
Deputados estaduais do Paraná aprovaram em sessão plenária, requerimento que será 
enviado ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, 
em que reivindicam que seja revista a decisão sobre o contingenciamento de verbas 

para as universidades e institutos federais. 

Deputados do Paraná contra 
o corte nas universidades
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UMUARAMA

Tráfico de 
drogas

Adolescente usa pistola 
para roubar e 
é apreendido pela PM 
com simulacro 

Monitoramento nas 
escolas e ‘ficha limpa’ 
nas licitações passam 
pela Câmara 

Afsu vai hoje para 
Francisco Beltrão 
enfrentar o Marreco, 
que está na LNF 
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Um garoto de 15 anos de idade, foi 
apreendido por PMs de Umuarama 
no Parque D. Pedro II. Ele notou a 
aproximação da viatura, correu e 
tentou se desfazer de uma sacola 

que continha maconha. Após a 
captura, foi constatado que o 

adolescente transportava algumas 
porções da droga, além de pinos 

para a utilização de cocaína. Levado 
à delegacia, foi entregue aos 

cuidados da família.
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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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Licitação de iguarias de luxo 
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“A relação que temos 
hoje não precisa das 

características da Nova 
Rota da Seda, mas isso não está 
fechado, pelo contrário, está em 
discussão. (...) O Brasil não pode 
ser só uma loja que a China vai 

e compra itens. Tem que ser 
mais do que isso.”

Vice-presidente 
Hamilton Mourão, 

em Pequim, defen-
deu que as relações 

comerciais com a 
China devem evoluir no 

valor de troca. “Estamos na 
era do conhecimento. A eco-
nomia do século 21 é a eco-

nomia do conhecimento, esse 
é o passo adiante que temos 

que dar nessa relação”.  

Júlio César Cardoso - Balneário Camboriú (SC) 01 06 20 21 49 50 54
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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)

Nublado

O que o cidadão, pagador de impostos, pode esperar de posi-
tivo do País se o STF não se preocupa com as injustiças sociais 
daqueles milhões de miseráveis brasileiros sem ter o que comer e 
faz licitação extravagante para forrar a mesa de seus comensais, 
com artigos como lagosta, bacalhau, vinhos e uísques diversos etc 
com o País na pindaíba?

Ora, o governo tem coragem de propor reajuste nas contas pre-
videnciárias, de fazer campanha na mídia e mandar parlamentares 
sensibilizarem a sociedade, mas não tem a mesma disposição de 
providenciar o corte das extravagantes mordomias e despesas nos 
Três Poderes da República, por quê? Respondam, excelências!

O escárnio presente do STF com a sociedade mais carente, que 
não tem o que comer, envergonha a República e indigna qualquer 
cidadão. Essa licitação do STF não pode passar batido no Legislativo 
Federal, que tem a obrigação de fi scalizar os gastos públicos.

De fato, o STF está se lixando com a patuleia brasileira, que passa 
fome e que é numerosa.

Pois bem, de onde se espera que o sentimento de respeito, consi-
deração e justiça brote como água na fonte, eis aqui a grande decepção 
ao ler que o desembargador Kassio Marques, do TRF1, suspendeu a 
medida liminar que barrava a compra de itens de luxo como lagosta, 
bacalhau, vinhos, uísques pelo STF e argumentou que “a dignidade” 
da Corte exige essas iguarias.

E com a dignidade dos pobres trabalhadores brasileiros, espo-
liados com a cobrança de alta carga tributária, o “ilustre” desembar-
gador e o STF não se preocupam? Falta dinheiro para a educação, 
saúde e segurança, mas não falta para bancar o faustoso banquete 
de comensais no STF.

Em tramitação no Congresso está a proposta governamental da 
reforma da Previdência visando equilibrar as contas públicas e, assim 
mesmo, com o País numa pindaíba, os meritíssimos magistrados da 
Suprema Corte ainda desejam mesa farta com iguarias dos deuses? 
Depois querem exigir respeito da sociedade, como?

O Brasil precisa de um portentoso choque de moralidade e respeito 
nas áreas da administração pública. Não sabemos mais a quem apelar.  

 VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL 
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Economia no Estado
A coordenadora do programa Nota Paraná, Mara 
Gambini, enumerou os pontos em que o programa é 
importante para economia do Estado. De acordo com 
ela, o Nota Paraná ajuda a coibir a concorrência desleal, 
reduzir a carga tributária, contempla entidades sem fins 
lucrativos, combate à sonegação e aumenta arrecadação. 
“O programa se tornou muito importante para nossa 
economia. Todo esse valor de recursos revertidos gera 
créditos para as pessoas, que acabam reinvestindo na 
economia”, analisou.   

Recorde do
Nota Paraná

Quase próximo de 
atingir a marca histó-
rica de R$ 1,5 bilhão 
em dinheiro devolvido 
aos par ticipantes, o 
sucesso do programa 
Nota Paraná foi cele-
brado  no início desta 
semana durante ses-
são solene realizada 
no Plenário da Assem-
ble ia Legis lat iva do 
Paraná (ALEP).

Por proposição do 
deputado Luiz Clau-
dio Romanelli (PSB), 
a sessão especial da 
Assembleia homena-
geou o programa que 
completa quatro anos 
e transformou a econo-
mia paranaense.

Os números do Nota 
Paraná são grandiosos. 
Desde que foi implan-
tado em 2015, já são 
mais de 20 milhões 
de CPFs d i ferentes 
nas notas fiscais e 2,5 
milhões de cadastros. 
Foram emitidas mais de 
mais de um milhão de 
notas fiscais (apenas 
as consideradas váli-
das para o programa) 
por mais de 171 mil 
empresas participantes, 
num total de 256.162 
em todo o Estado. Além 
disso, o programa per-
mite a par ticipação de 
entidades sociais. Das 
mais de 1.300 cadastra-
das, elas já receberam 

R$ 127 milhões.
Atualmente, o pro-

grama tem R$ 1,429 
bilhão de créditos cal-
culados disponíveis 
aos consumidores. É 
o Devolutômetro, que 
marca em tempo real 
no site do programa 
(notaparana.pr.gov.br) 
os valores liberados aos 
par ticipantes, incluindo 
créditos e prêmios em 
dinheiro disponibilizados 
a contribuintes e institui-
ções sem fins lucrativos 
de todo o Estado.

FRUTO DO POVO
Para  o  deputado 

Romanelli, o sucesso 
do Nota Paraná é fruto 
do povo paranaense, 
que acredita no pro-
grama. “Representa o 
crescimento da receita 
do  Es tado .  Mesmo 
neste  momento  de 
crise pelo qual passa 
o país,  a economia 
do Paraná continua a 
crescer. O Nota Paraná 
é também um gerador 
de empregos”, anali-
sou.  “O Nota Paraná é 
um sucesso absoluto. 
Mudou a cultura do 
contribuinte que pas-
sou a solicitar o CPF 
na nota fiscal, garan-
tindo o retorno de uma 
parcela do imposto e 
auxiliando no combate 
à sonegação”, comple-
tou Romanelli.

Caminho do Compliance
Após aprovado na Alep, o texto do Compliance segue 
para sanção, ou veto, do Poder Executivo. Assinado pelo 
próprio Executivo, o projeto de lei  visa estabelecer 
as diretrizes necessárias para a implementação 
do programa, com o objetivo de demonstrar o 
compromisso do Governo com o combate à corrupção 
e com a transparência, o controle interno e a gestão 
eficiente de recursos públicos.
Juntamente com a proposta, foi aprovada uma emenda 
determinando que os integrantes do Comitê 
de Integridade e Compliance não receberão 
remuneração por seus serviços, embora estes 
sejam considerados de relevante interesse público.

Inovação
O líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Brakri 

(PSD), destacou a inovação do programa. “Ele estimula 
o contribuinte ao exercer seu papel de cidadania fiscal, 

pedindo a nota. Com isso, passa a ser um fiscal do governo. 
É um programa que deu certo e que o governo vai incentivar 

cada vez mais”.

