
Acusado de matar o casal Giliardi Aparecido Coutinho, 37 e Vasti Stóffel Faúla, 25, em 20 
de maio de 2018, Cleverson Nunes, conhecido como Caixa D’Água, foi capturado pela Polí-
cia Civil. Ele é citado como sendo um assassino contratado e é suspeito de outras duas 
execuções, entre elas, a de um homem morto com tiros pelas costas em Umuarama. 

Prefeitura instala 
“anjinhos” na região 
central da cidade para 
orientar motoristas 
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UMUARAMA

Enxadrista de 
Umuarama garante 
vaga e vai participar dos 
Jogos Comerciários 
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PRE apreende veículo 
transportando cerca 
de R$ 60 mil em 
eletrônicos na PR-323 

PÁGINA

24

Assassino de aluguel é preso
pela Polícia Civil em Altônia

l Pág. 11 

Rodovia da morte
Uma acadêmica do curso de nutrição morreu. A cadeirante 

de 23 anos, estava no ônibus que voltava para Altônia 
quando o veículo se envolveu em uma colisão contra um 
caminhão na PR-323 ao final da noite da terça-feira (21). 

A estudante sofria de osteogênese imperfeita, doença 
conhecida como ‘ossos de vidro’. Até o início da noite de 
ontem (22), uma colega, que estava no mesmo ônibus, 

permanecia internada na UTI do hospital em Umuarama. 
l Pág. 12e13
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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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Encarar as situações difíceis com verdade
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Sexta

Suicida-se mais 
no Brasil do 

que no Chile. O 
sistema de repartição 
causa mais suicídio do 
que o sistema de capi-
talização. Suicida-se 

mais aqui do que lá. E 
muito mais em Cuba, 

mais do que aqui e 
mais do que lá.

Ministro da 
Economia, Paulo 
Guedes, disse 
ontem que o 

sistema de repar-
tição da Previdência 

Social brasileira causa 
mais suicídio do que o 

de capitalização ado-
tado no Chile.  
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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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NubladoNubladoNublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)

Sol

DIVULGAÇÃO

Quando é que uma difi culdade se transforma em angústia? É 
quando não vemos caminhos de saída à nossa frente, quando nos 
sentimos sufocados e condenados a viver aquela situação sempre. 
Se não vemos saída, se a situação nos imobiliza, então pode entrar 
o desespero e o medo. O medo é o responsável por nos travar, 
impedir de andar, nos imobilizar.

O que é sempre mais difícil e insuportável não é problema em 
si, mas a sensação que ele provoca. Essa sensação se concentra 
na ideia de que não há nada para ser feito. Nisso, a pessoa fi ca 
travada, a vida não fl ui, o sol não aparece. 

Se o casamento está infeliz, por exemplo, a causa do sofrimento 
está na sensação de ter que mantê-lo sempre, ou de recomeçar 
a vida ou ainda de não saber o que se pode fazer para melhorar 
o relacionamento. A sensação e as angústias que os problemas 
causam são mais terríveis do que os próprios problemas. A doença 
bateu à porta e está ali, o fi lho está drogado e precisa de ajuda. 
Não ter perspectivas diante dessa realidade é o pior. Não encontrar 
alguém que diga para você, que na situação do seu fi lho, você 
precisa ir por essa ou aquela direção.

O que causa medo não é a realidade, mas a escuridão que 
se alarma e se arma diante da realidade sem luz. A luz já não se 
acende. Quando conseguimos ver com clareza as situações, tudo 
melhora. Para que isso aconteça, muitas vezes precisamos nos 
distanciar do problema, enxergá-lo como se eu estivesse fora dele.

Outra postura é encarar a realidade e assumir a verdade da 
situação. Diante da doença, por exemplo, posso buscar o melhor 
médico que está ao alcance das minhas condições e posso confi ar 
na força de Deus. 

Quando faço tudo o que posso então posso alcançar a paz 
interior. Encare sempre a realidade com verdade, por mais dura que 
ela seja. Não fi que se iludindo com respostas fáceis nem se preo-
cupando com o que as pessoas vão pensar de você. É importante 
encarar os fatos, aceitar essa realidade como ela é, sem mentiras 
ou disfarces. Continuar enfrentando a vida como ela é, pois Deus 
está comigo e posso seguir. Paz e luz pra você! 



03POLÍTICAUMUARAMA, 23 DE MAIO DE 2019

Dívida bilionária
Na avaliação dos deputados, a dívida que a Rodonorte 
tem com o Estado é maior e beira a R$ 2,5 bilhões. “O 
acordo estabelece uma quantia ínfima e não coloca a 
duplicação de obras importantes, como a Rodovia do 
Café”, criticou o deputado Romanelli.
Para o deputado Tião Medeiros, a audiência seria uma 
boa oportunidade de discutir e buscar se chegar a 
um acordo que atendesse aos anseios da população 
paranaense. “A ausência injustificada do MPF 
empobrece o debate”, disse.

Leniência com
Rodonorte

Os deputados esta-
duais pediram na ter-
ça-feira, 21, durante 
audiência pública na 
Assembleia Legislativa 
do Estado do Paraná 
(Alep) a revisão ou 
rescisão do acordo de 
leniência firmado pela 
concessionária Rodo-
nor te com o Ministé-
r io Públ ico Federal. 
No entendimento dos 
deputados, o acordo não 
atende aos interesses 
dos paranaenses, por 
não prever a inclusão de 
todas as obras de dupli-
cação, como da Rodovia 
do Café, BR-376, e da 
PR-151, entre Jagua-
raíva e Piraí do Sul.

Na sessão, proposta 
pelos deputados Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), 
primeiro secretário da 
Alep, e Tião Medeiros 
(PTB), presidente da 
Comissão de Obras 
Públicas, Transpor tes 
e Comunicação, par ti-
ciparam representantes 
do Tribunal de Justiça, 
Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil- Seção/PR, Agência 
Reguladora do Paraná 
(Agepar), Departamento 
de Estradas e Rodagem 
(DER), Instituto Brasil 
Transpor tes (IBT) além 
de lideranças empresa-
riais e também da socie-
dade civil. O Ministério 

Público Federal não man-
dou representante.

Os deputados ques-
t ionaram o fato do 
Governo do Estado não 
ter sido ouvido. “Cabe 
à Procuradoria Geral 
do Estado questionar o 
acordo que não defende 
os interesses dos para-
naenses” disse o depu-
tado Romanelli. O líder 
do governo, deputado 
Hussein Bakri (PSD), 
reiterou esta ausência 
de diálogo da Lava-Jato 
com o governo esta-
dual. “O Estado sequer 
foi consultado sobre 
es te  aco rdo  dessa 
monta”, disse.

O acordo de leniên-
cia da Lava-Jato com 
a  Rodonor te  p revê 
pagamento de R$ 750 
milhões até o final da 
concessão, que acaba 
em 2021. Desse valor, 
R$ 350 milhões serão 
destinados ao paga-
mento de parcela da 
tar i fa dos usuários, 
com a consequente 
redução em 30% do 
valor do pedágio de 
todas as praças ope-
radas pela empresa. 
A empresa também 
deverá pagar R$ 365 
milhões que serão des-
tinados à execução de 
par te das obras nas 
rodovias, conforme o 
plano de exploração 
original da rodovia.

Cálculos 
questionados I
O assessor jurídico do 
Instituto Brasil Transporte, 
Clovis Costa, questionou 
como foram feitos os 
cálculos que chegaram ao 
valor de R$750 milhões. 
“Sem ver os anexos do 
contrato, que estão sob 
segredo de justiça, fica 
difícil afirmar se esses 
valores são suficientes 
para reparar os danos ao 
patrimônio público”.

Cálculos 
questionados II
A procuradora geral do 
Estado, Letícia Ferreira 
e a vice-presidente da 
Comissão de Gestão 
Pública e Controle 
da Administração da 

OAB-PR, Mariane Lubke, 
também questionaram os 
valores firmados no acordo 
e a não participação do 
poder público estadual 
no processo.
Cortes nas universidades
O presidente da Alep, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), integra a comitiva 
que recepcionará o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) em agenda no 
Paraná. As demandas 
do estado serão 
apresentadas, entre elas o 
pedido para uma revisão 
no contingenciamento 
das verbas para as 
universidades e institutos 
federais. Esse foi um dos 
temas abordados durante 
a coletiva de imprensa do 
presidente do Legislativo 
nesta terça-feira (21).

