‘Peça Chave’ prende 14 por
fraudes de R$ 125 milhões
ALEX MIRANDA

Quatorze pessoas foram presas pela Polícia Civil do Paraná durante cumprimento de mandados judiciais na operação ‘Peça Chave’. As investigações apuram crimes praticados por
pessoas ligadas à empresa JMK, responsável pela manutenção de veículos oficiais do Estado
do Paraná. A atividade criminosa estaria ocorrendo desde o início da execução do contrato. O
prejuízo aos cofres públicos é estimado em mais de R$ 125 milhões.l Pág. 6
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Cadeiras de
rodas nas vagas
de carros
Durante a campanha ‘Maio Amarelo’, a
Umutrans decidiu dar um ‘puxão de
orelha’ nos motoristas que costumam
invadir as vagas destinadas aos
deficientes físicos, colocando cadeiras
de rodas em vagas destinadas aos
carros no centro da cidade.
Motoristas e pedestres que passavam
pela avenida Paraná, na manhã da
terça-feira (28) se surpreenderam com
cadeiras de rodas ocupando as vagas
no canteiro central.
l Págs. 12e13
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Opinião

DIVULGAÇÃO

Peste suína na China preocupa
a demanda por soja no Brasil

o

drica no horizonte
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A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse em reunião na
Abpa (Associação Brasileira da Proteína Animal), que, com certeza
devido à peste suína na China - que já deve ter dizimado cerca de
200 milhões de porcos -, “venderemos menos soja, mas venderemos mais carnes”. Ainda disse a ministra: “Agregaremos valor,
vendendo menos soja, a 500 dólares
a tonelada, versus suíno,
DIVULGAÇÃO
frango e bovinos, a dois mil dólares a tonelada”.
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Convênios com
os municípios

Durante as três sessões na segunda-feira
(27) na Assembleia
Legisaltiva do Paraná,
os parlamentares aprovaram em primeir o,
segundo e terceiro turno
o projeto de lei do Poder
Executivo que trata da
assinatura de contratos
para projetos e obras
de infraestrutura, equipamentos e ser viços.
O projeto que tramita
em regime de ur gência, altera dispositivo
de uma Lei de julho de
2006, que dispõe sobre
normas para execução
do sistema das diretrizes e bases do planejamento e desenvolvimento estadual.
De acor do com o
novo texto, o Paraná
somente firmará convênios com municípios que
se enquadrem em um
dos seguintes requisitos: tenham Plano Diretor Municipal vigente e
atualizado, aprovado
pela Câmara de Vereadores; tenham contratado
ser viços de consultoria
para a revisão do Plano
Diretor Municipal que
deve ser aprovado pela
Câmara de Vereadores
em três anos, caso a
Lei municipal que o aprovou tenha mais de dez
anos; tenham nomeado
e designado equipe técnica para revisão do

Plano Diretor Municipal
que deve ser atualizado
e aprovado pela Câmara
de Vereadores em três
anos, caso a Lei que o
aprovou tenha mais de
dez anos.
De acor do com o
Executivo, a adequação é necessária para
atualizar os requisitos
necessários para formalização de convênios
de financiamentos, vinculando liberação de
operações de créditos
decorrentes de projetos financiados pelo
Sistema de Financiamento dos Municípios
(SFM), operados pelo
Paranacidade.
AJUSTES
Durante as sessões extraordinárias,
os deputados aprovaram em primeira e em
segunda votação o projeto do Poder Executivo,
alterando dispositivos
da Lei nº 19.848/2019,
que trata da refor ma
de sua or ganização
básica administrativa.
Segundo o Gover no,
os ajustes garantem a
manutenção do equilíbrio da execução orçamentária, financeira
e contábil durante o
exercício financeiro de
2019, promovendo uma
adequada transição
para a nova organização administrativa.
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Inconsistências

Ainda sobre as alterações nos contratos para projetos
e obras de infraestrutura, equipamentos e serviços
do Estado para com os Municípios, a justificativa
do Poder Executivo é a de que foram verificadas
inconsistências na redação final aprovada pela
Assembleia Legislativa em relação ao texto proposto.
Também se refere à necessidade de revogação da
Lei nº 15.428/2007, referente à redução noturna do
preço de energia elétrica.

Câncer de boca

O projeto de lei nº
218/2019, que visa
conscientizar a população
sobre a importância em
prevenir e combater
o câncer de boca, foi
aprovado na Alep em
segunda votação. Assinado
pelo presidente da
Assembleia, deputado
Ademar Traiano (PSDB),
o texto tem como
principal objetivo criar
uma campanha de
conscientização
sobre a doença.

Sintonia

A proposta em sintonia
com a Organização
Mundial da Saúde (OMS)
estima que a prevenção
ajudará a reduzir a
incidência de câncer em
cerca de 25% até 2025. O
texto institui a campanha
“Maio Vermelho”,
dedicada à prevenção e
ao combate ao câncer
de boca. A proposição
recebeu substitutivo
na Comissão de
Constituição e
Justiça (CCJ).

Novembro Vermelho

A comissão defende que a campanha seja alinhada à
mobilização nacional sobre o tema, que acontece em
novembro, criando então a campanha “Novembro
Vermelho”. Isto porque a Semana Nacional de
Prevenção do Câncer Bucal no país está prevista na
Lei federal nº 13.230/2015, e é realizada sempre na
primeira semana de novembro.

Crítica

O deputado estadual Requião Filho (MDB) criticou a
falta de tempo para discussão do projeto da reforma
de sua organização básica administrativa do Governo
Estadual. O texto entrou em votação em regime de
urgência no plenário da Alep. Foram abertas duas
sessões extraordinárias, para sua rápida aprovação.
“Quando o projeto da Reforma Administrativa chegou
na Assembleia, nós avisamos que criaria um vazio
legal e um problema ao Estado, além de atrapalhar o
funcionamento da máquina pública”, alertou.
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serviços de abastecimento de água, gás, energia
elétrica, televisão à cabo, telefonia, internet,
faculdades e escolas, que deverão ter em seus
boletos a discriminação dos valores principais da
dívida e os acréscimos contratuais.

Centro de eventos
Força de Greca

O prefeito de Curitiba,
Rafael Greca, mostrou
força na convenção
estadual do DEM.
Além de ser eleito
presidente do diretório
municipal da capital,
Greca recebeu apoio
ao seu projeto de
reeleição de lideranças
de sete partidos: PP, PSDB, PP, PSB,
PTB, PMN e Avante. No encontro, o
deputado Pedro Lupion foi reconduzido a
presidência estadual dos Democratas.

Promulgação

O presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Ademar Traiano (PSDB),
promulga hoje a emenda constitucional
que termina com a aposentadoria de
ex-governadores. A solenidade será às 10h
no gabinete do governador Ratinho Junior
(PSD) no Palácio Iguaçu.

Procuradoria da mulher

A Assembleia Legislativa do Paraná vai
criar a Procuradoria Especial da Mulher.
“O legislativo passa a ter um importante
canal para a promoção e qualificação do
debate sobre os direitos das mulheres.
A Procuradoria será fundamental para
ampliar as ações de combate à violência e
discriminação, além de acolher, proteger e
valorizar a voz da mulher no parlamento”,
diz o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB),
1º secretário da Casa, a respeito do projeto
apresentado ontem pela Mesa Executiva..

