
uma deferência às ações 
positivas. Sou e sempre serei 
da oposição política, mas 
as pautas positivas para o 
estado têm o meu apoio”.
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“Temos que resolver”

“Estou muito preocupado com 
a economia brasileira. Estamos 
caminhando para uma crise 
econômica grave, e a dívida pública 
só aumenta. É preciso achar uma 
solução. Não adianta o Executivo 
culpar o Legislativo e vice versa. 
Temos que resolver” - do senador 
Oriovisto Guimarães (Pode-PR) ao se 
pronunciar na tribuna do Senado.

Convenção do DEM
Será no próximo sábado, 25, na 
Sociedade Thalia em Curitiba, a 
convenção estadual do DEM. Serão 
eleitos o novo diretório, delegados à 
convenção, conselho fiscal, conselho 
de ética e conselho consultivo. A 
convocação é do presidente do DEM no 
Paraná, deputado Pedro Lupion.

Consumo das famílias
O consumo das famílias vai aumentar 
no interior. Os dados do IPC Maps 
apontam que o potencial de consumo 
das famílias no país pode movimentar 
até R$ 4,7 milhões - 64,8% da somatória 
de bens e serviços - em 2019. As 
capitais perderão espaço no consumo, 
de 29,6% para 28,9%, e o interior vai 
elevar de 54% para 54,4%.

Fraudes no INSS
A MP que promove mudanças de 
combate a fraudes e acelera a revisão 

de benefícios irregulares no INSS, 
foi aprovada em comissão mista do 
Congresso Nacional e agora segue para 
votação em plenário. Dos 34 milhões de 
benefícios, estima-se que 3,8 milhões 
decorram de decisões judiciais. Há ainda 
mais de 3 milhões de processos com 
suspeitas de irregularidades, cuja revisão 
poderá economizar R$ 10 bilhões em um 
ano. Para tanto, serão criados programas 
específicos de revisão, com vigência 
estimada até o final do ano que vem.

Bolsonaro no Paraná
O presidente Jair Bolsonaro volta ao 
Paraná nesta quinta-feira, 23. Junto com 
o governador Ratinho Junior, inaugura a 
usina hidrelétrica Baixo Iguaçu na cidade 
de Capanema no Sudoeste. A usina 
construída no trecho final do rio Iguaçu, 
entre Capanema e Capitão Leônidas 
Marques, recebeu R$ 2,4 bilhões em 
investimentos. Com 350 megawatts pode 
produzir energia para atender mais de um 
milhão de pessoas. A Copel detém 30% de 
participação na usina.

Ziraldo e Netflix
Menino Maluquinho, personagem criado 
por Ziraldo, vai virar animação da Netflix 
através da ZAP (Ziraldo Artes e Produções) 
criada pelo paranaense Rogério 
Mainardes.“No ano em que Ziraldo 
completa 86 anos, abrimos as portas do 
mundo para o seu talento, por meio da 
Netflix, que o levará para as telas de 
cerca de 190 países. É um salto enorme 
para o reconhecimento mundial da obra 
do cartunista e para todo o potencial 
do licenciamento e merchandising que 
agora se abre num novo universo de 
negócios”, diz.

Partidos anistiados
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a 
lei que altera regras de funcionamento 
dos partidos e anistia as multas daqueles 

que não aplicaram o mínimo legal em 
projetos que incentivam a participação 
de mulheres na política. Além da anistia, 
a nova lei dá autonomia aos partidos 
para definir o prazo de duração dos 
mandatos dos membros dos seus 
órgãos internos permanentes ou 
provisórios. O texto também desobriga 
diretórios municipais de prestar contas 
à Justiça Eleitoral caso eles não tenham 
registrado movimentação financeira 
durante o respectivo exercício.

Voe Paraná
O governador Ratinho Junior adiantou 
a um grupo de prefeitos do Noroeste 
que vai lançar nas próximas semanas o 
programa Voe Paraná para estimular a 
aviação regional. Pelo programa, serão 
usadas pequenas aeronaves que vão 
ligar Curitiba a 10 cidades do interior: 
Cornélio Procópio, Paranavaí, Toledo, 
Guarapuava, Paranaguá, Francisco 
Beltrão, Umuarama, Campo Mourão, 
Cascavel e Telêmaco Borba.

PCC no Paraguai
Estudo coordenado pelo professor Juan 
Martens, doutor em Criminologia da 
Universidade Federal de Pilar, revela 
que o PCC já é o grupo criminoso mais 
atuante no Paraguai, com domínio 
preponderante nas penitenciárias.

Legalize já
O deputado Vermelho (PSD) voltou a 
defender o projeto de lei que legaliza 
os jogos de cassino no País. “Desta 
vez o projeto sairá do papel porque o 
Brasil não pode continuar perdendo 
divisas e deixando de gerar milhares de 
empregos”, disse Vermelho. Segundo 
dados da Frente Parlamentar de 
Turismo, o País poderá arrecadar até R$ 
30 bilhões por ano com a legalização 
dos jogos e gerar mais de 600 mil 
empregos diretos.

Legalize II
Vermelho quer urgência no projeto. “A 
legalização de cassinos gerará emprego 
e mais divisas para o país porque os 
brasileiros estão indo jogar no exterior. 
Nós temos o dever de agilizar e aprovar 
o projeto porque iremos tirar milhares 
de brasileiros da informalidade”.

Jane de Araújo/Agência Senado
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Moro esfumaçado!
O ministro da Justiça e Segurança, 
Sérgio Moro, está sendo alertado por 
colegas pela ingenuidade em ser usado 
pela indústria do cigarro - com a maior 
fabricante, a Souza Cruz, na ponta - para 
defender a redução da tributação do 
produto. Moro criou grupo de trabalho 
para estudar se a redução da carga 
tributária pode ajudar no combate ao 
contrabando. É justamente o discurso 
mercadológico dos fabricantes. 
Palacianos indicam que o caso 
deveria ser tratado pelo Ministério da 
Economia, e não Justiça - a quem cabe 
combater o contrabando, não o imposto. 
O episódio ocorre no momento em que 
o governo precisa arrecadar mais e não 
beneficiar um setor que custa ao governo 
R$ 57 bilhões por ano em tratamento de 
doenças originárias do tabaco, conforme 
relatórios do Instituto Nacional de Câncer.

Pegou mal
Colegas estão fazendo chegar ao 
ministro que pegou mal na Esplanada a 
criação de uma comissão, no âmbito da 
Justiça, para discutir o assunto. Isso é 
caso para Paulo Guedes.

Lembrete
O Conselho Nacional de Saúde, do 
Ministério da Saúde, recomendou o 
fim do grupo de trabalho. Considera 
que baixar imposto vai contribuir para 
aumentar o consumo. 

Aliás...
Alguém aí já viu o ministro Moro com 
um cigarro na mão, ou na boca?

Alerta enviado
Uma assessoria que defende os 
cigarreiros tenta desqualificar o 
trabalho da Coluna e envia recados e 
equipes às redações. Ocorre que há 
semana já alertamos nossos jornais.

Centrão no mando
O Palácio cogita indicar um integrante do 
Centrão (PP, PR, PRB, DEM, PSD, SD) para 
a liderança, a fim de consolidar uma base. 
O líder do Governo na Câmara, major Vitor 
Hugo (PSL-GO), está com os dias contados. 
A insatisfação de ministros palacianos com o 
fraco desempenho do deputado de primeiro 
mandato chegou ao limite. 

Há lista
Nomes de substitutos já “estão na mesa” 
de ministros do Planalto. Além da série de 
derrotas em comissões e no plenário da 
Câmara, pesa contra Victor Hugo a falta 
de sintonia com a líder do Governo no 
Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP). 

Calma, dona
A eventual saída da deputada estadual 
Janaína Paschoal (SP) do PSL, conforme 
indicou para aliados, incendiou o 
partido. Houve apoio e crítica. Do 
Rio, a deputada Alana Passos (PSL) 
publicou no Twitter: “Peço que ela não 
desestimule os bolsonaristas”. 

Garoto propaganda
O presidenciável Fernando Haddad 
retoma a Caravana Lula Livre. Na quinta, 
participará de atos organizados pelo PT em 
Manaus. Na sexta, vai a Santarém (PA).