Revisão do contingenciamento
Segundo Traiano, a presença de Bolsonaro no PR “é o 
momento oportuno para que essas demandas sejam 
apresentadas ao presidente”. Os deputados aprovaram 
na sessão plenária de segunda-feira um requerimento 
solicitando a revisão no contingenciamento dos recursos 
destinados paras as instituições federais. De acordo com 
o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, o corte pode 
inviabilizar o funcionamento das instituições federais no 
estado a partir de agosto.
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Rigor nos patrocínios

A Itaipu Binacional conta agora com uma 
norma de concessão de patrocínio mais 
rigorosa. A principal mudança é para 
fortalecer os apoios financeiros para 
eventos de geração de energia elétrica e 
segurança hídrica. "Além de moralizar o 
uso de recursos para patrocínios, a Itaipu 
está remanejando o orçamento para 
investir em obras estruturantes, como a 
Ponte da Integração Brasil-Paraguai e a 
ampliação e modernização do Hospital 
Ministro Costa Cavalcanti, entre outras”, 
diz o general Joaquim Silva e Luna, 
presidente da binacional.

CNA recorre ao STF
A Confederação Nacional da Agricultura 
entrou com medida cautelar no STF 
contra reajustes autorizados pela 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres na tabela de preços mínimos 
para o frete rodoviário. Em abril, a ANTT 
autorizou um aumento de 4,13% e a CNA 
defende a suspensão do reajuste até 
julgamento de três ações que tramitam 
no STF. O documento encaminhado ao 
ministro Luiz Fux, relator das ações, 
questiona a lei que criou a tabela para o 
transporte rodoviário.

Tarifa Zero
O Instituto Brasil Transportes lançou 
a terceira edição da cartilha tarifa no 
transporte coletivo do País. Pela proposta, 
a viabilidade financeira da tarifa zero 
seria bancada pelo Fundo Nacional de 

Transporte Urbano, destinado a financiar a 
gratuidade ao usuários do sistema de 
transporte urbano em todo o território 
nacional. "São 37 milhões de pessoas 
que deixam de usar o transporte coletivo 
por falta de recursos", diz o documento.

Ressarcimento
A Advocacia-Geral da União entrou com 
ação na Justiça Federal em que pede o 
ressarcimento pela fabricantes de cigarros 
dos gastos da rede pública de saúde com 
tratamentos de doenças causadas pelo 
tabaco nos últimos cinco anos. A AGU cobra 
a reparação do tratamento de 26 doenças 
causadas pelo cigarro. Os alvos são a Souza 
Cruz e a Philip Morris que detêm 90% do 
mercado nacional. No caso de câncer de 
pulmão, há estudos que, segundo a AGU, 
atestam que 90% da incidência da doença é 
consequência do uso do cigarro.

Mulheres do PP
O protagonismo das mulheres na política, 
relações de trabalho e no cotidiano serão 
debatidos neste sábado (25) em Curitiba 
em encontro que terá em seu painel 
principal a ex-governadora Cida Borghetti, 
a deputada Maria Victoria, presidente 
estadual do PP; a advogada Marta Marília 
Tonin e a coach motivacional Liane Hardet. 
“Eventos como este são de fundamental 
importância para estimular a participação da 
mulher na política, bem como aumentar a 
vigilância na questão da violência doméstica 
e do assustador aumento nos casos de 
feminicídio”, destaca Cida Borghetti.

Mutirão da Caixa
A Caixa Econômica Federal fará mutirão de 
recuperação de dívidas de até três milhões 
de clientes inadimplentes. A expectativa é 
recuperar de R$ 1 bilhão a R$ 4 bilhões em 
créditos. O banco oferece descontos de 40% 
a 90% para que clientes possam quitar as 
dívidas. A maioria dos débitos  – 2,7 milhões 

– é de pessoas físicas. Os outros 300 mil 
clientes são de empresas. “Cerca de 90% 
das dívidas são inferiores a R$ 2 mil”, disse o 
presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Democracia partidária
O senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) 
apresentou projeto de lei que estabelece 
mecanismos de democracia interna e de 
fortalecimento dos partidos políticos, 
o Estatuto da Democracia Partidária. O 
projeto objetiva combater a “ditadura 
intrapartidária” e criar cláusula de barreira 
para enxugar o número excessivo de 
partidos. "Uma das maiores contradições 
da democracia vem sendo protagonizada 
pelos próprios partidos políticos. Na 
maioria dos casos, inexiste democracia 
interna e é comum que líderes partidários 
se perpetuem no poder, impedindo que 
a organização dos partidos promova a 
alternância necessária", destaca Oriovisto.

"Nem sei se quero"
O ministro Sérgio Moro (Justiça) reafirmou  
é muito cedo para tratar de sua eventual 
indicação para vaga no STF, com dois anos 
de antecedência. “Eu nem sei se quero 
ser ministro do Supremo”, disse ele em 
entrevista ao programa Jornal Gente, da 
Rádio Bandeirantes. “E nem sabemos se a 
indicação será realmente feita”, completou.

Cerveja liberada
O Tribunal de Justiça do Paraná autorizou a 
retomada da venda de cerveja ou chope nos 
estádios do Paraná. A venda estava proibida 
desde 2018, quando liminar solicitada pelo 
Ministério Público anulou o efeito de lei 
estadual que autorizava a comercialização 
das bebidas nos jogos de futebol. Por 
18 votos a quatro, os desembargadores 
revogaram a liminar e entenderam pela 
constitucionalidade da lei aprovada em 2017 
pela Assembleia Legislativa.

400 vagas diretas
O Consórcio Construbase – responsável 
pela construção da segunda ponte 
entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco 
(Paraguai) - já recebendo currículos para 
400 vagas em várias frentes: 80 são 
para cargos de técnicos administrativos, 
auxiliares de serviços gerais, almoxarifes 
e engenheiros, entre outros. As 
demais são reservadas para serventes, 
carpinteiros e armadores. 
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Mais fumaça!
O governo começou o contra-ataque 
à indústria do cigarro, que usou a 
boa vontade do ministro da Justiça, 
Sérgio Moro, para tentar reduzir sua 
carga tributária. A situação ficou 
feia para a Souza Cruz, que controla 
grande parte da fabricação no Brasil, 
e a concorrente Philip Morris. A 
Advocacia-Geral da União entrou na 
Justiça Federal, no Rio Grande do Sul, 
para cobrar indenizações por gastos 
na saúde com tratamentos de doenças 
causadas pelo fumo - que custam ao 
Governo até R$ 57 bilhões por ano. 
A ação da AGU ocorre no momento 
em que o ministro Paulo Guedes, da 
Economia, precisa arrecadar mais, e 
de todos os setores. 

Vai pra gaveta
O Palácio do Planalto monitora o 
grupo de trabalho criado no âmbito 
do Ministério da Justiça e avisou que 
pegou muito mal. O caso seria para o 
Ministério da Economia.

Da fábrica
A assessoria da Souza Cruz informou 
que foi surpreendida pela AGU, e 
que, segundo Ibope, 54% do mercado 
brasileiro consome cigarros paraguaios. 

Em debate
Quem quiser ver de perto dois ministros 
do STF e o que pensam de fake news: 
Toffoli e Lewandowski vão à Faculdade 
de Direito da USP para debates da OAB 
na sexta.

PSL corre
A bancada do PSL lançou ofensiva para 
tentar manter o líder do Governo na 
Câmara, deputado Major Vitor Hugo 
(PSL-GO), e evitar que o cobiçado posto 
seja ocupado por um parlamentar do 

Centrão. A mobilização, que não conta 
com o apoio da líder do Governo no 
Congresso, Joyce Hasselmann (PSL-SP), 
começou após rumores de que o Planalto 
tem “nomes na mesa” para trocar o líder, 
conforme a Coluna antecipou.

Apoio fraco
Alguns fiéis defendem até a divulgação 
de carta aberta de apoio a Vitor Hugo. 
Apesar dos apelos dos deputados, a 
mudança na liderança está em discussão 
avançada no Palácio do Planalto. A 
situação de Vitor Hugo ficou mais 
delicada após o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, anunciar o rompimento 
com o deputado goiano. 