Volta do pedágio

A Econorte voltará a cobrar pedágio na
praça em Cambará, no Norte Pioneiro,
neste sábado (1° de junho). A Justiça
Federal autorizou a concessionária a
reativar a praça de pedágio e na decisão,
o juiz federal Friedmann Wendpap
afirmou que não há impedimento para
a sua reinstalação, desde que a praça de
Jacarezinho permaneça desativada.

Seguro cobre

As concessionárias de pedágio que exploram
as rodovias federais no Paraná podem

acionar os seus seguros para ressarcir os valores
referentes às obras que estavam previstas nos
contratos e que ainda não foram executadas.
A solicitação foi feita pelo Instituto Brasil
Transportes ao Ministério Público Federal. “É um
raciocínio claro e direto. As empresas deveriam
ter executado uma série de obras previstas nas
estradas concedidas pelo poder público. São
duplicações, contornos e terceiras-faixas. Obras
que estariam prontas e sequer foram executadas.
Precisamos acionar os seguros para que o Estado
e o cidadão paranaense sejam ressarcidos”,
afirma o presidente do IBT, Acir Mezzadri.

Transparência na política

O senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR)
deu parecer favorável ao projeto de lei do
senador José Serra (PSDB-SP) que avalia o
impacto dos benefícios, subsídios, incentivos
fiscais concedidos em operações de crédito
realizadas no Sistema Financeiro Nacional.
“A transparência no setor público deve ser a
regra, e o sigilo a exceção”. “O aumento da
transparência é imprescindível para o país. Em
tempos de crise fiscal, a matéria ganha ainda
mais importância. Em um país das dimensões
do Brasil, com graves desigualdades e muita
pobreza, a transparência no uso dos recursos
públicos é fundamental e necessária”, explicou
Oriovisto, relator da matéria. Com a aprovação
do projeto, o Ministério da Economia
será obrigado a divulgar, anualmente,
demonstrativos de todos os benefícios
concedidos na forma de subsídios.

Débitos em boletos

O governador Ratinho Junior (PSD)
sancionou o projeto de lei do deputado
Paulo Litro (PSDB) que facilita o acesso
as informações de débitos de serviços
essenciais. De acordo com a lei, as
empresas prestadoras de serviços deverão
informar, mensalmente, a existência de
débitos nos boletos de cobranças. “A lei
permitirá ao consumidor maior facilidade
de acesso aos seus débitos e tempo para
efetuar pagamentos atrasados, evitando a
interrupção dos serviços ou inscrição em
cadastros negativos”, disse Paulo Litro.

Lista de serviços

A projeto de lei foi construído em conjunto com
o Procon, que ressaltou o impacto positivo para
diminuição da inadimplência. A lei abrange os

O Sindicato Rural de Pitanga inaugurou um
centro de eventos com um recinto de leilões
de bovinos anexo totalmente coberto com 4,6
mil metros quadrados e investimento de R$
3,5 milhões. “Me sinto entusiasmado por ver
uma construção de tamanha imponência e
que está fomentando o agronegócio. Pitanga,
com toda sua tradição agropecuária, merece
um espaço de referência nacional, como este,
para o leilão de gado e a realização dos
mais diversos eventos. Tenho certeza de
que esse investimento irá trazer muitos
outros resultados positivos na mobilização
pelo agronegócio”, disse o presidente da
Faep, Ágide Meneguete.

Aumento salarial

O prefeito de União da Vitória, Santin Roveda
(PR), anunciou o reajuste de 3,75% dos salários
dos servidores já a partir de maio. O impacto
será de R$ 3,3 milhões.“Fizemos sacrifícios
para conseguir chegar a esta reposição.
Isso num momento em que o Brasil, os
municípios e empresas, passam por muitas
dificuldades. Aliás, ressalto que há muito
tempo, os governos federal e estadual
não fazem sequer esse reajuste e não
conseguirão neste ano novamente. Este
esforço se dá porque estamos falando de
servidores que se esforçam para dar o seu
melhor e são plenamente merecedores”
disse o prefeito Santin.

CPI da JMK

Os deputados estaduais aprovaram a criação
da CPI da JMK que terá sua primeira reunião
hoje na Assembleia Legislativa. Ontem, a
Polícia Civil desencadeou a operação “Peça
Chave”, prendeu 14 pessoas e apura o
desvio de R$ 125 milhões através crimes
praticados por pessoas ligadas à JMK,
empresa responsável pela manutenção de
veículos oficiais do Estado. O requerimento
pela criação da CPI é de autoria do deputado
Soldado Fruet (Pros).

Oligopólio do crédito

Os cinco maiores bancos do país, ItaúUnibanco, Bradesco, Banco do Brasil, a Caixa
Econômica Federal e Santander - fecharam
2018 com 84,8% do mercado de crédito
e com 83,8% dos depósitos, informou o
Banco Central. O BC já tinha adiantado
que a rentabilidade dos bancos brasileiros
terminou 2018 no maior patamar em sete
anos, e que o lucro líquido somou R$ 98,5
bilhões e, com isso, bateu recorde da série
histórica, que começa em 1994.

ESPLANADA
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GT da Fumaça

A Secretaria Nacional do
Consumidor, órgão sob o comando
do Ministério da Justiça, segue
num clima tenso. Nos bastidores,
a Senacom é conta o Grupo de
Trabalho que estuda redução da
carga tributária sobre os cigarros,
armadilha na qual caiu o ministro
Sérgio Moro – ansioso para se
livrar da encrenca. Mas a Secretaria
está protegendo os integrantes do
GT e não quer revelar os nomes
– algo surreal, inédito e contra a
transparência tão citada na pasta. A
pauta foi empurrada via ETCO pelas
fabricantes de cigarros, em especial
a Souza Cruz, a maior do Brasil, e
irritou profundamente o presidente
Jair Bolsonaro e o ministro Paulo
Guedes, da Economia.

As razões

O Governo já gasta R$ 57 bilhões/ano
na saúde com doenças originárias do
tabaco. E Guedes precisa arrecadar,
e dar benefícios ao setor da
fumaça pega mal, muito mal.

Extra

A Coluna iniciou há semanas,
com exclusividade, a série sobre o
arranjo das cigarreiras para driblar
os impostos, e incomoda a indústria
do maço. A AGU entrou na briga.

Fogo no maço

O Ministério da Saúde também é
contra o GT da Fumaça, e ciente
disso, o Governo federal não
perdoou a rasteira no ministro
Moro e contra-atacou. Foi à Justiça.

Aperto na ponta

A Advocacia Geral da União já fez
chegar às matrizes da Souza Cruz
– a British American Tobacco – e
da Philip a ação na Justiça Federal
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impetrada no RS. O Governo exige
que paguem pelos tratamentos das
vítimas de doenças do tabaco.

Hello!

A AGU informa que é “importante
destacar que as matrizes das
fabricantes foram acionadas em razão
das mesmas sempre exerceram pleno
controle sobre a administração e as
estratégias das empresas brasileiras,
de modo que as atividades e condutas
praticadas no Brasil podem e devem
também ser a elas atribuídas”.

Desidratação

Sem votos, por ora, para aprovar a
PEC da reforma da Previdência no
plenário da Câmara, o Governo e
seus líderes vão centrar a articulação
na Comissão Especial para evitar
a desidratação do texto. Até agora
foram apresentadas mais de 50
emendas que, se aprovadas, podem
reduzir muito a estimativa de
economia de mais de R$ 1,2 trilhão.

Jeitinho camarada

O presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, prorrogou até amanhã o prazo
para apresentação de emendas
à proposta da reforma. O prazo
terminaria no último dia 23.