A namorada...
Essa namorada do ex-presidente Lula 
da Silva revelada por Bresser Pereira, 
Rosângela Silva, a Janja, consta do quadro 
de funcionários da Usina Binacional de 
Itaipu desde janeiro de 2005, pesquisou 
a Coluna. Teria sido indicada pelo 
próprio Lula sob tutela de Jorge Samek, 
o ex-diretor-geral da estatal, que foi uma 
espécie de protetor dela.

...é conhecida
Agora, Janja, com a cara na vitrine 
nacional, será alvo da oposição - que 

já sabe de alguma ligação entre eles 
há mais de dez anos. Em 2006, o 
requerimento de informações 3.596 
do deputado federal Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-SP) pedia informações 
ao Ministro de Minas e Energia sobre 
contrato de trabalho da funcionária.

***Poder nas telas
Ele iniciou as pesquisas em 2013, e em 
2015 começou a falar com a família. 
Tem 41 horas de gravações com os 
três irmãos Marinho. O premiado 
jornalista Leonencio Nossa lança em 
Brasília o primeiro volume da biografia 
do saudoso todo-poderoso. “Roberto 
Marinho, O Poder está no ar – Do 
nascimento ao Jornal Nacional” (Nova 
Fronteira) está nas livrarias. Noite 
de autógrafos nesta quarta no Carpe 
Diem (104 Sul).

Pendurou chuteiras
A CBF perdeu um zagueiro de peso 
na Esplanada. O diretor de relações 
institucionais que a defendeu nas CPIs 
dos últimos 20 anos decidiu pendurar 
as chuteiras. Vandenbergue Machado, 
contratado por Ricardo Teixeira em 
1998 e mantido no cargo por todos os 
sucessores, resolveu fechar o escritório 
de Brasília.

Agora, na torcida
Vandenbergue acompanhou a 
seleção em cinco Copas do Mundo. 
Com quase 50 anos de Esplanada, 
trabalhou com alguns ícones da política 
como José Sarney e Marco Maciel. A 
direção da CBF apelou para ficar, mas 
Vandenbergue já foi para o vestiário.
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Governador ouve entidades
sobre vacinação da aftosa
Entidades representativas 

da bovinocultura receberam do 
governador Carlos Massa Rati-
nho Junior a garantia de que 
serão amplamente ouvidas 
antes da decisão final sobre 
uma eventual saída antecipada 
do Paraná como área livre de 
febre aftosa sem vacinação.

Representantes de dirigentes 
de 32 entidades entregaram ao 
governador uma car ta aber ta 
em que enumeram os prejuízos 
que o setor terá caso o Estado 
saia isolado do bloco 5 do Pnefa 
(Plano Nacional de Erradicação 
da Febre Aftosa), um ano antes 
do previsto.

“Nossa reivindicação é para 
que seja cumprido o que foi acor-
dado com o Ministério da Agricul-
tura, em ofício assinado no ano 
passado e confirmado no início 
do atual governo. Toda a cadeia 
da bovinocultura fez o seu pla-
nejamento em cima desse docu-
mento”, disse Jeremias Silva 
Junior, diretor da Abrafrigo (Asso-
ciação Brasileira de Frigoríficos).

“É preciso entender que o pla-
nejamento da bovinocultura é de 

longo prazo, ao contrário do frango 
e do suíno. Qualquer alteração na 
atividade do boi precisa de tempo 
maior para ser efetivada sem pre-
juízos”, acrescentou.

De acordo com Junior, o 
Paraná não é autossuficiente na 
produção de bovinos para atender 
os mercados interno e externo. 
A projeção da indústria é de que 
o fechamento das fronteiras do 
Estado leve a uma redução das 

atividades dos frigoríficos e afete 
toda a cadeia da bovinocultura, 
com demissão de até 30% da 
mão-de-obra hoje empregada.

“Reiteramos que somos total-
mente favoráveis ao fim da vaci-
nação contra a febre aftosa e, por 
conseguinte, o alcance do status 
de zona livre da doença sem vaci-
nação junto a importantíssimos 
mercados restritivos. Mas este não 
é o momento certo”, frisou Junior.

RATINHO JR garante reuniões antes da decisão final sobre saída antecipada do PR como área livre da 
aftosa sem vacinação

Reivindicação
Em uma reunião em Maringá na 
última quarta-feira, durante a inte-
riorização do governo, Ratinho Jr 
recebeu a reivindicação e prometeu 
ouvir todos os segmentos envolvi-
dos antes de uma decisão final.
“Estamos fazendo dezesseis audiên-
cias públicas e vamos esgotar ao 
máximo essa discussão. Vamos 
chamar os setores da bovinocul-
tura, dos suínos e da avicultura 
para sentar e conversar. Esse é meu 
compromisso”, disse.

Assessoria
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Liraa recua, mas o 
índice ainda é alto

O Índice de Infestação Predial 
(IIP) por larvas do mosquito da 
dengue recuou em Umuarama de 
acordo com o Levantamento de 
Índice Rápido para Infestação de 
Aedes aegypti (Liraa) concluído 
pelo Serviço de Vigilância Ambien-
tal da Secretaria Municipal de 
Saúde na última sexta-feira, 17. 

Controle regional
Em regiões que haviam apresentado maior presença do mosquito no levan-

tamento anterior, como o Sonho Meu, a situação foi controlada com o trabalho 
das equipes da Vigilância Ambiental, empenho de parceiros e conscientização 

da população. “Mas enquanto o município melhora a situação nos bairros mais 
graves, em outros a população relaxa nos cuidados e índice aumenta no Liraa 

seguinte. Não podemos baixar a guarda no combate à dengue, porque o número 
de casos aumentou bastante. Temos de manter o foco e o cuidado com nossas 

casas e quintais”, orientou a secretária municipal da Saúde, Cecília Cividini.
Muitos moradores parecem não dar importância para a presença do mosquito 

em suas residências. “Eles se esquecem que a dengue mata. A Secretaria de Saúde 
do Paraná já registrou 13 mortes por dengue nesse ano”, alertou a secretária. Nos 
últimos dias foram confirmadas mais três mortes causadas por dengue no boletim 
epidemiológico divulgado dia 14 – duas em Loanda (uma mulher de 51 anos e um 
homem de 65 anos) e a outra em Londrina (um homem de 71 anos). Os 10 casos 

anteriores aconteceram em Londrina (5 mortes), Cascavel (3) e Maringá (2).

Ações preventivas
Embora a situação ainda esteja longe 
de uma epidemia, em Umuarama, 
graças a uma série de ações desen-
volvidas pelo município – como o 
Bairro Saudável, que recolheu 441 
toneladas de materiais inservíveis 
(móveis, colchões, eletrodomésticos, 
brinquedos, vasos sanitários, pias, 
estrados e recipientes recicláveis que 
acumulam água, como baldes, bacias 
velhas, panelas e outros utensílios) 
– os casos confirmados de dengue 
aumentaram 14% no Paraná, em 
uma semana, conforme o balanço 
divulgado pela Secretaria de Saúde 
no último dia 14.
Ao todo, o Estado já tem confir-
mados 6.772 casos de dengue. Na 
região a situação mais crítica é em 
Cianorte, que enfrenta epidemia 
com quase 450 casos confirmados. 
Em Umuarama a Secretaria de 
Saúde tem confirmados 84 casos.

Nas visitas domiciliares realiza-
das entre os dias 13 e 17 deste 
mês, o índice médio caiu para 2% 
– havia atingido 3,4% no levanta-
mento anterior, entre os dias 11 
a 15 de março.

Entre 1% e 3,9%, o IIP é consi-
derado de risco médio, mas o ideal 
é até 1%. Dentre as 62 localida-
des em que a cidade é dividida 
para a fiscalização, 36 apresen-
taram índice zero de infesta-
ção – nestes locais não foram 

encontradas lar vas do mosquito 
transmissor da dengue, zica 
vírus e febre chikungunya.