Pela culatra
O presidente Jair Bolsonaro não 
precisa contar com votos da bancada 
do Cidadania (ex-PPS) contra os 
projetos que tentam derrubar os 
decretos que liberam posse e porte 
de armas. Presidente do Cidadania, o 
ex-senador Roberto Freire criticou o 
decreto em palestra para estudantes, 
na quinta, no Ceará.

Neutralidade
“Além de estimular a violência na cidade, 
provocará mais conflitos no campo. É um 
decreto ilegal”. O Cidadania é neutro no 
Congresso, com viés de oposição puxado 
pelo seu líder nacional.

Peregrinação
Em resposta às críticas pela frágil 
articulação política com o Congresso, 
o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 
atualizou seu balanço do número de 
congressistas que passou pelo gabinete 
no Palácio desde o início da atual 
Legislatura, em fevereiro. O democrata 
garante que, em quatro meses, já foram 
recebidos 386 parlamentares.

Sem base
Destes, 282 atendidos por Onyx. 
Mas a peregrinação de políticos 
à Casa Civil não surtiu efeito: 
o Governo segue sem base 
consolidada no Congresso e 
coleciona derrotas em comissões. E, 
hoje, não tem votos suficientes para 
aprovar a reforma da Previdência.

Barragem...
Em petição de cinco advogados e 
protocolada na CPI do Senado que 
apura a tragédia de Brumadinho, 
o ex-presidente da Vale Fábio 
Schvartsman alegava que “inexistem 
contradições ou divergências” em 
seu depoimento ao questionar o 
requerimento, aprovado na terça, que 
determina acareação dele e outros 
ex-diretores da mineradora. 

...jurídica
No documento, ao qual a Coluna teve 
acesso, Schvartsman diz que não há 
motivo para “a acareação pretendida e 
que segue à disposição para apresentar 
documentos e qualquer material que 
possa auxiliar no esclarecimento dos 
fatos”. O requerimento é do senador 
Jorge Kajuru (PSB-GO), que agora não 
vai dar mole para a turma.

Repetente 
Sabem quem vai aparecer para 
acareação? O diretor Peter Poppinga, 
que cuidava da barragem em 
Brumadinho. Era ele quem estava à 
frente da...Samarco em Mariana. 
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TCE autoriza reajuste 
menor na conta de água

O TCE-PR (Tribunal de Contas do 
Estado) determinou que a Sane-
par reajuste a conta de água e 
esgoto em um porcentual menor 
do que o anunciado. Em votação 
na tarde dessa quarta-feira (22), 
o órgão aprovou aumento de 
8,37%, valor abaixo dos 12,13% 
que a companhia de saneamento 
havia anunciado em abril.

Na votação no pleno do tribu-
nal, realizada ontem, foi acolhida 
a sugestão do conselheiro Fábio 
Camargo de homologar parcial-
mente a suspensão imposta 
pelo Tribunal há duas semanas. 
De acordo com Camargo, o índice 
adequado seria de 8,37%, reti-
rando um porcentual das despe-
sas que poderiam ser repactua-
das pela própria Sanepar - algo 

na casa dos 3,77%.
Além disso, o TCE determinou 

a formação de auditoria sobre a 
revisão tarifária que, segundo o 
órgão, impacta no reajuste. O Tri-
bunal aprovou uma determinação 
para que a Agepar (Agência Regu-
ladora do Paraná), responsável 
pelo cálculo dos reajustes, rea-
valie sua metodologia de revisão 

tarifária em um prazo de 90 dias.
Segundo entendimento do 

tribunal, os repasses aos Fun-
dos Municipais de Saneamento 
Básico (MSBA) considerados 
como “não gerenciáveis”, ou 
seja, com repasse integral ao 
consumidor, elevou o reajuste 
para os 12,13% plei teados 
pela empresa. 

Histórico
O aumento na tarifa de água e esgoto foi definido em abril e entraria em 

vigor dia 17 de maio. Segundo a Agepar, o índice era composto pela inflação dos 
insumos da Sanepar, que somou 7,56%, e pela parcela corrigida do diferimento 

tarifário definido em 2017 (4,57%).
O valor gerou reações entre prefeitos paranaenses e na Assembleia Legislativa. 
A Sanepar também havia pleiteado - sem sucesso - a antecipação das demais 

parcelas do diferimento. No total, o reajuste escalonado definido em 2017 soma 
25,63%, dividido em oito parcelas. O argumento é de que, antecipando as cinco 
parcelas que faltam, a conta ficaria menos pesada para o consumidor - já que a 

correção monetária não incidiria sobre os percentuais já estabelecidos.

Boletim da Secretaria de Estado 
da Saúde informa que aumentou 
o número de casos confirmados e 
de mortes provocados pela gripe: 
são 109 casos, com 31 mortes. 
Na semana anterior o boletim apre-
sentava 74 casos graves confirma-
dos de Influenza com 22 óbitos em 
todo o Estado. A alta foi de 40,9% 
entre um relatório e outro.

As mortes foram registradas 
pelas Regionais de Saúde de 
Paranaguá, Foz do Iguaçu, Casca-
vel, Campo Mourão, Umuarama, 
Paranavaí, Maringá, Apucarana, 
Londrina, Toledo e Curitiba.

A Secretaria da Saúde insiste 

Paraná na OCDE

O Paraná é o represen-
tante brasileiro em um grupo 
de trabalho da OCDE (Orga-
nização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) 
que auxiliará alguns países 
e regiões a atingirem os 17 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) propostos 
pela ONU. Com isso, a OCDE 
vai dar o supor te técnico 
para que todas as regiões 
do Paraná atinjam os ODS de 
uma maneira mais rápida.

As primeiras reuniões 
foram realizadas nos dias 14 
e 15 de maio, em Paris. 

Paraná confirma mais mortes 
por gripe; já são 31 casos

sobre a impor tância da vacina-
ção contra a gripe: “A aproxima-
ção do inverno provoca aumento 
do número de casos e por isso 
reforçamos a necessidade de 
que o público-alvo estabelecido 
pelo Ministério da Saúde receba 
a dose da vacina que está à dis-
posição em todas as unidades 
de saúde do Estado”, afirma a 
enfermeira Vera Rita da Maia, 
da Divisão de Vigilância do Pro-
grama de Imunização.

Ontem o balanço da campanha 
de vacinação contra a gripe no 
Paraná mostrava que 69,19% do 
público-alvo havia sido imunizado.
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Governo usa reserva e 
evita novo bloqueio

A equipe econômica usou parte 
de uma reserva de emergência 
criada no fim de março para evi-
tar um novo contingenciamento 
(cor te) no Orçamento da União. 
Segundo o Relatório Bimestral 
de Receitas e Despesas, divul-
gado ontem (22) pelo Ministério 
da Economia, o governo decidiu 
usar R$ 1,64 bilhão da reser va 
para recompor as verbas dos 
Ministérios da Educação (MEC) 
e do Meio Ambiente (MMA).

O MEC receberá R$ 1,588 
bilhão. O MMA, R$ 56,6 milhões. O 
governo decidiu queimar ainda R$ 

PIB menor
A previsão para o Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e 
serviços produzidos) caiu de 2,2% 
para 1,6% em relação ao relatório 
anterior, divulgado em março. A 
estimativa para a inflação oficial 
pelo IPCA (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo) saltou 
de 3,8% para 4,1% em 2019.

2,167 bilhões da reserva para evi-
tar contingenciamentos adicionais 
em outros órgãos do Executivo.

Com a medida, a reserva de 
emergência foi reduzida para R$ 
1,562 bilhão. Essa será a gordura 
que o governo terá para evitar um 
contingenciamento adicional no 
Orçamento no próximo relatório, 
no fim de julho.

Originalmente, o governo teria 
de cor tar R$ 2,181 bilhões do 
Orçamento por causa da revisão 
para baixo do crescimento da 
economia. Ao queimar as reser-
vas, no entanto, o governo evitou 

o bloqueio no Poder Executivo. 
Apenas os Poderes Legislativo, 
Judiciário, do Ministério Público 
e da Defensoria Pública da União 
sofrerão bloqueio de verbas, tota-
lizando R$ 14,62 milhões.

