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UMUARAMA

Denúncias levam vereadores 
a iniciar fiscalização na Acesf
A finalidade é verificar se funerárias particulares realizam funções que seriam exclusivas 

da Acesf. As denúncias se referem ao transporte de corpos para outros municípios. Reque-
rimento foi protocolado na Câmara Municipal e será apresentado em sessão ordinária na 

próxima segunda-feira (27). l Pág.  9

Colisão com caminhão 
de Umuarama na 
PR-486 mata morador 
de Londrina 

Afsu é derrotado pelo 
Marreco e fica no limite 
da classificação na 
Série Ouro 

Servidores do município 
arrecadam ração para 
os animais atendidos 
pela Saau

PÁGINA PÁGINA PÁGINA

11 14 21

Zona Azul
Prefeitura cancela edital de contratação de empresa que gerenciará sistema de estacionamento rotativo em 

Umuarama. Readequações no texto serão feitas pela Procuradoria Jurídica do Município após apontamentos feitos 
pelos interessados na disputa. As sugestões foram acatadas pela comissão de licitação do município. l Pág. 7
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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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Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

03 05 09 14 21 29 30
concurso: 0154

14 15 25 26 43 44

concurso: 1939

02  RADAR TRIBUNA HOJE NEWS, 24 DE MAIO DE 2019

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

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
10/06 - 03h00

Fases da lua

Umuarama Curitiba

Ressaca do Imposto de Renda traz 
lições importantes para o próximo ano
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“Faz parte 
da democra-
cia perder ou 

ganhar. Como se 
ganha ou como se 

perde também tem 
relevância”.

 O ministro da 
Justiça e Segurança 

Pública, Sergio 
Moro, lamentou a 
decisão da Câmara 

dos Deputados, que 
aprovou quarta-feira - 
por 228 votos - a volta 
do Coaf (Conselho de 

Controle de Atividades 
Financeiras) para o 

Ministério da Economia. 

Dora Ramos é orientadora e consultora fi nanceira e diretora da 
Fharos Contabilidade 02 28 36 49 64 70 80 
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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)

DIVULGAÇÃO

Terminada a maratona do Imposto de Renda, época tão sofrida 
para muitos, a vontade mesmo é de pensar no assunto apenas 
em abril do ano que vem. Afi nal, há muito que se viver ainda este 
ano, como as férias escolares e as comemorações como o Natal. 
Enquanto uma clareada nos pensamentos nunca é demais, não 
deixe o início do planejamento da próxima Declaração do Imposto 
de Renda para depois. Quanto antes você se organizar e buscar 
orientação, melhor.

O período pós-maratona do Imposto de Renda é a hora de 
revisar e já se preparar, sim, para o próximo. É importante que, a 
cada passo de suas decisões fi nanceiras, você se informe e tenha 
certeza do que aquilo signifi ca para a sua Declaração de Imposto 
de Renda do ano seguinte. É importante lembrar, por exemplo, que 
parte do rendimento de aplicações como o PGBL ou o VGBL são 
tributáveis. Muita gente não sabe disso e fi ca sabendo apenas na 
hora do resgate. Ou seja: acaba caindo na malha fi na e tem que 
devolver parte de seu dinheiro para o Leão.

É por isso que o acompanhamento profi ssional em cada uma 
de suas decisões fi nanceiras é imprescindível. Cada transação, 
cada investimento e cada despesa afeta seu imposto de renda 
e, de maneira ainda mais importante, sua declaração. Com isso 
em mente, é importante lembrar que nada pode ser feito a esmo. 
Guarde todas suas notas fi scais, por mais insignifi cantes que elas 
possam parecer. Na hora de grandes transações, então, como a 
aplicação em fundos de investimento, doações efetuadas, recebi-
mento de heranças ou compras e vendas de bens materiais como 
casas ou carros, a importância triplica. Saiba que tudo isso é tribu-
tado e pode fazer uma diferença enorme em 2020.

Ou seja, como quase tudo na vida, o importante é se manter 
organizado e buscar ajuda profi ssional quando for necessário. 
Deixar tudo para o mês de abril pode, sim, ser prejudicial ao seu 
bolso. A única maneira de se antecipar às surpresas que o Leão 
guarda é buscar informação e conhecimento, disponibilizados por 
consultores fi nanceiros e demais profi ssionais da área. 

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nublado

Parcialmente 
nublado
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Orçamento impositivo
Um tema abordado em entrevista ao presidente da Alep, 
deputado Ademar Traiano, foi o adiamento da votação 
da proposta de emenda à Constituição nº 6/2019, 
que torna obrigatória a execução da programação 
orçamentária, o chamado orçamento impositivo.

Reforma do
Executivo

Em sessão extraordi-
nária realizada na tarde 
da quar ta-feira (22), a 
Comissão de Constituição 
e Justiça da Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(Alep) aprovou parecer 
sobre o projeto de lei 
378/2019, de autoria do 
Poder Executivo, alterando 
dispositivos da Lei nº 
19.848/2019, que trata 
da organização básica 
administrativa daquele 
Poder. A matéria tramita 
em regime de urgência, 
o que determinou a rea-
lização da sessão extra, 
uma vez que pedido de 
vista do deputado Tadeu 
Veneri (PT), apresentado 
na sessão anterior, adiou 
sua votação.

O parlamentar havia 
apresentado um voto 
em separado, contrá-
rio ao projeto, alegando 
que o governador propôs 
mudanças no projeto ori-
ginal por via de despacho, 
o que não está previsto 
no Regimento Interno da 
Casa. Ao mesmo tempo, 

apontou várias falhas téc-
nicas e de redação para 
justificar seu voto.

A lgumas dúv idas 
levantadas por ele foram 
compar tilhadas pelo 
deputado Homero Mar-
chese (PROS). Mas o 
relator, deputado Tião 
Medeiros (PTB) refutou os 
argumentos levantados 
observando que as falhas 
tinham sido corrigidas 
através de emenda cons-
tante em seu relatório.

Medeiros ganhou o 
reforço do colega Tiago 
Amaral (PSB), que veio 
em defesa de seu pare-
cer observando que não 
existe definição legal para 
a forma como o Executivo 
encaminha seus projetos 
ao Legislativo, e sim uma 
tradição de que o faça por 
meio de mensagem. Deste 
modo, poderia tê-lo feito por 
meio de ofício e até mesmo 
de despacho. Após inten-
sos debates a proposta foi 
votada e aprovada, prevale-
cendo o parecer favorável 
de Tião Medeiros.

SESSÃO extraordinária da CCJ que analisou matéria do Executivo que tramita 
em regime de urgência.

ORLANDO KISSNER/ALEP

Fim dos segredos
O texto do projeto propõe a eliminação do sistema de 
votação secreta pelos vereadores em casos como vetos às 
decisões tomadas pelo Poder Executivo. Outra situação 
que requer atualmente votação secreta, trata da eleição de 
comissões permanentes e para Mesa Diretora da Câmara. 
Se acaso a proposição for aprovada, os vereadores terão 
que apresentar o voto para a chapa.

Votação adiada
O objetivo é construir 
um novo texto. “Eu 
solicitei ao presidente 
da CCJ que adiasse o 
processo de votação 
dessa PEC impositiva do 
orçamento. Eu fiz uma 
reunião explicando aos 
deputados o meu pedido, 
porque eu pretendo, com 
o governador, construir 
uma proposta que possa 
atender aos interesses do 
Paraná”, afirmou Traiano.

Extinção do 
voto secreto
Projeto de Resolução 
que prevê a extinção do 
voto secreto em algumas 
ocasiões na Câmara 
Municipal de Umuarama 
pode entrar em pauta na 
próxima sessão ordinária 
de 27 de maio. O texto 
está pronto e aguarda 
analise das comissões, 
para que seja enviado 
à pauta, mas ainda 
permanecerá de ‘molho’ 
durante três sessões 
consecutivas.