Porém, as outras 26 regiões 
acusaram infestação e em algu-
mas delas o IIP ficou bastante ele-
vado. Os maiores índices (acima de 
10%) foram registradas no Jardim 
Colibri, na área da Escola Vinícius 
de Moraes, no Jardim Petrópolis 
e próximo da Escola Manuel da 
Nóbrega. Em 17 localidades o 
índice ficou entre 3% e 8,3%.

A Prefeitura iniciou em abril 
uma grande obra para conter 
a erosão que avançava nos 
fundos do Parque Primeiro de 
Maio, próximo à construção 
de uma escola municipal. Nesta 
semana, a obra entrou na reta 
final. Galerias de grande vazão 
e várias caixas de ligação/poços 
de visita foram construídos para 
captar toda a água da chuva 
que escoa pela região. O pró-
ximo passo é a recomposição 
da área degradada pela erosão.

Tiago Boing/Assessoria-PMU
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Sanepar autuada por  
despejar esgoto em ribeirão

O Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP) autuou a Sanepar por despe-
jar esgoto de forma irregular no cór-
rego Pinhalzinho, em Umuarama. 
A empresa tem 20 dias para apre-
sentar a defesa.

O Escritório Regional do IAP de 
Umuarama recebeu várias denún-
cias acerca da situação e enviou 
técnicos até o ribeirão a fim de 
realizar uma verificação. “Embora 
seja um local de difícil acesso, 
constatamos que havia dois pon-
tos de despejo irregular onde foram 
feitas coletas de amostras para 
análises”, disse o chefe regional 
do IAP, Felipe Furquim de Oliveira.

Em nota a assessoria de 
imprensa do Instituto informou que 
houve autuação da Sanepar pelo 
lançamento in natura e que as ati-
vidades tiveram de ser encerradas 
imediatamente.

As amostras foram enviadas 
para um laboratório em Toledo e 
num período de 15 dias deverá 
concluir o laudo, posteriormente 
haverá a divulgação dos resulta-
dos. O valor da multa não foi divul-
gado pelo Instituto Ambiental.

COMPANHIA 
DE SANEAMENTO

Através de sua assessoria de 
imprensa, a Sanepar enviou uma 
nota de esclarecimento relatando 
que “A Companhia de Sanea-
mento esclarece que houve um 
extravasamento de esgoto em 
uma unidade elevatória, provo-
cado por problemas operacionais 

no sistema de bombeamento. 
Técnicos da empresa foram envia-
dos no final da semana passada 
ao local e já deram início às 
obras, realizando a manutenção 
e as adequações necessárias 
para que o problema não volte a 
se repetir. A Sanepar vai apresen-
tar defesa ao IAP dentro do prazo 
determinado pelo órgão”.

A partir de hoje, (21) estão abertas as inscrições 
para o curso gratuito de manutenção de celulares 
e smartphones, organizado pela prefeitura em 
parceria com o Senac. São 15 vagas para a 
qualificação e estão previstas 30 horas-aula nas 
terças e nas quintas-feiras entre o dia 18 a 23 de 
julho. Os horários são entre às 19h30 e 22h.
Para participar é necessário ter conhecimentos 
básicos em informática, ao menos o 2º ano do 
ensino médio e 16 anos completos. As inscri-
ções podem ser feitas até o dia 24 de maio na 
agência do trabalhador, localizada na Avenida 
Rio Branco, 4211.

Divulgação

OS técnicos visitaram o local nessa quinta-feira e comprovaram a irregularidade

Divulgação
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Vereador quer melhorias
no Pátio da Prefeitura

Após a comemoração 
do Dia do Gari, em 16 
de maio, o presidente 
da Câmara, vereador 
Noel do Pão apresentou 
esta semana indicação 
ao Prefeito Celso Poz-
zobom na qual o par-
lamentar pleiteia que 
Pátio da Prefeitura seja 
estruturado para dar 
mais conformo aos ser-
vidores que lá atuam.

“Os garis são figuras 
singulares para o bom 
desenvolvimento das 
cidades modernas. Em 
Umuarama, vários destes 
profissionais atuam na 
limpeza e conservação da 
cidade, sendo aquele o 
local de chegadas e par-
tidas, tanto para casa 
quanto para a lida diá-
ria nas ruas da cidade”, 
lembra Noel.

O ponto de saída e 

chegada destes servido-
res é o Pátio da Prefei-
tura de Umuarama.

Por isso é que o verea-
dor reivindica que sejam 
construídos banheiros 
equipados com chuveiros 
e vestuários, assim como 
espaço de convivência, 
antigo pedido da classe, 
que trabalha diariamente 
na coleta seletiva e lim-
peza das vias públicas, 
tarefa árdua e de grande 
esforço físico e mental.

O vereador  Noe l 
defende a iniciativa jus-
tificando ter vivenciado a 
intensidade do trabalho 
dos garis e demais ser-
vidores do pátio, assim 
como outros servidores 
municipais que trabalham 
em áreas externas.

Recentemente o verea-
dor também requereu ao 
Chefe do Executivo para 

que implantasse banhei-
ros químicos e estrutura 
móvel para acompanhar 
os funcionários públicos 
que trabalham nas ruas. 
“A gente como vereador 

tem que olhar para todas 
as pessoas, em especial 
aqueles que literalmente 
dão seu suor para deixar 
nossa cidade melhor”, 
finaliza Noel do Pão.

PRESIDENTE da Câmara quer que prefeitura estruture pátio com banheiros 
e vestiários

Assessoria

Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,75 0,57 2,09 4,94
IGP-M (FGV) 1,26 0,92 3,10 8,64
IGP-DI (FGV) 1,07 0,90 3,33 8,25

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

18/4 a 18/5 0,5000 0,3715 0,0000
19/4 a 19/5 0,5000 0,3715 0,0000
20/4 a 20/5 0,5000 0,3715 0,0000
21/4 a 21/5 0,5000 0,3715 0,0000
22/4 a 22/5 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 jul/19 831,75 10,00 -7,0%
FARELO jul/19 297,30 3,00 -3,1%
MILHO jul/19 389,00 5,75 5,9%
TRIGO jul/19 478,25 13,25 6,7%

Ações % R$
Petrobras PN +3,40% 25,52 
Vale ON -2,03% 46,75 
ItauUnibanco PN +2,60% 32,32 
Brasil ON +3,84% 46,57 
Braskem PNA +10,11% 40,40 
Cyrela Realt ON +6,88% 16,31

IBOVESPA: +2,17% 91.947 pontos

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,0760 1,0827 1,0864
IGP-DI (FGV) 1,0773 1,0827 1,0825
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 69,05 1,1% 1,9% 69,00
MILHO 25,86 1,5% -2,3% 25,50
TRIGO 46,05 0,0% -1,7% 46,50
BOI GORDO 149,94 -0,2% -1,3% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 109,97
Libra est. 0,7863
Euro 0,8953
Peso arg. 45,69

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 4,1040 4,1050 +4,6%

PTAX  (BC) +0,5% 4,1050 4,1056 +4,1%

PARALELO 0,0% 4,0000 4,3300 +4,6%

TURISMO 0,0% 4,0000 4,3100 +4,6%

EURO +0,5% 4,5849 4,5860 +3,8%

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 20/05

Iene R$ 0,0373
Libra est. R$ 5,23
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.529,29 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 20/05

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 20/05 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 20/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 20/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 75,00 8,7% 5,6%
SOJA Paranaguá 81,00 7,3% 5,9%
MILHO Cascavel 30,00 5,3% -6,3%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Ração é insuficiente
e Saau pede ajuda

Desde a semana passada, a Saau (Socie-
dade de Amparo aos Animais de Umuarama) 
pede ajuda para a comunidade com a fina-
lidade de arrecadar ração para os animais 
atendidos pela instituição. O apelo foi feito 
inicialmente através de sites e de redes sociais 
entre sábado e domingo. O pedido foi atendido 
já nesta segunda-feira (20).

Alunos do curso de Processos Gerenciais 
da Faculdade Alfa arrecadaram cerca de 500 
quilos de ração, que foram destinados à Saau.

A entrega foi realizada durante a manhã 
no canil da entidade. De acordo com Larissa 
Colucci, uma das estudantes envolvidas, a 
arrecadação faz parte das ações solidárias 
promovidas pela faculdade, por ocasião dos 
Jogos Universitários. Também foram arreca-
dados agasalhos e alimentos.