Decreto é mudado e veda compra de fuzil
Depois de contestações na Jus-

tiça e no Congresso, o presidente 
Jair Bolsonaro publicou nessa 
quar ta-feira várias retificações 
no chamado Decreto de Armas, 
editado no início deste mês para 
facilitar o por te de armas no 
País. As correções constam de 
dois novos decretos.

Segundo o governo, o novo texto 
inclui “vedação expressa” à con-
cessão de armas de fogo por tá-
teis, como fuzis e carabinas, ao 
cidadão comum. 

Em nota, o Palácio do Planalto 
disse que um dos atos foi editado 
“com o objetivo de sanar erros 
meramente formais identificados 
na publicação original, como nume-
ração duplicada de dispositivos, 
erros de pontuação, entre outros”. 

Nesta semana, a fabricante 
de armas brasi leira Taurus 
havia dito que o decreto abria 

a possibilidade de a população 
comprar um fuzil, o T4 semiauto-
mático de calibre 5,56. Segundo 

a empresa, havia uma fila de 
cerca de 2 mil clientes para 
adquirir o produto. 

Principais mudanças no Decreto das 
Armas de Bolsonaro

Tiro esportivo
Versão anterior: O esporte estava libe-
rado para menores de 18 anos, o que 
incluía crianças, e era necessário a auto-
rização de apenas um dos responsáveis

Novo decreto: Idade mínima de 14 
anos para a prática de tiro esportivo, 
agora com a exigência de autorização 
de ambos os responsáveis - ou por 
apenas um deles, na falta do outro

Porte de armas
Versão anterior: Além de caçadores, 
atiradores esportivos, colecionadores e 
praças das Forças Armadas, poderiam 
portar armas uma lista de 19 profissio-
nais, incluindo advogados, residentes de 
área rural e profissionais de imprensa

Novo decreto: Agora, somente ativi-
dades profissionais consideradas “de 
risco”, podendo ser vítimas de delito 
ou sob grave ameaça, poderão portar 
armas; também será preciso compro-
var a efetiva necessidade do porte

Anac
Versão anterior: a responsabilidade de 
estabelecer normas de segurança para 
passageiros armados e fiscalizá-los havia 
sido tirada da Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil) e transferida para os 
Ministérios da Defesa e da Justiça

Novo decreto: Devolve à Anac as 
atribuições de segurança e também de 
fiscalização para controlar o embarque 
de passageiros armados.
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“Anjinhos” alertam motoristas
A administração municipal, 

por meio da Diretoria de Trânsito 
de Umuarama (Umutrans) vem 
investindo de forma constante 
em melhorias na sinalização, 
modernização dos semáforos e 
educação no trânsito na tentativa 
de melhorar a triste estatística 
de acidentes, que desde o início 
de 2019 registra sete mor tes 
provocadas por choques de veí-
culos e quedas de motos e bici-
cleta. Nesta semana foi iniciada 
a implantação de dez unidades do 
equipamento educativo de fisca-
lização eletrônica de velocidade 
(conhecido como ‘anjinho’) e em 
breve será iniciada a fiscalização 
por radar estático e móvel.

Os “anjinhos” ocupam estru-
tura semelhante a um semáforo 
na região central, em vias de 
grande movimento – com histó-
rico de excesso de velocidade – e 
também em pontos de saída da 
cidade. O equipamento monitora 
o trânsito, porém não emite noti-
ficações. “A finalidade é educar 
o motorista, aler tando-o sobre a 
velocidade praticada. Queremos 
motivar os mais apressados a 
mudar de comportamento antes 
que provoquem acidentes”, apon-
tou a diretora da Umutrans, Dia-
nês Maria Pifer.

“Esse número de mor tes é 
inaceitável. Apesar de o poder 

Pontos
Conforme a Umutrans, os 
“anjinhos” serão instaladas na 
Avenida Tiradentes (sentido 
viaduto), dois na Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca (sentido 
PR-323 e sentido centro), Ave-
nida Ivo Shizuo Sooma (sentido 
Sonho Meu), Av. Pedromiro 
José Fernandes (Parque Jabu-
ticabeiras, sentido centro), Av. 
Portugal (sentido centro), Av. 
Ariovaldo Rodrigues de Moraes 
(sentido PR-323), Av. Paraná 
(Lago Aratimbó) e nas esqui-
nas das ruas Ministro Oliveira 
Salazar com José Honório 
Ramos e Doutor Camargo com 
Av. Flórida.

público fazer a sua par te, sina-
lizando as vias públicas e orien-
tando os motoristas, através de 
diversas campanhas, o índice de 
acidentes ainda é alto e exige 
medidas enérgicas”, destaca o 
prefeito Celso Pozzobom.

Como funciona
O indicador de velocidade alerta o motorista com a palavra ‘perigo’ em 

vermelho, quando ele exceder o limite de velocidade da via, emite ‘alerta’ em 
amarelo quando o veículo estiver próximo do limite e ‘parabéns’ em verde 

para quem trafegar abaixo da velocidade estabelecida para o referido trecho. 
O equipamento é dotado de câmeras integradas à Secretaria de Segurança 
Pública do Estado para emitir alertas à Guarda Municipal e Polícia Militar 

quando flagrar – por meio de leitor de placas OCR – a passagem de veículos 
com registro de furto ou roubo.

Outra medida a ser implantada nos próximos meses é a fiscalização com 
radar para conter o excesso de velocidade.

O equipamento ocupa estrutura semelhante a de um semáforo

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Investimentos da Sanepar
vão ultrapassar os R$ 7 bi

Os invest imentos 
programados pela Com-
panhia de Saneamento 
do Paraná (Sanepar) 
para os próximos anos 
são de R$ 7,12 bilhões 
nos 345 municípios 
paranaenses onde atua 
e em Por to União (SC). 
Hoje, 100% da popu-
lação urbana atendida 
pela Sanepar já é abas-
tecida com água tratada 
e 72,8% tem coleta de 
esgoto (100% do esgoto 
coletado é tratado). 

Nos últimos 7 anos, 
a Companhia já aplicou 
cerca de R$ 5 bilhões, 
o que representou cres-
cimento de mais de 
10 pontos percentuais 
na coleta de esgoto do 
Estado. “Já previmos 
investimentos crescentes 
justamente para ampliar 

o atendimento de nossos 
serviços porque sabemos 
da importância do sanea-
mento para a saúde. Este 
é o nosso papel e atende-
mos, assim, as metas do 
Governo do Estado”, disse 
o diretor-presidente da 
Sanepar, Claudio Stabile. 

Em 2019, os investi-
mentos previstos são de 
R$ 1,2 bilhão. Para 2020, 
serão aplicados R$ 1,56 
bilhão; em 2021, R$ 
1,49 bilhão; em 2022, 
os recursos somam R$ 
1,51 bilhão; e para 2023 
estão programados R$ 
1,33 bilhão. Esses valo-
res estão bem acima 
da média de R$ 952 
milhões, divulgada pela 
Associação Brasileira das 
Concessionárias Privadas 
de Serviços Públicos de 
Água e Esgoto (ABCON).

METAS
Conforme a entidade, 

seriam necessários R$ 
13,3 bilhões até 2033 
para que o Paraná atenda 
às metas de universali-
zação do Plano Nacional 
de Saneamento Básico 
(Plansab). Esses números 
estão aquém dos dados 
da Companhia que atua 

no Paraná há 56 anos e 
que é referência do setor 
na América Latina.

A ABCON tem divul-
gado estudos sobre o 
saneamento no Brasil 
todo a fim de defender 
a Medida Provisór ia 
868, em pauta no Con-
gresso, que visa a pri-
vatização do setor. 