Emendas
O tramite é necessário, para 
que outros vereadores, 
que não assinaram a 
proposição, possam ‘dar 
seus pitacos’ no texto, 
sugerindo emendas ao 
texto. As sugestões são 
bem-vindas, segundo 
o autor do projeto, 
vereador Mateus 
Barreto, além de fazerem 
parte do processo 
legislativo.

Trâmite
Depois que receber as 
emendas, ou não, o 
projeto volta à pauta 
para que em outras duas 
sessões ordinárias, venha 
a ser discutido e votado. 
Se passar pela primeira 
e não receber nenhum 
pedido de vistas, poderá 
vir a ser aprovado dentro 
de um período de um mês 
e meio. Em resumo, se 
aprovado, o voto secreto 
na Câmara Municipal 
pode ser extinto já no 
início do ‘pós recesso’ 
parlamentar
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Bolsonaro e deputados

No voo ao Paraná, o presidente Jair 
Bolsonaro trouxe três deputados 
paranaense: José Carlos Schiavinato (PP), 
Vermelho (PSD) e Paulo Martins (PSC). 
Bolsonaro iria inaugurar a Usina Hidrelétrica 
Baixo Iguaçu, entre Capanema e Capitão 
Leônidas Marques, mas em função do mau 
tempo não pode se deslocar de helicóptero 
até o local. O presidente ficou em Cascavel e 
se reuniu com lideranças locais.
 

Parceria
Parceria entre Klabin e Estado vai revitalizar 
22 km da rodovia PR-092 entre Jaguariaíva 
e Doutor Ulysses no Norte Pioneiro. O 
investimento de R$ 3,5 milhões vai garantir 
melhor tráfego na região, além da segurança 
aos moradores que precisam se deslocar 
entre as duas cidades. A Klabin vai fazer 
as melhorias e o DER vai doar mais de 17 
mil metros cúbicos de fresado, asfalto 
triturado retirado da manutenção das 
rodovias pavimentadas.

Canal direto
O deputado Soldado Fruet (Pros) criou um 
novo canal para receber reclamações e 
ideias, o “Reclama Parana”. O site recebe 
opiniões sobre o voto do deputado em temas 
analisados no plenário e nas comissões. 
Também há espaços para sugestões de 
projetos de lei, denúncias e as prioridades 
de cada cidade. O deputado explica que a 
ferramenta é uma “nova arma para o cidadão 
de bem”. “Criamos um ambiente simples, fácil 
e eficiente para ouvir o morador paranaense 
sobre as suas queixas, sugestões e interesses. 
O Reclama Paraná busca reduzir a distância 

entre os cidadãos e o trabalho na Assembleia 
Legislativa”, afirma.

Ratinho e Huck
Na próxima quarta-feira (29), o governador 
Ratinho Junior e o apresentador Luciano 
Huck vão inaugurar a ampliação da 
cozinha central do Madero em Ponta 
Grossa. O presidente do Madero, Junior 
Durski, adianta que a cidade já concentra 
a produção de mais de 90% dos itens 
utilizados nos sanduíches e produtos 
comercializados nos restaurantes do grupo. 
Durski anunciou ainda em nova fábrica do 
Madero em Ponta Grossa e disse que o 
grupo tem uma média de crescimento de 
60% ao ano. A previsão é de chegar a um 
faturamento de R$ 4 bilhões em 2022. O 
número de restaurantes deverá ser de 700.

Cerveja Ok
“Assisti ao jogo e tudo transcorreu de forma 
muita tranquila com a cerveja e o chope 
liberados. O Athlético venceu o River Plate 
por 1 a 0 e cabia pelo menos mais dois gols. 
Mas o importante é que a decisão do Tribunal 
de Justiça se mostrou correta, entendeu pela 
constitucionalidade da lei. Quem quiser beber 
sua cerveja durante a partida de futebol, pode 
beber tranquilamente. Eu, por exemplo, não 
bebo, mas vivemos em uma democracia e 
não podemos ficar ditando norma de conduta 
para nenhuma outra pessoa” - do deputado 
Romanelli (PSB) sobre a volta da liberação das 
cervejas nos estádios.

Cascavel na ponta
A campanha nacional de vacinação contra 
a gripe termina no dia 31 de maio, mas 
Cascavel já comemora 100% de cobertura 
vacinal, conforme os dados do Ministério da 
Saúde. O grupo com maior adesão é o dos 
idosos, com 124,69% de cobertura, seguido 
dos professores com 112,41%, pessoas com 
comorbidades (88,75%), crianças (87,82%); 
puérperas (83,28%) e trabalhadores da 
saúde (81,5%). “As pessoas atenderam 
o chamado, entenderam a importância 

da vacina e até o dia 31, a campanha 
continua em todas as unidades de saúde”, 
disse o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).

É a dengue
O deputado Michele Caputo (PSDB) afirma 
que a situação da dengue é grave no 
Paraná. “O número de casos aumentou 
significativamente e a Secretaria da Saúde foi 
obrigado a interromper o trabalho de fumacê 
por falta de inseticida. O malathion, utilizado 
no combate ao mosquito Aedes aegypti, está 
em falta em todo Brasil. A situação é muito 
séria e demanda uma atenção especial da 
população. Temos que nos unir contra a 
dengue, eliminando criadouros do mosquito 
em casas e quintais. Além disso, o poder 
público deve fazer a sua parte, investindo mais 
em prevenção e assistência”, diz.

Muralha em Arapongas
O deputado Pedro Lupion (DEM) e o prefeito 
Sérgio Onofre (PSC) se reuniram com o 
ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança) 
e pediram apoio ao projeto Muralha que 
prevê instalação de câmeras de segurança 
em Arapongas. A proposta está orçada 
em R$ 4,3 milhões e deve reunir recursos 
federais e estaduais. O prefeito intenta 
desbloquear pelo menos R$ 2 milhões junto 
ao Ministério da Justiça e, em seguida, 
buscar os demais recursos no Estado.

Dois mil currículos
O Consórcio Construbase que vai construir 
a Ponte da Integração Brasil-Paraguai já 
recebeu 1.916 currículos para 400 vagas 
ofertadas. São empregos para cargos como 
serventes, auxiliares de escritório, engenheiros 
e arquitetos, entre outros. Para as obras 
complementares, no lado paraguaio, a 
previsão de contração é de 1.500 pessoas. Os 
interessados nas vagas devem enviar currículos 
para osman@consorciopontefoz.com.br.

Influente nas redes
O deputado Sargento Fahur (PSD-PR) 
é segundo parlamentar no Congresso 
Nacional mais influente nas redes sociais. 
No ranking da FSB, Fahur fica atrás somente 
da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP() 
e desbancou Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). 
Entre os vinte primeiros colocados, além 
de Fahur, apenas outros três deputados 
federais do Paraná aparecem no ranking: 
Gleisi Hoffmann (PT), na 10ª posição, Felipe 
Barros (PSL) em 14º lugar e Paulo Martins 
(PSC), na 16ª posição.
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EXTRA
Calote de R$ 600 bilhões
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, reforçou as críticas aos 
empréstimos concedidos pelo 
Governo do Brasil à Venezuela 
durante os Governos Lula e 
Dilma, e revelou um “cano” 
quase trilionário. Em reunião 
há dias restrita a parlamentares 
da Comissão de Agricultura da 
Câmara Federal, Guedes detalhou: 
durante as gestões petistas, 
foram repassados R$ 1,5 trilhão, 
sendo R$ 600 bilhões de calote 
já consolidado. “Um cano de um 
trilhão por conta de uma ideologia 
obsoleta”, criticou o ministro. Em 
abril, de acordo com BNDES, os 
governos de Venezuela, Cuba e 
Moçambique acumulavam dívidas 
de mais de R$ 2 bilhões 
em empréstimos. 