Objetivo
O Nota Paraná foi instituído 
com o objetivo de estimular 
a cidadania fiscal e 
promover a regularização 
das empresas. Criado pela 
lei nº 18.451, de 6 de abril 
de 2015, o programa se 
destaca por estimular o 
exercício da cidadania, 
servindo de exemplo 
para outros estados, que 
seguiram a iniciativa 
e implantaram ações 
semelhantes.

Governo
O vice-governador do 
Paraná, Darci Piana, 
parabenizou a Assembleia 
pela iniciativa e classificou 
o programa como 
importante para o Paraná. 
“O Programa Nota Paraná é 
um benefício que retorna 
para a população. Ganha 
o Estado, o consumidor e 
as instituições. Peço que 
as pessoas continuem 
solicitando o CPF na 
nota”, disse.
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Escola Sem Partido

O presidente da Assembleia, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), adiantou que 
vai colocar em votação o projeto de lei 
“Escola Sem Partido” no próximo 28 de 
maio. “Esse assunto vem sendo objeto de 
debates há mais de um ano, passou por 
todas as comissões e agora cabe então ao 
presidente pautar”, disse Traiano.

Apoio do Estado
O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo 
Rangel (PSDB), conheceu a nova 
tecnologia para o transporte e como 
funciona o transporte público de Buenos 
Aires, que tem subsídio estatal. Rangel 
esteve ainda em Mercedes, cidade 
onde a empresa Agrale tem fábrica, e 
conheceu o ônibus movido a biogás. “O 
biogás usado pela empresa na Argentina 
é extraído do lixo doméstico de uma 
usina em Foz do Iguaçu. Queremos levar 
este projeto ao governo do Paraná para 
que possamos viabilizá-lo em Ponta 
Grossa”, aponta.

Mãos Amigas
O deputado Hussein Bakri (PSD) firmou 
parceria entre a Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa e o Programa Mãos 
Amigas para expandi-lo pelo Paraná. Criado 
em 2012 para ressocializar presos do regime 
semiaberto, o projeto já reformou 380 
escolas e economizou R$ 6,8 milhões ao 
Estado. “Essa é uma iniciativa na qual todos 
saem ganhando: o detento ocupa o tempo 
e a cabeça, reduz sua pena e ainda manda 
dinheiro para a família; o Estado economiza 
recursos; a comunidade tem os colégios 
de cara nova; e a sociedade reintegra esses 
cidadãos ao seu convívio”, destaca Hussein 
Bakri, líder do Governo e presidente da 
Comissão de Educação do legislativo estadual.

Agora, não!
Em tempos com mais de 13 milhões de 
brasileiros desempregados, governadores 
de 13 estados - MA, DF, PI, PE, CE, PB, ES, 
BA, RN, AL, SE, AM e TO - querem revogar 
o decreto do presidente Jair Bolsonaro que 
ampliou o porte de armas no país. “Julgamos 
que as medidas previstas não contribuirão 
para tornar os estados mais seguros. 
Ao contrário, terão impacto negativo na 
violência, aumentando a quantidade de 
armas e munições que poderão abastecer 
criminosos e os riscos de que discussões e 
brigas acabem em tragédias”.

Todos na mesma cela
José Dirceu (PT), Eduardo Cunha (MDB), 
o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari, e 
o ex-senador Gim Argello dividem a 
mesma cela no Complexo-Médico Penal 
em Pinhais, na região metropolitana 
de Curitiba. Todos os 38 detentos da 
Lava Jato e de outros crimes ligados à 
corrupção que estão no presídio foram 
transferidos da Galeria 6 para uma ala do 
hospital penitenciário do complexo.

Impostômetro
Na próxima sexta-feira, 24, os brasileiros 
terão pago R$ 1 trilhão em impostos, 
de acordo com o Impostômetro da 
Associação Comercial de São Paulo. O 
montante corresponde ao total de 63 
impostos, taxas, multas e contribuições 
pagas pelos brasileiros desde o início 
do ano nos três níveis de governo: 
municipal, estadual e federal.

Cigarro paraguaio
O Senado paraguaio rejeitou projeto que 
aumentava de 18% para 30% o imposto 
sobre cigarros produzidos no país. O 
Paraguai não ratificou um protocolo 
de eliminação do comércio ilícito 
de tabaco, que prevê o aumento da 
taxação como forma de desestimular o 
hábito de fumar. O Instituto Brasileiro 
de Ética Concorrencial aponta que no 
ano passado, o Paraguai produziu 62 
bilhões de cigarros, mas consumiu ou 
exportou apenas 3,6 bilhões.

Reforma Tributária
O presidente da CCJ da Câmara dos 
Deputados, Felipe Francischini (PSL), 
planeja colocar em votação na próxima 
quarta-feira, 29, o projeto que trata da 
reforma tributária e disse “estranhar” 
a fala do presidente Jair Bolsonaro que 
afirmou que enviará ao Congresso uma 
PEC para reformular tributos logo após 
a aprovação da Reforma da Previdência. 
“Faz três semanas que eu pergunto 
para o governo se era para pautar (a 
reforma tributária), mas ninguém me 
respondeu”, disse.

Rever acordo
“O nosso pedido é que o próprio 
Ministério Público Federal possa fazer 
uma revisão desse acordo de leniência 
para incluir as obras de duplicação 
das rodovias. São obras necessárias 
e estruturantes para o estado do 
Paraná. O acordo tem que ser revisto 
ou rescindido porque ele é contra 
o interesse público”, do deputado 
Romanelli (PSB) na audiência pública 
que debateu os acordos de leniência 
entre o MPF e as concessionárias do 
pedágio no Paraná.
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Carga na fumaça!
Em resposta ao Ministério da Justiça, 
que criou grupo de trabalho para avaliar 
a redução do imposto dos cigarros, o 
líder do PT no Senado, Humberto Costa 
(PE), protocolou projeto de lei que visa 
justamente o contrário como forma 
de diminuir o consumo: aumentar a 
carga tributária sobre produtos do 
tabaco e cercar a maior fabricante, a 
Souza Cruz. Pela proposta, será criada 
a Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico incidente sobre 
a importação e a comercialização de 
produtos do tabaco (Cide-Tabaco). 
O senador explica que pagarão a 
taxa os produtores e importadores, 
pessoa física ou jurídica, de charutos, 
cigarrilha e cigarros: “De todas 
as intervenções para combater o 
fumo, o aumento dos impostos tem 
demonstrado ser a mais efetiva”.

É com Economia
Como a Coluna tem citado, o ministro 
Moro foi alertado por colegas 
palacianos que caiu numa armadilha 
que prejudica o País – isso era assunto 
para Paulo Guedes.

Mão no peito
O patriotismo falou alto e deputados 
que queriam mais dois ministérios 
para controlar recuaram em prol da 
austeridade. Tiveram, cada um, trinta 
milhões de motivos extras.

Chapa quente
O PT e o PSOL do Rio de Janeiro 
articulam a chapa para disputar 
a prefeitura com o os deputados 
federais Marcelo Freixo e Benedita da 
Silva (PT), na vice.

Argumentos...
A despeito do revelado 
rompimento do presidente da 

Casa, Rodrigo Maia, ontem, com o 
líder do Governo na Câmara, Major 
Vitor Hugo (PSL-GO) – antecipamos 
que ele cai – caciques do Centrão 
apontam a instabilidade “de humor” 
e mudança de discurso do Governo 
entraves para arrefecer os ânimos 
no Congresso e consolidar a 
base governista. 

...do Centrão
O fundador do Solidariedade, Paulinho 
da Força (SD-SP) garante que “não há 
e nunca houve” cobrança por cargos e 
estima que a Reforma da Previdência 
será aprovada com economia mais 
enxuta, entre R$ 500 bilhões e R$ 
600 bilhões. Paulinho engrossa o 
coro contra os atos pró-Governo para 
domingo, e diz que as centrais vão 
“parar o País”.