***Penduricalho$

O deputado tucano Pedro
Cunha Lima (PB) já coletou 64
das 171 assinaturas necessárias
para apresentar a ‘PEC dos
Penduricalhos’ na Câmara para
reduzir o custo da máquina pública
e diminuir privilégios. Ele pretende,
com a proposta, acabar com auxílios
- como creche, mudança, saúde,
alimentação - para quem recebe
mais de 1/4 do salário do ministro
do Supremo Tribunal Federal (cerca
de R$ 10 mil).

HD do milhão

O deputado Márcio Labre (PSL-RJ)
defende que a Comissão de
Fiscalização Financeira da Câmara
apure a compra (no Governo
Temer) de um HD externo no valor
de R$ 7 milhões para a Comissão de
Anistia do Ministério dos Direitos
Humanos. Integrante do colegiado,
o parlamentar afirma que o valor é
“um tapa na cara da sociedade”.

Cópia da discórdia

A comissão deverá receber, nos
próximos dias, uma cópia do
HD, hoje sob custódia da CGU. A
ministra Damares Alves já tem
explicado o convênio.

Pista dupla

A ANTT está numa guerra com o
Buser – o aplicativo que dá dor de
cabeça a grandes viações tradicionais,
ao compartilhar viagens em ônibus
próprios, a preços muito mais
competitivos ou de graça. Segundo a
Agência, o Buser está na contramão
com seu “circuito aberto”, em
desacordo com normas.

Pista dupla 2

Segundo a ANTT, o Buser lança
mão do fretamento sem seguir as
normas da Agência, com intervalo
de apenas seis horas numa ida
e volta entre São Paulo-Belo
Horizonte – citou de exemplo.
O Buser teve este veículo
apreendido por fiscais, semana
passada, mas já informou que
atendeu os clientes com outro
ônibus poucas horas depois.
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Peça Chave’ prende 14 por
fraudes de R$ 125 milhões
Quatorze pessoas foram presas
na terça-feira, 28, pela Polícia Civil
do Paraná (PCPR), que cumpriu
mandados de prisão e de busca e
apreensão expedidos na operação
“Peça Chave”. As investigações
apuram diversos crimes praticados
por pessoas ligadas à empresa
JMK, responsável pela manutenção de veículos oficiais do Estado
do Paraná. A atividade criminosa
estaria ocorrendo desde o início da
execução do contrato. O prejuízo
aos cofres públicos é estimado em
mais de R$ 125 milhões.
Ao todo, há 15 mandados de
prisão temporária e 29 mandados
de busca e apreensão, de acordo
com a Polícia Civil. Outras ordens
judiciais determinam o bloqueio

DIVULGAÇÃO

INVESTIGAÇÕES apuram crimes praticados por empresa responsável pela manutenção de veículos oficiais
do Estado
Mais de 100 policiais civis parde contas bancárias, além da
apreensão de 24 carros de luxo ticipam da operação, com o objeque eram usados pela organiza- tivo de cumprir 15 mandados de
ção criminosa.
prisão temporária e 29 mandados
de busca e apreensão, em Curitiba.
Também estão sendo cumpridas
Esquema
ordens judiciais para bloqueio de
A investigação da PCPR aponta que os responsáveis pela JMK, estabeleceram
sistemática para a falsificação e adulteração de orçamentos de oficinas mecânicas,
contas bancárias e apreensão de
de modo a elevar o valor do serviço prestado, provocando superfaturamentos
24 veículos de luxo utilizados pela
que chegam à 2450%. Além disso, utilizariam peças do mercado alternativo, de
organização criminosa. Os mandaqualidade e preço inferior, na manutenção de ambulâncias e viaturas policiais,
dos foram expedidos pela 8ª Vara
cobrando do Estado como se fossem peças originais.
Criminal de Curitiba.
Os líderes criaram uma complexa estrutura, que envolve “laranjas”, dezenas de
MANDADOS
familiares e empresas de fachada, para ocultar e dissimular a origem do dinheiro.
A organização praticava fraude à licitação, falsidade ideológica, falsificação
Ao todo foram apreendidos
de documento particular, inserção de dados falsos no sistema, fraude na exe16 veículos, sendo Hyundai ix35,
cução do contrato e lavagem de dinheiro.
Jeep renegade, Jetta, Mercedes
Bens GLE350D, Mercedes bens
Nota da JMK
C180FF, Mercedes bens AMG
A empresa JMK, por meio de uma nota, afirmou que o “sistema implantado
GLC43, BMW M2, Jeep Compass,
pela JMK no governo do Paraná conta é transparente e econômico, o que contraFiat argo, Jeep renegade, Land
ria interesses que estavam estabelecidos antes da assinatura do contrato”.
rover discover y, Fiesta, Audi Q3,
Ainda segundo a empresa, a manutenção da frota estava centralizada em apeMercedes, BMW x5 e Porsche.
nas 37 oficinas. Hoje são 1088 em todo o estado.
“No ano anterior a entrada da JMK (2013), o Paraná gastou R$ 71 milhões na
Também foram cumpridas
manutenção da frota. No ano passado, o valor ficou em R$ 43 milhões. Ao longo
ordens judiciais para bloqueio de
do contrato foram economizados mais de R$ 60 milhões dos cofres públicos”.
contas bancárias e apreensão
A empresa alega que antes, a ordem de serviço era iniciada com apenas um
de 24 veículos de luxo utilizados
orçamento. “Hoje são três que entram no sistema para escolha dos gestores. Todo
pela organização criminosa. Os
processo é acompanhado online pelo TCE, que tem a senha do sistema”.
A empresa finaliza a nota informando que todas estas informações estão documandados foram expedidos pela
mentadas e serão levadas à Justiça.
8ª Vara Criminal de Curitiba.
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Caixa renegocia 3 mi de
contratos, menos habitação
Cerca de 3 milhões de clientes
da Caixa Econômica Federal poderão
regularizar débitos com atraso acima
de 360 dias, com descontos que
variam de 40% a 90%. O desconto
varia conforme o tipo de crédito contratado e o tempo de atraso.
Contudo, a renegociação de dívidas começou a vigorar nessa terça-feira (28) não inclui débitos com
garantia, como crédito habitacional,
e também exige que o cliente tenha
em mãos o dinheiro para pagar o
valor acertado com o banco.

Campanha contra a
gripe é prorrogada
O ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta, disse
que a Campanha da Vacinação contra a Gripe, inicialmente prevista para se
encerrar no próximo dia 31,
será prorrogada. O ministro
não infor mou por quanto
tempo a campanha permanecerá ativa.
A meta do Ministério da
Saúde era vacinar 90% do
público-alvo, composto por
59,4 milhões de pessoas,
até o dia 31. No entanto, até
a última segunda-feira, 42,5
milhões de pessoas haviam
sido vacinadas. O número
cor responde a 71,6% do
público-alvo.
Segundo ministro, a maioria dos estados deverá atingir
com a vacinação, até o fim da
semana, 85% do público-alvo.

As informações foram dadas
pelo presidente do banco, Pedro
Guimarães, em entrevista coletiva.
Ele explicou que a escolha por contratos sem garantia se deu porque
os atrelados a um bem, como imóveis, podem ser retomados e vendidos pela instituição financeira.
Apesar de estar de fora nessa
primeira campanha, o crédito habitacional deve ganhar uma renegociação própria, que será anunciada
pelo banco nas próximas semanas,
garantiu o presidente.

