
Paraná vive epidemia 
de dengue
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Receita Estadual encontra 
irregularidades em postos 
de combustíveis de 
Umuarama 

PÁGINA

10

, 28/05/2019
Edição 2351 - Ano VIII

UMUARAMA

Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que de agosto de 2018 até agora 
foram 53 mil casos notificados e oito mil casos confirmados. Além disso, já são 36 

cidades com epidemia e 79 apresentam índices de infestação muito elevados.
A epidemia é confirmada depois que a cidade aponta mais de 300 casos por 100 mil 
habitantes. Em aler ta estão outras 41 cidades – estas registram mais de 100 casos 

por 100 mil habitantes. 

Polícias apreendem 41 
quilos de maconha após 
perseguição pela rodovia 
PR-323 
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Afsu confirma saída de 
dois jogadores da base, e 
a contratação de um novo 
ala fixo 
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Simulação
Durante campanhas realizadas no Maio Amarelo, 

Umutrans simula acidente com morte no centro de 
Umuarama. Intenção das autoridades é conscientizar o 

motorista dos perigos no trânsito. l Pág. 11
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 

Terça

Cheia
19/05 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47

h
h

26 13

Quarta

h
h

21 16

Terça

h
h

23 12 h
h

22 15

Nublado

concurso: 1324

16 18 31 39 42 44
concurso: 2146

concurso: 4962

13 39 53 72 73

concurso: 5383

36.672
10.194
76.007
86.276
41.620

JANEIRO

ABC/RN

concurso: 1807

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

concurso: 1964

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

75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

Quarta

  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
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Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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“É hora de 
paz, diálogo, 

entendi-
mento e objetivi-

dade na aprovação 
da reforma da 
Previdência”.

 O governador de 
São Paulo, João 

Doria Jr., elogiou 
o caráter pacífico 
das manifestações 
deste domingo e des-

tacou a necessidade de 
Executivo, Legislativo e 
demais forças políticas 

centrarem o foco na 
aprovação da reforma 

da Previdência. 

Guto Silva é chefe da Casa Civil do Governo do Paraná 02 09 16 20 42 45 47
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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

 O sudoeste e o oeste do Paraná ganharam mais uma importante 
hidrelétrica, com a entrada em operação da Usina Baixo Iguaçu. 
Construída entre Capanema e Capitão Leônidas Marques por Copel 
e Neoenergia, a usina tem 350 megawatts de potência instalada, 
energia sufi ciente para atender um milhão de pessoas. É mais uma 
demonstração da pujança do nosso Estado.

Como tem destacado o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, 
num ano de recuperação para a economia brasileira, o Paraná vem 
mostrando sua força. A entrega de um empreendimento deste porte, 
com R$ 2,3 bilhões de investimento, é mais uma agenda positiva que 
o nosso Paraná apresenta ao País.

Baixo Iguaçu gerou mais de 3 mil empregos no pico da obra. 
Durante a construção, a Usina realizou convênios com as prefeituras 
na área do entorno para a promoção de benfeitorias nas áreas de 
saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, turismo e lazer.

Entre as ações, destacam-se ampliação de escola pública, cons-
trução de unidade de polícia, instalação de câmeras de segurança, 
compra de equipamentos de saúde e capacitação de empreendedo-
res de turismo. São benefícios importantes para Capanema, Capitão 
Leônidas Marques, Realeza, Planalto e Nova Prata do Iguaçu.

Com geração de energia limpa, Baixo Iguaçu é exemplo de sus-
tentabilidade e também vai ajudar a regular o fl uxo das Cataratas do 
Iguaçu, permitindo uma vazão maior em períodos de seca ou um menor 
fl uxo durante as cheias.

A construção da usina cumpriu rigorosos critérios de preservação 
ambiental e de desenvolvimento social, gerando um modelo sustentável 
que deixa um legado de benefícios para a região.

Vale lembrar que a entrega de Baixo Iguaçu acontece quando outra 
grande usina da região, Salto Caxias, comemora duas décadas de 
inauguração. Instalada em Capitão Leônidas Marques, a Usina Salto 
Caxias foi construída também no Rio Iguaçu e entrou em operação 
em março de 1999.

Vinte anos depois, o sudoeste e o oeste do Estado, terra de gente 
valorosa e trabalhadora, fi nalizam mais uma grande obra, garantindo 
energia para o desenvolvimento do Paraná e do Brasil.  

Parcialmente 
nubladoChuva

Parcialmente 
nubladoChuva
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Balanço na quarta
O secretário de Estado da Fazenda (SEFA), Renê Garcia 
Junior, apresenta amanhã (29), em audiência pública 
no Plenário da Alep, os dados do Governo relativos ao 
cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre 
de 2019. A reunião está marcada para às 14h30. Em 
fevereiro, Garcia Junior apresentou os resultados contábeis 
do PR referentes ao terceiro quadrimestre de 2018. No 
ano passado, as receitas totais do Estado somaram R$ 46,8 
bilhões, sendo R$ 32,1 bilhões provenientes de tributos, 
como ICMS e IPVA.

Parecer 
favorável

O pro jeto de le i 
nº378/2019, do Poder 
Executivo, que altera 
dispositivos da Lei nº 
19.848/2019, que trata 
da reforma de sua organi-
zação básica administra-
tiva, recebeu na segun-
da-feira (27) parecer 
favorável da Comissão 
de Finanças e Tributação 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). Porém, 
o deputado Arilson Chiorato 
(PT) registrou um voto em 
separado, contrário à pro-
posta, argumentando que 
existe um cenário confli-
tuoso no gasto de pessoal. 
“Identifiquei que na execu-
ção financeira do orçamento 
haverá aumento de despe-
sas”, disse o petista.

O deputado Tiago Ama-
ral (PSB), vice-líder do 
Governo, relator da maté-
ria, defendeu o projeto, 
refutando os argumen-
tos levantados. Observou 
que a medida visa garan-
tir o equilíbrio da execu-
ção orçamentária, finan-
ceira e contábil durante 
o exercício financeiro 
de 2019, promovendo 
uma adequada transição 
para a nova organização 
administrativa prevista 
na Lei nº 19.848/2019. 
Na justificativa do pro-
jeto – que tramita em 
regime de urgência – o 
Governo do Estado argu-
menta que está promo-
vendo uma adequada 
transição para a nova 
organização adminis-
trativa prevista na Lei nº 
19.848/2019, “tendo em 
vista que foram verificadas 

algumas inconsistências 
na redação final aprovada 
por essa Assembleia 
Legislativa em relação ao 
texto proposto”. O autor 
se refere ainda à necessi-
dade de revogação da Lei 
nº 15.428/2007, refe-
rente à redução noturna do 
preço de energia elétrica em 
razão da aprovação da Lei 
nº 19.812/2019, que versa 
sobre o mesmo tema.

Ao final do debate, o 
presidente da Comissão, 
deputado Nelson Justus 
(DEM), sugeriu que seja 
encaminhado documento 
ao Governo solicitando 
esclarecimentos em rela-
ção aos questionamentos 
sobre a reforma administra-
tiva apontados por Chiorato.

FUNDO
Também recebeu pare-

cer favorável o projeto 
de lei complementar nº 
3/2019, da Comissão Exe-
cutiva da Alep, revogando 
a Lei Complementar nº 
204/2017, que extingue 
o Fundo de Modernização 
da Assembleia Legisla-
tiva, ao mesmo tempo 
em que repristina (efeito 
pelo qual uma norma 
revogada volta a valer no 
caso de revogação da sua 
revogadora) a Lei Comple-
mentar nº 154/2013, de 
10 de janeiro.

Par ticiparam da reu-
nião, realizada na Sala 
de Reuniões, os deputa-
dos Nelson Justus (DEM), 
presidente da Comissão, 
Arilson Chiorato (PT), 
Emerson Bacil (PSL), 
Tiago Amaral (PSB) e Luiz 
Fernando Guerra (PSL).

Sondagem real
O deputado contou ao Tribuna Hoje News que o PSL 

pretende lançar candidato, mas sua esposa está fora do 
quadro. “Nós não lançamos pesquisa de opinião para 
sondagem. Estamos em conversação com possíveis 

candidatos. Angélica não foi lançada como pré-candidata, 
apenas me ajuda nas atividades de parlamentar, fato que 

chama a atenção”, esclarece Delegado Fernando.