A prova, que arrecadou ração, contou com 
participação dos alunos e apoio da comunidade 
umuaramense e da empresa Agro & Pet. A ração 
já havia sido angariada nas últimas semanas.

CLUBE DE AEROMODELISMO
Ainda na manhã da segunda-feira (20), 

integrantes do Clube de Aeromodelismo, que 
tem sede localizada ao lado da Saau, realizou a 
entrega de mais 25 sacos de ração á entidade.

Consumo alto
A Saau acolhe atualmente cerca de 1.300 animais, sendo a maioria cães e gatos 

e, de acordo com a presidente, Ana Maria Polaquini, também não havia dinheiro 
em caixa para aquisição dos alimentos.

Ela explica que em média, 40 sacos de ração duram aproximadamente três 
a quatro dias na instituição que não para de receber animais. Para tanto, a Saau 

precisa de doações constantes em dinheiro ou ração.
As doações em dinheiro oriundas da comunidade em geral, podem ser feitas 

em depósito na Conta da Caixa Econômica Federal, agência 0570. Operação 003. 
Conta Corrente: 976-2.

Quem quiser entregar diretamente na entidade, pode visitar o canil loca-
lizado nos fundos do Aterro Sanitário Municipal, na saída para Maria 
Helena. No local também é possível adotar animais e entregar outros 

tipos de donativos, como cobertas, jornais e medicamentos, além de se 
tornar voluntário da entidade.

Repasse de verbas
Ana Polaquini comenta ainda que 
a entidade recebe recursos do 
poder público do Município que 
é usado no custeio das despesas 
com médicos veterinários, medi-
camentos adquiridos para trata-
mento dos animais da entidade 
e também para o pagamento dos 
salários dos funcionários. Caixi-
nhas arrecadadas pelo programa 
do Governo do Estado Nota Paraná 
estão espalhadas pela cidade e 
geram mensalmente em torno de 
R$ 3 mil, valores utilizados para 
a aquisição de ração aos gato e 
filhotes apenas.

CÃES e gatos da entidade podem ficar sem alimentação em poucos dias

Joas Cavalcante
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Filho de 9 anos encontra
pai morto no banheiro

O pintor Sidnei dos Santos Rodrigues, 31, 
foi morto com um tiro na cabeça no sábado 
(18), em Douradina. A Polícia Militar foi o pri-
meiro órgão de segurança a comparecer no 
local do crime e depois do isolamento da cena 
em que aconteceu a execução, realizou dili-
gências com a finalidade de identificar o autor 
do assassinato.

O caso foi repassado para ser investigado 
pela Polícia Civil.

De acordo com os policiais vizinhos 
acionaram as autoridades, depois que uma 
criança de 9 anos informou que o pai estava 
machucado no banheiro. “A criança viu a cena, 
mas não percebeu que o pai estava morto. 
Ela achou que fosse um ferimento e correu 
para pedir ajuda”, conta o soldado Bacelar, 

que atendeu a ocorrência.
Tão logo os PMs chegaram na residência, 

uma ambulância também compareceu ao local 
para atender a vítima. Em princípio as equi-
pes trabalhavam com a hipótese de suicídio. 
No entanto, depois da chegada de peritos do 
Instituto de Criminalística, foi verificado que 
se tratava de um homicídio.

Vizinhos revelaram que acontecia um 
churrasco na casa no momento do crime, 
mas a investigação da polícia corre sob 
sigilo. Rodrigues não possuía anteceden-
tes criminais.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama, 
onde foi necropsiado e posteriormente libe-
rado para os atos fúnebres.

Notas
Bêbado na pista
Um homem foi abordado e multado 
por patrulheiros rodoviários de 
Cruzeiro do Oeste após se envolver 
em um acidente na PR-323 na noite 
do domingo (19).
Motorista de um automóvel Astra, 
colidiu lateralmente contra uma 
carreta perto do trevo de acesso 
ao município de Perobal. Ninguém 
ficou ferido, mas ao atender a 
ocorrência, os policiais constataram 
que o condutor do Astra 
apresentava sinais de embriaguez. 
Ao fazer o teste do bafômetro foi 
constatado 0,26 mg de álcool.
Com a constatação, o motorista do 
Astra foi penalizado e sua carteira de 
motorista foi apreendida.

Bêbada na pista
Também no domingo (19), uma 
mulher foi presa em flagrante 
por embriaguez ao volante por 
patrulheiros rodoviários de Cianorte. 
O teste do bafômetro indicou 0,86 
mg/l de álcool e a detida foi conduzida 
à Delegacia de Polícia Civil.
De acordo com a PRE outros 
motoristas que transitavam pela 
rodovia denunciaram a mulher, que 
foi abordada conduzindo um Hyundai 
HB20. Os motoristas diziam que ela 
ziguezagueava pela pista de rolamento 
e um dos pneus estava estourado. 
Constatada a embriaguez e ela foi 
conduzida em estado de flagrante.

Bateram-na viatura
Por volta das 23h do domingo 
(19) dois adolescentes ficaram 
gravemente feridos após a moto 
em que estavam colidiu contra uma 
viatura da PM, na rua Tiradentes, em 
Altônia. Com o impacto os garotos 
foram arremessados. O piloto, de 
16 anos e o garupa, de 15, foram 
socorridos e receberam os primeiros 
atendimento no hospital municipal 
da cidade. Na sequência foram 
transferidos para Umuarama.

Um homem de 18 ano sde idade foi preso depois que agredir três pessoas na tarde de 
ontem (20) nas proximidades da Estação Rodoviária. Uma das vítimas, (mulher) recebeu 
um soco nas costas. Os motivos das agressões não foram reveladas pelos policiais militares 

que atenderam a ocorrência. A mulher ferida foi levada por bombeiros ao Hospital Norospar 
(plantão). O agressor foi conduzido à delegacia.

Joas Cavalcante







14 ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 21 DE MAIO DE 2019

Judoca Any Moreira
é ouro no JUPS 2019

Arquivo pessoal

A atleta umuaramense Any 
Moreira disputou os Jogos Univer-
sitários do Paraná 2019 (JUPS) 
e voltou para casa com medalha 
de ouro no judô. Com o título de 
campeã universitária do estado, 
a jovem assegurou vaga para os 
Jogos Universitários Brasileiros, 
que acontece em outubro em 
Salvador – BA.

Any é aluna da academia do 
judô Juan Jimenez e representou 
a Unipar. Ela ressaltou que o tor-
neio foi acirrado. “Uma competição 
de alto nível, que reuniu atletas até 
de outros estados, como São Paulo e 
Rio Grande do Sul. Eu tinha na cabeça 
que precisava do primeiro lugar, inde-
pendente de quem estivesse ali. 
Lutei, dei o 100% de mim e con-
segui sagrar-me campeã”, afirmou.

O mestre Juan Jimenez falou 
sobre o orgulho em ensinar. 
“Embora nosso objetivo primordial 
seja o judô educacional, ético e 
responsável, ficamos extrema-
mente felizes com esses resul-
tados, pois acreditamos que é 
satisfatório para aqueles que se 
dedicam no esporte”.

Os JUPS 2019 acontecem em 
Maringá desde o dia 17 e termi-
nam em 23 de maio. São 2.063 
atletas representando 27 institui-
ções de ensino superior que estão 
na disputa esportiva/acadêmica.

Os campeões de modalidades 
estarão automaticamente classifi-
cados para os Jogos Universitários 
Brasileiro (JUBS), em Salvador, de 
20 a 27 de outubro.

O quadro de modalidades tem 

atletismo, basquetebol, e-games, 
futsal, handebol, judô, karatê, nata-
ção, voleibol e vôlei de praia.