As dívidas dos clientes totalizam R$ 4,1 bilhões e expectativa
do banco é recuperar R$ 1 bilhão
ao oferecer os descontos.
Os valores das dívidas variam
de R$ 50 a R$ 5 milhões, em contratos sem garantia ou com garantia insuficiente ou considerados de
difícil recuperação.
Do total de clientes inadimplentes, 2,6 milhões são pessoas físicas. Segundo a Caixa, 92% deles
poderão quitar as dívidas à vista
por valores inferiores a R$ 2 mil.

Aumentam casos e mortes
por dengue
O número de mortes causadas
pela dengue aumentou para 16
no Paraná. São três novos óbitos
nesta semana, registrados no boletim epidemiológico divulgado nessa
terça-feira (28) pela Secretaria da
Saúde do Paraná.
Os casos confir mados da
doença chegam a 9.976. São
1.818 a mais que na semana anterior, que havia apresentado 8.158
casos. A grande maioria é de casos
autóctones - mais de 9 mil casos
aconteceram nas cidades de origem das pessoas infectadas.
Os três casos de mor te pela
doença confirmados nesta semana
foram registrados em Foz do Iguaçu
(uma mulher de 69 anos, com quadro de cardiopatia e asma); em
Ibiporã (uma mulher de 54 anos
portadora de hipertensão); e em
Loanda (um idoso de 83 anos, sem
doenças crônicas).
Os óbitos anteriores aconteceram em Cascavel, Maringá e
Londrina. O Paraná soma 60.393

notificações para a dengue: 44
municípios estão em epidemia e
40 em aler ta. O informe ainda
confirma mais dois novos casos
de chikungunya, um em Maringá e
outro em Cambira. Agora, o Paraná
tem quatro casos confirmados da
doença, que também é transmitida
pelo mosquito Aedes aegypti.
ORIENTAÇÃO
A Secretaria da Saúde aler ta
para que a população siga as recomendações de manter os quintais
limpos e eliminar os focos com
água parada. “O mosquito transmissor se instala em locais que
acumulam lixo e água. Nossa
orientação é que a população colabore com esta limpeza, só assim
poderemos acabar com a dengue,
zika e chikunguya”, aler ta Ivana
Belmonte, da Divisão de Vigilância
Ambiental da Sesa.
A Secretaria da Saúde informa
que segue apoiando os municípios
nas ações de rotina visando diminuir a transmissão de casos.
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Delegado diz que não
vota contra o servidor
Na semana em que a Assembleia Legislativa discute sobre
a data-base do reajuste salarial
anual do funcionalismo público
do Paraná, o deputado estadual
Delegado Fernando (PSL) deixa
claro seu posicionamento em
relação ao assunto: “Não voto
contra o ser vidor público nesse
tema do salário”, disse na manhã
desta segunda-feira (27), antes
de sair para Curitiba.
O parlamentar afirmou que seu
posicionamento já é conhecido
pelo governo do Estado. “Assim
que passei a integrar a base de
apoio do governo, fui enfático em
dizer qual seria minha postura
em relação à matéria. Então,
meu voto não será novidade para
ninguém”, explica.
O deputado disse acreditar
em um entendimento, na base
do diálogo, entre os ser vidores e
a equipe criada pelo governador
Carlos Massa Ratinho Junior para
solucionar o impasse. “É preciso
que todos saibam os esforços

Escola sem Partido
Outro assunto que toma conta
da agenda da Alep nesta última
semana de maio é a votação do
projeto “Escola sem Partido”. Ele
estabelece a obrigatoriedade de
fixação de cartazes nas escolas
informando que é proibida, em
sala de aula, a prática de “doutrinação política e ideológica”, bem
como a veiculação de conteúdo
ou a realização de atividades de
cunho religioso ou moral que
possam estar em conflitos com as
convicções dos pais ou responsáveis pelos estudantes.

SANDRO NASCIMENTO-ALEP

O parlamentar afirmou que seu posicionamento já é conhecido pelo governo do Estado
que o governo está fazendo para
manter as contas públicas equilibradas, em prol de um Paraná
mais competitivo e mais justo
para todos”, disse.
CONGELADOS
Os ser vidores estaduais estão
com salários congelados desde
2016. A categoria cobra a reposição das perdas relativas à

inflação dos últimos 12 meses,
de 4,94%. Inicialmente, o governo
sinalizou que não haveria qualquer aumento, porque o Estado
já estaria no limite dos gastos
com pessoal previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
No dia 29 de abril, porém, o Executivo criou uma comissão para
debater o tema.

Educação piorou

A ala parlamentar favorável ao “Escola sem Partido” defende a aprovação
alegando que “a educação piorou muito nos últimos anos. Nosso objetivo é
cumprir a Constituição Federal, mas sem envolver ideologia, política e discussão
de gênero na educação. Isto é um desrespeito com as crianças e famílias”, argumentou um dos autores, o deputado Ricardo Arruda.
Os deputados contrários defendem que a proposta é inconstitucional, assim
como a Ordem dos Advogados do Brasil – seção Paraná (OAB-PR), e o Ministério
Público, como lembrou o deputado Professor Lemos (PT). “Já tem decisão do
Supremo suspendendo a única lei aprovada em estado, porque entende que é
inconstitucional”, disse Lemos alertando que, caso não consigam derrubar a proposta em plenário irão recorrer ao Poder Judiciário. O projeto entrou em pauta
ontem (28) ao final da tarde para votação em plenário.
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Agricultura urbana é
meta de parlamentar

O vereador Mateus Barreto,
autor do projeto, aponta que
os benefícios vão desde a revitalização de espaços públicos
até alternativa de geração de
emprego e renda.
A proposição foi apresentada
nesta semana e pretende instituir uma Política Municipal de
Agricultura Urbana no Município
de Umuarama. De acordo com
o autor do projeto, a medida
assegura a utilização de espaços públicos e privados para a
prática de hor ta, jardinagem e
silvicultura urbanas.
Alguns dos objetivos do projeto de lei que institui a Política
Municipal de Agricultura Urbana
são a promoção da segurança
alimentar e nutricional da população urbana, a ocupação de
espaços urbanos ociosos, e

a ar ticulação da produção de
alimentos na cidade com os
programas institucionais de
alimentação em estabelecimentos como escolas e entidades
assistenciais.
Conforme Barreto, a agricultura
urbana traz benefícios aos produtores e consumidores dos produtos
cultivados nas hortas urbanas.
“Nossa cidade tem milhares
de terrenos baldios que, hoje

em dia, têm ser vido como depósito de lixo e criadouro de animais transmissores de doenças,
como a dengue. Esses espaços
poderão ser revitalizados com a
prática de hor tas e de jardinagem urbana. Além disso, quem
par ticipa disso acaba por for talecer as relações sociais e pode
ser vir como forma de terapia
ocupacional para essas pessoas”, justifica.

Economia

O vereador cita que no atual momento, com um número alto de desempregados, a agricultura urbana tem fundamental importância financeira para
as famílias da cidade. “Tais práticas são uma fonte alternativa de geração de
emprego e renda, colaborando também com a subsistência, especialmente,
de agricultores de baixa renda e de grupos marginalizados, como idosos e
jovens desempregados”, ressalta o parlamentar.
O projeto de lei chegará às comissões permanentes da Câmara na próxima
segunda-feira (03/06), não tendo data estipulada para votação pelo Legislativo Municipal.