Clubinho 
Os recursos foram para financiar 
obras de infraestrutura. E muitas 
delas construídas por empreiteiras 
brasileiras aliadas do ex-presidente 
Lula da Silva, flagradas na Lava Jato. 

Quadrilheiros
O Governo tem poucas chances 
de formar maioria no plenário do 
Senado e devolver o Coaf para o 
Ministério da Justiça. Voltará a ser 
mero órgão administrativo. 

Tá longe
O Palácio do Planalto conta hoje, 
no Senado, com 30 aliados, dos 
81 senadores.

Agrotóxicos
Dezesseis deputados, entre eles um 
do PSL (Professor Joziel-RJ), assinam 
requerimento para que o projeto 
de lei que institui a Política Nacional 
de Redução de Agrotóxicos tramite 
em regime de urgência no plenário 
da Câmara. Os parlamentares 
integram a Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e alegam que a proposta 
é um contraponto à “liberação 
indiscriminada” de agrotóxicos 
pautada pelo Ministério da 
Agricultura.

Argumentos
Eles citam que “mais de 160 novos 
agrotóxicos ou de combinação entre 
tipos foram permitidos no Brasil 
desde janeiro de 2019, fato inédito”. 
O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), aliado da ministra 
Tereza Cristina, não deu, até o 
momento, previsão aos deputados 
de quando analisará o requerimento 
com pedido de urgência. 

Muito fumacê...
Deputados petistas acusam o 
secretário de Defesa Agropecuária 
do Ministério da Agricultura, José 
Tollstadius, de cometer improbidade 
administrativa. Em representação 
à PGR Raquel Dodge, o PT diz que 
Tollstadius enviou ofício a servidores 
da Anvisa e do Ibama - prestando 
informações acerca da lista de 
prioridades de registro de agrotóxicos 
-,  e encaminhou cópia para o 
Sindicato Nacional da Indústria de 
Produtos para Defesa Vegetal, que 
reúne 34 fabricantes do produto.

...para nada
Já o Ministério, consultado 
pela Coluna, informa que o 
procedimento é conhecido da 
pasta, com total transparência para 
todos os envolvidos, e obedece a 
critérios estabelecidos por normas 
internas. Com ampla participação 
de vários setores. A cópia permite 
eventual apresentação de recursos 
dos fabricantes. 

Biodiesel
Lançada em Brasília, a Frente 
Parlamentar Mista do Biodiesel reúne 
234 deputados e senadores e será 
presidida pelo deputado Jerônimo 
Goergen (Progressistas-RS).  Hoje, o 

Brasil é o segundo produtor mundial 
e responsável pela produção de 
mais de 5 bilhões de litros de 
biodiesel por ano.  

O setor
Atualmente, o setor tem 50 
indústrias autorizadas que devem 
produzir 6 bilhões de litros este 
ano, um novo recorde e alta 
de 13% sobre 2018. O ministro 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, anunciou que o 
percentual de adição do biodiesel 
ao diesel passará de 10% para 11% 
(B11) em breve. 

Força política
Alguns Fiscais da ANTT em Minas 
Gerais tomaram partido na briga 
entre empresas tradicionais 
de ônibus e a Buser, startup 
de empresários que tem feito 
passageiros economizarem até 
60% nas viagens intermunicipais. 
Recentemente, em Pouso Alegre, 
um fiscal da agência desrespeitou 
a decisão da Justiça Federal que 
permite o funcionamento do 
aplicativo e não só reteve o ônibus 
como deteve, por cerca de 2 horas, 
todos os passageiros que iam de 
São Paulo a Belo Horizonte. 

Força popular
Por outro lado, os consumidores 
se colocaram ao lado da Buser, 
que os atendeu o tempo 
todo pelo Whatsapp, pagou 
alimentação e mandou outro 
ônibus fretado para seguir 
viagem depois que a detenção 
chegou ao fim. Os passageiros 
ficaram revoltados com a atitude 
desrespeitosa da ANTT.
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EUA formalizam apoio à 
entrada do Brasil na OCDE

Os Estados Unidos formaliza-
ram nessa quinta-feira (23), em 
Paris o apoio da entrada do Brasil 
na OCDE (Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento Econô-
mico), após a promessa feita pelo 
presidente Donald Trump a Jair 
Bolsonaro em março. Além das 
expectativas do governo brasileiro, 
a mudança da posição americana 
sobre o Brasil na instituição des-
bloqueia o processo de ampliação 
da entidade, que estava sendo con-
siderado “morto” desde a reunião 

de Buenos Aires, no ano passado, 
segundo uma fonte do governo.

Em entrevista coletiva, o secre-
tário-geral da OCDE, José Ángel 
Gurría, confirmou a informação: 
“Temos uma posição diferente 
sobre o Brasil agora”, disse, sem 
dar mais detalhes.

“Não tínhamos certeza de que 
os EUA iriam confirmar isso clara-
mente e o resultado veio melhor”, 
avaliou uma fonte. 

Apesar de não se tratar de 
uma decisão em si, a mudança é 

vista como um movimento impor-
tante: “Após um período meio 
morto de Buenos Aires e com o 
assunto meio caído, agora com o 
apoio ao Brasil o tema [de amplia-
ção] foi retomado.”

Em março, em visita ao presi-
dente Donald Trump, Bolsonaro fez 
algumas concessões, como a libe-
ração de vistos para americanos 
sem reciprocidade, e, em troca, o 
norte-americano cedeu em alguns 
pontos, especialmente ao apoiar a 
entrada do Brasil na OCDE.

STF tem maioria para
criminalizar homofobia

Guedes: reforma 
deve ser aprovada 

em 90 dias

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse ontem (23) 
que a reforma da Previdência 
deverá ser aprovada dentro de 
60 a 90 dias, pelo Congresso 
Nacional. O ministro ressaltou 
que está otimista quanto a uma 
tramitação rápida das novas 
normas que vão alterar o sis-
tema de aposentadoria no País. 
“Acho que 60 a 90 dias isso 
[reforma da Previdência] está 
passado e nós vamos entrar 
em uma agenda extraordina-
riamente positiva”, disse. “O 
que eu sinto lá [no Congresso 
Nacional] é que está havendo 
enorme colaboração. [Sinto] o 
senso da classe política de que 
isso é uma missão impor tante, 
uma tarefa impor tante, e que 
eles vão estar à altura da res-
ponsabilidade que o momento 
exige. Essa é minha sensa-
ção”, acrescentou.

O STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) formou ontem (23) maioria 
de seis votos a favor da crimi-
nalização da homofobia como 
forma de racismo. Apesar do 
placar da votação, o julgamento 
foi suspenso e será retomado no 
dia 5 de junho. Até o momento, 
a Corte está declarando a omis-
são do Congresso em aprovar a 
matéria e determinado que o 
crime de racismo seja enqua-
drado nos casos de agressões 
contra o público LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais, transexuais e 
travestis) até que a norma seja 
aprovada pelo Parlamento. 

O julgamento começou em 
fevereiro e foi retomado ontem 
com as manifestações da minis-
tra Rosa Weber e do ministro 
Luiz Fux, também favoráveis à 
criminalização. Com os votos 

de Weber e Fux, ficou formada a 
maioria com os votos de Edson 
Fachin, Alexandre de Moraes, 
Luís Rober to Barroso, além do 
relator, Celso de Mello. 

O caso é discutido na Ação a 
Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão nº 26 e no Mandado de 
Injunção nº 4.733, ações protoco-
ladas pelo PPS e pela ABGLT (Asso-
ciação Brasileiras de Gays, Lésbi-
cas e Transgêneros) e das quais 
são relatores os ministros Celso 
de Mello e Edson Fachin.