A atleta foi representando a Unipar nos jogos 
universitários

No último final de semana (17 à 
19) a equipe de voleibol mascu-
lino sub-19 de Umuarama, esteve 
representando a cidade na 1ª 
etapa do Campeonato Paranaense 
de Voleibol, em Cascavel.
Os umuaramenses venceram as 
equipes de Castro (3 set a 0), 
São João do Ivaí (3 a 2) e São 
Miguel do Iguaçu (3 set a 2). Mas 
perderam para os times de Araucária 
(3 a 0) e Palotina (3 a 1).
“Voltamos para casa contentes com 
o resultado. Vamos treinar firme 
que agora só faltam dois jogos para 
finalizarmos a primeira fase, para 
conseguirmos boa pontuação e brigar 
pela vaga nas semi-finais”, disse o trei-
nador Alessandro Dias. O próximo 
confronto da equipe será no dia 18 
de julho, em Telêmaco Borba.

Divulgação
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Umuarama participam do
Campeonato Taekwondo
Atletas umuaramenses da Arena 

Lutas – Maycon Piva Taekwondo 
Team, participaram no último final 
de semana, do Campeonato Para-
naense de Taekwondo 2019. A com-
petição foi realizada em Londrina.

Os atletas que saíram de 
Umuarama, par ticiparam nas 
categorias infantil, cadete, juve-
nil, adulto e máster.

Segundo os próprios competi-
dores, o nível dos lutadores era 
muito alto e, mesmo assim, 
conseguiram ficar entre os três 
melhores colocados.

“Todos eles deram o melhor de si, 
o nosso objetivo era lutar com bravura 
e conseguimos. Tivemos resultados 

O Athletico Paranaense divulgou 
os 25 jogadores inscritos para a 
Recopa Sul-Americana. A competi-
ção é disputada entre o campeão 
da Liber tadores 2018, o River 
Plate, e o campeão da Sul-Ameri-
cana 2018, o Athletico. A disputa 
ocorre em dois jogos. O primeiro 
será na próxima quarta-feira (dia 
22), na Arena da Baixada, às 
21h30. A partida de volta ocorre 
em 30 de maio (quinta-feira), na 
Argentina. Quem vencer, fatura o 
prêmio de US$ 1,25 milhão (cerca 
de R$ 5,1 milhões). Quem per-
der, recebe US$ 750 mil (R$ 3 
milhões).

Ficaram fora da lista de 25 
jogadores o meia Tomás Andrade, 
o ponta Anderson Plata e o goleiro 
Léo. O argentino Tomás Andrade 
está emprestado pelo River Plate 
e não pode jogar contra seu clube 

Citadino Chave Ouro
Hoje (21), acontece mais uma 
rodada do Campeonato Citadino 
de Futsal Chave Ouro. No primeiro 
confronto da noite, AIDU Agape 
Contabilidade enfrenta Vidrorama. A 
partida começa às19h. Em seguida UPC 
D’Itália Sorvetes bate de frente com 
Aceru/Flávyo Tur, às 20h. No último 
jogo da terça-feira, Supermercados 
Paratti encara Latest Futsal às 21h. Os 
jogos acontecem no Ginásio de Esporte 
Amário Viera da Costa.

de origem por força de contrato. 
Plata e Léo ficaram fora por opção 
da comissão técnica.

Uma das novidades da lista é 
Thonny Anderson, que começou 
a carreira como meia, mas vem 
jogando como centroavante no 
Athletico. O jogador está empres-
tado pelo Grêmio. Outra novidade 
é o meia Bruno Nazário, recém-re-
cuperado de lesão. Os dois atua-
ram no último domingo, contra o 
Corinthians, quando o técnico Tiago 
Nunes usou apenas reservas.

O volante Camacho e o zagueiro 
Thiago Heleno seguem afastados, 
devido ao caso de doping.

INSCRITOS
Goleiros: Santos, Gabriel, Caio; 

Laterais: Jonathan, Márcio Azevedo, 
Madson, Renan Lodi; Zagueiros: 
Léo Pereira, Paulo André, Robson 
Bambu, Lucas Halter; Volantes: 

bastante positivos, ficando entre os 
melhores da competição”, disse o 
professor Maycon Piva, ressaltando 

FORAM 14 atletas de Umuarama participando do Campeonato de Taekwondo

Arquivo pessoal

que os alunos também participaram 
dos Jogos da Juventude e dos Jogos 
Abertos do Paraná.

Athletico inscreve 25 jogadores na Recopa

Nota

Lucho González, Wellington, Erick, 
Bruno Guimarães, Rossetto; Meias: 
Bruno Nazário, Léo Citadini; Pontas: 
Vitinho, Rony, Nikão, Braian Romero, 
Marcelo Cirino e Centroavantes: 
Marco Ruben, Thonny Anderson.
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  MALHAÇÃO 
Daniel vê quando Carla é ameaçada pelos 

bandidos no Baixadas e avisa à polícia. Rita 
conta para Raíssa sobre seu falso namoro 
com Guga. Marco tenta convencer os bandi-
dos a se entregarem. Cléber pede que Anjinha 
conte sobre eles para seu pai. Os bandidos se 
rendem, e Carla agradece Marco. Lara pede 
que Aparecida a alerte caso Filipe deixe Rita 
se aproximar de Nina. Camelo culpa Tatoo 
pelas pichações no colégio. Filipe mostra a 
Rita os vídeos antigos de Nina.

VERÃO 90
Herculano se revolta com a desconfi ança 

de Janaína e suspeita de que Jerônimo 
está envolvido no roubo da receita. Hercu-
lano decide terminar o relacionamento com 
Janaína. Lidiane tenta convencer Jofre a pre-
judicar Figueirinha. Floriano tenta acalmar 
Álamo, que está convencido de que a Top 
Wave irá acabar. Jerônimo comemora com 
Vanessa o término do namoro de Herculano 
com Janaína. Diego e Candé se entendem. 
Mercedes providencia a inclusão de Jerônimo 
na sociedade da PopTV. Manu aceita o convite 
de Jerônimo para jantar em sua casa, mas não 
conta a João. Jerônimo beija Manu.

A DONA DO PEDAÇO
Rael, filho de Ticiana, alerta a famí-

lia sobre a fuga de Maria. Miroel, Ticiana e 
Vicente procuram Maria pela igreja. Aírton 
e Josiane levam a afilhada Maria para a 
rodoviária. Ademir se enfurece com Evelina 
por organizar a fuga da fi lha. Miroel manda 
Vicente eliminar Virgínia e Fabiana. Evelina 
brinca com Zenaide e as netas na frente de 
casa. Vicente captura Fabiana. O médico de 
Amadeu informa a Nilda que ele pode não vol-
tar a andar. Aírton deixa Maria na rodoviária, 
no ônibus que parte para São Paulo.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Verônica mostra a casa para Vini, Lin-

domar e Arlete, enquanto Roger fi ca furioso. 
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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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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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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.
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Dalila encontra Jamil e Laila
Em “Órfãos da terra”, Dalila encontra Paul e comemora a evolução de seu plano. Rania estranha o 
comportamento de Miguel. Marie se preocupa ao deixar Martin sair com Cibele. Almeidinha lamenta 

sua discussão com Zuleika. Camila vê Dalila deixando o quarto de Paul e a segue pelo hotel. Ester se 
preocupa com Abner e pede a ajuda de Bruno.Elias confi dencia a Caetano seu romance com Helena. 

Cibele leva Martin ao centro de refugiados. Dalila/Basma encontra Jamil e Laila. 

Waldisney conta a Jeff que o segredo que Ciro 
estava escondendo tem a ver com Pendleton. 
Roger, aos berros, expulsa os hóspedes de 
Verônica. Gleyce sofre com falta de dinheiro. 
Kessya conta a ela sobre a possibilidade do 
concurso. Verônica, Branca, Gui, Raquel e Mirela 
armam um plano para o CLP ajudar Gleyce e 
Arlete. Guilherme, furioso, briga com Roger por 
ele ter expulsado a família de Vinícius de casa.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Omar mente para o pai e diz que Mateus 

inventou tudo para prejudicá-lo por ter inveja. 
Meire conta para Dinho que acha que o garoto 
que entrou no apartamento é um rapaz peri-
goso e que acredita que André é a cabeça 
da gangue (os irmãos Vaz). Isabela conta 
para Joaquim, Julia e Felipe que Priscila está 
próxima de Regina, por isso precisam tomar 
cuidado com ela. Nair conta para Nina que 

Omar é o cão em pessoa, o oposto do pai. 
Sabrina e Omar fazem amizade na escola.