Sinais positivos
Pelo terceiro mês consecutivo, o 
Instituto Fiscal Independente do 
Senado reforça que a Reforma da 
Previdência produzirá efeitos fiscais 
relevantes para as receitas e gastos 
públicos, de Brasília até os municípios. 
“A dinâmica do resultado primário 
e da dívida pública se alteraria 
consideravelmente”, aponta o relatório.

Só o começo
Contudo, o documento observa que “a 
reforma seria apenas o começo de um 
programa de consolidação das contas 
públicas para reequilibrar as finanças do 
Estado e devolver ao País as condições de 
sustentabilidade da dívida”.

Pra gaveta
O Senado arquivou duas petições 
contra ministros do Supremo Tribunal 
Federal. A primeira, apresentada 
pelo advogado Mário Barbosa Villas 
Boas, pedia investigação de todos 

os ministros da Corte por crimes 
de responsabilidade. A segunda, 
assinada por variados advogados, 
defendia o impeachment do ministro 
Gilmar Mendes. 

Na fila
Outras nove petições contra ministros 
do Supremo Tribunal Federal aguardam 
análise da Assessoria e tendem a parar 
no arquivo. Uma delas, do senador 
Alessandro Vieira (Cidadania-SE), pede o 
impeachment dos ministros Dias Toffoli 
e Alexandre Moraes.

Aliás
Os movimentos que conclamam o 
povo às ruas no domingo, em apoio ao 
presidente Bolsonaro, defendem, em 
imagens pelo whatsapp, a queda de 
Toffoli e Mendes.

Pela educação
Líderes do Governo no Congresso 
tentam costurar acordo para 
desbloquear o Orçamento e encerrar a 
crise na Educação. As conversas giram 
em torno da aprovação do projeto 
de crédito suplementar (PLN 4/19) 
de R$ 248,9 bilhões, enviado pelo 
Planalto para arcar com despesas 
como benefícios previdenciários e 
Bolsa Família. 

A conferir
Com a liberação, apontam líderes 
bolsonaristas, a equipe econômica 
terá margem para revogar o 
contingenciamento de 30% das verbas 
das universidades. 



06 GERAL TRIBUNA HOJE NEWS, 22 DE MAIO DE 2019

Paraná é um estado
de oportunidades

Programa de concessões na área 
da infraestrutura, projetos de parce-
rias público-privadas e um ambiente 
propício para negócios tornam o 
Paraná o Estado atrativo para inves-
tidores. A avaliação é do governa-
dor Carlos Massa Ratinho Junior, 
que abriu nessa terça-feira (21) a 
segunda edição do Paraná Day.

O evento reuniu, em Brasília, 
cerca de 200 pessoas e abriu 
a possibilidade de equipes do 
governo do Estado de interagir com 
embaixadores, cônsules e adidos 
comerciais de 15 países, além 
de empresários. “O Paraná é um 
Estado de oportunidades”, afirmou 
o governador. “Queremos convidar 
mais investidores, mais empresas 
brasileiras e estrangeiras para 
investirem no nosso estado”.

Ratinho Junior destacou os 
projetos de infraestrutura previs-
tos para os próximos anos e que 
serão abertos para a participação 
da iniciativa privada. “Em espe-
cial na parte de concessões, que 
terá grande destaque nos próxi-
mos anos. O Paraná terá o maior 
leilão de rodovias do País, com 
4,1 mil quilômetros que serão 
disponibilizados para o mercado”, 

RATINHO Jr abriu a segunda edição do Paraná Day, em Brasília  

explicou o governador.
Segundo ele, também estão pre-

vistos o leilão de quatro aeroportos 
do Estado (Londrina, Foz do Iguaçu, 
Afonso Pena e Bacacheri), além de 

um novo traçado da Ferroeste até 
Foz do Iguaçu, na fronteira com o 
Paraguai. “Tudo isso acaba sendo 
um grande atrativo para o setor pri-
vado”, ressalta.

Encontros agendados
A embaixadora da República Tcheca no Brasil, Sandra Lang Linkensederova, 

afirmou que o País já mantém boas relações com o Paraná e que o evento de 
ontem ajuda a fomentar parcerias. Ela estará em Curitiba na próxima semana 

para novas reuniões de trabalho.
A Embaixada da Bélgica também planeja novas parcerias com o Paraná e vai 

promover, em outubro, um evento em Curitiba para aproximar empresas 
belgas do Paraná. O adido comercial da Itália, Angelo Maria Bicciré, destacou 

a forte presença italiana no Paraná e a possibilidade de novos negócios no 
Estado: “Com certeza, muitas das empresas italianas que estão presentes no 

Brasil vão ficar de olho neste novo Paraná”.

Luz mais cara

Arnaldo Alves/ANPr

A diretoria da Aneel (Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica) aprovou em 
reunião nessa terça-feira (21) um 
reajuste elevando custos extras 
gerados pelo acionamento das cha-
madas bandeiras tarifárias na conta 
de luz. O mecanismo, que visa sina-
lizar ao consumidor as condições 

de geração de energia, aumentando 
custos quando há menor oferta, 
agora poderá resultar em cobrança 
adicional de R$ 6 a cada 100 kilo-
watts-hora quando no patamar ver-
melho nível 2, que sinaliza um nível 
mais crítico de oferta. Antes, a ban-
deira vermelha nível 2 gerava um 

adicional de R$ 5 a cada 100 kwh. 
Já a bandeira vermelha nível 1 pas-
sará a representar adicional de R$ 
4 a cada 100kwh. Antes o valor 
era de R$ 3. A bandeira amarela 
também será reajustada, para 
gerar adicional de R$ 1,5 a cada 
100kwh, contra R$ 1 antes.
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Ampliação da coleta de
lâmpadas nos municípios

A Divisão de Resíduos Sólidos 
e Associação dos Municípios do 
Paraná (AMP) trabalham em parceria 
para ampliar a coleta e a destina-
ção de lâmpadas fluorescentes usa-
das. O objetivo é reduzir o passivo 
ambiental nas cidades paranaenses.

Até 15 de junho, os municípios 
paranaenses deverão enviar noti-
ficações extrajudiciais à Associa-
ção Brasileira de Importadores de 
Produtos de Iluminação (Abilumi) e 
à Associação Brasileira da Indús-
tria de Iluminação (Abilux) para 
que façam a logística reversa das 
lâmpadas fluorescentes estocadas 
pelas administrações municipais 
de todo o Estado.

Também participa da estratégia 
o Grupo R-20 – órgão consultivo do 
Paraná que reúne representantes 
de todos os municípios e consór-
cios intermunicipais para a gestão 
associada na implantação da polí-
tica nacional de resíduos sólidos.

O chefe da Divisão de Resíduos 

AUTORIDADES trabalham em parceria para ampliar a coleta e a destinação de lâmpadas fluorescentes usadas

Divulgação

Reuniões
Nesta semana, a Divisão de Resíduos Sólidos da secretaria promove reuniões 

com o Sindicato das Indústrias Química e Farmacêutica do Estado do Paraná (Sin-
qfar), para tratar da logística reversa de medicamentos, e com a Tetrapak, para 

melhorar a coleta e destinação de embalagens longa vida.
“Também conversamos com a diretora do Procon/PR, Claudia Silvano, que vai noti-

ficar as associações, e realizamos vídeoconferências com as regionais do novo Instituto 
Água e Terra, alertando sobre a gravidade da situação nos municípios”, diz Dudas.

Resíduo perigoso
Se os municípios não notificarem as associações responsáveis pela logística 

reversa das lâmpadas, correm o risco de serem denunciados pelo Ministério 
Público Estadual em função do descarte incorreto de resíduo perigoso.

As lâmpadas fluorescentes são classificadas como resíduo perigoso classe I. 
Como contêm mercúrio em sua composição, um metal altamente tóxico, o des-

carte incorreto pode contaminar o solo e os recursos hídricos.