ESTAÇÃO de Tratamento de Esgoto (ETE) Biguaçu, de Apucarana

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

21/4 a 21/5 0,5000 0,3715 0,0000
22/4 a 22/5 0,5000 0,3715 0,0000
23/4 a 23/5 0,5000 0,3715 0,0000
24/4 a 24/5 0,5000 0,3715 0,0000
25/4 a 25/5 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/19 824,50 2,50 -7,4%
FARELO jul/19 298,30 3,00 -2,5%
MILHO jul/19 394,50 0,25 8,5%
TRIGO jul/19 472,75 -6,00 7,0%

Ações % R$
Petrobras PN -0,76% 26,29 
Vale ON +0,11% 47,46 
Bradesco PN -1,78% 34,77 
ItauUnibanco PN +0,12% 33,60 
Natura ON +9,43% 61,50 
Gol PN +5,61% 23,55

IBOVESPA: -0,13% 94.360 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 68,88 -1,4% 1,6% 68,00
MILHO 26,32 0,0% -0,5% 26,00
TRIGO 46,05 0,0% -1,7% 46,50
BOI GORDO 149,76 -0,1% -1,4% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 110,29
Libra est. 0,7890
Euro 0,8961
Peso arg. 44,74

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 4,0390 4,0400 +3,0%

PTAX  (BC) -1,4% 4,0222 4,0228 +2,0%

PARALELO -0,2% 3,9700 4,2800 +3,4%

TURISMO -0,2% 3,9700 4,2600 +3,4%

EURO -1,4% 4,4864 4,4890 +1,6%

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 22/05

Iene R$ 0,0365
Libra est. R$ 5,10
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.574,56 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/05

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 22/05 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 22/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 74,00 2,8% 3,5%
SOJA Paranaguá 80,00 1,3% 3,9%
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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BPFron em Perobal
Equipes do Batalhão de Polícia 

de Fronteira (BPFron) realizaram 
abordagens a suspeitos na região 
de Perobal durante tarde e noite de 
terça-feira (21) e apreenderam dois 
veículos, 4 radiocomunicadores e 
7,5 mil pacotes de cigarros contra-
bandeados, além de recuperarem 
um carro com alerta de furto.

De acordo com os policiais, 
eram realizados patrulhamentos 
durante a ‘Operação Muralha’ 
quando foi avistado um com-
boio formado por três veículos 
entrando em uma estrada rural 
em alta velocidade.

Os policiais seguiram a rota até 
que chegaram em um local onde 
os veículos estavam estacionados. 
Um deles era uma caminhonete 
GM S10, outro era um GM Astra e 
o terceiro, uma Hyundai Santa Fé 
que possuía alerta de furto.

Dentro dos veículos foram 
encontrados radiocomunicado-
res e dispositivos de lançamento 
de fumaça que, segundo a polí-
cia, são “comumente usados de 
forma dolosa para tirar veículos 

Dupla presa com cocaína
A Polícia Militar de Umuarama 
apreendeu na manhã de ontem 
(22) 5 gramas de cocaína e 
prendeu dois homens, durante 
um patrulhamento de rotina pelo 
Jardim Viveiros. Os suspeitos 
foram avistados e os PMs 
resolveram abordá-los, quando 
houve uma revista e a droga foi 
localizada em uma residência 
próxima. Também foram 
apreendidos R$ 152 em dinheiro e 
um aparelho celular.

da pista durante abordagens poli-
ciais pondo em risco a vida de 
usuários da via”.

Na propriedade rural mora um 
casal que informou aos policiais 
ter arrendado o local e não conhe-
cia a origem dos automóveis que 

estavam carregados com cigarros 
contrabandeados do Paraguai.

Os veículos e o contrabando 
foram apreendidos. O Santa Fé 
será devolvido ao proprietário. 
Nenhum dos condutores foi loca-
lizado pelas equipes.

Um garoto de 16 anos de idade 
deu trabalho à Polícia Militar, ao 
Samu e à Guarda Municipal na 
tarde de ontem (22). Morador 
no conjunto Sonho Meu, o 
adolescente, dependente químico, 
teve que ser sedado para ser 
levado ao internamento em clínica 
de recuperação. A ação do Samu 
foi acompanhada pela PM e 
GMs permaneceram em escolta 
ao jovem no Pronto Atendimento 
(PAM). “Se ele acordar e 
começar a dar trabalho, estaremos 
aqui para auxiliar na segurança do 
atendimento”, comentou um dos 
guardas municipais.

Nota
ALEX MIRANDA

VEÍCULOS seguiram para uma estrada rural perto de ÇPerobal, onde foram abandonados e condutores fugiram

DIVULGAÇÃO
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Assassino de aluguel é
preso pela PC em Altônia

A Polícia Civil (PC) de Altônia elu-
cidou o duplo homicídio de Vasti 
Stóffel Faúla, 25 anos e Giliardi 
Aparecido Coutinho, 37 anos, 
ocorrido em 20 de maio do ano 
passado. O acusado de ser o ati-
rador, Cleverson Nunes, 23 anos, 
está preso há 15 dias por outro 
crime de homicídio.

O casal foi morto a tiros dentro 
de uma loja de conveniência da 
cidade. Vasti (que estava no lugar 
errado e na hora errada) morreu 
ainda no local e Coutinho chegou 
a ser socorrido, mas não resistiu.

De acordo com o delegado de 
Altônia, Reginaldo Caetano, existe 
uma linha de investigação que 
aponta que Coutinho teria uma dívida 
proveniente de agiotagem e por isso 
foi morto. O mandante do crime não 
foi identificado. “Ao menos três pes-
soas foram mortas por encomenda, 
então podemos dizer que é um mata-
dor de aluguel, embora ele negue”, 
revela o delegado.

Segundo a Polícia Civil, Nunes 
é conhecido no meio policial pela 
alcunha de ‘Caixa d’Água’ e tam-
bém é acusado de ser responsá-
vel pela morte de Jean de Oliveira 
Souza, ocorrido em outubro de 2018 
em Altônia. Além disso ele tem 

POLÍCIA acredita que com a prisão de caixa D’Água, possa ter elucidado ao menos três execuções. Uma 
delas aconteceu em Umuarama em outubro de 2018

passagens por tráfico e porte ile-
gal de arma. Tanto Coutinho quanto 
Souza, mortos por Caixa d’Água, 
tinham ficha criminal, o que reforça 
a tese do acerto de contas.

Na sequência do trabalho policial 
o acusado permanecerá preso. “Os 
próximos passos são prender o com-
parsa que estava na moto no dia do 
crime e o mandante”, diz Caetano.

Caixa D’Água também é sus-
peito de ter assassinado Fabio 
Junior de Oliveira, 29, na noite de 

13 de outubro de 2018. O crime 
aconteceu em uma lanchonete 
situada na avenida Tiradentes, 
em Umuarama. Na ocasião, a 
vítima foi atacada pelas costas 
e recebeu vários tiros de pistola, 
morrendo no local.

Além de ter sido detido por 
envolvimento em homicídio, o 
homem que é considerado como 
um assassino de aluguel, possui 
antecedentes criminais por porte 
de arma de foto e tráfico de drogas.

PF realiza operação em três cidades
A PF deflagrou ontem (22) a 

“Operação 386”, visando desbaratar 
grupos criminosos voltados à prática 
de descaminho, roubo agravado e 
sequestro. Segundo os agentes, a 
ação busca colher provas de crimes, 
a partir de uma prisão realizada pela 
PM em Cianorte, onde foi detido o 

condutor de um caminhão carregado 
com produtos eletrônicos escondi-
dos em uma carga de farinha. O 
veículo havia sido roubado minutos 
antes da prisão. Foram cumpridos 
8 mandados de busca e apreensão 
em Umuarama, Altônia e São Ber-
nardo do Campo. Cerca de 30 PFs 

participam da ação. O nome 386 
faz referência a um processador de 
sistemas operacionais de computa-
dor, precursor dos modernos equi-
pamentos apreendidos. Os investi-
gados responderão por associação 
criminosa, descaminho, roubo 
agravado e sequestro.

ALEX MIRANDA
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Enxadrista garante vaga
para Jogos Comerciários

O enxadrista Guilherme Sera-
fim venceu a etapa municipal dos 
Jogos Comerciários do Paraná na 
segunda-feira (21) e garantiu vaga 
na classificatória para a fase esta-
dual do torneio. Os Jogos Comer-
ciários são promovidos pelo Sesc e 
acontecem em diversas regionais.

Na etapa de Umuarama o xadrez 
absoluto teve seis competidores. 
Guilherme representou a Unipar, o 
segundo colocado foi Daniel Medei-
ros Avelino da Silva (Stúdio Art’Cor-
pus) e o terceiro, Rodrigo Itiro Kato 
(Restaurante Kizuná).