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

28/05
% dia compra

BOVESPA

28/05

venda % mês

IBOVESPA: +1,61%

COMERCIAL -0,3% 4,0230 4,0240 +2,6%

Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
B2W Digital ON
Magazine Luiza ON

PTAX (BC)

+0,2% 4,0269 4,0275 +2,1%

PARALELO

-0,2% 3,9700 4,2500 +2,7%

TURISMO

-0,2% 3,9700 4,2300 +2,7%

EURO

0,0% 4,5001 4,5023 +1,9%

US$ 1 É IGUAL A:
Iene
Libra est.
Euro
Peso arg.

109,50
0,7894
0,8945
44,78

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0368
Libra est.
R$ 5,10
Peso arg.
R$ 0,09
R$1: 1.555,45 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12
26/4 a 26/5
27/4 a 27/5
28/4 a 28/5
1/5 a 1/6
2/5 a 2/6

0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

0,3715
0,3715
0,3715
0,3715
0,3715

TR
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

96.392 pontos
%
+2,13%
+0,12%
+2,81%
+2,76%
+6,57%
+6,18%

R$
26,80
50,25
34,08
35,71
32,45
189,00

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índice em %
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

MAR
0,75
1,26
1,07

ABR
0,57
0,92
0,90

ano
2,09
3,10
3,33

12m
4,94
8,64
8,25

REAJUSTE DE ALUGUÉIS
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

SELIC ANUAL: 6,5% | TJLP: 6,26%

MERC. RURAL

TABELA DO IR

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

BASE (R$)
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68

Alíq. % deduzir
7,5 142,80
15 354,80
22,5 636,13
27,5 869,36

Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 2ª parcela
vence em 31/05, com juros Selic de 1%.

CONTRIBUIÇÕES INSS
ASSALARIADOS
Salários até 1.751,81
1.751,82 até 2.919,72
2.919,73 até 5.839,45

8%
9%
11%

Consulte a tabela completa de
contribuições em uma agência do INSS

SAL. MÍN.
PARANÁ
fev/19 a dez/19
I R$ 1306,80
II R$ 1355,20
III R$ 1403,60
IV R$ 1509,20
*II: domésticos

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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

Em 28/05
PR
SOJA
70,92
MILHO
27,53
TRIGO
46,05
BOI GORDO 150,42
FRANGO
2,68

DIA
1,9%
0,9%
0,0%
0,1%
0,0%

30d. Casc.
6,5% 70,50
5,4% 27,50
-1,8% 46,50
-0,9% 148,00
0,0%
-

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gordo arroba e frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 28/05
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
jul/19
jul/19
jul/19
jul/19

FECH.
856,00
312,80
420,25
504,75

DIA
26,25
12,30
16,00
15,25

30d.
-1,3%
3,0%
16,3%
14,1%

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

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)
Em 28/05
PRAÇA R$/sc
SOJA
Cascavel 78,00
SOJA
Paranaguá 84,00
MILHO
Cascavel 31,00

SEM
5,4%
5,0%
3,3%

30d.
10,6%
11,3%
-3,1%
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Vereadores aprovam tudo
na última sessão de maio
A última sessão ordinária de
maio ocorrida na última segunda-feira (27) teve publicada na pauta
da ordem do dia duas proposições
aber tas para o recebimento de
emendas. Entre elas o Projeto de
Lei Nº 33/2019, que dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da
Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020 e dá providências.
Em seguida, o Projeto de Resolução Nº 3/2019, que trata da fixação de horários para as reuniões
de comissões permanentes.
Além destes, em apreciação e
votação estavam outras onze proposições. Uma emenda à Lei Orgânica 01/2019, dando nova redação a seu § 3° do art. 22, sobre
o sistema de votação para eleição
da Mesa Diretora da Câmara de
Umuarama. O texto aponta que
“Imediatamente após empossados e compromissados, os Vereadores, havendo maioria absoluta
dos membros da Câmara Municipal, elegerão, mediante processo
de votação nominal, os componentes da Mesa, que serão automaticamente empossados”.
Como foi votado e aprovado em

Cidadania

Dois projetos de outorga de título
de cidadão honorário foram
apreciados e aprovados por unanimidade em primeira discussão:
Projeto de Decreto Legislativo
31/2019, do vereador Junior
Ceranto, concedendo a honraria a
à Senhora Neiva Pavan Machado
Garcia. Outro texto, Projeto de
Decreto Legislativo 43/2019, dos
Vereadores Maria Ornelas e Newton Soares, homenageia o Senhor
Wanderley Roque Rosa.

ASSESSORIA

CÂMARA realiza última sessão ordinária de maio e todos as proposições analisadas foram aprovadas
1ª discussão, na próxima sessão
ordinária, se passar pelo plenário,
tal alteração deverá ser mantida
e as votações para eleição das
comissões deixará de ser secreta.
A proposição de autoria de autoria dos vereadores Jones Vivi, Ana
Novais, Deybson Bitencourt, Maria
Ornelas, Mateus Barreto e Noel do
Pão foi aprovada por unanimidade.
CARDÁPIO EM BRAILE
Também teve aprovação unanime em segunda discussão,
o Projeto de Lei 43/2019, da

vereadora Ana Novais, tratando
do fornecimento de cardápio em
Sistema Braille nos restaurantes, bares, lanchonetes e similares de Umuarama.
Outra aprovação unanime se
deu com o Projeto de Lei 14/2019,
que autoriza o prefeito a disponibilizar banheiros químicos e locais de
apoio para os servidores públicos
municipais que realizam serviços
externos. O texto tem como autor
o vereador Noel do Pão e foi aprovado em primeira discussão.

Moção de apelo

Foi lido na sessão a moção de apelo ao prefeito, elaborado pela vereadora
Ana Novais solicitando medidas administrativas urgentes referentes ao contrato
de Concessão de Serviço Público de Transporte Municipal. A finalidade é sanar
irregularidades e deficiências do transporte coletivo das linhas entre Umuarama
(sede), Ivaté e os distritos de Serra dos Dourados e Santa Elisa.

Monitoramento nas escolas

De autoria do vereador Noel do Pão o projeto que prevê instalação de Sistema
de Segurança Interno, através de monitoramento por câmeras de vídeo nas escolas
municipais, foi aprovado unanimemente em segunda discussão. O prefeito agora
está autorizado a comprar e instalar os equipamentos nos colégios do município.
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Contrabando na pista
A Polícia Rodoviária Estadual de
Iporã apreendeu um VW Gol carregado com cigarros contrabandeados na madrugada da terça-feira
(28). O veículo possui placas de
Guaíra e o condutor fugiu após ser
perseguido pela equipe policial.
Aproximadamente 19 caixas de
cigarros paraguaios de diversas marcas estavam dentro do automóvel.
Conforme os patrulheiros, o carro
foi localizado enquanto a equipe aguardava o apoio de um guincho para a
condução de uma caminhonete
Amarok, que também foi apreendida na mesma madrugada, carregada de cigarros contrabandeados.
Durante esse tempo, os policiais deram ordem de parada ao
Gol, mas o condutor não acatou o
pedido e seguiu em fuga em alta
velocidade, seguindo de Iporã em
direção ao distrito de Oroitê.
Após a fuga a equipe policial fez
um acompanhamento tático, até que

DIVULGAÇÃO

CIGARROS paraguaios foram apreendidos durante blitz na rodovia PR-323
encontrou o Gol abandoando entre
um milharal. O carro foi deixado com
a porta do motorista aberta. O condutor não foi localizado.
Ao ser feita a vistoria no interior, os
DIVULGAÇÃO

Investigadores
de Umuarama
apreenderam 1,4
quilo de maconha
no Jardim Viena no
início da noite da
segunda-feira (27).
Dois homens foram
presos. A residência
averiguada havia sido
denunciada e era
monitorada pelos
policiais. Além da
droga, também foi
apreendida uma
balança de precisão.
O proprietário da
droga foi detido
em flagrante e
encaminhado à
delegacia junto com
o comparsa.

patrulheiros constataram que o veículo
estava carregado com as caixas de
cigarros. O automóvel e o contrabando
foram encaminhados à Delegacia da
Receita Federal de Guaíra.