JEZABEL 
Barzilai entra em casa, cansado e frus-

trado. Dido percebe que Barzilai não comeu 
no banquete e oferece preparar algo para ele. 
Dido se insinua para Barzilai que a recusa. 
Jezabel pergunta à Aisha se ela não vai 
comer. Hannibal diz a Etbaal que seu neto 
está bem. Safate e Tadeu se despedem de 
Acabe e diz que precisam ir embora. Safate 
diz a Tadeu que Obadias será interrogado pelo 
rei e pela princesa pensando que disseram 
a ele o paradeiro de Elias. Acabe anuncia 
a todos que o templo de Baal fi cará pronto 
em breve e que ele e Jezabel começarão os 
preparativos para a cerimônia do casamento.
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O ambiente estará alegre e harmonioso. Você 
não fi cará decepcionado com aqueles que o 
rodeiam e festividades estão próximas. Você 
está cada vez mais em forma e fi cará satisfeito 
com seus esforços.  

Você vai decididamente banir as suas preo-
cupações para tirar o máximo da vida, tanto 
quanto possível. Deixe que outras pessoas 
entrem na sua vida! Você involuntariamente 
pressiona demais.   

As discussões da noite anterior deixaram as 
coisas claras e a estrada à frente será agora 
mais evidente, mas usar muita energia poderia 
fazê-lo acreditar que você é inefi ciente. Você 
simplesmente tem que sair da rotina.

Não tente ser algo que você não é. Seja verda-
deiro, sem falsos pretextos. Você será capaz 
de acompanhar o ritmo imposto indiretamente 
a você pelas pessoas ao seu redor. Ser útil 
lhe dará energia.

Sua visão realista vai ajudá-lo a colocar suas 
expectativas em perspectiva. Seja paciente e 
concentre-se na qualidade em vez da velo-
cidade. Você está pronto para o desafi o de 
enfrentar as tarefas domésticas básicas.  

Hoje, você vai estar mais entusiasmado e 
decidido do que nunca. Siga suas novas prio-
ridades. O cansaço será sentido, você deveria 
fugir, mudar de ambiente, sair da rotina.

Hoje será um dia de calma perfeita. Aproveite ao 
máximo a paz e a tranquilidade antes de acabar não 
tendo tempo para si mesmo. Um mergulho com os 
amigos, seguido por uma refeição seria uma boa 
maneira de liberar o cansaço dentro de você.

Você vai se mostrar mais sociável e aberto a ideias 
de fora e verá a vida com mais otimismo. Não se 
meta nos negócios de outras pessoas. Pare e ouça 
música ou faça algo que você gosta, vai ser bom 
tanto para o corpo como para a mente.

Você vai estar muito autoconfiante, talvez até 
demais. Evite discussões aprofundadas e se 
concentre na ação. Seria muito bom se você prati-
casse um esporte ao ar livre. Você precisa de uma 
mudança de ares, tanto moral como física.

Seu instinto será de fazer observações cínicas, 
mas você não vai querer machucar ninguém. 
Você está em sintonia com o seu entorno, sem 
obstáculos à vista. Você vai estar mais equili-
brado e isso lhe dará força.

Você terá mais liberdade para agir, pensando 
nos seus planos para o futuro. Você receberá 
boas notícias relacionadas com dinheiro. Você 
está mantendo a sua forma e vai se sentir con-
fi ante em melhorar ainda mais.  

Não aceite convites hoje. Você precisa de 
paz e tranquilidade para se concentrar em si 
mesmo. Você poderia acalmar a sua tensão 
nervosa passando algum tempo com a natu-
reza - tente jardinagem, por exemplo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Administração   O 
curso de Administração, 
Unidade de Umuarama, 
promoveu a 17ª edição 
do seu Fórum Pedagógico 
e 10º Fórum de Egressos. 
O coordenador, 
professor João Codato, 
expos para a 1ª série a 
história do curso, que 
em 2020 completa 40 
anos. Aos demais falou 
dos eventos e projetos 
que irão este ano. Em 
seguida, os professores 
supervisionaram as 
turmas da 2ª, 3ª e 4ª 
séries numa atividade 
prática. Inicialmente, 
eles preencheram uma 
ferramenta que auxilia na 
criação de um indicador 
de desempenho. 
Posteriormente, as 
turmas foram agrupadas 
para aprofundar 
discussões do projeto 
político-pedagógico. 
Ao final, fizeram uma 
apresentação com as 
propostas de indicador.
Para compartilhar suas 
experiências foram 
convidados os ex-alunos 
Maykon Fernando Costa, 
gerente da GazinCred, 
e Isabela de Alcantara, 
pesquisadora.

Technovação   O maior 
evento articulador de 
inovação no oeste do 
Paraná recebeu mais 
de 20 mil pessoas, 
entre cientistas, 
desenvolvedores, 
educadores, 
empreendedores, 
empresários, estudantes, 
inventores e comunidade 
em geral. O evento foi 

realizado no Centro de 
Convenções e Eventos 
de Cascavel. O público 
assistiu a palestras e 
oficinas, participou do 
Hackathon - temática 
Empresas Inovadoras, 
e pôde visitar mais 
de 70 estandes. O 
estande da Unipar 
apresentou ferramentas 
inovadoras na área da 
saúde – a plataforma 
multidisciplinar 3D e 
o cadáver sintético e 
soluções educacionais 
e tecnológicas. As 
ferramentas visam 
levar a realidade dos 
hospitais para a sala de 
aula, possibilitando a 
reconstrução do corpo 
de pacientes reais em 3D. 

Histórias que 
Inspiram   O Centro de 
Empreendedorismo e 
Inovação (CEI) da Unipar 
recebeu a visita do 
contador e vice-prefeito 
de Francisco Beltrão, 
Antônio Pedron. Ele 
veio compartilhar as 
experiências adquiridas 
na profissão. O encontro 
fez parte do projeto 
‘Histórias que Inspiram’. 
Pedron falou para os 
alunos de Ciências 
Contábeis sobre os 
projetos, desafios, as 
dificuldades encontradas, 
incentivando a todos 
para a profissão 
contábil. Também 
citou características do 
empreendedor, como 
força de vontade e 
persistência, que são 
essenciais para se atingir 
os objetivos.

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S ECapacitação

O Sebrae está promovendo até 
24 de maio, em todo o país, a 10ª 
edição da Semana do MEI, com 
uma ampla programação digital 
e presencial. Em Umuarama, a 
programação começou ontem 
(20) e segue até amanhã (22), 
com palestra, seminário e rodadas 
de negócios. As capacitações são 
de Desafio: Alvara no Mesmo 
Dia, Consultoria em Marketing 
Finanças, Palestra de Orientação 
ao MEI e Formalizações. A ação 
acontece na Casa do Empreende-
dor de Umuarama.

Bons resultados
No Paraná, conforme dados do 
Portal do Empreendedor, são mais 
de 500 mil microempreendedores 
individuais em operação, com uma 
média anual de 60 mil adesões. Já 
no Brasil são mais de 8,4 milhões. 
“O objetivo é oferecer capacitação e 
orientação como foco no sucesso do 
cliente, de maneira que possam ter 
melhores resultados em seus negó-
cios”, diz a coordenadora estadual de 
Atendimento Empresarial das Salas 
do Empreendedor.

Vaga para 
estagiário
O Ministério Público do Paraná abriu 
um processo seletivo para contratar 
novos estagiários de Pós-Graduação 
na área Jurídica, para atuar junto à 
3ª Promotoria de Justiça de Umua-
rama. O candidato selecionado 
ocupará uma vaga existente junto à 
Promotoria, no período vespertino. A 
remuneração é de R$ 1.887,60. Além 
disso, o selecionado receberá um 
auxílio-transporte de R$ 170,00 para 
exercer as funções de segundas às 
sextas-feiras, durante 6 horas diárias. 
As inscrições podem ser realizadas 
até hoje (21), na Central de Atendi-
mento do Ministério Público, locali-
zada no Edifício do Fórum Estadual 
de Umuarama – PR, das 13h às 17h.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PEABIRU

VARA CÍVEL DE PEABIRU - PROJUDI
Avenida Dr. Dídio Boscardin Belo, 487 - Centro - Peabiru/PR - CEP: 87.250-000 - Fone:

(44) 3531-3136 - E-mail: pea-ju-scdcpadp@tjpr.jus.br

Autos nº. 0002321-86.2017.8.16.0132

“Edital de CITAÇÃO do executado JOSE ANTONIO BORIN,
com prazo de trinta (30) dias.”