A fase municipal dos Jogos 
Comerciários segue até 21 de 

junho. Na sequência será dispu-
tada a segunda fase, eliminatória e 
classificatória, ainda sem cidades 
definida. A eliminatória será em 
6 de junho e a classificatória nos 
dias 20 e 21 de julho. A etapa final 
acontecerá em Caiobá, nos dias 3 
e 4 de agosto.

Entre os títulos que o enxa-
drista já conquistou estão o 
bicampeão Geral do Circuito 
Regional de Xadrez Escolar (2007-
2008), vice-campeão Paranaense 
Sub-16 (2008), vice-campeão da 
Copa Mercosul de Xadrez Esco-
lar (2009) e vice-campeão Para-
naense Sub-20 (2010).

Times de Umuarama no 
Torneio Rotaract de Futsal

No próximo domingo (26), 
acontece o 2º Torneio Rotaract 
de Futsal, em Cruzeiro do Oeste, 
no Ginásio São Francisco de 
Assis, com início às 8h.

Serão doze equipes par-
ticipando do campeonato e 
Umuarama será representada 
por 4 times. ANF Umuarama, 
Duemtios, Chopp Queens e 
Colibri/Galles Delivery e, além 
dos umuaramenses par ticipa-
rão também o Molecada, de 
Altônia, o Chelsea, de Ponta 
Grossa, os Guerreiros, de Tape-
jara, Lava Jato Stetcar, de São 
Jorge do Patrocínio, Arco Íris 
Moda, Kumagai Futsal, Primor 

Móveis Planejados e Embala-
gens Brasil/Super Vitória de 
Cruzeiro do Oeste.

A disputa será definida em 
duas chaves onde os dois 
melhores de cada grupo dis-
putam a semifinal e final. Em 
caso de empate, as par tidas 
serão decididas na cobrança 
de pênaltis. O torneio é uma 
realização do Rotaract Club, 
que tem o objetivo de arre-
cadar fundos para custear os 
projetos que são realizados 
para a comunidade. Toda a 
renda obtida no torneio será 
repassada aos programas que 
o clube realiza.

Alterações 
no Corinthians
 O Corinthians enfrenta 

o Depor tivo Lara hoje (23) 
pela segunda fase da Copa 
Sul Americana, a par tir das 
19h15. O jogo de ida acon-
tece na Arena, em Itaquera, 
enquanto a volta está mar-
cada para a próxima semana 
(30), no Metropolitano de 
Lara, na Venezuela.

Para a par tida desta quin-
ta-feira, três novos jogado-
res poderão reforça a equipe 
de Fábio Carille. Sendo eles: 
Júnior Urso, Régis e Matheus 
Jesus. Para a entrada do 
trio, o clube retirou da lista o 
volante Thiaguinho e os ata-
cantes Gustavo Mosquito e 
Ángel Romero.

Para chegar a segunda 
fase da competição, o Timão 
venceu o Racing nas penali-
dades, após dois empates 
pelo placar de 1 a 1, tanto 
jogando em casa quanto 
fora. A equipe argentina era 
vista como ampla favorita, 
pelo momento de ambos 
os  t imes,  mas acabou 
priorizando o campeonato 
nacional, que foi conquis-
tado mais tarde, e com isso 
o Corinthians conseguiu 
classificar.
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Tigres do basquete no 
Campeonato Paranaense

A Federação Paranaense de 
Basquete em Cadeira de Rodas 
divulgou a programação oficial da 
primeira etapa do Campeonato 
Paranaense. Os jogos acontece-
rão na cidade de Londrina, entre 
os dias 24 e 26 de maio.

O Tigres Umuarama/Unipar, 
atual vice-campeão paranaense 
da Série Prata, nesta etapa joga-
rão contra Guarapuava, Londrina e 
Ponta Grossa.

A competição contará com ape-
nas sete equipes. Serão duas clas-
sificatórias e uma fase final.

Para Ademir Westphal, presi-
dente do Tigres, a primeira etapa 
da competição será equilibrada. 
“Nossa estreia será no sábado 
(25), onde enfrentaremos o Gua-
rapuava, que assim como nós, pos-
sui jogadores contratados e deve 
apresentar um ótimo nível técnico. 
No mesmo dia teremos que com-
petir com a equipe da casa, o Lon-
drina, caçula da competição, será 
um mistério”, enfatiza.

Sem descanso, os Tigres encer-
ram sua participação na 1ª etapa, 
enfrentando no domingo (26) a 
equipe de Ponta Grossa, atual cam-
peã da Série Ouro. “Logo na pri-
meira etapa já teremos uma forte 
equipe. O Ponta Grossa é um time 
que tem um sistema de trabalho 

muito profissional e com certeza 
será um grande jogo para ambas 
as equipes”, disse Westphal.

PREPARAÇÃO TÁTICA
Com o início do campeonato, 

a preparação da equipe umuara-
mense foi intensa, com treinos 
todos os dias da semana, ou até 
duas vezes no mesmo dia. Sob o 
comando do técnico Itamar Inácio 
Junior, a preparação foi voltada 
para a par te tática. “Chegando 
per to da competição, estamos 
focando em um treino tático, para 
analisar o que os atletas devem 

melhorar e quais deles estarão 
aptos para entrar em quadra no 
campeonato”, afirma o técnico.

Agenda cheia
Além do Campeonato Paranaense, a equipe de Umuarama estará partici-

pando, dos Jogos Abertos do Paraná – Parajaps, que começa em 19 de junho 
e será realizado em Londrina. Os umuaramenses também marcarão presença 

na Copa Patos, em Minas Gerais. Neste campeonato os Tigres participarão 
pela primeira vez e será a única equipe do Paraná participando.

Palmeiras x Globo
Globo e Palmeiras se reuniram 
ontem (22) para finalmente, 
bater o martelo nas negociações 
pelos direitos de transmissão de 
TV aberta e de pay-per-view. A 
ideia da emissora é que o jogo de 
sábado (25), contra o Botafogo, em 
Brasília, seja transmitido no pay-per-
view. A Globo topou não multar o 
Alviverde pelo acordo com o Esporte 
Interativo. No início das negociações, 
a emissora carioca gostaria de tirar 
20% do valor de contrato por conta 
do acerto de outros clubes com a 
concorrência. No encontro o Alviverde 
quis uma garantia de quanto vai 
receber do Premiere, assim como 
Corinthians e Flamengo.

PRÓXIMO de estrear na competição, Tigres realiza treino tático

JOÁS CAVALCANTE



16 VARIEDADES TRIBUNA HOJE NEWS, 23 DE MAIO DE 2019

Otávio é surpreendido com Gislene, que chega 
dizendo que foi convidada por Safi ra. Otávio 
conversa com a modelo sobre ela ser a nova 
cara da On-Enterprise.

JEZABEL 
Obadias diz à Samira que foi sua irmã que 

ajudou na captura de Baltazar. Joana fi ca ali-
viada com a notícia de Barzilai de que Baltazar 
não fi cará preso. Queila agarrada a Baruck, 
beijando e fazendo carinho. Batnoam aliviada. 
Jezabel adentra o aposento e encara Queila. 
Jezabel questiona o retorno ao palácio sem sua 
permissão. Queila percebe que Jezabel mani-
pulou Dido ao enviá-la para seduzir Barzilai. 
Jezabel pede que Queila esqueça o general e 
cuide do herdeiro, dá as costas e sai. Barzilai se 
desculpa com Obadias e diz que não sabia de 
nada que Joana aprontou. Joana diz à Adama 
que está arrependida e pede que fale com seu 
pai. Micaias, Noam e Dov caminham extrema-
mente felizes pelas ruas de Samaria comemo-
rando a decisão do rei. Micaías sem perceber, ao 
olhar para frente esbarra em Raquel e derruba 
os sacos de alimentos que ela e Leah carregam.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Nanci recebe sua primeira encomenda 

para vender seus doces e fi ca radiante. Mirela 
grava um vídeo para ajudar a família de Vini. 
Gabi procura Mirela e diz que não vai deixá-la 
roubar o Vinícius dela, assim como fez com 
o grêmio. Pendleton conta a Poliana que não 
tem tempo para relacionamentos. Débora 
continua provocando Luísa e faz revelações 
do passado na frente de todos. Mirela e Gabi 
discutem feio. Luísa, brava, questiona Marcelo 
sobre o porquê Nadine estava na casa dele, já 
que ela postou uma fotos nas redes sociais. 
Roger tenta se aproximar de Guilherme e o 
convida para andar de bicicleta junto com ele.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Nina vende bolos com o pastor para aju-

dar a ONG Mães da Sé, através da igreja 
evangélica. Fiorina discute com Nina e pro-
mete agir para que a igreja católica saia na 
frente. Safi ra agenda um almoço com Otávio, 
que avisa que precisa de meia hora sozinha 
com ele antes de Rebeca chegar. No almoço, 