Acordo
Segundo ele, o mesmo acordo 
prevê que, de 2020 a 2021, outros 
27 municípios contarão com locais 
de recebimento das lâmpadas. 
“Apenas 9% das cidades paranaen-
ses receberão esses pontos de 
coleta. São caixas de papelão coloca-
das em supermercados e lojas, que 
atendem apenas os consumidores 
residenciais mas não minimizam o 
problema das prefeituras”, alerta.
Segundo levantamento do R-20, 
123 municípios já notificaram a 
Abilux e Abilumi para que provi-
denciem a retirada das lâmpadas 
pós-consumo.

Sólidos da secretaria, Laerty Dudas, 
explica que o acordo setorial firmado 
em 2014 entre fabricantes, importa-
dores e distribuidores de lâmpadas 
e o Ministério do Meio Ambiente 
prevê que as empresas são respon-
sáveis pela coleta e destinação das 

lâmpadas inservíveis.
“Passados cinco anos, apenas 

nove municípios no Estado são 
atendidos com pontos de coleta. 
É um acordo cruel para o Paraná e 
não atende às necessidades dos 
municípios”, disse Dudas.
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Deputados do PR contra o
corte nas universidades

Os deputados estaduais do 
Paraná aprovaram na sessão plená-
ria na segunda-feira (20) um requeri-
mento, assinado por 27 parlamenta-
res, que será enviado ao presidente 
da República, Jair Bolsonaro e ao 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, em que reivindicam que 
seja revista a decisão sobre o con-
tingenciamento de verbas para as 
universidades e institutos federais.

O documento foi aprovado depois 
de o reitor da Universidade Federal 
do Paraná UFPR, Ricardo Marcelo 
Fonseca, afirmar durante pronuncia-
mento no Plenário da Alep que o con-
tingenciamento de gastos proposto 
pelo Governo federal para o ensino 
público superior pode inviabilizar o 
funcionamento das instituições fede-
rais no estado a partir de agosto.

“Não só a Universidade Federal 
do Paraná, mas o conjunto das uni-
versidades federais brasileiras e os 
institutos federais, a partir do início 
do segundo semestre, não terão 
mais condição de funcionamento. 
As verbas que foram cortadas são 
para manutenção, água, luz, limpeza 
e vigilância. Não há instituição que 
funcione sem isso”, ressaltou o rei-
tor. A medida, “uma vez consolidada, 

é um retrocesso no ensino superior 
e atinge todas as áreas e os menos 
favorecidos, causando prejuízos em 
todos os setores de ensino”.  “Estes 
cortes podem comprometer o ano 
letivo, o funcionamento das ins-
tituições, como o dos restauran-
tes, as residências e até mesmo 
a formatura dos acadêmicos”, 
cita o documento.

IMPACTO
O reitor falou na Assembleia 

em nome das quatro instituições – 
UFPR, UTFPR, IFPR e Unila – e frisou 
os efeitos do bloqueio de 30% sobre 
o orçamento, durante exposição 
requerida pelo primeiro-secretário 
da Assembleia Legislativa, deputado 

Luiz Claudio Romanelli (PSB), e pelo 
deputado Professor Lemos (PT). 
“Alguns querem minimizar o impacto 
destes cortes afirmando que não 
são 30%, mas apenas 3,5%. Eu 
esclareço: o orçamento da UFPR, 
efetivamente, é de R$1,543 bilhão, 
dos quais R$ 1,382 bilhão é da 
folha de pagamentos, ativos e inati-
vos”, explicou o reitor, especificando 
o valor de R$ 161,9 milhões para o 
funcionamento da universidade em 
2019. “O corte foi de 30% sobre 
este valor”, ponderou.

Expansão
Ricardo Fonseca explicou que a UFPR está instalada em oito pontos do 

estado, além de estar se expandindo. “A nossa universidade tem crescido. Em 
2014 houve um pacto com o Governo Federal para expansão das universida-
des públicas, com cursos de engrenharias, licenciaturas, curso de Medicina 

em Toledo. Número de alunos em expansão, campi, postos de vigilância e de 
limpeza, automaticamente, com as despesas aumentando. Estas despesas, de 
contrato de serviço, têm reajustes anuais pela inflação”, afirmou. Ele explicou, 

no entanto, que o orçamento decresceu de três anos para cá. “Em 2016, o 
orçamento descentralizado foi de R$ 184 milhões, em 2017, R$ 173 milhões, e 

em 2018, R$ 161 milhões”, explicou, destacando que o contingenciamento deve 
contar R$ 112 milhões para 2019.

O reitor Ricardo Marcelo Fonseca falou em nome das instituições que atuam no PR, UFPR, UTFPR, IFPR e Unila

Desenvolvimento 
comprometido
O reitor reafirmou ainda que a 
pesquisa em Ciência & Tecnologia 
também pode ser comprometida. 
“Sem investimentos, comprome-
tem o desenvolvimento econô-
mico brasileiro. Sem ela não há 
desenvolvimento do agronegócio 
e da indústria. Temos pesquisa-
dores na Universidade Federal do 
Paraná que, sozinhos, registram 
mais produção cientifica do 
que toda a Universidade Mac-
kenzie, respeitada instituição 
privada”, exemplificou. 

Dalie Ferberg/Alep
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Jornada de Contábeis da
Unipar começa na segunda

Ética, Inteligência 
Artificial e Startups são 
alguns dos temas a 
serem abordados

Repetir o sucesso das 
edições anteriores. É isso 
que o curso anseia para 
a 19ª Jornada de Ciên-
cias Contábeis da Uni-
versidade Paranaense 
– Unipar, Unidade de 
Umuarama.

O eixo temático deste 
ano será ‘A Contabilidade 
e a sua contribuição na 
implementação de mode-
los de gestão orientan-
das pela integridade 

e transparência’. Para 
alcançar seus objetivos, 
a coordenação convidou 
profissionais gabaritados 
para compartilhar seus 
conhecimentos em pales-
tras que envolvem temas 
relevantes da área.

Atividades culturais 
e espor tivas também 
irão envolver estudan-
tes de todas as séries. 
O evento acontece na 
semana que vem, entre 
os dias 27 a 31/5, no 
Câmpus 3 da Unipar.

Na segunda-feira, será 
a aber tura oficial com 

apresentação cultural com 
o Pitoresco Grupo de Tea-
tro Unipar. Em seguida, o 
professor Paulo Henrique 
Tomazinho, ministra a 
palestra ‘Logo na Minha 
Vez’. A noite termina com 
um delicioso coquetel 
de confraternização. Na 
terça, a noite começa 
com apresentação cul-
tural da Bateria Uivante 
da Atlética Alcateia. Na 
sequência, os estudantes 
assistirão à palestra do 
professor Marcos Custó-
dio, que abordará o tema 
‘Star tups: do primeiro 
real ao primeiro milhão’.

A Jornada continua na 
quarta-feira com oficinas 
sobre temas relevantes 
das ciências empresa-
riais. Ex-alunos do curso 
e alunos do ensino médio 
foram convidados a parti-
cipar. Mais uma apresen-
tação da Bateria Uivante 

Encerramento
A Jornada termina na sexta com o tão aguardado Jogos 

Interclasse, que será disputado no Ginásio de Esportes do 
Câmpus 3, com o apoio do curso de Educação Física. “Nós 
professores, com o apoio dos nossos estudantes, estamos 
empenhados em fazer desta jornada um grande encontro 
de estudos”, garante o coordenador do curso, professor 

Clóvis Uliana. As inscrições vão até o dia 27 de maio e pro-
fissionais da área também estão convidados a participar.

da Atlética Alcateia abre 
os trabalhos na quin-
ta-feira. O palestrante 
convidado da noite será 
o professor Laudelino 
Jochen, que irá abordar 
o tema ‘Etica e com-
pliance nos cenários de 
crise, disrupção e inteli-
gência ar tificial’.