Eleições na rede
Nas redes sociais, são 
lançados pré-candidatos à 
prefeitura de Umuarama. 
Recentemente colunistas 
‘antenados’, podem até 
estar propensos às apostas. 
Citaram a esposa do 
Delegado Fernando como 
provável pré-candidata. 
Seja na intenção de 
‘queimar’ o parlamentar, 
lembrando de outros 
líderes políticos (entre 
eles João Cioni, Alexandre 
Ceranto, Romero Filho e 
Luiz Renato) que lançaram 
representantes, alguns as 
esposas, e não se deram 
bem no passado, 
não importa.

O que importa
É importante esclarecer 
que Angélica Carcel, 
esposa do deputado 
Delegado Fernando 
Ernandes Martins, é 
sua representante em 
Umuarama e o acompanha 
em quase todas as reuniões 
que ele participa na cidade 
e também em municípios 
da região. Ao lado do 
parlamentar, ela se tornou 
seu braço direito e procura 
cuidar dos interesses da 
comunidade, fazendo um 
tipo de ‘ponte’ de contato 
entre a os anseios dos 
moradores de Umuarama 
com o gabinete do 
marido na Alep.

Projeto do PSL 
O PSL pretende lançar candidatos às prefeituras de 
todo o noroeste. “Estamos fazendo as filiações de 
quem tem pretensão em se candidatar. Estamos na 
fase de avaliação, averiguamos tudo”. O prefeito de 
Umuarama Celso Pozzobom não mostrou interesse 
em compor o time que está sendo formado pelo 
parlamentar. “O prefeito não busca aproximação. 
É o único que não foi me procurar e em meu 
gabinete. Sendo assim, é natural que venhamos 
também a lançar candidato a prefeito em 
Umuarama”, encerra o deputado.
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Cida se movimenta

No sábado, 25, Cida Borghetti 
(PP) participou de três eventos 
políticos em Curitiba. Logo cedo, a 
ex-governadora foi à posse da nova 
diretoria do DC (antigo PSDC). O 
maringaense Valter Viana assumiu 
a legenda com a presença do 
presidente nacional, José Maria 
Eymael. Logo depois, Cida esteve na 
convenção do DEM onde reforçou 
o apoio ao prefeito Rafael Greca. À 
tarde, a ex-governadora reuniu mais 
de 300 mulheres de Curitiba, RMC 
e Litoral no evento “Mulheres que 
inspiram Mulheres” do Movimento 
Mulher Progressista.  

Aumento proibido
O prefeito Delegado Caíque (PSDB) 
comemorou a decisão da Justiça 
que impediu o reajuste da tarifa da 
Sanepar em Paranavaí. “Diversas 
vezes fui chamado de aventureiro, 
demagogo e outras coisas que nem 
convém dizer. Porém, isso não me 
fez baixar a cabeça e desistir daquilo 
que sempre tive como propósito: 
defender o cidadão de Paranavaí. 

Essa liminar é a comprovação de 
que fazemos um trabalho sério e 
buscamos aquilo que é justo”, afirma.

Proibido II
A liminar concedida pela Justiça informa 
que em caso de descumprimento da 
decisão, a Sanepar terá uma multa 
diária de R$ 5 mil, podendo chegar ao 
valor máximo total de R$ 500 mil.

Maconha medicinal
O deputado Goura (PDT) promove na 
quarta-feira (29), audiência pública 
sobre o uso medicinal da maconha 
"Mesmo com os resultados promissores 
do uso como medicamento, a 
burocracia, o preconceito e a falta 
de informação ainda são grandes 
obstáculos. É preciso lançar luz no 
debate sobre a regulação da cannabis 
medicinal”, defende Goura. Segundo 
ele, não há motivos para as restrições 
que os beneficiários dos medicamentos 
da maconha enfrentam no Brasil. “É 
uma situação absurda”, diz.
 

Maconha II
Já o STF deve retomar o julgamento da 
descriminalização do porte de drogas no 
começo de junho. O tribunal, conforme 
magistrados, deve descriminalizar o 
porte ao menos da maconha.

Apoio às reformas
Um grupo de entidades lançou 
campanha em apoio às reformas 
propostas pelo governo federal. A 
campanha - que prevê a instalação 
de outdoors em pontos estratégicos 
e banners em sites e redes sociais 

- terá como motes a defesa por 
mudanças no Sistema S e aprovação 
da reforma da Previdência e do 
pacote anticrimes do ministro 
Sérgio Moro (Justiça e Segurança 
Pública). "Apoiar as mudanças 
na previdência, no sistema S e 
combate da violência e corrupção, 
são situações fundamentais para 
o futuro e dia a dia dos cidadãos", 
disse Fábio Aguayo, presidente 
do Sindicato das Empresas de 
Gastronomia, Entretenimento e 
Similares de Curitiba.

Faep eleva o tom
A Faep elevou o tom na defesa do 
setor aeroagrícola contra o projeto 
de lei que visa a proibir a ferramenta 
aérea no Estado. Em editorial, a 
Faep chama a atenção duramente 
para as consequências imediatas 
que a medida provocaria. Entre 
elas, maior dificuldade de controlar 
pragas e doenças e a inviabilidade 
de culturas importantes, com a 
conta chegando na população: 
maior custo de produção = 
alimentos mais caros. “O campo não 
precisa deste retrocesso!!".    

Títulos cancelados
O TSE cancelou 2.486.495 títulos 
de eleitores por ausência nas três 
últimas eleições consecutivas. A 
maioria dos títulos cancelados está 
no Sudeste (1.247.066), seguido do 
Nordeste (412.652), Sul (292.656), 
Norte (252.108), Centro-Oeste 
(207.213) e 74.800 de eleitores 
residentes no exterior. 

Mestrado de Dallagnol
O procurador federal Deltan Dallagnol 
retirou de seu perfil no twitter a 
informação de que é mestre em 
direito por Harvard. No Lattes, consta 
que Dallagnol concluiu nos EUA 
um curso de pós-graduação que foi 
revalidado como mestrado pela UFPR. 
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“Compliance” do Guedes
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, vai implementar uma 
gestão de compliance adaptado 
para gestão pública na pasta, 
tão presente hoje nas grandes 
incorporações privadas. Sob 
orientações da CGU, instituiu 
o Programa de Integridade, o 
Prevenir, para detectar, remediar 
e punir práticas de corrupção, 
fraudes, desvios éticos e de 
conduta. Composta pelos titulares 
da Corregedoria, Ouvidoria, 
Diretoria de Gestão Estratégica, 
Comissão de Ética e Assessoria 
Especial de Controle Interno, a 
Comissão Executiva do Prevenir 
fará reuniões quinzenais e, entre 
outras atribuições, atuará na 
identificação e tratamento dos 
riscos à integridade no âmbito das 
unidades da pasta.

Turma da fumaça
Já o Ministério da Justiça, logo 
ele!, está reticente em divulgar 
os nomes dos integrantes do 
Grupo de Trabalho que estuda 
efeitos da redução da carga 
tributária do cigarro.

Agora, vai
A presidente do TSE, ministra 
Rosa Weber, oficiou o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, da 
incorporação do PRP ao Patriota 
- o que salvou este da degola da 
Barreira.

Futuro ex
Com expulsão certa no PSDB, 
a médio prazo, o deputado e 
ex-presidenciável Aécio Neves 
pode ir parar no Cidadania, 
ex-PPS. Há outras opções - 
e convites.

Boletim...
O contingenciamento do governo 
na Educação levantado em pesquisa 
pelo Psol da Câmara Federal, 
segundo o partido, compromete 
também a implantação de vários 
novos campi de universidades 
federais, todos no Norte e Nordeste.

...no vermelho
De acordo com os dados: R$ 7,3 
milhões (37% do total) foram 
cortados da implementação da 
Universidade Federal do Oeste da 
Bahia; R$ 8,1 milhões (36%) da 
Universidade Federal do Cariri; R$ 
5,5 milhões (35%) da Universidade 
Federal do Sul da Bahia;  e R$ 6,7 
milhões (37%)  da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará. 

Que novidade!
Previsto para ser apresentado em 
julho, o parecer final da CPI de 
Brumadinho no Senado vai pedir 
o indiciamento de ex-diretores e 
funcionários da mineradora Vale 
S.A. pelo rompimento da Barragem 
de Córrego do Feijão. O relator da 
comissão, senador Carlos Viana 
(PSD-MG), sustenta que “provas 
técnicas”, colhidas até agora pela 
CPI, já apontam os responsáveis pelo 
desastre que matou 270 pessoas. A 
Polícia já sabia disso.