 MALHAÇÃO 
Raíssa tenta convencer Rita a entrar em 

um acordo com a família de Filipe. Marco 
exige que Anjinha o apresente a Cléber. Filipe 
sonha com Rita. Marco surpreende Anjinha e 
Cléber. Filipe aparece na loja onde Rita traba-
lha. Anjinha discute com Marco. Carla se preo-
cupa com o medo excessivo de Thiago após o 
assalto. Jaqueline sonda Raíssa sobre o que 
aconteceu entre ela e Thiago quando ambos 
estavam presos pelos bandidos. Camelo 
descobre que foi injusto com Tatoo. Daniel 
termina o namoro com Jaqueline. Cléber 
conversa com Camelo sobre Anjinha. Vânia 
diz a Jaqueline que César quer se entender 
com ela. Thiago ouve Carla falando com uma 
psicóloga sobre seu problema e se irrita. Guga 
discute com os pais por causa de Rita. Filipe 
se declara para Rita, e os dois se beijam.

VERÃO 90
Floriano demonstra desânimo com o 

comportamento de Álamo. Herculano conta 
a João que pensa em viajar para os Estados 
Unidos para trabalhar no roteiro de um fi lme. 
João descobre o motivo da briga de Hercu-
lano com Janaína. Lidiane fi ca em pânico ao 
saber que há câmeras na entrada do prédio de 
Mercedes. João tenta convencer Janaína de 
que Jerônimo roubou sua receita e armou para 
responsabilizar Herculano. Jerônimo resgata 
a fi ta com a gravação de Nicole e aconselha 
Quinzinho a não contar a verdade para Dan-
dara. Janaína procura Jerônimo.

A DONA DO PEDAÇO 
Beatriz e Otávio resgatam Virgínia e a 

levam para o hotel onde estão hospedados. 
Marlene acerta com Linda a indicação de 
Maria para um trabalho. Dorotéia pede para 
usar a cozinha de Marlene. Linda leva Maria 
para trabalhar na casa de Agno. Gladys e Lyris 
conhecem Maria, que começa a trabalhar de 
imediato. Otávio e Beatriz decidem voltar para 
São Paulo levando Virgínia. Evelina descobre 
que Zenaide e Virgínia não chegaram a São 
Paulo e procura os Matheus. Dulce afi rma que 
descobrirá o que houve com a neta e suas 
bisnetas. Régis conhece Maria e se encanta 
com o bolo que ela prepara. Maria passa mal 
e Régis chama um médico. Gladys revela a 
Maria que ela está grávida.
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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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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.
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Dalila/Basma chora ao 
ouvir Jamil falar de Aziz

Em “Órfãos da terra”, Jamil se explica para Dalila/Basma. Elias esconde sua tristeza ao chegar em 
casa. Rania proíbe as fi lhas de falarem com Miguel sobre suas desconfi anças. Miguel pede para ir ao 
cassino, e Camila teme que Rania descubra. Dalila/Basma chora ao ouvir Jamil falar de Aziz. Dalila 

desabafa com Paul seu ódio contra Jamil e Laila. Latifa derruba Sara na aula de dança do ventre, que 
se acidenta e é levada para o hospital. Miguel sai de casa para jogar depois que Rania dorme. Dalila/

Basma se compromete em ajudar Missade a montar sua tenda de comida árabe. 
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Você está cada dia mais recursivo. Não duvide 
de sua capacidade de refl exão, você está certo. 
Suas emoções causarão efeitos maiores na 
sua saúde. Reavalie o seu estilo de vida e 
elimine os maus hábitos.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo 
a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente a 
necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os 
seus instintos mais profundos e ter um descanso sem 
se sentir culpado - você não tem razão para isso.

Você não será capaz de evitar dizer exata-
mente o que pensa em voz alta, mesmo que 
isso provoque faíscas. Você está em boa 
forma, mas seus olhos são maiores do que o 
seu estômago - não coma demais.

Você estará em um estado de espírito combativo 
e determinado a se aproximar de seus objetivos, 
então siga adiante. Você se sentirá mais aliviado 
de tensões nervosas se mantiver sua vida social 
separada de seus sentimentos.

Você vai recuperar o seu otimismo uma vez 
que fi zer uma escolha clara, não adie mais 
isso. Você não pode manter a forma evitando 
todos os prazeres essenciais. Pense em suas 
necessidades básicas.

Você vai estar profundamente inspirado hoje e 
seus instintos o levarão na direção certa. Aban-
done certos hábitos ruins que estão presentes 
em sua vida, principalmente hábitos ligados a 
sua alimentação.

Você vai ter que fazer um grande esforço 
para dar tempo aos outros. Não seja tão 
desconfiado, as pessoas vão admirar você 
por enfrentar as coisas que aparecem no 
seu caminho.

Você estará em um estado de espírito alegre, 
mas pronto para mover montanhas! Compense 
o tempo perdido. Seu sentimento de apatia 
está se esgotando, especialmente na parte 
física. Faça uma pausa.

Você vai ter que acelerar seus projetos hoje 
para se certifi car de que serão fi nalizados. Seu 
entusiasmo habitual febril poderia fazê-lo exigir 
muito de você fi sicamente.

Seu humor será uma das determinação para 
alcançar seus objetivos, então preste atenção 
nele. Correr riscos vai aumentar a sua moral. 
Na frente física, você se benefi ciaria de beber 
mais líquidos a fi m de purgar os seus rins.

Você está em boa forma novamente e sente 
que tem a necessária autoconfiança para 
enfrentar o que precisa ser enfrentado. Não 
exagere as coisas por ficar enredado em 
palavras fúteis.

Você estará pronto para colaborar construtiva-
mente pelo prazer de se sentir útil. Seria bom 
para você relaxar e ouvir mais suas necessi-
dades básicas, sem um deslocado senso de 
orgulho. Você deveria dormir mais.
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(EUA)

(?) Allende:
escreveu 

"Inés da Mi-
nha Alma"

3/bag. 4/carl — lake — ming. 6/anúbis. 7/ukulelê. 9/upcycling. 10/canabidiol.
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Sua Alte-
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brasileiro
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(?), atriz
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inglês
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do 
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islâmico

Interjei-
ção de in-
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Raiz
cúbica de
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Aflitivos; 
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rantes

O som da
letra "X"
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de forma
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trativa do
Executivo
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Roentgen
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(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-
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Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
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Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Horto Medicinal   As 
atividades práticas têm 
grande importância na 
formação acadêmica. 
Por isso, alunos de 
pós-graduação da 
Unipar também utilizam 
continuamente os 
laboratórios para 
aulas práticas. É o caso 
do Horto Medicinal 
da Unipar, projeto 
coordenado pelo 
curso de graduação 
em Farmácia, Unidade 
de Umuarama. O 
grandioso laboratório 
a céu aberto, com 30 
mil metros quadrados 
de área, conta com 
mais de 400 espécies 
de plantas para estudos 
entre ornamentais, 
tóxicas, comestíveis 
e medicinais, que são 
as que prevalecem. 
Regularmente, 
o mestrado em 
Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos na Atenção 
Básica da Unipar 
promove aulas práticas 
no local [assim como os 
cursos de graduação em 
Engenharia Agronômica 
e Enfermagem e dos 
mestrados e doutorados 
em Ciência Animal 
e Biotecnologia]. 
Recentemente, seus 
acadêmicos foram a 
campo para aprender 
sobre a identificação de 
plantas. 