Edital para a  da executado  brasileiro, solteiro, portador daCITAÇÃO JOSE ANTONIO BORIN,
cédula de identidade de n° 9.041.912-9 SSP-PR, inscrito no CPF sob n° 058.821.019-64,
atualmente em local incerto e não sabido, dos termos da presente EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL sob nº 0002321-86.2017.8.16.0132, em que tramita por este Juízo de
Peabiru-PR, movida por ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA em face de JOSE
ANTONIO BORIN e outros, para que, , contados da citação, pagueno prazo de 03 (três) dias
a quantia executada, no valor de R$ 15.657,67 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e sete

, devidamente atualizada por ocasião do pagamento,reais e sessenta e sete centavos)
acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em
10% sobre o valor exequendo, sob pena de penhora. No caso de integral pagamento no
prazo estabelecido, os honorários advocatícios ficam reduzidos para 5% do valor do débito
(CPC, art. 827, §1°). O valor dos honorários poderá ser elevado até 20 % do valor do débito,
quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os
embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho
realizado pelo advogado do exequente (CPC, art. 827, § 2º). Cientifique-se a parte
executada: a) sobre as ordens de penhora e de avaliação, que serão cumpridas pelo oficial
de justiça, na hipótese de não pagamento no prazo estabelecido (CPC, art. 829, § 1º); b) do
prazo de 15 (quinze) dias (contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso), para,
independentemente de penhora, depósito ou caução, opor Embargos à Execução. No caso
de mais de um executado, o prazo (art. 914 e 915, CPC) para cada um deles embargar
conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de
cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último (art. 915,
§1°, CPC); c) que, no prazo de 15 (quinze) dias referido acima, acaso RECONHEÇA O
CRÉDITO e COMPROVE O DEPÓSITO DE 30% (trinta por cento) do valor em execução,
ACRESCIDOS, INCLUSIVE, DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, poderá requerer
seja admitido a pagar o restante em até 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916); d) para, no prazo
de 15 dias, ainda, indicar se existentes, quais são e onde se encontram bens passíveis de
penhora (declinando seus respectivos valores), sob pena de incidência de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça (arts. 774; 829, §2º; 841, §1º; e 847, §2º, todos do CPC).
O que “CUMPRA-SE”. Dado e passado nesta cidade e comarca de Peabiru, Estado do
Paraná, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Eu, Willian Bruno
Svaigen, Técnico Judiciário o digitei.

PAULO EDUARDO MARQUES PEQUITO

JUIZ DE DIREITO

Assinado Digitalmente
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30/04/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

Projeto de Uso Misto
O curso de Arquitetura 

e Urbanismo do IFPR (Ins-
tituto Federal do Paraná) 
convida a todos a partici-
par da Exposição “Projeto 
de Uso Misto”, no Cam-
pus Umuarama. A exposi-
ção está sendo realizada 
no espaço Arteca (den-
tro da biblioteca) e ficará 
exposta até dia 27/05. 
Esta exposição é resul-
tado dos trabalhos dos 
estudantes do 2° ano de 
Arquitetura e Urbanismo, 
no componente curricu-
lar de Ateliê de Projeto 

Integrado II, ministrado 
inicialmente pela profes-
sora Lúcia e finalizado 
pela professora Juliana.

O objetivo é desenvol-
ver a capacidade de ela-
boração da composição 
arquitetônica, como resul-
tado dos pressupostos 
estabelecidos nos estu-
dos de pesquisa, do tema 
e repertório do processo 
didático sequencial.

Por meio de pesquisas 
de correlatos e estudos 
de processos de proje-
tos, foram desenvolvidas 

PROJETOS serão expostos no espaço Arteca, dentro da biblioteca do Instituto

Divulgação

algumas abordagens de 
problemas arquitetônicos 
relacionadas ao uso misto, 
despertando discussões 

formais, funcionais e 
metodológicas de concep-
ção, construção e materia-
lidade espacial.

Semana da Enfermagem
Nessa semana os mais 

de 200 colaboradores da 
enfermagem (auxiliares, 
técnicos e enfermeiras) 
foram homenageadas pela 
direção do hospital Noros-
par em Umuarama.

Todos foram presen-
teados com garrafinhas 
d’água, ação que vai ao 
encontro da política de sus-
tentabilidade do Norospar 
e, ao mesmo tempo, visa 
valorizar os profissionais.

A ideia surgiu do depar-
tamento de Recursos 
Humanos (RH) que tem 

implantado políticas de 
humanização e valoriza-
ção dos colaboradores de 
todos os setores. Durante 
a entrega a equipe agrade-
ceu pela lembrança.

As atividades foram 
alusivas à Semana da 
Enfermagem, celebrada 
desde 1974, por decisão 
do Conselho Internacional 
de Enfermeiros. O dia 12 
de maio, em específico, 
foi escolhido para home-
nagear quem escolheu a 
profissão de auxiliar, téc-
nico e enfermeira porque 

Profissionais celebram a data desde 1974, por decisão do Conselho Internacional 
de Enfermeiros

A
ss

es
so

ria

é a data de nascimento 
de Florence Nightingale, 

considerada a ‘mãe’ da 
enfermagem moderna.
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AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO, 
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, 38 MIL KM, COMPLETO.  R$ 75.800,00
JEEP  COMPASS  LIMITED  ANO  2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, 
SOM/MULTIMÍDIA,COURO (BEGE), COMPLETO, Ú/DONO, C/ 33 MIL KM.  R$ 101.800,00
ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – BRANCA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, SOM/MULTI-
MÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, DIREÇÃO, COMPLETA, PLACA-A, Ú/DONA.  R$ 61.800,00
JETTA  2.0  HIGHLINE  TSI  MOD.  2016 – BRANCO, 211CV, GASOLINA, TETO SOLAR, 
INTERIOR CARAMELO, C/ 70 MIL KM, Ú/DONO, TOP DE LINHA.  R$ 88.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, 
MULTIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00
KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  PRETA METÁLICA, FLEX, AUTOMÁTICA, 
BANCOS DE COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, COM-
PLETA.  R$ 59.800,00
HONDA  HR-V / EXL 1.8  ANO  2016  -  BRANCA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS, 
COURO, TOP DE LINHA, COMPLETA. R$ 79.800,00
HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIRE-
ÇAÕ, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00
HONDA  CIVIC  2.4  SI  COUPE  ANO  2014 – BRANCO, GASOLINA, 220 CV, CAMB. MANUAL, 
2-PORTAS, RODAS, TETO SOLAR, COMPLETO,  13 MIL KM, RARIDADE.  R$ 91.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, 
AIRBAG, ABS, SOM, C/ 11 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO, NA GARANTIA. R$ 86.800,00
COROLLA  2.0  XEI  MOD. 2018 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR, 
DIREÇÃO, C/ 48 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO E REVISADO.  R$ 88.800,00
COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM, AR, 
VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 41.800,00
RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA, 
CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 103.800,00
HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, 
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 125.800,00
HILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG, 
ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00
LOGAN  1.6  R EXPRESSION MOD. 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTI-
MÍDIA, C/ 26 MIL KM, ÚNICO DONO, COMPLETO.  R$ 39.800,00
PEUGEOT 207 XR 1.4  SPORT – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, 
COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00
S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – PRATA, AUTOMÁTICA, 4X2, DIESEL, AIRBAG, ABS, 
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 84.800,00
S-10  CAB. DUPLA  2.8  EXECUTIVE  ANO  2011 – BRANCA, DIESEL, 4X4, BCO DE COURO, 
AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, ALARME, TRAVAS,  COMPLETA. R$ 54.800,00
S-10  CB. DUPLA 2.4  ADVANT.  ANO  2008 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, ALARME, 
VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$  
32.800,00
SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, RODAS, 
SOM, PLACA-A, AR, DIREÇÃO, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 36.800,00
ONIX  1.0  LT  MOD.  2018 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MY LINK, C/ 14 MIL KM, 
PLACA-A, Ú/DONA, COMPLETO, SEMI-NOVO.  R$ 41.800,00
COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – PRETA, FLEX, CAMB. MECÂNICO, AIRBAG, ABS, AR, 
DIREÇÃO, COMPLETO, Ú/DONO.  R$ 31.800,00  
MONTANA  1.4  LS  MOD. 2013 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS E TRAVAS ELÉ-
TRICAS, COMPLETA.  R$ 26.800,00

CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CINZA METÁLICO, FLEX, DIREÇÃO HIDRÁU-
LICA, ALARME TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A.  R$ 15.800,00
CORSA  SEDAN  CLASSIC  1.0  MOD. 2006  - PRATA, GASOLINA, TRAVA,  ALARME, REVI-
SADO.  R$ 13.800,00
CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-NOVOS, 
EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 12.800,00
AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00
ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCA, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00
ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, 
RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 25.800,00
CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, 
AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO.  R$ 49.800,00
CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR, VIDROS, DIREÇÃO, 
AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.   R$ 46.800,00
ECOSPORT 2.0 TITANIUM MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO, TETO, MUL-
TIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ 80.800,00
ECOSPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, 
SOM, BANCOS DE COURO, RODAS, COMPLETA, 5 MIL KM.  R$ 64.800,00
FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00 
SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00
PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E TRAVAS 
ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00
PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, 
JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00
VOYAGE  1.0  CITY  MOD. 2015 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, COMPLETO, 
SENSOR DE ESTACIONAMENTO.  R$ 32.800,00
FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, TRA-
VAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00
PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, 
REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 27.800,00
STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS E 
TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 36.800,00
STRADA  CAB. EST.  1.8  ADVANT.  ANO  2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO.  R$ 42.800,00
UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, 
ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 17.800,00
SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉTRI-
COS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00
PALIO  1.0  WAY  ANO  2016  - PRATA, FLEX, ARIBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, ALARME,  VIDROS 
E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO.  R$ 28.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-
LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00
HONDA  BIZ  125  EX  ANO 2015 – BRANCA, FLEX, FREIO A DISCO, PARTIDA. R$ 8.000,00
HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM, 
MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

COBALT 1.4 LTZ.........................................12/13.............PRETO........................COMPLETO...............................................R$ 33.900,00
COBALT 1.8 LTZ.........................................14/15.............BRANCO.....................COMPLETO...............................................R$ 39.900,00
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$ 84.900,00
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$ 62.900,00
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$ 116.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT......................................17/17.............BRANCO.....................COMPLETO, AUT....................................R$ 118.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST...........................16/17.............BRANCO .....................COMPLETO..............................................R$ 35.900,00
SPIN LT 1.8 AT............................................13/14.............PRETO........................COMPLETO, AUT......................................R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 AT............................................14/15.............PRATA........................COMPLETO, AUT.......................................R$ 44.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT..........................................14/14.............BRANCO.....................COMPLETO, AUT, 7L................................R$ 41.900,00
TRACKER LTZ.............................................13/14.............BRANCO .....................COMPLETO, AUT, COURO, TS..................R$ 62.900.00

EXTRAVIO DE ALVARÁ

ANTONIO MARQUES 
FERREIRA, firma inscrita nº CPF 

344.585.573-00, situada na Rua Das 
Orquídeas, 1146 Parque Das Laranjei-
ras, CEP: 87507-110, nesta cidade de 

Umuarama, Estado do Paraná, comu-
nica o extravio do ALVARÁ DE 
LICENÇA Nº 24.336. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal.
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Parlatório na carceragem
Há de 25 anos a população carente de Umua-

rama tem à disposição o Sajug (Serviço de Assis-
tência Judiciária Gratuita), projeto de extensão do 
curso de Direito da Universidade Paranaense – Uni-
par. Detentos da delegacia de Umuarama estão 
entre os beneficiados. Lá, professores e estagiários 
desenvolvem o programa denominado ‘Assistência 
Judiciária no Cárcere’. Criado em 2001, o projeto 
presta atendimento jurídico aos presos que não têm 
condições de pagar advogado.

Com a intenção de melhorar ainda mais 
este serviço, a Unipar implantou, dentro da 
carceragem da 7ª Subdivisão Policial (SDP), 
um parlatório. O investimento é para facilitar 
a comunicação dos presidiários com visitan-
tes e com os acadêmicos que participam do 
projeto e proporcionar maior segurança nesse 
contato. “A equipe de profissionais e alunos 
do Sajug atendiam os presos em pé, pela 
grade, de forma bastante insegura”, conta o 
coordenador do Sajug, professor Luiz Irajá. 
Ele salienta que agora, com o parlatório, esse 
contato ficou mais prudente e mais respeitoso, 
“porque além da barreira de proteção, com a 
mesa de metal e o vidro, a conversa pelo inter-
fone vai ampliar a eficácia dos atendimentos”.

Segundo Irajá, o projeto era um sonho que 
se tornou realidade graças à iniciativa da Rei-
toria, da Diretoria de Extensão Universitária e 
do curso de Direito da Unipar. Para construção 
e a compra dos equipamentos de som que 
compõem esse parlatório, a Unipar investiu 
cerca de 30 mil reais.

ARQUITETURA
O projeto foi elaborado por acadêmicos 

dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e 
Engenharia Civil da Unipar, que fazem estágio 
no Escritório Modelo. Além da equipe do Sajug, 
os profissionais da OAB (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil) também poderão utilizar o espaço. 

“Temos várias parcerias com a Unipar e essa 
vem para contribuir ainda mais, pois, com esse 
isolamento, além de falar reservadamente com 
seu advogado, o detento poderá também rece-
ber outros atendimentos, como odontológico, 
religioso, psicológico”, afirma o chefe regional 
de carceragem, Geraldo Andrade.

MAIS qualidade no atendimento: estagiária de 
Direito conversa com preso dentro do parlatório

Remissão de pena
Em breve outro espaço da delegacia será remodelado pela Unipar para amplos 

benefícios. É uma sala de aula, onde os detentos terão a oportunidade de parti-
cipar do projeto de remissão de pena por meio da leitura. O convênio está sendo 

elaborado junto ao Departamento Penitenciário.

Assessoria

Polícia Civil alerta sobre golpe através do Whatsapp
A Polícia Civil de Umuarama vem 

recebendo vários registros de ocorrências 
sobre um novo golpe envolvendo a rede 
social Whatsapp.

Segundo o delegado adjunto da 7ª Sub-
divisão Policial (SDP), Gabriel dos Santos 
Menezes, as vítimas fazem um anúncio em um 
site de vendas na internet e disponibilizam seu 
número de telefone com Whatsapp para que 
eventuais interessados entrem em contato. 
A partir daí criminosos cadastram o número 
de telefone da vítima em outro aparelho, para 
fazer uso do seu Whatsapp e ter acesso a 

todos os seus contatos. 
Todavia, ao tentar reinstalar o aplica-

tivo em outro aparelho o APP envia um 
código via SMS no celular da vítima. Sem 
este código o criminoso não consegue 
finalizar a instalação. 

CAPTURA DO CÓDIGO
Neste momento o golpista entra em 

contato com a vítima e se passa pelo admi-
nistrador do site em que ela fez o anúncio, 
dizendo que a vítima precisa informar o 
código recebido via SMS para que o anún-
cio seja confirmado no site. A vítima então 

informa o código e imediatamente perde o 
acesso ao seu Whatsapp, que passa a ser 
usado pelo criminoso. 

O criminoso começa a se passar pela 
vítima e pede dinheiro emprestado aos conta-
tos salvos no aplicativo, normalmente contatos 
com nomes que indiquem vínculo familiar. 

Para não cair no golpe as pessoas devem 
evitar o fornecimento do código recebido via 
SMS. Outra medida é configurar o aplicativo 
na opção “Confirmação em duas Etapas”. 
Assim o usuário insere uma senha que será 
exigida no caso de nova instalação.
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