Encara aí
A comissão aprovou requerimento 
para acareação entre seis funcionários 
e ex-diretores da Vale: o ex-presidente 
Fábio Schvartsman rechaçou, via 
defesa, mas terá de aparecer.

Barrada no frevo
A prefeita de Caruaru, Raquel Lyra 
(PSDB), come o pão que o diabo 
amassou. Ex-aliada do governador 

Paulo Câmara, até ser expulsa do 
PSB por ele em 2016, pena para 
conseguir audiência com ele para 
tratar dos assuntos do município. A 
assessoria do Palácio diz que não há 
agenda desde dezembro de 2018.

Chope no copo
O Congresso ganhou a frente de 
deputados e senadores em defesa 
da indústria brasileira de bebidas. 
O objetivo do grupo, segundo seu 
presidente, Fausto Pinato (PP-SP), 
é defender a igualdade tributária e 
concorrencial entre os produtores 
nacionais e as multinacionais 
estrangeiras que tem recebido 
grande beneficio fiscal do governo.

Tributo no copo
Os cervejeiros artesanais pagam, 
acredite, até 60% de impostos 
sobre seus produtos – enquanto 
as grandes fabricantes são 
beneficiados. A Associação 
Brasileira de Cerveja Artesanal se 
fortalece nessa pauta, com mais de 
800 pequenos e médios fabricantes 
no País, conta o diretor de Relações 
Institucionais, Alberto Nascimento.

“Cachê” do Suplicy
Acostumado a mostrar seus dotes de 
cantor desde a tribuna do Senado, o 
vereador Eduardo Suplicy (PT) ganhou 
cachê sábado à noite após canja no 
show de Irene Atienza num bar em 
São Paulo. A dona do estabelecimento 
gostou tanto da interpretação de ‘Eu sei 
que vou te amar’ que liberou o petista 
de pagar a conta. 
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Caixa é condenada 
a indenizar clientes

A Caixa foi condenada pela 
primeira turma do TRF-3 (Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região) a 
indenizar clientes que foram inde-
vidamente punidos com cobrança 
de tarifa de cheques sem fundo.

Pela decisão, caberá à Caixa 
levantar todos os clientes lesados 
e as tarifas cobradas indevida-
mente entre setembro de 2002 e 
abril de 2007. Cabe recurso.

Nesse período, o banco cobrava 
R$ 15 por cheque não descontado 
por falta de dinheiro na conta. Se 
um correntista tivesse mais de 
um cheque a ser compensado no 
mesmo dia, mas fundos para ape-
nas um deles, a Caixa cobrava a 

tarifa sobre todos os cheques apre-
sentados na data.

Segundo a decisão, a prática é 
ilegal porque há uma regra estabe-
lecida para a ordem de compensa-
ção de cheques.

Na decisão, o desembargador Wil-
son Zauhy afirma que o banco “ado-
tou um modus operandi de cobrança 
de valores contrário à lei, por meio 
do qual obteve evidente vantagem 
econômica em detrimento de grande 
número de consumidores”.

A ação foi movida pelo Minis-
tério Público Federal e não cita o 
número de correntistas lesados.

Zauhy diz que a Caixa “agiu de 
má-fé ao praticar tais cobranças”.

Uma nova rodada de inscrições 
para o Programa Mais Médicos foi 
aberta nessa segunda-feira (27) e 
prossegue até quarta-feira (29). 
São oferecidas 2.212 vagas para 
o atendimento na atenção primária 
à saúde em cerca de 1.185 municí-
pios e 13 Distritos Sanitários Espe-
ciais Indígenas. As inscrições são 
feitas exclusivamente pela internet. 

No Paraná, são 104 vagas 
em 61 municípios. Colombo, na 
Região Metropolitana de Curitiba, 
é o local com maior número de 
vagas no Estado, com dez. Para 
Piraquara são oito vagas; cinco 
vagas para Guarapuava. 

A prioridade no preenchimento 
das vagas será para médicos for-
mados e habilitados com registro 
em qualquer Conselho Regional 

16,8 milhões 
de pessoas 

ainda não se 
vacinaram

Termina nesta semana a 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Gripe em 
todo o País. Cerca de 16,8 
milhões de pessoas ainda 
não se vacinaram e precisam 
procurar a unidade de saúde 
mais próxima para se protege-
rem contra os tipos graves do 
vírus da influenza (A H1N1; A 
H3N2 e influenza B). A Cam-
panha Nacional de Vacinação 
contra a influenza, que teve 
início no dia 10 de abril, con-
tinua somente nesta semana 
sendo finalizada na próxima 
sexta-feira (31).

A meta do Ministério da 
Saúde é vacinar 90% do 
público-alvo, composto por 
59,4 milhões de pessoas. Até 
essa segunda-feira (27), 42,5 
milhões de pessoas haviam 
sido vacinadas contra a 
gripe. O número corresponde 
a 71,6% do público-alvo. 
“A vacina está disponível 
de graça nas unidades de 
saúde de todo o país. Para 
diminuir  a c i rculação do 
vírus no País é preciso que 
todas as pessoas que fazem 
par te do público prioritário 
da campanha se vacinem. A 
vacina é a forma mais eficaz 
de evitar a doença”, afirmou 
o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta. 

Em todo o país, a campanha 
permanece com uma estrutura 
formada por cerca de 41,8 mil 
postos de vacinação e com a 
par ticipação de aproximada-
mente 196,5 mil pessoas.

Mais Médicos: 104 vagas 
no Paraná em 61 cidades

de Medicina do Brasil. Os candi-
datos inscritos devem acessar 
o sistema do Mais Médicos na 
internet dias 6 e 7 de junho para 
indicar o local onde querem traba-
lhar dentre as vagas disponíveis.

A expectativa do Ministério 
da Saúde é de que os médicos 
comecem a atender em junho. 
De acordo com a pasta, essa 
nova etapa do programa deve 
reforçar a assistência na atenção 
primária a mais de 6 milhões de 
pessoas que vivem nas áreas 
mais vulneráveis do País.

No caso de vagas remanescen-
tes dessa primeira etapa, será feito 
um chamamento público aos brasi-
leiros formados em outros países 
e que já tenham habilitação para o 
exercício da medicina no exterior.
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Depois de quase um ano e meio 
no azul, o comércio varejista voltou 
a mais fechar do que abrir lojas no 
primeiro trimestre. Entre janeiro e 
março, 39 pontos de venda lacra-
ram as portas no País. O número é 
pequeno, mas emblemático, pois 
indica grande mudança de rota. 
E confirma o quadro de estagna-
ção da economia, já apontado por 
outros indicadores.

No último trimestre de 2018, o 
saldo entre abertura e fechamento 
de lojas foi positivo em 4,8 mil uni-
dades. O ano passado também 
tinha sido o primeiro ano positivo 
de inaugurações depois da reces-
são, com 11 mil pontos de venda 
abertos. O saldo de lojas de 2018 
é pequeno comparado às 220 mil 
lojas que o varejo perdeu entre 
2014 e 2017. Mas era importante 
porque sinalizava a recuperação do 
setor, agora ameaçada.

Os dados de aber tura de 
lojas fazem parte de estudo da 

42 detentos são mortos 
em presídios do AM

O governo do Amazonas confirmou 
que 42 presos foram encontrados 
mortos em celas de três presídios 
do Estado nessa segunda-feira.  Por 
causa do massacre, o Governo Jair 
Bolsonaro decidiu enviar um reforço 
de segurança ao Amazonas. O governo 
não detalhou quantos agentes fede-
rais enviará para o Estado.

As  mor tes ,  segundo a 
Seap (Secretaria Estadual de 

Administração Penitenciária), ocorre-
ram por enforcamento no Ipat (Insti-
tuto Penal Antônio Trindade), na UPP 
(Unidade Prisional do Puraquequara) 
e no CDPM I (Centro de Detenção 
Provisória Masculino), em Manaus. 