Qualidade de vida   O 
Pronto Atendimento 
Escola (PAE) do curso 
de Enfermagem da 
Unipar de Guaíra realizou 

atendimentos de saúde 
para funcionários do 
colégio Franciscano 
Nossa Senhora do 
Carmo, durante a 
Sipat. Na execução das 
atividades estavam as 
estudantes do 5º ano do 
curso de Enfermagem, 
que realizaram 
verificação de sinais 
vitais, teste de glicemia 
capilar e cálculo de Índice 
de Massa Corporal. Os 
atendimentos buscaram 
levar informação e 
orientação para um 
estilo de vida saudável.
 
Pesquisa   Os cursos de 
Educação Física, Estética 
e Cosmética, Farmácia 
e Fisioterapia da Unipar 
de Toledo se uniram 
e promoveram a Aula 
Magna Integrada. O 
convidado foi o professor 
Arquimedes Gasparotto 
Junior, da UFGD 
(Universidade Federal 
da Grande Dourados), 
que abordou o tema 
‘Pesquisa institucional 
e a produção científica 
qualificada como 
agente propulsor do 
desenvolvimento 
econômico brasileiro’. 
Alunos do semipresencial 
também participaram. 
Durante sua fala, 
Gasparotto destacou 
a etnofarmacologia 
e farmacologia 
cardiovascular; ele tem 
diversos pedidos de 
patente depositados 
e artigos publicados 
em livros e em revistas 
científicas. 

NOTÍCIAS DA

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

O grupo Arteiras de Umuarama 
está precisando de materiais como, 
tecido e retalhos de algodão para 
confeccionar as roupas que são 
destinadas a crianças de baixa 
renda. As Arteiras recentemente 
doaram mais de 400 lixeiras de 
tecido para carro, que foram doa-
das para SAAU. Com a venda dos 
materiais será possível arrecadar 
fundos para os animais assistidos 
pela instituição. Os interessados 
em fazer as doações, podem 
entrar em contato pelo telefone 
(44) 98455-8827.
 

Auxilio 
alimentação
Os estudantes de campus regio-
nais da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) têm até 3 de junho 
para solicitar o auxílio alimentação. 
O benefício concede refeições para 
alunos de graduação e pós-gradua-
ção em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica.
Os interessados devem se inscre-
ver na secretaria administrativa de 
cada campus ou pelo endereço 
eletrônico sec-dct@uem.br. Os 
candidatos precisam preencher 
um formulário e entregar a 
documentação necessária para 
participar do benefício.

Benefícios
Os selecionados receberão marmi-
tex no almoço e no jantar até 18 de 
dezembro de 2019. A exceção é o 
campus do Arenito, que disponibi-
lizará somente a primeira refeição. 
O Edital prevê 50 vagas para o 
benefício, que representam 2,5% 
do número de estudantes matri-
culados. O auxílio alimentação faz 
parte da Política Institucional de 
Apoio e Permanência dos Estu-
dantes da instituição. O processo 
seletivo será supervisionado pela 
Pró-Reitoria de Recursos Huma-
nos e Assuntos Comunitários 
(PRH), por meio da Diretoria de 
Assuntos Comunitários (DCT).
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Avenida Castelo Branco
ganha duplicação e recape

A Avenida Presidente 
Castelo Branco é uma 
avenida de fato, em toda 
a sua extensão. Através 
de um grande programa 
de pavimentação asfál-
tica executado pela Pre-
feitura, o trecho entre 
as ruas Pedro Francisco 
Mazzeto (Colégio Geração 
Cima) e Jorge Luiz Lozovoy 
(acesso aos jardins Irene 
e Sakai), recebeu capa 
asfáltica e já está liberado 
para o trânsito de veículos 
deste a última terça-feira, 
21. Este era o último tre-
cho de pista simples da 
avenida, uma das mais 
movimentadas da cidade, 
que conecta importantes 
regiões residenciais ao 
centro de Umuarama.

E além da abertura e 
pavimentação do trecho, 
o prefeito Celso Pozzobom 

também determinou o 
recapeamento asfáltico 
da Castelo Branco, entre 
a Avenida Goiânia e a 
Praça Sete de Setembro. 
“O prefeito visita as obras 
rotineiramente e ao acom-
panhar o serviço determi-
nou o recape deste trecho 
da avenida e também de 
uma parte da Goiânia, 
entre a Castelo e a Ave-
nida Colombo”, informou 
o diretor de Obras da Pre-
feitura, Nelson Bigeschi 
Júnior. “Isso vai trazer 
mais confor to e segu-
rança para os moradores 
da região e pessoas que 
transitam diariamente pela 
via”, completou.

Antes da pavimen-
tação, a drenagem plu-
vial foi reforçada com a 
construção de galerias 
e bocas de lobo e a 

implantação de meio-fio e 
sarjeta. “Temos equipes 
da prefeitura trabalhando 
nos locais onde o meio-fio 
antigo está danificado. 
Este trecho foi um pouco 
mais demorado por conta 

da arborização que preci-
sou ser suprimida para a 
terraplanagem”, acrescen-
tou o secretário municipal 
de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técni-
cos, Isamu Oshima.

Programa
O secretário lembra que o programa de pavimentação 

asfáltica que a Prefeitura iniciou em ruas e avenidas da 
cidade recebe o investimento de R$ 2 milhões. “Alguns 
trechos já foram concluídos e liberados para o trânsito, 

enquanto outros receberam galerias pluviais, solo-cimento 
e nos próximos dias a capa asfáltica. Entre a tarde desta 

quinta, 23, e a sexta-feira, 24, a frente de trabalho inicia a 
aplicação da capa asfáltica na Avenida Olinda, a próxima 

receber pavimentação em trechos onde o trânsito flui em 
pista simples”, acrescentou Isamu.

AVENIDA recebeu capa asfáltica e já está liberada para o trânsito

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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/MULTIMÍDIA, 
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, MUL-
TIMÍDIA, 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, COMPLETA.  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, DIREÇAÕ, 
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  2.0  ALTIS  MOD. 2013 – BRANCO, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, 
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONA, PNEUS NOVOS, COMPLETO.  R$ 59.800,00
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
CITROEN  C3  1.5  TENDENCE  MOD. 2015 – BRANCO PEROLIZADO, FLEX, AIRBAG, ABS, 
AR, DIREÇÃO, SOM, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS,  REVISADO, COMPLETO.  R$ 36.800,00
LOGAN  1.6  R EXPRESSION MOD. 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, 
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 

ELÉTRICAS, 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, MULTI-
MÍDIA, 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, TRAVAS, 
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 ELÉTRICOS, 
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 1.8 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 EFFECT ........................................ 15/15 ........................BRANCO ...................COMPLETO ............................................................................................................................. R$ 42.900,00

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

SPIN LTZ 1.8 AT ......................................... 15/16 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, 7L ............................................................................................................... R$ 54.900,00

TRACKER LTZ ............................................. 13/14 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................................................................. R$ 62.900.00
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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R$ 60 mil em mercadorias
apreendidas na PR-323

Patrulheiros rodoviários de 
Iporã abordaram na tarde de 
ontem (22) um veículo suspeito 
que transpor tava uma grande 
quantidade de mercadorias 
oriundas do Paraguai. Os produ-
tos não possuíam notas fiscais 
e foram apreendidos.

A abordagem aconteceu por 
volta das 16h quando uma das 
equipes realizava patrulhamento 
pela rodovia PR-323 e obser-
vou um veículo Ford KA, de cor 
branca em atitude suspeita. O 
motorista tentou fugir quando 
notou a aproximação da viatura, 
realizando uma brusca manobra 
de retorno pela rodovia e aden-
trou em uma estrada rural.

O veículo suspeito foi seguido 
até que, a cerca de 500 metros 
da rodovia, foi localizado. Na 
averiguação, foi descober to 
que o Ford KA, com placas de 
Sarandi, transpor tava eletrôni-
cos avaliados em cerca de R$ 
60 mil. Foram encontrados no 
carro dezenas de telefones celu-
lares, alguns retroprojetores, 
uma mesa de som e um apa-
relho home theater. O condutor 

conseguiu fugir, abandonando 
carro com as mercadorias.

A mercadoria e o carro foram 

ELETRÔNICOS e o carro foram abandonados pelo motorista, que fugiu à pé

DIVULGAÇÃO

levados à Delegacia da Receita 
Federal de Guaíra, onde foram 
tomadas as devidas providências.
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