As entidades defendem que a 
minoria LGBT deve ser incluída 
no conceito de “raça social”, 
e os agressores, punidos na 
forma do crime de racismo, cuja 
conduta é inafiançável e impres-
critível. A pena varia entre um 
e cinco anos de reclusão, de 
acordo com a conduta.
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Cancelado edital da Zona Azul
A Prefeitura Municipal de 

Umuarama cancelou o edital para 
contratação de empresa que irá 
gerenciar o sistema de estaciona-
mento rotativo na cidade.

O texto deverá ser readequado 
pela Procuradoria Jurídica do Muni-
cípio, atendendo aos apontamen-
tos feitos por empresas interes-
sadas na disputa. As sugestões 
foram acatadas pela comissão de 
licitação do município.

A Prefeitura cancelou o edital 
de concorrência nº 04/2019, que 
teria propostas aber tas nesta 
quinta-feira, 23, para estabele-
cer a concessão da exploração 
do serviço público de estaciona-
mento rotativo para a melhoria da 
mobilidade urbana. Ainda não há 
data para o novo edital.

A concessão contempla a 
implantação, operação, gestão, 
distribuição de créditos de Zona 
Azul Digital (ZAD), disponibiliza-
ção de tecnologia aos munícipes 
através de aplicativo digital e a 
manutenção de todos os elemen-
tos do sistema.

Compreende ainda, o apoio à 
fiscalização – que será execu-
tada exclusivamente pelos Agen-
tes de Trânsito do município, 
visando preser var os direitos 

Rescisão contratual
O contrato de prestação de serviço foi rescindido com a empresa 

Caiuá Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda. no dia 5 de abril 
desde ano. Segundo o Poder Executivo, a decisão foi tomada após reite-
radas notificações do município à empresa para que não fossem emiti-

dos avisos de irregularidades.
A Lei nº 3.398/2009, que instituiu o sistema, indica que a fiscalização 

deveria ser realizada por funcionários da empresa vencedora da licitação, 
no entanto, de acordo com redação do edital “tendo em vista o vencimento 

do referido contrato e demanda judicial, o município decidiu fazer altera-
ções no sistema, chamando para si a responsabilidade da fiscalização do 
estacionamento rotativo de acordo com a legislação vigente. Todavia, o 
município de Umuarama não dispõe de profissionais para a execução do 

serviço, havendo a necessidade de contratação”.

do cidadão e o cumprimento 
da rotatividade nas vagas, bem 
como o controle e aferição de 
uso remunerado das vagas de 
estacionamento rotativo nas 
vias, áreas e logradouros públi-
cos de Umuarama.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
Em maio deste ano foi em diá-

rio oficial, termo de referência 
para contratação de serviços atra-
vés de Processo Seletivo Simpli-
ficado (PSS) para dez agentes de 
estacionamento rotativo. Foram 
abertas nove vagas de ampla con-
corrência para agentes de auto-
ridade de trânsito. Uma vaga é 
para pessoa deficiente física. A 

função de tais servidores é emitir 
avisos de irregularidade. O geren-
ciamento da Zona Azul será feito 
por uma empresa, também con-
tratada via novo edital, que irá 
implantar o sistema, comerciali-
zar os créditos e disponibilizar um 
aplicativo para os motoristas.

De acordo com o prefeito 
Celso Pozzobom, não haverá 
mais car tões e a fiscalização 
será realizada pela empresa 
contratada, através de motos 
com sistema de câmeras. Os 
trabalhadores contratados no 
PSS farão o aviso quando hou-
ver veículos estacionados de 
forma irregular.
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É HOJE
Começa hoje – e vai até domingo 
– a quarta edição do Feirão de 
Veículos Sicredi Aciu, no Parque de 
Exposições Darío Pimenta Nóbrega, 
com a participação de pelo menos 
20 empresas, entre concessionárias, 
garagens e revendedoras, que devem 
disponibilizar mais de 300 veículos, 
entre carros, utilitários, motos, barcos 
e jetskys. Na sexta-feira será das 9h 
às 18h. No sábado (25), da mesma 
forma, das 9h às 18h. Por fim, no 
domingo (26) o atendimento vai ser 
das 9h até às 15h.

OBJETIVO
Tradicionalmente, a cerimônia de 
posse do presidente e da Diretoria 
Executiva da Aciu, são realizadas em 
um jantar de gala. São, inegavelmente, 
eventos marcantes, porém o custo 
de produção é bastante alto. Como já 
noticiado, a Aciu comprou um terreno 
onde deve ser construída sua sede 
própria, então o foco total da Diretoria 
está justamente na reserva de recursos 
para que o objetivo seja alcançado com 
a maior brevidade possível. Desta forma, 
a Aciu informa que, em respeito a seus 
associados, não haverá jantar de posse 
desta nova Diretoria Executiva, Diretoria 
Setorial e Conselhos. A cerimônia oficial 
de posse será realizada na Câmara de 
Vereadores de Umuarama, no dia 18 de 
junho de 2019, às 20h, quando serão 
convidados associados, autoridades, 
imprensa e familiares.

JUNTOS
A próxima reunião de associados Aciu 
será quarta-feira que vem, dia 29, às 
7h45 com café da manhã. A convidada 
deste mês é a advogada Érica Peteno 
Kovalechen, que vai falar sobre o tema 
“Atualizações Trabalhistas no Âmbito 
Municipal”, abordando temas como 
horário de atendimento, reflexos 

trabalhistas e outros pontos importantes 
a serem considerados pelo empresário.

AVEC
O engenheiro de segurança no trabalho 
Pablo Copceski também vai participar 
da reunião de associados Aciu quarta-
feira. Ele aborda o atualíssimo tema 
“e-Social: Sua Empresa Está Preparada?”, 
destacando todos os (muitos) documentos 
que as empresas devem produzir para 
prestar conta com o Governo Federal.

TOGETHER
A entrada para a reunião de associados 
Aciu é gratuita, porém a entidade 
sugere que os participantes doem um 
quilo de alimento não perecível ou uma 
caixinha de leite, que serão repassados 
a entidades beneficentes. Para mais 
informações e reservas de vagas é só ligar 
para (44) 3621-6700 e falar com o Rafael. 
Você também pode enviar e-mail para 
contato@aciupr.com.br.

SAÚDE!
Imperdível: sábado agora, dia 25 de 
maio, é o Dia do Chopp Sem Imposto, 
uma promoção do pessoal do Conjove 
(Conselho do Jovem Empresário da Aciu) 
em parceria com o Pimenta Doce. A partir 
das 18h a choperia abre suas portas e vai 
vender o chopp puro malte por apenas 
R$ 2,20. Isso mesmo: R$ 2,20 cada chopp 
puro malte de 300 ml. O Pimenta fica na 
avenida Maringá nº 5110.

ÂNIMO
A administradora e coach Michelle 
Rocco Piffer apresenta a top palestra 
“Profissional de Excelência” nesta 
segunda-feira, dia 27 de maio, às 19h no 
Monttana Bistrô, com vagas limitadas. 
Vale destacar que associados Aciu têm 8% 
de desconto. Após a palestra será servido 
um super jantar Monttana, já incluído no 

valor da entrada. As reservas devem ser 
feitas pelo telefone (44) 99976-5615, 
com Natália.

VIZINHOS
O consultor Adriano Rodrigues 
apresenta a capacitação “Cadê o 
Lucro do Meu Negócio?”, especial 
para as empresas associadas à Aciu 
do município de Perobal. O evento 
será dia 13 de junho, às 19h no Salão 
Paroquial, com entrada gratuita. As 
presenças podem ser confirmadas 
pelo telefone (44) 3621-6700, falar 
com a Camila ou Rafael.

ROÇA
O Emater realiza neste sábado, dia 25 
de maio, o tradicional “Dia de Campo” 
- Estratégias para uma pecuária 
lucrativa. O evento será das 8h às 
13h30 na Fazenda HP. As inscrições 
devem ser feitas pelo e-mail 
diadecampo1@outlook.com.