Agentes do Grupo de Interven-
ção Prisional e do Batalhão de 
Choque da Polícia Militar fizeram 
revista e a recontagem dos pre-
sos. Um inquérito será aberto para 

investigar os homicídios.
O Ministério da Justiça e Segu-

rança Pública informou, em nota, 
que o envio da Força-tarefa de Inter-
venção Penitenciária ocorre a pedido 
do governo do Estado. A solicitação 
não foi ainda formalizada, mas, 
segundo a pasta, o Departamento 
Penitenciário Nacional “já está 
tomando as providências para o 
deslocamento da equipe”.

Gabriel Diniz morre 
em acidente aéreo 

O cantor Gabriel Diniz, 28, mor-
reu nessa segunda-feira (27) em 
um acidente aéreo na cidade de 
Estância, na região de manguezal 
do Porto do Mato, perto da divisa 
entre Sergipe e Bahia. A informa-
ção foi confirmada pela assesso-
ria do músico: “A Luan Promoções, 
familiares, fãs, amigos e equipe 
estão todos muito abalados com 
está triste notícia que pegou todos 
de surpresa nessa manhã, 27. 
Com muito pesar confirmamos a 
morte do Gabriel Diniz e de todos 
tripulantes”, diz a nota oficial da 
assessoria do cantor. 

O velório do cantor será reali-
zado nesta terça-feira (28) no giná-
sio Ronaldo Cunha Lima, em João 
Pessoa, cidade onde ele cresceu. 
O enterro será no cemitério Parque 
das Acácias. Os dois serão abertos 
ao público.

Gabriel Diniz, do hit “Jenifer”, 
estava indo se encontrar com a 
namorada e a família em Maceió 
(AL). Ele namorava Karoline Calhei-
ros havia cerca de dois anos e iria 
comemorar o aniversário dela, que 
fez 25 anos ontem.

Total de lojas fechadas 
no País volta a subir 

CNC (Confederação Nacional 
do Comércio) feito com base 
nas informações prestadas por 
empresas formais e com vínculo 
empregatício, reunidas no Caged 
(Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados).

EXPECTATIVA
No fim do ano passado, ainda 

sob a influência do prognóstico favo-
rável para a economia neste ano, 
a expectativa era de que 2019 
fechasse com a abertura líquida de 
22 mil lojas, diz o economista-chefe 
da CNC, responsável pelo estudo, 
Fabio Bentes. Hoje, ele acredita 
que essa projeção está prejudi-
cada diante do pífio desempenho 
da atividade econômica esperado 
para o ano. “Essa previsão vai der-
reter como todas as previsões de 
indicadores têm derretido. Segura-
mente não vamos ter crescimento 
no número de lojas e há o risco de 
que o ano termine com um número 
negativo”, diz Bentes. 
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Aprendizes para
o futuro

O SENAR-PR renovou a cooperação com o governo 
do Estado para a continuidade do programa Jovem 
Agricultor Aprendiz (JAA), que tem como objetivo, 
trabalhar as oportunidades profissionais existentes no 
campo, construindo uma ponte entre o estudante e o 
mercado de trabalho, ajudando a combater o êxodo rural.

Com 144 horas de duração, o JAA tem suas 
atividades distribuídas em encontros semanais com 
duração de oito horas. Nessas ocasiões, os alunos 
têm contato com conhecimentos básicos nas áreas 
de agricultura e pecuária. Essa capacitação traz 
conhecimentos e competências que irão acompanhar os 
egressos por toda a vida, como comunicação, liderança, 
trabalho em equipe e cidadania.

Após esta fase, os jovens passam por uma etapa 
específica, com duração de 104 horas, na qual focam os 
conhecimentos em uma atividade do meio rural: Pecuária 
Leiteira, Fruticultura, Mecanização, Agricultura Orgânica, 
Olericultura e Cana-de-açúcar.

O convênio de cooperação foi assinado em maio 
pelo presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide 
Meneguette, e o secretário de Estado da Educação, 
Renato Feder. Com a oficialização, a carga horária do 
JAA passa a ser contabilizada junto ao Sistema Estadual 
de Registro Escolar (Sere). Desta forma, as atividades 
do JAA constarão no histórico escolar dos alunos.

sistemafaep.org.br

Banheiros para servidores
Atendendo reivindi-

cação de ser vidores 
públicos municipais, que 
desempenham suas fun-
ções de forma externa, 
o vereador e presidente 
da Câmara, Noel do 
Pão apresentou recen-
temente o projeto de lei 
nº 14/2019. A proposta 
visa a disponibilização 
de banheiros químicos 
em locais de apoio aos 
servidores públicos que 
executam serviços como 
limpeza urbana e obras 
públicas, garantindo, 
desta forma, condições 
adequadas para o exercí-
cio de suas funções.

A matéria entrou em 
primeira discussão e 
votação na sessão ordi-
nária da segunda-feira 
(27), na Câmara Munici-
pal e foi analisado pelos 
demais vereadores.

Vendedor ambulante 
de profissão, Noel do Pão 
conhece bem a realidade 
de quem trabalha nas 
ruas. “É constrangedor 
ter que pedir um banheiro 
emprestado. Entendo o 

quanto é delicado para os 
servidores e é nossa obri-
gação lutar para atender 
esta antiga reivindicação 
desta classe de trabalha-
dores”, explica Noel.

A proposta do parla-
mentar é para que sejam 
atendidos servidores que 
atuam em serviços como 
poda de árvores, capina e 
poda de grama, varrição de 
ruas, serviços de recape 
de vias públicas e opera-
ções tapa buraco, obras 
públicas em construção 
ou em reforma, e demais 
trabalhos que, por sua 
natureza, se enquadrem 
na categoria de serviços 
públicos externos.

LOGÍSTICA
Logisticamente o pro-

jeto determina também 
a instalações de ten-
das que servirão como 
locais de apoio, que 
deverão ser contratados 
pela Prefeitura mediante 
procedimento licitató-
rio, cabendo ao municí-
pio todas as despesas 
desta empreita.  “É uma 
luta das pessoas que 

trabalham nas ruas e que 
precisam do amparo do 

Poder Público”, pontua 
Noel do Pão.

DISPONIBILIZAÇÃO de banheiros químicos aos servidores que atuam em 
serviços externos entra em discussão na Câmara

ASSESSORIA
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Um mundo sem barrei-
ras, preconceito ou divi-
são é o sonho das pes-
soas que participaram do 
2º Summit dos Comitês 
Jovem do Sicredi, dias 21 
e 22 de maio, em Curi-
tiba. O evento promoveu 
debate sobre o desafio 
das instituições financei-
ras cooperativas no pro-
cesso de inclusão dos 
jovens em todo o mundo.

Diversos profissio-
nais internacionais par-
ticiparam e discutiram 
temas relacionados ao 
cooperativismo, à cole-
tividade, diversidade e 
interagiram com cente-
nas de jovens que com-
põem os comitês organi-
zados pelas cooperativas 
do Paraná, São Paulo e 
Rio de Janeiro, com o 
objetivo de fomentar a 
participação e o engaja-
mento das jovens lideran-
ças para que o modelo 

Sicredi no 2º Summit Jovem
cooperativista siga cres-
cendo e ganhando mais 
alcance no futuro.

Sobre a programação, 
um dos destaques foi a 
presença do Presidente 
do WOCCU - World Coun-
cil of Credit Unions (Con-
selho Mundial das Coope-
rativas de Crédito) Steve 
Stapp, que falou sobre 
os projetos de inclusão 
e diversidade das coope-
rativas em nível global, 
do diretor operacional 
“do WOCCU, Paul Trei-
nen, e de Gisele Gomes, 
que atua na formação de 
jovens e de mulheres líde-
res junto ao WOCCU.

A Sicredi Vale do 
Piquiri Abcd PR/SP foi 
representada pelo presi-
dente, Jaime Basso, pela 
Gerente e pelo Assessor 
de Desenvolvimento do 
Cooperativismo, Cláudia 
Regina Bonatti e Adriano 
Gil Fernandes e por três 

membros do Comitê 
Jovem da Cooperativa, 
Gabriela Vieira, Camila 
Angst e Vinícius Mattia.

“Ter os jovens próxi-
mos da Cooperativa é 
importante para a pere-
nidade do empreendi-
mento e para a continui-
dade do nosso modelo de 

negócios. Nós estamos 
olhando para eles, esta-
mos preparados e com 
muita vontade de apoiá-
-los nos seus projetos, 
nos seus sonhos e nas 
suas iniciativas”, desta-
cou Jaime Basso, Presi-
dente da Sicredi Vale do 
Piquiri Abcd PR/SP.