COORDENADOR do curso, 
professor Clóvis Uliana, está à frente 
dos trabalhos

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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Desafio dos Fortes
supera expectativa

A terceira edição da Corrida de 
Obstáculos Desafio dos For tes, 
realizada pela Secretaria Munici-
pal de Esporte e Lazer no último 
domingo, 19, contou com a parti-
cipação de mais de 300 atletas de 
toda a região e até de Estados vizi-
nhos. O número de inscritos supe-
rou as expectativas dos organizado-
res, consolidando a importância do 
evento no âmbito regional.

Os atletas superaram seus limi-
tes. “Foi muito interessante ver as 
pessoas se depararem com muito 
barro e lama, morros, ladeiras 
e conseguirem concluir a prova. 
Todos os atletas que chegaram 
até o final ganharam medalha de 
participação e as cinco primeiras 
equipes de cada categoria foram 
premiadas com troféus”, informou 
o diretor de Espor te e Lazer do 
município, Jeferson Gabriel Fer-
reira. Ele destacou a inclusão 
proporcionada pela competição. 
Um competidor cego foi muito 
aplaudido e conseguiu terminar 
a prova, apoiado por sua equipe.

O prefeito Celso Pozzobom 
acompanhou a prova e ficou satis-
feito com os resultados. “O desa-
fio envolveu um grande número 

MUITA lama e superação das equipes que percorreram 1200 metros com obstáculos

de setores da Prefeitura, que se 
dedicaram na preparação e no 
acompanhamento da competição, 
garantindo a segurança de todos. 
É gratificante ver tantos atletas 
e também pessoas normais dis-
postas a encarar e superar esse 
desafio. O espor te está direta-
mente ligado com a saúde e a 
Smel pode contar com o nosso 
apoio sempre”, afirmou.

O diretor de Espor te e Lazer 

também destacou as parcerias, 
que ajudaram a garantir o sucesso 
de mais um Desafio dos Fortes. 
“Estamos imensamente agradeci-
dos, pois superamos todas nossas 
expectativas. Porém não consegui-
ríamos fazer tudo sozinhos. Para 
que o evento fosse esse imenso 
sucesso, contamos com a coopera-
ção de muitas entidades e empre-
sas, a quem registramos a nossa 
gratidão”, disse Jefinho.

CLASSIFICAÇÃO

MASCULINO
Campeão – Equipe: Spartacus
Vice – Campeão: Troia 02
3º Lugar: Força e Honra
4º Lugar: Academia Styllo – Perobal e 
Cafezal
5º Lugar: Cros Box CTU I

FEMININO
Campeão – Equipe: Meninas do Muaythai 
– Naviraí-MS
Vice – Campeão: Troia 04
3º Lugar: Academia Styllo – Perobal – 
Equipe 01
4º Lugar: As Vingadoras
5º Lugar: Academia Tutubarão Feminino

MISTO
Campeão – Equipe: TROIA 01
Vice – Campeão: 100 FREIO
3º Lugar: Muaythai Naviraí Misto
4º Lugar: Academia Styllo – Perobal 
– Misto
5º Lugar: Vem Tranquilo – Cianorte

Tiago Boing/Assessoria-PMU
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Capturado com arma de
brinquedo após assalto
Após registrar um roubo a uma 

revendedora de bicicletas situada 
na Avenida Goiânia ontem (21) pela 
manhã, policiais militares de Umua-
rama identificaram e capturaram 
um adolescente de 15 anos.

O rapaz foi reconhecido pelas 
vítimas, apesar de flagrado tam-
bém pelo sistema de monitora-
mento da empresa.

Com sua imagem capturada, 
os policiais saíram em busca, até 
que encontraram o suspeito no Par-
que San Marino, minutos depois 
do assalto, que aconteceu pouco 
antes do meio dia.

Na ocasião do crime, o rapaz 
abordou a proprietária, que está 
grávida de 7 meses, apontou e 
engatilhou uma pistola para a 
mulher, que foi obrigada a abrir a 
gaveta do caixa, onde havia ape-
nas a quantia de R$ 10 em espé-
cie. Insatisfeito com a pequena 
quantia em dinheiro existente na 
loja, o adolescente se apossou 
de uma bicicleta avaliada em R$ 
1.5 mil e fugiu.

Assim que foi capturado, ele 

entregou uma arma de brinquedo 
parecida com um revólver. Por sua 
vez, os PMs recolheram o simula-
cro e o encaminharam junto com o 
garoto e a bicicleta recuperada à 
Delegacia de Polícia.

A avenida Paraná, na altura da Praça Arthur Thomas 
até o cruzamento com a avenida Rolândia ficou inter-
ditada por alguns minutos na tarde de ontem (21), 
quando bombeiros foram acionados para apagar um 
incêndio em um GM Montana. A condutora disse 
que estacionou no canteiro central, tentou desligar o 
motor, chegando a retirar a chave da ignição, mas o 
carro não desligou. Fumaça surgiu no motor. Guardas 
municipais e populares usaram extintores para apagar 
as chamas, até a chegada da guarnição de combate à 
incêndio. Ninguém se feriu.

Artefato não 
convence

Mesmo assim, os policiais não 
se deram por satisfeitos na apre-
sentação do artefato de plástico, 

tendo em vista que a vítima disse ter 
escutado perfeitamente o engatilhar 
da pistola e as imagens do sistema 

de monitoramento mostram que se 
trata de uma arma quadrada e não 

de um pequeno revólver de plástico.
O garoto foi acompanhado de 

parentes e ouvido pelos escrivães na 
tarde da terça-feira (21).

SIMULACRO de um revólver foi apresentado pelo 
adolescente após sua apreensão na tarde de ontem

Alex Miranda

NAS imagens do sistema de monitoramento, 
claramente nota-se que o garoto usou uma 
pistola e não um revólver

Alex Miranda
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Afsu pega hoje, fora de
casa, o Francisco Beltrão

Depois de uma série de jogos 
difíceis pelo Campeonato Para-
naense de Futsal Série Ouro, o 
Umuarama Futsal ainda não termi-
nou a lista de grandes adversários 
que precisa enfrentar para ganhar 
pontos e subir na tabela.

Hoje (22), o time umuaramense 
tem pela frente mais uma equipe 
que disputa a Liga Nacional de Futsal 
(LNF,) o Marreco de Francisco Beltrão.

“Sabemos que é uma equipe 
de Liga Nacional e vamos jogar 
em busca dos três pontos indepen-
dente contra quem vamos jogar”, 
comenta o supervisor do time Mar-
cos Paulo Tavares.

O Afsu entra em quadra com 
desfalque do goleiro Matheus 

Assunção, afastado devido a 
uma lesão na coxa. O restante do 
time está liberado e à disposição 
do técnico Nei Victor, que afirma 
“pretendo fazer troca de jogadores 
durante a partida”.

“Saímos de Umuarama, com um 
time bem equilibrado e com fortes 
treinamentos. Traçamos um plano 
de jogo que nos leva rumo a um 
bom resultado”, afirma o técnico.

No último jogo o Afsu perdeu 
de goleada para o Campo Mourão. 
Para o jogo desta quarta-feira, os 
umuaramenses precisam garantir 
a vitória na partida contra o Mar-
reco e ficar entre os sete primeiros 
colocados na competição. Durnate 
três rodadas seguidas, permanece 

em oitavo, com 11 pontos e 41% 
de aproveitamento.

Já o Marreco está na quinta 
colocação, com 19 pontos e 70% 
de aproveitamento. Na última par-
tida disputada, venceu o Palmas, 
por 3 a 2 e só foi derrotado pelo 
Pato Futsal e pelo Muffato/Sicredi 
de Cascavel que, respectivamente, 
ocupam o terceiro e primeiro lugar 
da competição. Na Liga Nacional o 
time beltranense está em 13º lugar 
com cinco pontos.