ZOOM
* Ivone Cabreira Scarmagnanni Rezende 
completou esta semana 10 anos de 
serviços prestados à Aciu. É ela quem 
cuida de tudo por lá: desde o delicioso 
café até a limpeza e organização geral 
da entidade. Parabéns!

* Quinta-feira, dia 29, é o Dia do 
Desafio, momento de lembrar a 
importância de fazer atividades físicas, 
mesmo as mais leves. Anime-se e 
coloque todo mundo mara se mexer!

* Dia 28 agora acontece em Umuarama 
o Fórum das Entidades, para 
fortalecimento do terceiro setor. Será 
no auditório da Sociedade Rural e a 
Aciu vai marcar presença.

FOCO
Criança aprende por exemplos. Se 
junto de seu filho você estaciona em 
fila tripla, para em vagas de deficientes, 
corta fila, não devolve troco recebido 
a mais, humilha serviçais e fala mal 
de seus amigos, tenha certeza de 
que estará autorizando-o a agir da 
mesma maneira, pois você é a fonte 
de conhecimento mais importante 
dele. Lembre-se: o mundo melhor 
começa com suas boas ações. Traga 
suas boas ideias para Aciu, pois aqui 
é a Casa do Empresário.
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Os vereadores Deyb-
son Bitencour t, Jones 
Vivi, Ana Novais e Mateus 
Barreto, protocolaram na 
Câmara Municipal de 
Umuarama, requerimento 
solicitando informações 
sobre os trabalhos reali-
zados pela Administração 
de Cemitérios e Serviços 
Funerários – Acesf.

A finalidade é verificar 
algumas denúncias de 
que empresas particula-
res estariam realizando 
funções que deveriam ser 
exclusivamente da Acesf.

De acordo com o 
Deybson Bitencourt, as 
denúncias se referem 
ao transporte de corpos 
para outros municípios e, 
por conta disso, foi solici-
tada informação referente 

Acesf é alvo de
denúncias e fiscalização

à quantidade de viagens 
feitas pela autarquia 
desde o ano de 2017.

Os valores cobrados 
na tabela de preços sobre 
produtos e serviços pres-
tados e principalmente, 
se existe algum termo 
de cooperação firmado 
entre a Acesf e empre-
sas privadas de planos 
funerários em relação ao 
dispositivo legal citado.

No documento é soli-
citada também pelos 
vereadores uma cópia do 
termo de compromisso 
número 14.453, além de 
todos os termos de com-
promissos firmados entre 
a autarquia e empresas 
par ticulares na gestão 
que se iniciou em 2017.

Pa ra  ve r i f i ca r  a 

veracidade das informa-
ções que vierem a ser 
repassadas pela Acesf, 
Bitencour t explica que 
pediu através do docu-
mento, uma relação dos 
veículos que compõe 
a frota da autarquia, 
bem como registros dos 
controles de bordo e a 
relação dos servidores 
lotados na Acesf e suas 
respectivas funções.

Os vereadores pedem 
informações sobre valo-
res gastos com despesas 
em diárias de viagens e 
reembolsos aos servido-
res e em quais ocasiões 
foram concedidas.

Deybson cita no texto 
que o requerimento tem 
finalidade fiscalizató-
ria, função que deve 

ser  exerc ida pe los 
parlamentares.

Tal requerimento será 
colocado em pauta na 
sessão ordinária da pró-
xima segunda-feira (27) e, 
se aprovado, será enviado 
ao Poder Executivo.

VEREADOR recebeu denúncias 
e protocolou requerimento pedindo 
informações da autarquia

DIVULGAÇÃO

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/19 821,50 -3,00 -6,2%
FARELO jul/19 297,20 -1,10 -2,4%
MILHO jul/19 389,75 -4,75 8,2%
TRIGO jul/19 470,25 -2,50 5,7%

Ações % R$
Petrobras PN -1,71% 25,84 
Vale ON +0,76% 47,82 
ItauUnibanco PN -0,21% 33,53 
Natura ON -8,54% 56,25 
Smiles ON +5,72% 43,97 
B2W Digital ON -5,41% 31,50

IBOVESPA: -0,48% 93.910 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 69,13 0,4% 3,0% 68,50
MILHO 26,81 1,9% 1,1% 26,50
TRIGO 46,05 0,0% -1,8% 46,50
BOI GORDO 150,22 0,3% -1,1% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 109,58
Libra est. 0,7895
Euro 0,8952
Peso arg. 45,08

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 4,0460 4,0470 +3,2%

PTAX  (BC) +0,7% 4,0507 4,0513 +2,7%

PARALELO -0,2% 3,9700 4,2700 +3,1%

TURISMO -0,2% 3,9700 4,2500 +3,2%

EURO +0,8% 4,5246 4,5257 +2,4%

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

DÓLAR 23/05

Iene R$ 0,0370
Libra est. R$ 5,13
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.550,63 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/05

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 23/05 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 23/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 74,50 0,7% 5,7%
SOJA Paranaguá 80,50 0,0% 6,6%
MILHO Cascavel 30,00 5,3% -3,2%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

 

Em Umuarama, 
o trânsito ma-

tou sete pesso-
as de janeiro a 
março de 2019; 
cinco eram mo-

tociclistas. 
 

Vamos           
juntos           

reduzir as 
mortes no 
trânsito.  

Principais causas 
de acidentes: 

Excesso de velocidade 

Embriaguez na       
direção 

Imprudência 

Desrespeito à            
sinalização 

Falta de atenção. 

Faça a sua 

parte por um        

trânsito mais 

seguro. 

A Diretoria de Trânsito de 
Umuarama (Umutrans) começou 
a instalar o primeiro lote dos 60 
pontos de ônibus com cadeiras e 
abrigos adquiridos pela Prefeitura, 
por meio de licitação. Desde o iní-
cio da semana, a empresa contra-
tada pelo município está concre-
tando as bases que vão receber 
as cabines, nos próximos dias.

Inicialmente serão instala-
dos 20 pontos de ônibus na 
região central da cidade. “Os 
demais lotes serão implantados 
na sequência, para atender ao 
máximo possível de usuários no 
menor tempo possível”, disse o 
prefeito Celso Pozzobom. “Este 
é um investimento para dar 
mais confor to e segurança para 
os usuários do transpor te cole-
tivo”, apontou.

Os pontos seguem o planeja-
mento estabelecido pelo Plano de 
Mobilidade Urbana e padrões de 
acessibilidade. “Existe um deficit 
nesta área, que ficou abandonada 
por muitos anos. As discussões 
do plano de mobilidade aponta-
ram a deficiência e o prefeito 
determinou a aquisição dos pon-
tos de ônibus para a solução do 
problema. Em seguida haverá 
mais investimentos para melho-
rar as condições do transpor te 
coletivo urbano”, comentou.

CINCO ACENTOS
Os pontos de ônibus contam 

com cinco assentos (um deles 
reservado a pessoas obesas e 
outro para gestantes, pessoas com 
crianças de colo, com mobilidade 
reduzida ou idosos). Eles são mon-
tados em estrutura de tubos galva-
nizados, com fechamento em vidro 
temperado, cobertura e policarbo-
nato alveolar, espaço publicitário 

Novos pontos de ônibus
e identificados com o brasão do 
município. Os bancos, em formato 

anatômicos, são compostos de 
material plástico/fibra.
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Homem morre em
acidente na PR-486

O Instituto Médico-Legal (IML) 
de Umuarama identificou a vítima 
de um acidente na rodovia PR-486 
como Jair Coelho, 68 anos. Ele con-
duzia um veículo utilitário quando 
colidiu contra um caminhão.

A colisão ocorreu na manhã 
da quinta-feira (23), entre os 
municípios de Brasilândia do Sul 
e Alto Piquiri.