SICREDI Vale do Piquiri foi representada pelo presidente, Jaime Basso, pela gerente 
Cláudia Bonatti e o assessor Adriano Gil Fernandes, além dos membros do Comitê Jovem

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

26/4 a 26/5 0,5000 0,3715 0,0000
27/4 a 27/5 0,5000 0,3715 0,0000
28/4 a 28/5 0,5000 0,3715 0,0000
1/5 a 1/6 0,5000 0,3715 0,0000
2/5 a 2/6 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/19 829,75 0,00 -4,3%
FARELO jul/19 300,50 0,00 -1,1%
MILHO jul/19 404,25 0,00 11,9%
TRIGO jul/19 489,50 0,00 10,6%

Ações % R$
Petrobras PN +0,57% 26,24 
Vale ON +3,89% 50,19 
Brasil ON +1,95% 50,59 
Bradesco PN +1,43% 34,75 
Sid. Nacional ON +5,63% 18,20 
Ecorodovias ON +5,09% 9,08

IBOVESPA: +1,32% 94.864 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 69,62 0,0% 4,5% 69,00
MILHO 27,29 0,0% 4,5% 27,00
TRIGO 46,05 0,0% -1,8% 46,50
BOI GORDO 150,33 0,1% -1,0% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 109,55
Libra est. 0,7888
Euro 0,8931
Peso arg. 45,00

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 4,0340 4,0350 +2,9%

PTAX  (BC) -0,3% 4,0204 4,0210 +1,9%

PARALELO +0,2% 3,9700 4,2600 +2,9%

TURISMO +0,2% 3,9700 4,2400 +2,9%

EURO -0,3% 4,4996 4,5023 +1,9%

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 27/05

Iene R$ 0,0367
Libra est. R$ 5,10
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.557,39 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/05

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 27/05 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 27/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 76,00 1,3% 7,8%
SOJA Paranaguá 82,00 1,2% 8,6%
MILHO Cascavel 30,00 0,0% -6,3%

fev/19 a dez/19

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



10 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 28 DE MAIO DE 2019

Irregularidades em postos de
combustíveis de Umuarama
A Receita Estadual do Paraná 

apresentou o balanço de uma ope-
ração integrada de fiscalização 
ocorrida entre os dias 8 e 10 de 
abril. Durante a ação, que envolveu 
todas as Delegacias Regionais da 
Receita, 101 postos de combustí-
veis foram inspecionados em 17 
cidades do Estado, incluindo Umua-
rama. A operação buscou garantir 
o cumprimento das normas tribu-
tárias, além de combater a concor-
rência desleal entre os estabeleci-
mentos comerciais.

Do total de postos fiscalizados, 
34% apresentaram algum tipo de 
infração tributária, sendo as mais 
comuns, o estoque de combustível 
sem a documentação fiscal regu-
lamentar e a falta de emissão do 
documento fiscal. O volume encon-
trado de combustíveis com irregu-
laridades foi de 214 mil litros de 
gasolina e 398 mil litros de etanol.

A operação resultou em diferen-
tes atos, de acordo com a infra-
ção. Foram lavrados seis autos de 
infração, que podem gerar proces-
sos administrativos de apuração 
e aplicação de penalidade. Ainda, 
em 14 postos foram notificados a 
apresentar defesa prévia acerca 
das irregularidades identificadas.

A RE vem realizando fiscalização em postos de combustíveis em combate à sonegação e de irregularidades 
com a legislação tributária

Mais infrações
Outras infrações relativas à quali-
dade do combustível comerciali-
zado ou à aferição do equipamento 
medidor de abastecimento estão 
na área de competência de órgãos 
de fiscalização como a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) e do Ins-
tituto de Pesos e Medidas (Ipem/
PR), e, portanto, não fizeram 
parte desta ação.

Outras fiscalizações
Há exatamente dois meses, foi divulgada pela Agência Nacional do Petró-

leo, o resultado de uma avaliação realizada nos postos de combustíveis de 
Umuarama em meados de março.

A ação foi realizada em conjunto com o Procon Municipal e 15 estabeleci-
mentos foram visitados na cidade. Em lojas de conveniências os fiscais encontra-
ram produtos com prazo de validade vencido ou sem indicação de lote e validade 

e no total, 897 produtos foram apreendidos.
O especialista em regulação da ANP, Jorge Daroz, de São Paulo, que 

veio à Umuarama a pedido do Procon, verificou a qualidade dos combustí-
veis e o cumprimento das normas de conduta em 11 postos revendedores. 

Em quatro deles os testes locais de parâmetros de qualidade apresenta-
ram resultados dentro dos limites de incerteza dos métodos utilizados nas 

análises em campo.
Em dois postos com resultado semelhante foram expedidas Medida 

Reparadora de Conduta (MRCs) tendo em vista a não alteração do número 
de tanques de armazenamento, de bicos e combustíveis comercializados em 
razão de divergência com a ficha cadastral do posto e ainda por não possuir 

adesivo com informações sobre a comercialização de óleo diesel de baixo 
teor de enxofre nas bombas de abastecimento de óleo diesel B.

Foram expedidos termos de Coleta de Amostra (TCAs) e recolhido com-
bustível para análise.

INSCRIÇÃO PRÉ-CANCELADA
Quatro postos tiveram inscri-

ção estadual pré-canceladas por 
irregularidades cadastrais e por 
inatividade. Os estabelecimentos 

estão instalados nos municípios 
de Guarapuava e Umuarama. Os 
nomes destes estabelecimentos, 
todavia, não foram divulgados pelo 
Governo do Estado.

SEFA
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Tráfico na rodovia
A Polícia Civil de Umuarama 

apreendeu mais de 41 quilos de 
maconha, no sábado (25), na 
PR-323. A droga foi encontrada 
por volta das 17h, dentro de um 
veículo Vectra, que estava abando-
nado em uma propriedade rural às 
margens da rodovia.

De acordo com a Polícia Civil, 
a maconha foi encontrada após 
investigações realizadas pelo 
Grupo de Diligências Especiais 
(GDE). Naquele sábado, recebe-
ram informações de que o Vectra 
transpor taria uma significativa 
quantidade de entorpecentes de 
Umuarama para Cruzeiro do Oeste.

Diante disso, os investigadores 
repassaram as informações e carac-
terísticas do veículo à Polícia Rodo-
viária Estadual (PRE) de Cruzeiro 
do Oeste que por sua vez tentaram 
abordar o veículo, mas o motorista 
empreendeu fuga. Após uma perse-
guição, o carro retornou para Umua-
rama, até que os investigadores o 
interceptaram em uma estrada rural.

Acidente 
na PR-323 

Um motociclista de 46 
anos ficou ferido na manhã da 
segunda-feira (27) enquanto 
ia para o trabalho pela rodo-
via PR-323, perto da chácara 
Recanto do Moinho em Umua-
rama. A vítima foi socorrida 
por bombeiros e levada ao 
hospital Cemil.

A vítima seguia atrás de um 
VW Gol que trafegava em dire-
ção à Perobal quando perdeu 
o controle numa frenagem e 
bateu na traseira do carro.

Os envolvidos moram em 
Umuarama, trabalham jun-
tos e estavam indo para a 
empresa que fica às mar-
gens da rodovia.

Skank

Na manhã da segunda-
-feira (27) a PM de Iporã 
apreendeu 5 quilos de Skank 
(super maconha), na rodovia 
PRC-272. A droga estava em 
um Celta com placas de Igua-
temi – MS e o condutor, de 26 
anos, é morador em Guaíra. 
Ele levaria o entorpecente 
para Maringá. O homem foi 
preso em flagrante. O carro e 
as drogas foram apreendidos.

Uma simulação de acidente com vítima fatal envolvendo veículos no centro de Umuarama 
realizada no início da tarde de ontem (27) pela Umutrans. Na ocasião, foi colocado um boneco 
simulando se tratar de um motociclista, que teria sido colido por um carro no entorno da Praça 
Arthur Thomas. Cones foram espalhados pela avenida Paraná, onde Guardas Municipais, PMs e 
funcionários da Umutrans distribuíram panfletos aos motoristas que passaram por ali. Ambulâncias 
do Corpo de Bombeiros e do Samu também estavam no local.