Colisão frontal

OBEMDITO

Um acidente envolvendo dois
caminhões na manhã de ontem
(28) na rodovia PR 323, mobilizou,
enfermeiros do Samu e patrulheiros
rodoviários de Cruzeiro do Oeste. O
tráfego ficou lento, no trecho entre
Umuarama e Perobal, nas proximidades da usina de asfalto. Testemunhas relataram que os caminhões
seguiam em sentidos opostos
quando aconteceu o choque. Com o
impacto a cabine de um dos veículos
ficou totalmente destruída.
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Atletas conquistam o pódio
em competições de Jiu-Jítsu
As atletas umuaramenses conquistaram o pódio no último final
de semana ao par ticiparam de
competições de jiu-jitsu. Gabriela
Gonçalo e Selma Alves ficaram em
primeiro lugar na categoria absoluto no Open Jiu-Jítsu em Floresta
– PR. Gabriela também foi campeã no peso leve (até 64 quilos).
Tomeya Sasahara foi o destaque
no Open em Laranjeiras do Sul.
Em Floresta o evento reuniu lutadoras de diversas cidades. Lá as umuarameneses fizeram bonito no tatame.
Gabriela venceu a final do leve contra a
lutadora Andreia, de Maringá. Já no
absoluto foi duas vezes vitoriosa
por finalização e chegou à final
contra Selma. As atletas dividiram
o primeiro lugar no pódio porque
treinam na mesma academia.
Gabriela pratica desde 2017 e

no ano passado intensificou os treinamentos de musculação. Agora
se prepara para o Sul-Americano
que acontece em novembro.
Antes disso, passa pelo Open
Paraná Jiu-Jítsu em Paranavaí, em 16
de junho. A participação da atleta,
que é faixa branca, já foi confirmada.
Já em Laranjeiras do Sul o professor Tomeya conquistou a medalha de ouro na categoria até 77 quilos sem quimono. No infantil, Diego
Souza, Rayane Alves e Lorena
Lira, alunos do projeto ‘Anjos do
Tatame’ da Associação Vida e Solidariedade (treinados por Tomeya),
também conquistaram medalhas.
“Eu costumo dizer que não há fórmula mágica para conquistar os
resultados, basta dedicação nos
treinos e participar de competições
para se habituar”, diz Sasahara.
AFSU

No último final de semana (24 e 25) a equipe do Afsu Umuarama Futsal sub-15, participou
da 2ª fase do Campeonato Paranaense Categorias de Base.
No Ginásio Amário Vieira da Costa, os umuaramenses conseguiram apenas uma vitória e duas derrotas.
No primeiro jogo o placar foi favorável ao Afsu, por 6 a 1 sobre o Dois Vizinhos.
Depois Umuarama perdeu por 3 a 2, para o Apead de Foz de Iguaçu. Na terceira partida, os umuaramenses
também não conseguiram reverter o placar, sendo derrotados por 1 a 0, para o Colégio Unifil de Londrina.
Mesmo com uma campanha fraca, o Umuarama Futsal se classificou para a 3ª etapa, que acontecerá
em 30 e 31 de agosto.

ARQUIVO PESSOAL

GABRIELA e Selma dividiram o lugar mais alto
do pódio na competição

Dia do Desafio
Acontece hoje (29), o Dia do
Desafio. A campanha do Sesc
tem a intenção de combater
o sedentarismo. Cidades do
mesmo porte se enfrentam num
desafio amigável, cuja proposta
é a mobilização de seus habitantes para a pratica de atividades
físicas regulares. Em Umuarama,
serão realizadas ações ao longo
do dia por toda a cidade, e às
19h o encerramento será na
Praça Miguel Rossafa com a
parceria do Senac, Unipar e Prefeitura Municipal. Para participar
é só entrar no site do Sesc e se
cadastrar. Umuarama enfrenta o
município de Lagarto – SE.

ESPORTES

UMUARAMA, 29 DE MAIO DE 2019

15

Neymar perde faixa de
capitão para Dani Alves

A seleção brasileira esteve
ontem (28) na Granja Comar y,
para os treinamentos focados na
disputa da Copa América.
Entre as apresentações, o
destaque foi para o lateral-direito
Daniel Alves, que será o capitão do
time. O lateral-direito de 36 anos
de idade, é o jogador mais velho
e com o maior número de convocações (138) do atual grupo de
23 atletas chamados para a competição. Ele foi campeão da Copa
América em 2007 e da Copa das
Confederações em 2009 e 2013.
Uma das razões por Tite, não ter
escolhido Neymar para ser o capitão
da seleção brasileira na Copa América,

após as recentes polêmicas no futebol francês - agressão a torcedor e
suspensão por reclamações contra
árbitros em redes sociais.
Além de Daniel Alves, também
chegaram: os zagueiros Marquinhos e Éder Militão, o volante
Arthur, e o meia Philippe Coutinho.
Até o momento já são 16 jogadores à disposição de Tite: O
goleiro Ederson. Os laterais; Alex
Sandro, Daniel Alves e Filipe Luís.
Os zagueiros; Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Os meio-campistas; Allan, Ar thur, Casemiro,
Fernandinho e Philippe Coutinho. E
os atacantes; David Neres, Gabriel
Jesus, Neymar e Richarlison.

Durante essa semana, mais
três atletas são esperados por
Tite. O zagueiro Miranda e o meia
Lucas Paquetá devem chegar nesta
quarta-feira (29), dia depois está
marcada a apresentação do atacante Everton.
Os últimos jogadores irão para
a Granja Comar y somente na
próxima semana. São os casos
do goleiro Alisson e do atacante
Rober to Firmino, que disputam
final da Champions pelo Liverpool,
e do goleiro Cássio e o lateral Fagner, do Corinthians.
A Seleção Brasileira tem amistoso marcado para a próxima quarta-feira (5), em Qatar.

Goioerê sedia Copa Oeste de Velocross
No dia 23 de junho, acontece a
4ª etapa da Copa Oeste Protork de
Velocross em Goioerê. A competição
promete reunir centenas de pilotos
em várias categorias no Motódromo,
situado na Vila Rural Candeias.
Entre as categorias o destaque é
das MiniMotos, com a participação de
crianças de até 9 anos, com motos de
65cc. Ainda haverá competição para
crianças de 12 e adolescentes de
16 anos. Além dessas categorias,
acontecem disputas para iniciante
nacional, intermediaria especial, iniciante especial, batom e pró.
A competição tem a super visão da Federação Paranaense de
Motocross, além do patrocínio da
Protork. A organização do evento
estará a cargo da MZ Sports Competições & Evento.