Um caminhão com placas de 
Umuarama tentava acessar a via 
quando a van bateu em sua lateral. 
Com o impacto o veículo foi jogado 
para fora da pista e a carreta ficou 
parada no acostamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros 
de Umuarama e Samu da região 
foram acionadas e seguiram até o 
local para socorrer a vítima, porém, 
devido à violência do choque, Coe-
lho não resistiu e morreu no local.

Patrulheiros rodoviários esta-
duais também se dirigiram até lá 
e verificaram que os dois veículos 
seguiam no sentido a Umuarama 
quando aconteceu a colisão.

Peritos do Instituto de Crimi-
nalística de Umuarama foram ao 
local e fizeram um levantamento 

da cena e um relatório será 
enviado à Polícia Civil, responsá-
vel pela investigação referente à 
violenta mor te. O corpo de coe-
lho foi trasladado ao Instituto 
Médico Legal (IML) de Umua-
rama, onde foi necropsiado. 
Familiares da vítima estiveram no 
IML no início da tarde da quinta-
-feira para os procedimentos de 

reconhecimento e liberação do 
corpo, bem como o traslado para 
Londrina, onde a vítima residia.

A van conduzida por coelho foi 
recolhida ao pátio da PRE de Assis 
Chateaubriand.

Ainda conforme informou a PRE 
é possível que a Polícia Civil (PC) 
abra inquérito para apurar as cau-
sas do acidente.

MOTORISTA de Van morre em acidente após choque contra caminhão

DIVULGAÇÃO

Colisão no trevo do Cedro resulta em capotamento
Uma colisão traseira, seguida 

de capotamento, foi registrada por 
volta das 11h da quinta-feira (23) 
na rodovia PR-323, em Perobal. O 
acidente envolveu um Ford Ka, de 
cor vermelha e uma picape Mon-
tana de cor branca.

De acordo com a Polícia Rodo-
viária Estadual (PRE) de Iporã, o 
automóvel seguia pela rodovia 

e, no trevo de Cedro, o condutor 
desacelerou para passar sobre um 
redutor de velocidade. O motorista 
da picape vinha logo atrás e pos-
sivelmente não tenha conseguido 
frear a tempo de evitar a colisão.

A Montana bateu atrás do 
outro veículo. Com o impacto, o 
Ford Ka foi arremessado para um 
barranco e parou num matagal às 

margens da pista.
Uma equipe do Samu de Cafezal 

do Sul foi acionada para socorrer o 
condutor do Ka, que se queixava de 
dores no peito. De acordo com os 
enfermeiros, Mauro Luiz, 50 anos, 
foi encaminhado ao hospital Cemil de 
Umuarama sem ferimentos graves.

A PRE fez um levantamento do 
acidente.
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Derrota deixa Afsu no
limite da classificação
Na quar ta-feira (22), o Afsu 

Umuarama Futsal perdeu para o 
Marreco Futsal por 3 a 1, no Giná-
sio Arrudão, em Francisco Beltrão. 
O jogo foi válido pela 10ª rodada 
do Campeonato Paranaense Série 
Ouro.

Jogando fora de casa, o Afsu 
conseguiu diminuir o placar, com 
gol do Augusto, capitão do time, 
que balançou a rede aos 8 minutos 
do segundo tempo.

Com o resultado, a equipe do 
técnico Nei Victor, fica estagnada 
nos 11 pontos, sendo o oitavo 
colocado (limite da classificação), 
com 37% de aproveitamento.

Já o Marreco que estava em 
quinto lugar, subiu para o 3º colo-
cado, tendo 22 pontos conquis-
tados e 72% de aproveitamento, 
ficando atrás apenas do líder Cas-
cavel e do vice Pato Branco.

O próximo confronto do Afsu 
será em casa, no Ginásio Amário 
Vieira da Costa, às 20h30, no dia 

1º de junho, contra o Dois Vizinhos 
Futsal, que atualmente está 7º 
lugar com 13 pontos.

ADOLFO PEGORARO

O único gol do Afsu, foi marcado por Augusto

Copa Amizade de Futebol 
começa neste domingo

Começa domingo (26) a 1ª 
Copa Amizade de Futebol Mascu-
lino Adulto. Serão nove equipes 
disputando as categorias titular e 
aspirante.

De acordo com a Secretaria 
de Esporte e Lazer de Umuarama 
(Smel), a expectativa do campeo-
nato é de bons jogos, com equilí-
brio técnico. A maioria dos atletas 
envolvidos, já está participando 
de campeonatos promovidos pela 
secretaria, entre eles o Citadino, a 
Copa Master e a Virada Esportiva.

A primeira rodada de domingo 

será simultânea em dois campos 
de futebol.

Na Arena Serra dos Dourados, 
às 14h30, Aceru e Serra dos Dou-
rados disputam na categoria aspi-
rante. Em seguida às 16h, os dois 
times voltam a campo para compe-
tir pela titular.

Os outros jogos acontecem na 
Arena Santa Cruz, com a disputa 
entre União Carbonera e Ki Delicias 
Salgados Santa Cruz, às 14h30 
pela categoria aspirante. Às 16h, 
os times se enfrentam pela cate-
goria titular.

Taekwondo de 
Umuarama é 9º 
no Campeonato 

Paranaense
No último final de semana 

(17 a 19), Londrina foi sede da 
37ª edição do Campeonato Para-
naense de Taekwondo. As dispu-
tas foram realizadas pela Fede-
ração Paranaense de Taekwondo 
(FPTKD). O torneio reuniu 55 
associações de Taekwondo e teve 
a participação de 714 atletas. 
Na classificação geral a escola 
Maycon Piva Taekwondo de 
Umuarama ficou em 9º lugar, que 
somou 46 pontos. Os 14 atletas 
de Umuarama voltaram para casa 
com 17 medalhas.
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Árbitra de Goioerê
apita no Brasileirão

A árbitra Edina Alves, de 
Goioerê, foi escalda para apitar a 
partida entre CSA e Goiás, pela 
Série A do Brasileirão. O embate 
acontece na próxima segunda-feira 
(27), às 20h.

A escalação da goioerense 
representa um momento histó-
rico para o futebol brasileiro. Após 
quase 14 anos, uma mulher vol-
tará a apitar um jogo de futebol da 
Série A do Brasileirão.

A última par tida da Série A 
arbitrada por uma mulher foi em 
2005, no duelo entre For taleza 
e Paysandu, pelo segundo turno. 
A responsável pelo jogo foi Sil-
via Regina, que acompanhará de 
perto o confronto deste domingo. 
A ex-árbitra será a supervisora do 
VAR (árbitro de vídeo) no estádio 
Rei Pelé, em Maceió.

A escalação de Edina foi 
apontada por Leonardo Gaciba, 

presidente da Comissão de Arbi-
tragem da CBF, como um marco 
para a arbitragem brasileira. Mas, 
além disso, como um momento 
merecido pela árbitra de Goioerê.

“Eu só consigo ver meus árbi-
tros como pessoas iguais. Acho 
que ela serve como exemplo não 
só para mulheres, mas para todos. 
A Edina era bandeira, abriu mão do 
escudo da FIFA, de árbitra interna-
cional, porque tinha o sonho de 
ser árbitra central. Então, ela vol-
tou às categorias de base, come-
çou a apitar na base, largando o 
escudo internacional de auxiliar. 
Ela já conseguiu alcançar o quadro 
internacional como árbitra central 
e, hoje, está chegando na Série A. 
Para mim, ela é um exemplo para 
todo mundo”, destacou.

Ao lado de Edina, estará a assis-
tente Neuza Back, que irá com ela 
na Copa do Mundo da França 2019. 

Tatiane Camargo, a auxiliar que com-
pleta o trio do Mundial Feminino, 
está se recuperando de uma lesão e 
não foi escalada. Mas o outro assis-
tente da partida também tem pedi-
gree de Mundial: Emerson Augusto 
de Carvalho, que foi auxiliar durante 
a Copa da Rússia, em 2018.