ALEX MIRANDA

DROGA encontrada em Vectra foi abandonada em 
estrada rural após perseguição

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O Vectra foi abandonado com 
41.950 quilos de maconha. A droga 
foi apreendida e levada à delegacia 
de Umuarama. O suspeito não foi 
localizado, mas, a equipe policial 
trabalha para identifica-lo.
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Afsu contrata novo ala
O Afsu Umuarama Futsal, por 

meio de nota oficial divulgada nas 
redes sociais do clube, confirmou a 
saída de dois jogadores da base, e 
a contratação de um novo ala fixo.

Dedé, saiu do Umuarama e agora 
jogará para o Acesmil/São Miguel Fut-
sal. O Pivô Vagner Barbosa, também 
não está mais no Afsu. Foi contratado 
pelo Faxinal Futsal. As equipes que 
os ex jogadores de Umuarama irão 
representar, disputam o Campeo-
nato Paranaense Série Prata.

A novidade para o time umuara-
mense é a contratação de Jeffer-
son Batista Barro ‘Topeira’, atleta 
de 32 anos, que passou por diver-
sas equipes de futsal, entre elas, 
o Joaçaba de Santa Catarina.

Aconteceu na última quinta-feira 
(23) em Cruzeiro do Oeste a assi-
natura do termo de compromisso 
referente ao manual de competên-
cias e responsabilidades do municí-
pio sede  dos 66º Jogos Escolares 
do Paraná – Fase Regional, juris-
dicionado ao Núcleo Regional da 
Educação de Umuarama.

Na ocasião, foi homologado o 
município de Cruzeiro do Oeste 

O próximo jogo da equipe será 
em 1º de junho, no Ginásio Amário 

CONTRATADO do Afsu, o ala/fixo Topeira, vem de Pombos-Pernambuco para Umuarama

DIVULGAÇÃO

Vieira da Costa, às 20h30, contra 
o Dois Vizinhos.

Tigres é líder no Paranaense
O Tigres/Unipar de Umuarama 

é o líder do Campeonato Para-
naense de Basquete em Cadeiras 
de Rodas. A equipe venceu os três 
jogos da primeira etapa e é forte 
candidata ao título deste ano.

Nessa primeira etapa, que acon-
teceu em Londrina, os Tigres vence-
ram o Guarapuava por 66 a 43, os 
donos da casa por 85 a 22 e a forte 

equipe do Ponta Grossa por 63 a 61, 
assumindo a ponteira da tabela.

A segunda etapa do campeo-
nato acontece em Umuarama, 
entre os dias 12 e 14 de julho, no 
Campus III da Unipar.

 “A segunda etapa será em casa, e 
a pressão de fazermos uma boa par-
tida será maior ainda. Enfrentaremos 
alguns times que são considerados 

os melhores do campeonato”, disse 
técnico Itamar Inácio Junior.

No dia 12 o jogo é contra o 
Maringá, às 19h30. Dia 13 é a vez 
do Tigres enfrentar o Cascavel às 
14h e fechando a segunda etapa 
os umuaramenses recebem o Foz do 
Iguaçu às 12h no dia 14. Os jogos 
são gratuitos para a torcida que 
deseja acompanhar a competição.

Jeps regional terá dois mil atletas
como sede da Fase Regional dos 
JEPs, que será realizado no período 
de 14 a 19 de junho corrente.

Atletas dos 19 municípios 
jurisdicionados ao NRE de Umua-
rama poderão participar das com-
petições, nas seguintes modali-
dades: atletismo, basquetebol, 
futsal, voleibol, handebol, tênis 
de mesa e xadrez. 

Espera-se a par ticipação de 

aproximadamente 2000 alunos 
atletas, que disputarão as refe-
ridas modalidades nas classes 
“A” e “B”. 

Os campeões da Fase Regio-
nal representarão o NRE de 
Umuarama na Fase Macrorregio-
nal dos JEPS, que acontecerá no 
NRE de Paranavaí no município de 
Loanda no período de 26 a 30 de 
junho de 2019.

Afsu contrata novo ala
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Botafogo recorrerá à
CBF contra o árbitro

Insatisfeito com a atuação do 
Paulo Rober to Alves Junior, do 
Paraná, que comandou a partida 
entre Botafogo e Palmeiras, no 
último sábado (25), no Mané Gar-
rincha, em Brasília, o Botafogo vai 
entrar com uma representação 
junto à Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF). Além disso, o 
Glorioso pretende também acio-
nar o Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva (STJD) visando a 
anulação da par tida, válida pela 
sexta rodada do Campeonato Bra-
sileiro. Os documentos devem ser 
enviados ainda hoje - as institui-
ções ainda não foram comunica-
das formalmente.

No decorrer confronto, o Bota-
fogo foi punido com 11 cartões 
amarelos, algo que foi lembrado 
pelo técnico Eduardo Barroca após 
a derrota por 1 a 0.

No STJD, o pedido será pela 
anulação do duelo alegando que 
o árbitro de vídeo foi utilizado 
de maneira indevida. O Alvinegro 

aponta que Paulo Roberto Alves 
Junior já havia determinado o 
recomeço do jogo e, após isso, 
foi ao monitor consultar a jogada 
que resultou no pênalti a favor do 
Palmeiras. De acordo com a regra, 
após o reinício da partida, não se 
poderia mais recorrer ao VAR.

No lance, que aconteceu no 
segundo tempo, há uma disputa 
dentro da área entre o zagueiro 

Gabriel e o atacante Deyverson, 
que caiu à frente do goleiro Gatito. 
Inicialmente, Paulo Roberto apon-
tou simulação do palmeirense, apli-
cando, inclusive o cartão amarelo. 
Depois, ao ser chamado pelo 
árbitro de vídeo, reviu a decisão 
e marcou pênalti, por pisão de 
Gabriel em Deyverson - ele retirou 
o cartão do atacante e mostrou o 
amarelo para Gabriel.

No último domingo (26), os atletas 
da Escola de Judô Juan Jimenez, esti-
veram em Campo Mourão no Torneio 
Regional Noroeste de Judô. Umuarama 
foi representada por 25 atletas que 
disputaram nas categorias sub-9, 
sub-13 e sub-15. Os campeões 
foram Gabriel Yamunuto, Andressa 
Yabumuto, Nathan, Giovana, Layana 
e Vitor Vicente.  
“A competição serviu de base para as 
outras de nível estadual, tivemos ótimos 
resultados, irei agora ajustar algumas 
técnicas para que possamos ter um 
campeão paranaense no sub-13, em 
Londrina, na competição que aconte-
cerá em junho”, afirma o treinador.

ALVINEGRO alega que decisão do árbitro principal não pode ser alterada após o reinício da partida

OSVALDO LIMA

Afau no mata-mata
 

No domingo (26), o Afau de 
Umuarama jogou com Icaraíma 
pela quarta rodada da Copa Paraná 
de Futebol Amador.

Fora de casa os umuaramense 
deram uma goleada no Icaraíma. 
Com os 7 gols a 0 o Umuarama se 
classificou para a próxima fase da 
competição.

A etapa será de mata-mata e os 
confrontos definidos esta semana em 
reunião técnica com os dirigentes.

O Afau finalizou a primeira fase 
do campeonato com 9 pontos, em 
quatros jogos, obtendo três vitórias 
e uma derrota.

ARQUIVO PESSOAL
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 MALHAÇÃO 
Lígia e Joaquim repreendem Filipe por permitir 

que Rita veja Nina às escondidas. Raíssa briga com 
Thiago e alerta Carla. Jaqueline ampara César, que 
acaba desfalecendo. Jaqueline insiste para ir com 
Vânia ao hospital. César entra em cirurgia. Filipe 
conta sobre sua briga com a família, e Martinha 
tem esperança de que o rapaz viaje com ela para 
fora do país. Filipe confessa a Beto que tem um 
forte sentimento por Rita. Karina chega ao hos-
pital para saber de César, e Jaqueline a observa. 
Anjinha sofre com o afastamento de Cléber. Após 
conversa com Carla, Thiago devolve a arma que 
comprou para Marquinhos. O médico avisa a Karina 
que César está fora de perigo. Karina questiona 
Jaqueline sobre sua relação com César. Rita con-
fronta Filipe.

VERÃO 90
Herculano se decepciona com Janaína. 