A partida de hoje está marcada 
para às 20h30 no Ginásio Arru-
dão em Francisco Beltrão. Haverá 
transmissão ao vivo pelo Facebook 
e Youtube da TV Asfu em parceria 
com o Portal Líder.

COM exceção do goleiro Matheus, afastado por lesão, todo o time está à disposição da comissão técnica

Afsu
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Seleção já se apresenta
na Granja Comary

A seleção brasileira de fute-
bol, chefiada por Tite, começa 
a se apresentar no Centro de 
Treinamento da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), na 
Granja Comary. Em Teresópolis, 
a par tir de hoje (22) iniciam a 
preparação para a Copa América 
Brasil 2019.

De acordo com o planeja-
mento da equipe técnica, na 
quinta-feira (23), às 16h, os 
jogadores iniciam os treinamen-
tos. O planejamento prevê, tam-
bém, duas par tidas amistosas 
contra o Catar e Honduras.

O Brasil enfrenta a equipe do 
Catar no dia 5 de junho, no Está-
dio Mané Garrincha, em Brasília. 
O jogo contra Honduras ocorre 
em 9 de junho, no Beira-Rio, em 
Porto Alegre. A viagem da seleção 
a Brasília está prevista para 4 de 
junho, às 21h30.

Como os jogadores convocados 
por Tite se apresentarão em datas 
diferentes durante a preparação, 

Futsal infantil
Nesta quarta-feira (22), acontece a 
4ª rodada da Copa Smel de Futsal 
Infantil. Os confrontos das equipes 
acontecem no Ginásio de Esportes 
Mário Oncken. Pelo sub-9 Escola de 
Futsal Caliari enfrentá Xambrê Futsal, 
às 19h. Na categoria sub-11 São 
Jorge do Patrocínio joga com Escola 
de Futsal Caliari, às 19h40. No sub-
13 Escola de Futsal Caliari enfrenta 
Guarani Futsal, às 20h20; Xambrê 
Futsal bate de frente com a Escola 
Futsal Marcão, 21h. Na última partida 
da noite Ceju confronta Escola de 
Fustal Marcão, às 21h30.

O planejamento de treinamentos da seleção prevê, também, duas partidas amistosas contra o Catar e Honduras

atletas jovens de vários clubes 
estarão na Granja completando o 
grupo para os treinos com bola. 
Eles permanecerão em Teresópolis 
de 23 a 29 de maio.

Foram chamados os golei-
ros Phelipe (Grêmio) e Yuri Sena 

(Vitória), os defensores Weverton 
(Cruzeiro), Morato (São Paulo), 
Nestor (São Paulo), Bruno Fuchs 
(Internacional) e Ramon (Interna-
cional), os meias Alan (Palmeiras) 
e Gui Azevedo (Grêmio), além do 
atacante Martinelli (Ituano).

CBF

No último domingo (19) o 
Raposas Umuarama, esteve 
em Cianorte para disputar 
mais uma rodada da Liga 
Paraná Norte Noroeste de 
Basquete 2019 – LPNNB.
Os umuaramenses voltaram 
para a casa com uma derrota 
de 74 a 49, para a equipe 
de Apucarana. Mesmo com a 
falha, o Raposas segue na vice-
-liderança do campeonato com 
sete pontos em quatro jogo, 
após ter vencido três partidas e 
perdido apenas uma.

LPNNB
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Esperidião da Silva, que desapareceu em 
dezembro de 1995. Meire vai até o aparta-
mento do Vaz com a desculpa de que precisa 
saber quantas pessoas vivem lá.

JEZABEL 
Jezabel repreende Hannibal por uma 

serva ter sido a responsável pela prisão de 
Baltazar. Jezabel pede a Hannibal que leve 
Baltazar até a presença do dela e do rei. Bal-
tazar diz a Hannibal que não sabe o paradeiro 
de Elias. Baltazar implora a Hannibal para ver 
sua fi lha e ele nega. Acabe pede a Obadias 
que agradeça à Joana. Obadias fica sem 
entender. Jezabel irônica diz a Obadias que 
Joana delatou Baltazar. Joana chora com a 
saída de Queila para o palácio. Queila consola 
Joana e diz que pedirá que ela seja sua serva 
pessoal. Joana vibra. Baltazar, preso, com 
Hannibal ao seu lado, está diante de Acabe e 
Jezabel. Baltazar diz a Obadias que sua fi lha 
é responsável pelo o que aconteceu. Obadias 
fi ca arrasado.

Pendleton para resolver o problema. Sérgio 
se irrita em casa para poder dar continuidade 
ao projeto e Joana se revolta. Nadine vai à 
casa de Marcelo e leva um jogo para ele e 
João. Lorena desabafa com Poliana sobre 
estar triste por seus pais não fi carem juntos. 
É revelado que Sophie tem um braço biônico. 
Nadine, João e Marcelo jogam juntos. Afonso 
mostra que Claudia está ativa no aplicativo 
de relacionamento que ele está usando. Em 
um encontro na escola, Claudia e Fernanda 
brigam. Enquanto isso, Débora provoca Luísa. 
Poliana pergunta para Pendleton se ele e sua 
tia estão namorando.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Rebeca vai novamente em encontro 

com as mães da Sé, na Praça da Sé. Ela 
quer saber melhor como funciona a ONG e 
recebe a informação de que o trabalho deles 
é mais como um protesto pela inefi ciência 
pública com as buscas de desaparecidos. 
Rebeca também conversa com a fundadora 
do Mães da Sé, Ivanise Esperidião, que relata 
sua história real em busca da fi lha, Fabiana 

 ÓRFÃOS DA TERRA
Jamil divide com Laila sua desconfi ança 

com a empresária síria. Teresa se decepciona 
com Norberto. Bruno se impressiona com as 
fotos de Martin. Laila fl agra Bruno conso-
lando Marie e fi ca incomodada. Paul leva 
Dalila até a casa de jogos. Rania confi den-
cia a Aline sua desconfi ança com as saídas 
noturnas de Miguel. Bruno consola Teresa. 
Valéria se anima quando Norberto diz que se 
casará com ela. Artur provoca Benjamin por 
seus sentimentos por Cibele. Helena procura 
Elias. Rania encontra uma mancha de batom 
na camisa de Miguel. Dalila/Basma fi nge indig-
nação ao ouvir Jamil pedir a Padre Zoran para 
investigá-la.

VERÃO 90
Herculano descobre que foi enganado 

sobre o patrocínio do seu fi lme. Mercedes 
comemora o clima ruim entre Quinzinho e 
Dandara. Diana sugere que Herculano faça 
uma consulta com Madá. Herculano promete 
se vingar de Jerônimo. Vera conta a Manu 
que Jerônimo será sócio da PopTV. Quinzi-
nho avisa a Herculano que o programa No 
Fusca com Manu foi indicado ao Grande Prê-
mio da TV. Manu impede João de confrontar 
Jerônimo. Dandara encontra uma fi ta com uma 
gravação de Nicole ameaçando Quinzinho.

A DONA DO PEDAÇO
Maria chega à casa de Marlene em São 

Paulo. No mesmo momento, uma casa ao lado 
é invadida por uma família, e Maria não deixa 
Marlene denunciar Eusébio e os parentes. 
Evelina vai à casa dos Matheus para desco-
brir o paradeiro de sua neta Fabiana e decide 
falar com a polícia. Zenaide é obrigada a fugir 
com Virgínia para Vitória. Vicente e Miroel sur-
preendem Zenaide, que ordena que a fi lha 
fuja. Beatriz encontra Virgínia perdida na rua.