DIVULGAÇÃO

A competição que promete reunir centenas de pilotos em várias categorias
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Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Um problema volta à superfície. Tente resolvê-lo a partir de ângulos diferentes, ao mesmo
tempo. Você precisa descansar um pouco, mas
a sua paixão pela vida leva você ao exagero pelo menos durma o suﬁciente.
Não se preocupe muito com as coisas que
você não pode fazer nada a respeito - você
está pronto para realmente viver, para aproveitar ao máximo a vida. Respire mais profundamente, isso vai lhe ajudar a encontrar a calma.
Sua abordagem casual irá permitir que você
supere preocupações e evite obstáculos.
Aproveite esta oportunidade para abandonar certos hábitos que são baseados em
premissas falsas.
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O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom
em ser receptivo às pessoas a sua volta. Faça
pausas porque você não tem se cuidado muito
bem ﬁsicamente. Tenha cuidado com cãibras
musculares e com movimentos errados.
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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 mergulhar
em seus hobbies e atividades favoritos.
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Vai ser necessário reexaminar certas coisas
hoje. Você vai querer dar um grande passo e
isso é a coisa certa a fazer. Certiﬁque-se de
dar-se este espaço. Você está fazendo muito
por outras pessoas.
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Sua natureza agradável e sua disponibilidade
vão fazer com que os outros queiram imitar
você. Aproveite-se disso. Se você não deixar
que fatores externos o desestabilizem, você vai
manter seus níveis de energia. Mantenha o rumo.
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A sorte está do seu lado para remover uma
preocupação que você tem desde o mês
passado. O ritmo atual o está levando a fazer
coisas demais. Você deve pensar em relaxar
totalmente quando ﬁnalmente tiver chance.
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Seu senso de humor vai fazer você colocar seus
relacionamentos em ordem, mas tome cuidado
para não dar a impressão de ser mais frio do que
você realmente é. Você precisa de movimento,
mas não se mova muito rápido!
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A sorte estará com você em seus passos hoje - é
hora de considerar um investimento ﬁnanceiro
e repensar o seu orçamento. Seus exageros
podem gastar suas reservas de energia. Tente
compensar isso com uma dieta equilibrada.
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Sua abordagem realista e pragmática fará com que
você não seja pego em ideias tolas. Você estará
em forma boa o suﬁciente para se concentrar nas
tarefas difíceis. Ao mesmo tempo, certiﬁque-se de
não ir além de seus limites, apesar de seu otimismo.
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Relativo
Recursos característi-

C7
C+ H2 A0
M
8 O5 L$
0 Q$ 7
N2 U& T
5 E, 0
A( T& O5
S, E2 M
5 R '
E2 M% I$
M
1 I$ N
, C& F/
G$ O, A(
/ M$
P' R2 E/

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua
vida no mês que vem. É um bom momento para
fazer contatos! O seu bem-estar interior se beneﬁciará se você se concentrar mais no conforto de sua
casa, assim a sua vida diária melhorará.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
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GERAL
Gastronomia

O Senac Umuarama está com
inscrições abertas para o workshop gratuito Gastronomia
para Casais. O curso acontece
em comemoração ao Dia dos
Namorados (12 de junho). O
workshop será em 4 de junho, a
partir das 19h. O minicurso terá
três horas de duração. A proposta é que os casais aprendam
a fazer uma refeição diferenciada para um momento romântico e especial. De acordo com o
Senac, os participantes aprenderão a preparar uma refeição completa, composta por
entrada, prato principal e sobremesa. A vagas são limitadas.

Ciclo OAB

A subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) de
Umuarama realiza nesta quinta-feira (30), duas palestras que
fazem parte da programação do
I Ciclo de Palestras da Comissão de Advocacia Pública da
OAB Paraná. A ação acontece
na Câmara Municipal. Para se
inscrever basta ir até a subseção
de Umuarama (rua Des. Antônio
Ferreira Ferraz da Costa, 3660) e
doar um pacote de fraldas geriátricas, que será encaminhado ao
Lar São Vicente.

Palestras

A primeira palestra terá o
tema: “O advogado, o advogado público e a advocacia”.
Será ministrada pelo presidente da Associação de Procuradores do Estado do Paraná
(Apep) Eroulths Cortiano.
A segunda, com o tema “Os
contornos constitucionais da
advocacia pública”, fica sob
a responsabilidade do procurador Helton Kramer Lustoza.
As atividades acontecem em
sequência a partir das 19h.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
Exercitando A Unipar
é parceira do Dia do
Desafio, organizado
pelo Sesc. Estudantes
de Educação Física
vão monitor os
exercícios físicos em
escolas, empresas,
igrejas, entidades,
associações e
academias públicas da
cidade de Umuarama
e municípios da
região. A população
está convidada a
participar hoje, dia
29, de mais uma
edição da campanha
de combate ao
sedentarismo
realizada
mundialmente na
última quarta-feira
do mês de maio,
ocasião em que
cidades de mesmo
porte participam de
um desafio amigável.
A proposta é a
mobilização de seus
habitantes para a
prática de atividades
físicas regulares;
vence aquela que
mobiliza o maior
número de pessoas.
Neste ano, Umuarama
vai competir com a
cidade de Lagarto/
SE. O desafio começa
dentro de casa.
Incentive os seus
familiares e colegas de
trabalho a realizarem
atividade física
por pelo menos 15
minutos e registrarem

sua participação no
site www.sescpr.com.
br/ddd.
Lixo eletrônico Tudo
pronto para mais uma
edição do projeto
E-lixo, que acontece
nesta sexta-feira, 31.
Assim como no ano
passado, o ponto
de coleta será nos
fundos do Estádio
Lúcio Pepino, onde
acontece a Feira
do Produtor. O
curso de Sistemas
de Informação
da Unidade de
Umuarama é parceiro
do projeto realizado
pelo Sescap/PR, que
visa arrecadar lixo
eletrônico para evitar
que seja descartado
em locais indevidos e
assim não prejudicar
o meio ambiente. A
comunidade pode
levar computadores,
televisores, rádios,
aparelhos de celular,
caixas de som,
impressoras, cabos
(fios), entre outros
aparelhos. Muitos
dos computadores
descartados
pela população
são recuperados
pelos acadêmicos
de Sistemas de
Informação da Unipar
e do IFPR; depois, são
doados para pessoas
carentes ou entidades
filantrópicas.
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Mobilização regional
no Dia do Brincar

O Núcleo Regional
de Educação (NRE) de
Umuarama, os cursos
de Pedagogia e Educação Física e a Brinquedoteca da Universidade
Paranaense (Unipar)
e as prefeituras de 19
municípios da região
realizaram nesta terça-feira, 28, a mobilização
do “Dia Internacional
do Brincar”. A ideia foi
assegurar o direito das
crianças ao brincar, proporcionando momentos
de alegria e reforçando a
convivência nas escolas.
Os 19 municípios do
NRE de Umuarama realizaram ações simultaneamente nas escolas
e Centros Municipais
de Educação Infantil –
CMEIs. “A proposta para
as escolas de Umuarama foi intensificar no
Dia Internacional do

Brincar o recreio pedagógico, que já acontece diariamente nas
instituições. Nesse dia
o recreio foi ampliado
para 30 minutos, com
a par ticipação dos professores e funcionários. Algumas escolas
também envolveram
os pais dos alunos”,
lembrou a secretária
municipal de Educação,
Mauriza Gonçalves de
Lima Menegasso.
As unidades educacionais prepararam recreio
com brinquedos e brincadeiras diversas, como
pular corda, amarelinha,
elástico, circuito, brincadeiras de roda, passa
anel, as cinco marias,
jogos pedagógicos, brinquedos estruturados e
não estruturados e cantos diversificados, entre
outros utilizados nas