Vanessa aceita a proposta de Jerônimo para sepa-
rar Dandara de Quinzinho. Madá e Raimundo con-
cluem que ambos são apenas amigos. Herculano 
resolve seguir o conselho de Madá e trabalha no 
roteiro de um novo fi lme. Quinzão decide lutar por 
Lidiane. Vanessa acompanha Quinzinho num jan-
tar de negócios. Lidiane recebe fl ores de Quinzão, 
mas acredita ser um fã anônimo. Mercedes procura 
Janaína e avisa que sabe que João é o responsável 
pelo programa de Manu.

A DONA DO PEDAÇO 
Rock pensa em pedir patrocínio a Maria. 

Josiane tenta convencer a mãe a investir em seu 
novo trabalho e pede ajuda a Zé Hélio. Rock apre-
senta Josiane a Virgínia, que indica os serviços de 
Kim. Amadeu incentiva Gilda a mudar de profi ssão. 
Gladys explica como Lyris deve seduzir Agno. Virgí-
nia é fotografada na entrada do evento benefi cente. 
Régis se aproxima de Josiane. Maria chega ao lei-
lão e não repara quando todos ridicularizam seu 
visual. Maria procura por Josiane, que beija Régis 
para se esconder da mãe.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Vini vê Rato com seu pai e fi ca desesperado. 

Yasmin percebe que Claudia anda triste e 
chora, desabafando com a mãe seu lado da 
situação. Lorena também percebe que Durval 
anda para baixo. Luísa e Marcelo revelam para 
Poliana e João que estão namorando. Raquel 
conta à família que Roger os convidou para 
jantar. Poliana e João preparam um jantar 
especial para Luísa e Marcelo. 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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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-
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diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
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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
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cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
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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.
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Janaína pede a Herculano que não a
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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
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fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
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que o humor dele está muito melhor após
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Em “Órfãos da terra”, Paul promete a Camila que vai interromper as apostas de Miguel 
no cassino caso ele comece a perder dinheiro. Camila garante a Cibele e Benjamin que 
não está tramando contra Laila. Bruno convence Martin a retomar as sessões de terapia 
com Helena. Cibele conta para Rania que Dalila/Basma é chefe de Paul. Camila alerta 

Dalila/Basma sobre a desconfi ança de Cibele. Ali tenta fazer Sara recuperar sua memória. 
Elias e Helena se beijam. Rania revela as descobertas de Cibele para Jamil e Laila. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Marina diz para Manuela que pediu para 

Damião conseguir um celular e que levará o apa-
relho para ela ligar para Rebeca, revelar onde 
está, mas pedir para ela tomar cuidado com 
as informações, pois está em perigo. Ao lado 
de Sabrina, Omar inventa para Téo que existe 
um óculos da cidade grande que faz com que 
cegos voltem a enxergar e que possui um 
para emprestar. Marina prepara uma torta com 
laxante para tirar os capangas de Regina dos 
pés de Damião. Entediada em ficar sozinha 
em casa, Isabela se veste de menino para sair 
pelo prédio, mas é capturado por Dinho, que 
pensa que ela é um garoto mestre do grupo 
satânico, que é como chamam os irmãos Vaz.

JEZABEL 
Hannibal desabafa sua fúria com IB e diz que 

a princesa planejou a derrocada de Barzilai escon-
dida com Dido e Sidônio, sem sua ajuda e sem 
comunica-lo. Obadias leva Ezequias para falar com 
o rei. Acabe pergunta a Ezequias se Deus aprovaria 
a decisão de afastar Barzilai diante dos fatos ocor-
ridos, e ele consente. Obadias fi ca frustrado. IB a 
mando de Jezabel vai chamar Baltazar para que vá 
ao palácio. Acabe determina que Baltazar volte ao 
convívio com Micaías e Inlá e que assim consiga 
descobrir o paradeiro de Elias, caso contrário, sua 
fi lha Chaya será dada em sacrifício a Baal.

Ali tenta fazer Sara 
recuperar sua memória
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Você quer animar sua vida cotidiana, mas não 
leve as coisas longe demais. Você apresenta 
sintomas iniciais de fadiga geral, veja isso 
como um sinal. Relaxe e passe algum tempo 
ao ar livre.

Você tem razão em resistir a certas infl uências. 
Seja ousado e siga seu caminho escolhido, 
você não vai se arrepender. Cuidado para não 
ser abrupto sem perceber. Meça seus esforços 
e mantenha a calma.

Sua crença em suas próprias ideias faz com 
que você seja teimoso do jeito certo! Isso será o 
resultado de algumas discussões interessantes! 
A revisão que você está realizando é positiva, 
mas é mais cansativa do que você supunha.

É um dia para surpresas. Você está pen-
sando em muitas coisas ao mesmo tempo 
e a sua mente está cheia de novas ideias. 
Planeje suas atividades em longo prazo, mas 
sem entrar em pânico.

Sua visão a longo prazo está se tornando mais clara 
e você tem as coisas que o irritam em melhor pers-
pectiva. Você controla melhor as suas emoções e 
vai ganhar em energia. Você vai se sentir em melhor 
forma agora que está cuidando de suas reservas.

Um velho debate está ressurgindo. Agora é o 
momento de simplesmente expor seus termos 
às pessoas mais próximas a você. Seus nervos 
vão precisar de uma pausa, não hesite em mer-
gulhar em seus hobbies e atividades favoritos.

Movimentos planetários reacenderão seu pró-
prio otimismo e o das pessoas ao seu redor. 
Você está em boa forma, mantenha o esforço 
que você fez com a sua dieta e as coisas vão 
fi car ainda melhor.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confi ança. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a 
refl exão e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

Reminiscências do passado estão o deixando 
hesitante, mas não duvide de si mesmo e não 
tenha arrependimentos. É em casa que você 
vai encontrar os meios para recarregar suas 
baterias. Esforce-se na sua dieta.

Sua cabeça está nas nuvens e sua mente 
ausente o está ajudando a fugir da rotina. 
Ideias estão surgindo e você será tentado a 
agir muito prematuramente e sem medir as 
suas forças de antemão.  

Você terá ideias claras e conseguirá falar sobre 
eles com facilidade. Há previsão de comentá-
rios. Você está preocupado com os detalhes. 
Você pode acabar se sentindo exausto se não 
tomar cuidado e parar para relaxar.

Você vai mais facilmente procurar as pes-
soas que compartilham seus valores fun-
damentais para poder estabelecer relações 
mais estreitas. Cuidado com a indigestão, 
cuidado com o que você come.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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cebe espetáculos

audio-
visuais

3/all — oir — toe. 4/laia — rest.
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Educação   Professores 
da Unipar de Umuarama 
estarão reunidos nesta 
sexta-feira, 31, para 
mais uma palestra 
de capacitação, com 
a presença do Reitor 
Carlos Eduardo Garcia. 
Tendências do Mercado 
Educacional no Mundo 
Globalizado foi o 
tema escolhido, que 
será ministrado pelo 
fundador-presidente do 
Instituto Mises Brasil, 
Hélio Beltrão. Graduado 
em Finanças com MBA 
pela Universidade de 
Columbia, de Nova 
Iorque/EUA, Beltrão 
também é fundador e 
membro do Conselho 
Consultivo do Instituto 
Millenium. Promovido 
pelo Pró-Magíster 
(Programa Institucional 
de Valorização do 
Magistério Superior), o 
evento acontece às 14hs, 
no Tribunal do Júri.

Polícia Federal   O Reitor 
Carlos Eduardo Garcia 
esteve presente na posse 
do novo delegado-chefe 
da Polícia Federal de 
Guaíra, Júlio Mitsuo 
Fujiki. A cerimônia foi 
realizada no anfiteatro 
da Unipar. Fujiki é 
natural de São José dos 
Campos/SP e já atuou 
na superintendência 
da PF de Palmas/TO. O 
novo delegado substituiu 
Jonathan Klock. Além 
do reitor e do diretor 
da Unipar, professor 
Hugo Miranda, outras 
autoridades estiveram 

presente na solenidade, 
entre elas, o secretário 
de Segurança Pública 
do Paraná, general Luiz 
Felipe Carbonell.