AS AVENTURAS DE POLIANA
A pulseira de Sophie continua não funcio-

nando e seu braço a incomoda. Ela procura 
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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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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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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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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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Em “Malhação”, Filipe revela a Joaquim 
que está interessado em Rita. Lígia 
encontra um antigo amigo no congresso 
e fala sobre Nina. Rita confi dencia a 
Serginho que pode estar gostando 
de Filipe. A roda de rap é proibida no 
colégio por causa das pichações. Carla 
conta para Madureira os feitos de 
Marco. Marco questiona Anjinha sobre 
Cléber. Jaqueline pede para fazer o 
evento de rap na ONG, e Madureira 
conversa com Camelo. Anjinha não con-
segue se entender com Marco. Regina 
conta para Max que a fi lha de Rita é 
Nina. Rita comenta com Raíssa sobre a 
proposta de Filipe, e toma uma decisão.

Rita confidencia 
a Serginho que 
pode estar 
gostando de Filipe
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Sua capacidade de se adaptar às mudanças 
será destacada. Seria bom permanecer aberto às 
diferentes opções que se apresentam para você. 
Suas emoções reprimidas irão afetar a sua diges-
tão - certifi que-se de evitar alimentos picantes.

Você vai se sentir inspirado para estabelecer 
um maior equilíbrio na sua vida. A sensação 
de cansaço lhe dá uma pista: uma noite tran-
quila seria o ideal, descanse na sua própria 
casa.

Você tem um talento para se insinuar e seu 
charme vai abrir todas as portas! Se você fi zer 
um esforço consistente para moderar sua impa-
ciência, você será um vencedor. O seu otimismo 
crescente está lhe dando mais energia.

Seu otimismo é evidente para aqueles que o 
rodeiam. Não hesite em espalhá-lo. Você está 
recuperando seus níveis de aptidão, especial-
mente na frente física e seus refl exos serão 
mais rápidos. Você vai se sentir mais leve.

Você vai encontrar uma maneira de criar mil coisas 
para fazer, mesmo que sejam triviais. A sensação 
de cansaço está prejudicando suas atividades e a 
resposta pode ser encontrada na sua alimentação. 
A falta de vitaminas é também um motivo.

Você vai ter a chance de aprender sobre si 
mesmo através de suas reações. Apesar de 
alguns momentos passageiros de cansaço, 
você estará em boa forma hoje. Revitalize-se 
através do esporte.

Você precisa ser delicado para poder obter 
satisfação. Será essencial controlar a sua 
impaciência, acima de tudo. Sua energia tende 
a fi car estável, mas não use isso como des-
culpa para o excesso na alimentação.

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

Você se sente muito mais autoconfi ante e mais 
à vontade quando se expressa em público. O 
relaxamento mental é a melhor forma de recar-
regar as baterias de hoje. Use a arte como uma 
forma de escapismo.

O esforço que você fi zer hoje não será em vão. 
Procure apoio das pessoas que lhe rodeiam. 
Cuide de si mesmo e mantenha uma dieta 
equilibrada. Você precisa comer mais vege-
tais, já que está carente de alguns nutrientes.

Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, 
você vai precisar relaxar. Você poderia aproveitar 
isso para dar um passo atrás. O dia de hoje vai 
lhe trazer uma sensação de calma interior, que é 
favorável para recarregar as baterias emocionais.

Sua mente criativa irá permitir que você faça 
alguma coisa útil - não hesite em dar a sua 
opinião. Você vai achar fácil trabalhar, mas não 
se esqueça de fazer outra coisa depois para 
limpar sua cabeça.
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Hungria
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o animal 

Ocupante
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Scooby-(?),
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sanitário
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em concursos públicos
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Israel
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dos antes das 12 h

3/ice. 4/ecco — gade — rave. 5/robot — roman — solón. 6/bohème. 11/george soros.
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Renegociação
O Procon-PR está promovendo 
um mutirão online de renegocia-
ção de dívidas, que vai até 31 de 
maio. A ação é exclusivamente pela 
internet, por meio da plataforma 
de solução de conflitos no site 
consumidor.gov.br, que permite ao 
consumidor registrar uma reclama-
ção sem sair de casa.

Facilitar
De acordo com a diretora Clau-
dia Silvano, a iniciativa de fazer a 
ação através da plataforma busca 
atender todos os consumidores 
do Estado, especialmente os que 
residem em municípios onde não 
existem Procons, além de facilitar 
a vida do consumidor, que não 
precisa se deslocar para negociar 
suas pendências financeiras.
“Acreditamos que esse mutirão 
pela internet vai incentivar as 
pessoas a negociar suas dívidas 
e sair dessa situação que causa 
diversos transtornos na vida de 
qualquer cidadão, muitas vezes 
motivada por fatores como uma 
doença na família ou desem-
prego”, disse Cláudia.

Como fazer
Para participar do mutirão basta 
fazer o registro na plataforma e 
relatar o problema, informando 
que deseja participar do muti-
rão de renegociação de débitos. 
Após finalizar o registro, o banco 
ou instituição financeira tem o 
prazo de 10 dias para apresentar 
uma proposta ou resposta para 
o consumidor. No momento do 
preenchimento do registro, é 
imprescindível que o consumidor 
informe corretamente seus tele-
fones e e-mail para contato, pois 
esses dados facilitarão o aten-
dimento por parte dos bancos e 
instituições financeiras partici-
pantes. Terminado o prazo para 
resposta do fornecedor, o consu-
midor tem o prazo de 20 dias para 
avaliar o retorno dado.

Pesquisa   O 2º 
Seminário Integrador 
de Pesquisa, Inovação 
e Empreendedorismo 
do Arenito Caiuá reuniu 
personalidades do 
mundo acadêmico e 
empresarial para discutir 
projetos potenciais para 
o desenvolvimento 
tecnológico e inovador 
de Umuarama. Após 
a abertura, foram 
apresentados painéis 
elaborados em grupos 
de trabalho da Unipar, 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) e Instituto 
Federal do Paraná 
(IFPR), parceiros na 
realização do Seminário. 
Os palestrantes 
abordaram temas como 
biotecnologia com 
plantas medicinais, 
pesquisa aplicada, 
inovação para a 
sustentabilidade 
e Cultura Maker e 
parques tecnológicos. 
Ao final foi elaborado 
um relatório para a 
Prefeitura de Umuarama, 
com o diagnóstico das 
necessidades da região. 

Festa das Nações   A 
Unipar de Guaíra marcou 
presença na 43ª Festa das 
Nações. Todos os anos 
a Instituição participa, 
colaborando com ações 
educativas. No evento 
de abrangência regional, 
ela foi representada 
pelo curso de 
Enfermagem. Cumprindo 
com seu papel de 
responsabilidade social, 

acadêmicos e professores 
promoveram palestra e 
prestaram serviços de 
saúde para as produtoras 
rurais que estiveram na 
5ª Feira do Leite. Aferição 
de pressão arterial 
e testes de glicemia 
capilar fizeram parte da 
pauta. A equipe também 
repassou informações 
sobre prevenção de 
doenças. Aos alunos do 
5º ano coube a tarefa 
de ministrar palestra 
sobre ‘Contribuições das 
plantas medicinais para o 
cuidado e promoção da 
saúde da mulher’.

Trote Solidário   A Unipar 
tem o importante papel 
de formar profissionais 
qualificados em várias 
áreas, o que inclui no 
currículo ações que vão 
além do conhecimento 
técnico. Campanhas 
de cunho social são 
exemplos e o ‘Trote 
Solidário’ é uma delas. 
Todas têm o objetivo de 
incentivar o estudante 
a exercitar a prática da 
solidariedade, para que 
quando formados sejam, 
além de tudo, bons 
cidadãos. Professores 
também colaboram. 
Na Unidade de Toledo 
a campanha deste ano 
arrecadou 480 quilos 
de alimentos não 
perecíveis, como arroz, 
feijão, açúcar, macarrão 
e farinha de trigo. A 
entidade contemplada 
foi a igreja A Verdade que 
Liberta. 