A escalação da árbitra de Goioerê representa um 
momento histórico para o futebol brasileiro

ALEX GRIMM/FIFA

Hamilton lidera treino com dobradinha
No próximo domingo (26), às 

10h de (de Brasília) acontece a 6ª 
etapa da Formula 1, desta vez será 
no GP de Mônaco.

No treino livre realizado ontem 
(23), a disputada foi bastante aper-
tada entre os pilotos da Mercedes, 
Lewis Hamilton cravou 1m11s118 
e superou Valtteri Bottas por ape-
nas 0s081. Dona de cinco dobradi-
nhas em cinco corridas em 2019, a 
Mercedes aniquilou a concorrência, 
e o terceiro colocado Sebastian 
Vettel, da Ferrari, ficou a 0s763 
da melhor marca do inglês.

Tanto Hamilton quanto Bottas 

mostraram as armas com as quais 
pretendem levar a melhor em 
Mônaco. Em diversos momentos, 
os dois andaram no limite, com o 
finlandês subindo com força nas 
zebras e raspando nos muros, e 

o inglês quase batendo no “S” da 
Piscina e dando uma escapada na 
Saint Devote.

O terceiro e último treino livre 
para o GP de Mônaco, acontece 
amanhã (25), às 7h (de Brasília).

HAMILTON supera Bottas em duelo apertado em Mônaco

BORIS HORVAT/ AFP
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e não lembra de nenhuma criança. Mirela diz 
a Luca que só fez aquilo para despistar Gabi. 
Filipa acusa Paola de trocar o spray por tinta 
e ter estragado sua participação no concurso.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Na gravadora, Vicente avisa a banda que 

a música “Na Hora H” será cantada em dupla 
com Joaquim. Isabela e Priscila terão que 
fazer teste com ele. Omar fura o pneu do carro de 
Pedro para se vingar de Téo, Mateus e Dóris. Nina 
tenta fazer com que Helena e o pastor namorem. 
Rebeca vê Otávio com a modelo no restaurante e 
vai embora chateada. Safi ra fi ca satisfeita e se une 
a eles no almoço. Fiorina e Giuseppe aparecem 
na praça para vender macarronada e pipoca para 
também ajudar a ONG mães da Sé. 

entram em um embate com Dulce. Dulce atira 
contra Vicente e ateia fogo na casa. Maria 
recebe notícias da família e afi rma que encon-
trará suas sobrinhas.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
O CLP coloca uma caixa de doações na 

padaria de Durval para arrecadar donativos 
e conseguirem recuperar a casa de Arlete e 
ajudar Gleyce. Provocada por Gabi na escola, 
Mirela diz que gosta mesmo é de Luca e o 
beija na frente de todos. O menino fi ca feliz. 
O comprador dos doces de Nanci não se iden-
tifi ca e ela fi ca confusa, mas feliz por que con-
seguiu vendê-los. Lindomar volta a trabalhar 

 MALHAÇÃO 
Rita se afasta de Filipe. Carla discute com 

Thiago. Camelo chega com sua turma à ONG, 
e Daniel não gosta. Jaqueline tenta conven-
cer Cléber a reatar com Anjinha. Rita chega 
à casa de Guga e causa um constrangimento 
na família do rapaz. Aparecida conta para 
Lara que Filipe deixou Rita brincar com Nina. 
Rita confi dencia a Guga que Filipe a beijou. 
Lara fala com Joaquim sobre a aproximação 
de Filipe e Rita. Filipe fi ca apreensivo quando 
Martinha o questiona sobre Rita. 

ÓRFÃOS DA TERRA 
Cibele conhece Dalila/Basma e descon-

fi a de seu comportamento. Missade convida 
a empresária síria para almoçar em sua casa 
e pede ajuda a Rania. Sara acorda do trauma 
e não reconhece Ali. Dalila instrui Paul para os 
próximos passos de seu plano. Rania lembra 
de Soraia ao ver Dalila/Basma e se emociona. 
Zuleika explica para Marie por que não quer 
ter um fi lho com Almeidinha. Ali sofre com 
o desprezo de Sara. Dalila/Basma conhece 
Raduan. Sara pede para Abner fi car perto 
dela. Ali lamenta o afastamento de Sara, e 
Muna o consola. Ali termina seu noivado com 
Latifa e se declara para Sara. Rania olha fotos 
antigas de Soraia e fala com Miguel sobre a 
semelhança com Dalila/Basma. Laila conta 
para Jamil o que Dalila/Basma lhe revelou. 
Dalila demonstra para Paul todo o ódio que 
sente por Laila.

A DONA DO PEDAÇO
Gladys e Lyris demitem Maria e Régis a 

leva para casa. Marlene avisa ao Padre da 
gravidez de Maria, que pede notícias de Ama-
deu. O advogado de Otávio e Beatriz explica o 
que eles precisam fazer para adotar Virgínia. A 
Madre superiora do convento manda continuar 
as buscas pela família de Fabiana. Dorotéia 
e a família entram na casa de Marlene atraí-
dos pelo bolo de Maria. Eusébio sugere que 
Maria venda seus bolos. Amadeu desperta e 
entende o seu estado de saúde. Dulce decide 
ir à casa dos Matheus para cobrar notícias 
sobre Zenaide e as netas. Miroel e Ticiana 
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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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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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Mercedes descobre que Dandara teve 
acesso à fita com a gravação de Nicole

Em “Verão 90”, Janaína fi ca surpresa ao ver Vanessa na casa de Jerônimo, e se decep-
ciona com o fi lho. Mercedes ameaça prejudicar o noivo da babá Tânia, caso a funcionária não 
ajude a separar Gisela de Patrick. Lidiane pede a Figueirinha para seguir Manu e Jofre. Catraca 

confessa a Diego que contou a Jerônimo sobre o interesse da Doré na receita de Janaína. Merce-
des descobre que Dandara teve acesso à fi ta com a gravação de Nicole, e pede a Jerônimo que 
planeje a separação da nora e Quinzinho. Gisela fl agra Tânia no apartamento de Patrick e fi ca 

possessa. Janaína agride Jerônimo. Lidiane observa Manu com João.
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Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil 
e o favor será devolvido. Você vai acabar tendo 
algumas conversas muito positivas, o que lhe 
trará o ânimo que você sentia que faltava.

Não adianta tentar impor sua visão das coisas, 
fi que aberto e fl exível às necessidades de outras 
pessoas. A relativa calma que reina hoje vai per-
mitir que você faça algumas mudanças que fariam 
maravilhas para seus níveis de energia - aproveite 
ao máximo esta oportunidade!
Seu otimismo é claramente sentido por aque-
les que o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo 
ao seu redor. Você está saudável, terá refl exos 
melhores e se sentirá mais leve.

O clima poderia ser tenso no aspecto emocio-
nal. Você vai encontrar um equilíbrio, então 
começar a pensar. As circunstâncias são uma 
razão para manter sua vida privada separada. 
Não há nuvens à vista.

Algo novo está vindo em sua direção. Você 
receberá uma boa notícia que se encaixa 
perfeitamente com seus planos. Você precisa 
trabalhar na tonifi cação de seus músculos, isso 
vai ajudar a harmonizar as suas energias.

Você não sabe por onde começar, isto faz com 
que você se sinta nervoso e hesitante. Espere 
tensões, isso consumirá sua energia nervosa. 
Recarregue as suas baterias através do con-
tato com a água para se livrar do estresse.

A sorte estará com você em seus passos 
hoje. É hora de considerar um investimento 
financeiro,também de repensar o seu orça-
mento. Seus exageros podem gastar suas 
reservas de energia. 