Corrida 24 horas   A 
edição de 2019 da 
Corrida de Revezamento 
24 horas Torao Takada foi 
um sucesso. Organizado 
pela Associação Correr 
Toledo, o evento 
esportivo contou com 
a participação dos 
cursos de Educação 
Física, Fisioterapia e 
Estética e Cosmética 
da Unipar. Este ano, 
a prova começou e 
terminou no lago Diva 
Pain Barth. Cada equipe 
teve que manter um 
de seus integrantes no 
trajeto até completar o 
período das 24 horas. 
Era possível fazer 
quantas substituições 
fossem necessárias. 
Para facilitar os 
atendimentos, a Unipar 
montou uma tenda no 
local. Aos estudantes de 
Educação Física coube 
a missão de auxiliar na 
organização e execução 
da prova, coordenando 
e fiscalizando o 
revezamento das 
equipes. O trabalho de 
preparação, aquecimento 
e alongamento dos 
atletas ficou a cargo da 
equipe de Fisioterapia, 
que, ao final, também 
avaliou a presença de 
possíveis lesões nos 
competidores. Já Estética 
e Cosmética relaxou os 
atletas com massagem. 

NOTÍCIAS DA

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

Concurso público
O Instituto Federal do Paraná 
(IFPR) lançou três editais para a 
contratação de docentes e técni-
cos administrativos em educação. 
São 72 vagas para nível superior 
e 39 para nível médio, disponí-
veis para 22 campis no Paraná. 
Em Umuarama as vagas ofertadas 
são para técnico de Laboratório 
– Biologia (1 vaga), professor de 
Arquitetura e Urbanismo (2 vagas), 
Engenharia Civil (1 vaga), Quimica (1 
vaga). Há duas vagas para docente 
em educação especial, que deve 
ter graduação em Pedagogia com 
Habilitação em Educação Especial 
ou Pedagogia com Especialização 
em Educação Especial ou Pedagogia 
com Especialização em Atendimento 
Educacional Especializado ou Licen-
ciatura em Educação Especial.

Provas
Para os cargos de docente, serão 
aplicadas provas objetivas, didá-
ticas e de títulos. Para os cargos 
de técnico administrativo em 
educação, serão aplicadas provas 
objetivas e práticas, sendo estas 
somente para os cargos de Técnico 
em Laboratório. As provas obje-
tivas serão aplicadas nas cidades 
paranaenses de Cascavel, Curi-
tiba, Ivaiporã, Londrina, Palmas e 
Paranavaí. As provas didáticas e de 
títulos para os cargos de docentes 
serão aplicadas em Curitiba. As 
inscrições vão ser abertas às 12h 
do dia 31 de maio e ficarão abertas 
até 23h59 de 1 de julho. A taxa de 
inscrição é R$ 80 para nível médio 
e R$ 150 para nível superior. 

Remuneração
A remuneração para os cargos de 
nível superior é de R$ 4.180,66 e 
para os cargos de nível médio é 
de R$ 2.446,96. Às remunerações 
poderão ser acrescidas percentual 
de Incentivo à Qualificação para os 
candidatos que possuam escolari-
dade superior. Já a remuneração 
inicial para um docente com carga 
horária de 20h e graduação é de 
R$ 2.236,31, podendo chegar a 
R$ 3.449,83 nos casos em que o 
docente tiver doutorado.
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Prefeitura licita seis
pontes em estradas

A Prefeitura de Umua-
rama publicou o edital 
de tomada de preços nº 
09/2019 para a contrata-
ção de empresa, mediante 
licitação, para a construção 
de seis pontes em concreto 
armado em diversas estra-
das rurais do município. 
“Estamos realizando uma 
série de melhorias nas 
estradas rurais, obras de 
readequação, levantamento 
de leito, alargamento, 
enfim muitos serviços para 
melhorar a trafegabilidade 
e garantir boas condições 
para o deslocamento dos 
produtores, escoamento 
da produção agropecuária 
e transporte escolar”, disse 
o prefeito Celso Pozzobom.

Em alguns pontos, é 
necessária a implantação 
de novas pontes. “Há mui-
tos anos não se construía 
pontes na zona rural de 
Umuarama. Neste ano já 
construímos uma traves-
sia nova em concreto na 
Estrada Esperança e uma 
ponte em parceria com 
a Usina Santa Terezinha 
na Estrada Desengano. 
Estamos concentrando 
esforços para melhorar as 
condições dos moradores 
do campo para que perma-
neçam em suas origens 
com qualidade de vida”, 
completou Pozzobom.

As pontes, cuja metra-
gem varia de 65,50 m² 
a até 90,7 m², serão 

construídas na Estrada 
Timbó, córrego Moema; 
Estrada Itajé, córrego 
Cedro; Estrada Baitira, 
córrego Garça; Estrada 
Paulista, córrego Água do 
Jumento; Estrada Divisora, 
córrego Água Santa Rosa; 
e Estrada Cearense, ribei-
rão Tiradentes. 

A licitação para con-
tratação de empresa em 
regime de empreitada glo-
bal, para a construção das 
seis pontes em concreto 
armado, terá abertura dos 
envelopes às 9h do dia 11 
de junho, na sala de licita-
ções da Prefeitura. O valor 
máximo para construção 
das seis pontes é de 
R$ 2.605.574,60, com 
recursos de convênio 
celebrado entre o muni-
cípio e o Ministério da 
Integração Nacional.

EDITAL
O edital estará disponí-

vel no site da Prefeitura de 
Umuarama, na aba “Licita-
ções”, ou pode ser retirado 
diretamente no setor de lici-
tações e contratos no Paço 
Municipal (Av. Rio Branco, 
3717), mediante preenchi-
mento de solicitação. Demais 
informações podem ser obti-
das na Secretaria de Admi-
nistração – Divisão de Lici-
tações e Contratos ou pelo 
telefone (44) 3621-4141, 
ramal 127, das 8h às 11h30 
e das 13h30 às 17h30, de 
segunda a sexta-feira.

LICITAÇÃO é uma das séries de melhorias em estradas rurais, para garantir 
condições de escoamento da produção agropecuária e transporte escolar

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

CRISTIANI DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA SORVETERIA, firma 
inscrita nº CNPJ 09.468.963/0001-

99, situada na Avenida Pirapó, 
5055 Zona 1-A, CEP: 87502-140, 

nesta cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica o extravio do 

ALVARÁ DE LICENÇA Nº 27.494. Com 
esta publicação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal.
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Clube do Saber inicia
atividades nas escolas
O Clube do Saber, uma proposta 

da Secretaria Municipal de Educa-
ção para promover o nivelamento 
do conhecimento aos alunos com 
dificuldades de aprendizagem 
em Português e Matemática nas 
escolas do município, iniciou as 
atividades com estudantes nesta 
segunda-feira, 27. Nas últimas 
semanas, diretores, coordenado-
res, secretários e professores rece-
beram treinamento para o início 
das atividades. Foram oferecidas 
formações no Núcleo de Tecnologia 
Educacional do Município (NTM) e 
no laboratório de informática da 
Faculdade Alfa, parceira no projeto.

“Tivemos vários momentos de 
preparação com coordenadores 
(encontro de acompanhamento 
pedagógico de Língua Portuguesa e 
Matemática) e discutimos a imple-
mentação das ações para melhoria 
da aprendizagem dos conhecimen-
tos básicos curriculares”, explicou 
a secretária de Educação, Mauriza 
Gonçalves de Lima Menegasso. 
“Agora o trabalho começou em 
sala de aula e a primeira impres-
são foi muito positiva. Em breve 
veremos os resultados desse 

impor tante projeto, que conta 
com o apoio do prefeito Celso 
Pozzobom, completou.

Os professores selecionados 
para o Clube do Saber prepararam 
projetos de trabalho e receberam 
orientação sobre como acolher 
bem aos alunos com dificuldades 
de aprendizagem, conquistarem 
a sua atenção e despertarem as 
qualidades, superando problemas 
ou dificuldades que os deixam um 
pouco atrás em relação ao res-
tante da turma.

Seleção
Foram selecionados 500 alunos de 
3º, 4º e 5º ano das escolas muni-
cipais. O reforço será aplicado em 
contraturno. A evolução de cada 
um será anotada em ficha de acom-
panhamento junto com a carteiri-
nha personalizada de membro do 
Clube do Saber, que será entregue a 
todos os participantes. 
O projeto segue a meta de redução 
da repetência escolar a partir de 
reforço em contraturno. Os alunos 
terão 4h/aula semanais entre maio 
e novembro deste ano em todas as 
escolas municipais.

PROFESSORES prepararam 
projetos sobre como acolher 
alunos com dificuldades de 
aprendizagem

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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