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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Desenvolvimento reconhecido
na Casa do Empreendedor

CASA do Empreendedor de Umuarama tem sido exemplo com o acompanhamento do processo de abertura 
e consolidação das empresas

Divulgação

Com o trabalho da Casa do 
Empreendedor, da Secretaria de 
Indústria, Comércio e Turismo da 
Prefeitura, Umuarama tem sido 
exemplo para outros municípios 
com o acompanhamento efetivo 
do processo de abertura e conso-
lidação das empresas, contribuindo 
para acelerar o seu crescimento. A 
atuação Casa já atraiu visitantes 
de cidades como Cianorte, Campo 
Mourão, Alto Paraná e Maringá, 
que tem aplicado as estratégias 
aqui utilizadas com bons resulta-
dos. Nos próximos dias, um grupo 
de Paranavaí realiza visita técnica 
para conhecer o sistema.

Esse trabalho foi apresentado 
no evento “Oportunidade de desen-
volvimento dos negócios”, realizado 
em conjunto com o Sebrae, que se 
baseou na Casa do Empreendedor 
para qualificá-la como uma entidade 
voltada ao desenvolvimento do muni-
cípio, já que muitas cidades buscam 
desenvolver pessoas e empresas.

“Umuarama é um polo regional 
de comércio e serviços. Pessoas 
de vários municípios do Noroeste 
e outras regiões têm algum tipo de 
ligação com Umuarama. Colaborar 
com a região movimenta nossa 

Legislação
A abertura de empresas depende 
de leis que regulamentam os 
processos e exigências, algumas 
federais e outras estaduais e muni-
cipais. “Temos sugerido alterações 
na legislação local para melhorar o 
processo. Algumas já foram aprova-
das e outras estão em andamento”, 
apontou o coordenador.
De acordo com o prefeito Celso 
Pozzobom, a cidade cresceu e os 
segmentos comercial, industrial 
e de serviços também mudaram. 
“Uma atualização sempre é neces-
sária e não podemos ter barreiras 
para quem quer abrir um negócio. 
Notamos uma movimentação 
tanto do governo federal como 
estadual em favor da simplificação 
destes processos e acompanha-
mos com bons olhos, fazendo a 
nossa parte”, atestou.

Agilidade
A equipe da Casa do Empreendedor mostrou por números que a abertura 

de novos negócios, tanto pequenos como grandes, tem crescido em Umuarama, 
enquanto a liberação de licenças no processo de formalização tem sido mais ágil. 
Para os pequenos, a Casa ainda oferece cursos, treinamentos, consultorias, roda-

das de negócios e a Feira do Empreendedorismo, programada para este ano.
De janeiro a abril de 2019, em comparação ao mesmo período de 2018, a 

abertura de novos pequenos negócios aumentou 37% e a procura por informa-
ções sobre o que significa ter uma pequena empresa (palestras e orientações) 

cresceu quase 60%. “É uma responsabilidade levar o máximo de informações aos 
novos empreendedores. Muitas parcerias foram fechadas para isso com o Sebrae, 

Fomento Paraná e a Universidade Estadual de Maringá (UEM), entre outros.

economia. O ambiente de negó-
cios no município melhora quando 
a população de cidades circunvizi-
nhas vem consumir aqui. Oferecer 
um serviço público diferenciado 
para os pequenos negócios é inte-
ressante para nossa cidade”, avaliou 
o coordenador da Casa do Empreen-
dedor, Paulo Leon Baraniuk.

RECONHECIMENTO
No evento, o Sebrae parabe-

nizou o prefeito Celso Pozzobom 
pelo engajamento do município no 
acompanhamento e simplificação 

de processos para a abertura de 
empresas, “que passo a passo vai 
quebrando barreiras burocráticas 
para que os investimentos aconte-
çam e se consolidam”.
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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$ 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

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PREVIA

 A EMPRESA NIPPON IRON & STEEL LTDA, INSCRITA NO 
CNPJ 24.478.871/0001-90, ESTABELECIDA NA AVENIDA PRESI-
DENTE CASTELO BRANCO, 2775, ZONA VI, UMUARAMA – PR 
CEP 87503-200, TORNA PUBLICO QUE IRÁ REQUERER AO IAP, 
A LICENÇA PREVIA PARA A ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE 
ARMAÇÕES METALICAS PARA CONSTRUÇÃO, A SER EXERCI-

DA NO SEU REFERIDO ENDEREÇO.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

M C S RESENDE LANCHONETE, 
firma inscrita nº CPF 344.585.573-00, 

situada na Rua Santo André, 2499 
São Cristóvão, CEP: 87507-230, 

nesta cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 25.537. 
Com esta publicação o mesmo fica 

sem nenhum efeito legal. 
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Um ano de Sacolão do Produtor
O Sacolão do Produtor comemorou 

um ano de atividades nesta terça-feira, 
21, com a aquisição de R$ 700 mil 
em hortifruti direto do pequeno agri-
cultor do município, nos últimos 12 
meses. Presente à comemoração o 
prefeito Celso Pozzobom oficializou a 
entrega de uma picape Fiat Strada 0 
Km, que será utilizada para ampliar o 
raio de atuação com o atendimento 
de restaurantes, hotéis e pequenos 
mercados da cidade.

Um coquetel foi oferecido aos 
produtores, autoridades e consumi-
dores que frequentam o Sacolão. 
“Aqui nós comercializamos produtos 
frescos, de qualidade e com varie-
dade. Fornecemos também produ-
tos ao Programa Lixo que Vale, em 
troca de moeda verde, garantindo 
alimentação de qualidade para as 
cerca de 3.200 famílias atendidas, 
que trocam materiais recicláveis 
por comida em seus bairros. Aqui 
elas encontram frutas, verduras, 
legumes, produtos lácteos, pães e 
outros alimentos”, destacou o pre-
feito Celso Pozzobom.

O agrônomo Márcio Rezende, que 
gerencia o projeto, informou que o 
Sacolão conta hoje com 137 peque-
nos produtores cadastrados e uma 
média de 290 famílias atendidas por 
mês, entre as 3.195 do Lixo que Vale, 
além dos consumidores rotineiros. A 

Prefeitura investiu cerca de R$ 180 
mil no projeto e vem dando suporte 
com o aluguel do imóvel, localizado 
no contorno do Terminal Rodoviário 
Urbano Praça da Bíblia.

“A meta para este ano é movimen-
tar mais de R$ 1 milhão em produtos. 
E vamos atingi-la”, disse o gerente. O 
veículo adquirido pelo Sacolão é uma 
parceria entre a Prefeitura e a Coope-
rativa dos Pequenos Produtores Rurais 
de Umuarama (Cooperu), com o inves-
timento de R$ 47,5 mil.

PARCERIA
O diretor de Agricultura do muni-

cípio, Elídio Pavan, agradeceu ao 
produtor rural – parceiro imprescin-
dível para o sucesso do Sacolão 

– e disse que o projeto traz ganhos 
para a economia, saúde, qualidade 
de vida e como política de segu-
rança alimentar, “setor em que o 
município investiu R$ 240 mil no 
último ano, mais do que 50% do 
repasse de R$ 450 mil do governo 
federal para o Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA)”, apontou, 
destacando outros investimentos 
do município no setor (como adu-
bação para 200 produtores, incen-
tivo à pecuária de leite, correção de 
solo e doação de novilhas, assis-
tência técnica, acompanhamento e 
aquisição de diversos implementos 
agrícolas para uso comum).

Produção 
garantida
Pozzobom disse que o projeto é 
mais uma garantia de comercializa-
ção da produção rural. “O município 
apoia o produtor com assistência 
técnica, insumos, boas estradas e 
através do sacolão os pequenos têm 
a garantia da venda dos hortifruti. 
Esse projeto tem parceiros impor-
tantes, como a Cooperu, a Emater, 
Seab e a equipe técnica da Prefei-
tura e tem potencial para crescer, 
ajudando Umuarama a se tornar 
uma grande produtora de hortis”, 
completou.

NO primeiro ano, houve a aquisição de R$ 700 mil em hortifruti direto do pequeno agricultor

Tiago Boing/assessoria-PMU
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