Sua sensibilidade crescente tende a colocá-lo 
muito na defensiva, tente colocar as coisas em 
perspectiva. Você é muito descuidado e precisa 
desacelerar. Você está tentando fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo.   

Você tem ideias concretas, especialmente para 
os seus projetos. A sorte estará do seu lado em 
todas as suas aplicações. Você está em melhor 
forma. Coma mais vegetais.

Sua autoconfi ança vai deixar algumas pessoas 
invejosas e isso poderia levá-lo a mal-enten-
didos. Impulsos inesperados e frenéticos vão 
deixar você cansado, então não exagere no 
entusiasmo físico.

Ela não vai lhe decepcionar, apenas se faça as 
perguntas certas. Você poderia fazer algumas 
mudanças nos seus hábitos alimentares para 
ter equilíbrio. É o momento ideal para começar 
uma dieta e comer mais produtos frescos.

Você vai encontrar uma coisa inesperada em 
comum com alguém ao seu redor. Você foi muito 
rápido para julgar. Você é muito duro consigo 
mesmo e são evidentes os sinais de fadiga que 
você deveria parar de negligenciar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Uso da voz   A docência 
não é uma tarefa fácil. 
Os professores estão 
sempre se comunicando 
e utilizando sua voz, 
muitas vezes, sem 
os devidos cuidados. 
Atento a essa questão, 
a Unipar de Umuarama 
promoveu palestra com 
a fonoaudióloga Julya 
Macedo. Professores de 
todos os cursos foram 
convidados a participar. 
Especialista em voz e 
motricidade orofacial 
pelo Conselho Federal 
de Fonoaudiologia, 
do qual é também 
articuladora nacional 
do Departamento de 
Voz, a profissional 
abordou técnicas de 
desenvolvimento 
da comunicação 
profissional. Segundo 
ela, como a voz é a base 
das nossas relações, 
do nosso contato oral 
com as pessoas, o 
professor deve ter um 
cuidado ainda maior 
para que ela não seja 
prejudicada. 

Arquitetura e 
Engenharia   Palestras, 
oficinas, visitas técnicas 
e o tradicional concurso 
Charrete fizeram parte 
da programação da 
Semana Acadêmica dos 
cursos de Arquitetura e 
Urbanismo e Engenharia 
Civil da Unipar de 
Cascavel. De Brasília foi 
convidado o arquiteto 
Ricardo Meira, para 
falar sobre ‘Como não 
falir seu escritório’. Teve 

ainda outros temas, 
como ‘Desempenho das 
construções à luz da 
NBR 15575’, ‘Paisagismo 
& Carreira’, ‘Concreto 
de alta resistência e 
sustentabilidade’, ‘Talk: 
Rotina de um escritório 
de arquitetura’, 
‘Energias renováveis no 
saneamento - Biogás’, e 
‘Importância das NR-6, 
NR-18 e NR-35 e uso 
de equipamentos de 
segurança’.

Em Curitiba   Visando a 
multidisciplinaridade, a 
integração e agregação 
de conhecimento, os 
cursos de Estética e 
Cosmética e Nutrição, 
Unidade de Francisco 
Beltrão, fizeram 
viagem técnica a 
Curitiba. Lá, estudantes 
e professores 
participaram do 
2° Congresso 
Multidisciplinar em 
Saúde Estética e 7° 
Congresso Brasileiro de 
Nutrição Estética, onde 
apresentaram trabalhos 
científicos. 
Além de enriquecer 
o aprendizado, a 
visita à capital do 
Estado também teve 
o intuito de levar o 
grupo a conhecer as 
novidades das duas 
áreas, estabelecendo 
novas estratégias para 
integralizar as duas 
formações acadêmicas 
em prol da saúde. Dos 
temas apresentados, 
quatro foram 
premiados. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S EDia do Brincar

Para promover a conscientização 
da sociedade, acerca da impor-
tância do brincar como direito das 
crianças, o Núcleo Regional da 
Educação de Umuarama em par-
ceria com os Cursos de Graduação 
de Educação Física e Pedagogia da 
Universidade Paranaense – Unipar, 
realizará na próxima terça-feira 
(28), a mobilização do Dia Interna-
cional do Brincar. Em Umuarama 
as atividades serão planejadas na 
Escola Municipal Professora Anali-
des de Oliveira Caruso, localizada 
no Parque Industrial I, Rua Vicente 
Ferraz de Campos. A ação aconte-
cerá nos 19 municípios judiciados 
ao NRE de Umuarama.
No dia 7 de maio, o NRE realizou 
uma palestra, com professores 
e diretos, onde foi garantido 
o direito de todas as crian-
ças brincarem conforme tema 
sugerido pela ITLA – Associação 
Internacional de Brinquedotecas: 
Brincar é um direito.

Fórum das OSCs
Na próxima terça-feira (28), 
acontece o Fórum das Organi-
zações Sociais de Umuarama 
(OSCs). O evento tem como obje-
tivo apresentar a comunidade às 
entidades sem fins econômicos 
do município. A reunião acontece 
no Parque de Exposição Dário 
Pimenta Nobrega, às 8h.

Vagas na agência
A Agência do Trabalhador de 
Umuarama finaliza a semana 
com mais de 100 vagas disponí-
veis. As oportunidades são para 
costureiro, desenhista industrial 
gráfico, educador infantil de 
nível médio, motorista de auto-
móveis, repositor em supermer-
cado e garçom. Vale ressaltar 
que as vagas estão sujeitas a 
alteração a qualquer momento.  
Os candidatos interessados 
nas vagas devem comparecer a 
agência portando documentos 
básicos, como RG, CPF, PIS e 
Carteira de Trabalho.
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Servidores arrecadam ração
Os servidores munici-

pais da Prefeitura prepa-
raram uma ação solidária 
para ajudar a Sociedade 
de Amparo aos Animais 
de Umuarama (Saau) 
a alimentar os mais de 
1.100 cães e gatos aten-
didos pela entidade. Com 
o título “Não deixe esta 
tigela ficar vazia”, a ação 
visa sensibilizar a comuni-
dade para o cuidado com 
os animais abandonados, 
que são resgatados e tra-
tados pelos voluntários e 
funcionários da Saau.

Para a coleta foram 
preparados dois locais 
de doação fixos e perma-
nentes – já que a cam-
panha não tem prazo de 
duração. Os doadores 
podem entregar ração em 
qualquer quantidade no 

Paço Municipal (Avenida 
Rio Branco, 3717, Centro 
Cívico) e também no pátio 
de máquinas do municí-
pio, que fica na rodovia 
PR-580, no Parque Pri-
meiro de Maio.

Quando as doações atin-
girem certo volume, perio-
dicamente, a ração será 
encaminhada para a Saau, 
de acordo com o diretor 
municipal de Meio Ambiente, 
Matheus Michelan Batista. 
“Desde 2016 o município 
contribui com um auxílio de 
R$ 22 mil mensais para a 
manutenção da entidade e, 
por determinação do prefeito 
Celso Pozzobom, estamos 
estruturando um plano de 
trabalho que prevê o repasse 
de mais R$ 5 mil mensais 
exclusivamente para a cas-
tração de animais de rua 

ou pertencentes a famílias 
comprovadamente caren-
tes”, informou.

O diretor reconhece que 
esse auxílio, porém, ainda 
é insuficiente para garantir 
a alimentação dos animais 
atendidos. “Por isso esta-
mos pedindo o apoio da 
população com doação 
de ração, medicamentos 

e o trabalho voluntário, 
quando possível, no cui-
dado dos cães e gatos. 
Toda a ajuda é impor-
tante para dar um pouco 
de conforto a esses ani-
mais que foram abando-
nados nas ruas da cidade 
e agora estão acolhi-
dos na Saau”, solicitou 
Matheus Batista.

AÇÃO solidária pretende ajudar na alimentação de mais de 1.100 cães e gatos 
atendidos pela entidade

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 1.4 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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