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que recebeu do Instituto Ambiental
do Paraná – IAP, a Licença de Operação, do empreendimento a seguir
especificado:
EMPRESA: Comércio e Indústria de Torrefação de Café Duas Marias
Ltda-ME
CNPJ: 82.376.138/0001-54
ATIVIDADE: Indústria de Torrefação e Moagem de Café
ENDEREÇO: PR-490 – Datas nºs 04 e 05 – Quadra nº 01 – Parque Industrial
MUNICÍPIO: São Jorge do Patrocínio – PR

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que requereu ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná, a Licença Prévia, para o empreendimento a seguir
especificado:
EMPRESA: R B Maioli - ME
CNPJ: 12.160.444/0001-73
ATIVIDADE: Abatedouro de bovinos e suínos
ENDEREÇO: Lote G-1, destacado Parte da Quadra G
MUNICÍPIO: Mariluz– PR

escolas. “Professores
multiplicadores dos 19
municípios do NRE participaram de uma oficina
na Brinquedoteca da Unipar e levaram os conhecimentos para os demais,
envolvendo todas as
escolas da cidade”, completou a secretária.
A Escola Analides
de Oliveira Caruso, do
Parque Industrial, movimentou as mais 350
crianças da educação
infantil e ensino fundamental (séries iniciais),
apesar da chuva desta
terça-feira. “Tivemos de
levar algumas brincadeiras para dentro das salas
de aula, mesmo assim
conseguimos cumprir o
objetivo que foi envolver
todos os alunos em atividades lúdicas diver tidas”, afirmou a diretora
Sandra Sueli Orgado.

A coordenadora da
Brinquedoteca da Unipar, Lucyelena Amaral
Picelli, lembrou que a
oficina de preparação do
Dia do Brincar teve ótima
par ticipação dos professores, que aceitaram
as ideias e a proposta
de sensibilizar as escolas para a impor tância
desse dia, comemorado
há 20 anos. “Este foi o
primeiro ano envolvendo
as escolas do NRE, mas
a Brinquedoteca já realiza atividades em semáforos, panfletagem,
palestras e produção
de brinquedos de bolso
para distribuição há 15
anos. Muitas ideias vieram dos professores
envolvidos na oficina,
iniciada no último dia 7,
mostrando criatividade e
comprometimento com a
proposta”, completou.

SÚMULA DE PEDIDO RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que requereu ao Instituto Ambiental do
Paraná – IAP, a renovação da Licença de Operação, do empreendimento
a seguir especificado:
EMPRESA: Comércio e Indústria de Torrefação de Café Duas Marias
Ltda-ME
CNPJ: 82.376.138/0001-54
ATIVIDADE: Indústria de Torrefação e Moagem de Café
ENDEREÇO: PR-490 – Datas nºs 04 e 05 – Quadra nº 01 – Parque Industrial
MUNICÍPIO: São Jorge do Patrocínio – PR

SÚMULA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO
PEDRO CAVALINI. Inscrito no CPF. 086.713.629-49, torna
público que requereu do IAP, a Licença Ambiental Simplificada
– LAS para Piscicultura, a ser instalada No Lote Rural n°. 48-51A-2, Gleba 14, Núcleo Rio da Areia, Estrada Porto Pintado, Município de Brasilândia do Sul-Pr.
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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
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, MULTIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 59.800,00
KIA SPORTAGE 2.0 EX MOD. 2012 – PRETA METÁLICA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE
COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, 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 3.0 ANO 2012 – PRETA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,
BANCOS DE COURO, SOM, CAPOTA MARÍTIMA, COMPLETA. R$ 92.800,00
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
MONTANA 1.4 LS MOD. 2013 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETA. R$ 26.800,00
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CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CINZA METÁLICO, FLEX, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ALARME TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A. R$ 15.800,00
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
ECOSPORT 2.0 TITANIUM MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO, TETO, MULTIMÍDIA, 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 SURF 1.6 MOD. 2009 - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME,
JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA. R$ 21.800,00
PARATI 1.8 TRACK FIELD MOD. 2007 – PRATA, FLEX, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, COMPLETA. R$ 20.800,00
PARATI 1.6 CITY ANO 2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E TRAVAS
ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00
GOL G6 1.0 SPECIAL MOD. 2015 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, ALARME, VIDROS E TRAVAS
ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 29.800,00
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, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 18.800,00
HONDA BIZ 125 EX ANO 2015 – BRANCA, FLEX, FREIO A DISCO, PARTIDA. R$ 8.000,00
HONDA NXR BROSS 160 ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO, 2 MIL KM, MANUAL,
CHAVE RESERVA. R$ 11.800,00
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COBALT 1.8 LTZ.......................................... 14/15.........................BRANCO....................COMPLETO................................................................................................................................... R$ 39.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO............................ 16/17.........................BRANCO....................COMPLETO, AUT, COURO............................................................................................................. R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO............................ 16/17.........................PRATA........................COMPLETO, AUT, COURO............................................................................................................. R$ 78.900,00

COBALT 1.4 LTZ ............................................ 12/13............................PRETO ................................. COMPLETO ..................

.......................COMPLETO,
AUT, COURO.............................................................................................................
R$ COMPLETO,
82.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO............................ 17/18.........................PRATA.
COBALT
1.8 LTZ ............................................
13/13............................BRANCO ..............................
AUT .........

COBALT 1.8 LTZ ............................................
14/15............................BRANCO ..............................
AUT, COURO.............................................................................................................
R$ COMPLETO
84.900,00 ..................
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO........................ 16/17.........................VERMELHO................COMPLETO,

CRUZE SEDAN LT TURBO..............................16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COUR
CRUZE SEDAN LT TURBO..............................16/17............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COUR
COURO.............................................................................................................
R$ COMPLETO,
49.900,00
CITROEN C4................................................ 14/15.........................BRANCO....................COMPLETO,
CRUZE SEDAN LTZ I TURBOAUT,
..........................16/17
............................VERMELHO .........................
AUT, COUR
.......................COMPLETO,
COURO.............................................................................................................
R$ COMPLETO,
62.900,00
HYUNDAI IX35............................................ 14/15.........................PRATA.
CRUZE
SEDAN LTZ II TURBOAUT,
.........................16/17
............................BRANCO ..............................
AUT, COUR
CRUZE SEDAN LTZ II TURBOAUT..........................................................................................................................
.........................17/18............................PRETO .................................
AUT, COUR
R$ COMPLETO,
54.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT..................................... 16/17.........................BRANCO....................COMPLETO,
HYUNDAI IX35 ............................................. 14/15............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COUR
ONIX 1.4 LTZ .............................................. 16/16.........................BRANCO....................COMPLETO, AUT.......................................................................................................................... R$ 46.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT ....................................... 16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .........
..................................................................................................................................
R$ COMPLETO
43.900,00 ..................
PRISMA 1.4 LTZ.......................................... 13/14.........................PRATA.
ONIX.......................COMPLETO.
1.4 LTZ ................................................
13/14............................PRATA..................................
ONIX 1.4 LTZ ...............................................
16/16............................BRANCO ..............................
COMPLETO, AUT .........
AUT........................................................................................................................
R$ 116.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT...................................... 16/17.........................BRANCO....................COMPLETO,
PRISMA 1.4 LTZ ............................................
13/14............................PRATA..................................
COMPLETO ..................
AUT........................................................................................................................
R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT...................................... 17/17.........................BRANCO....................COMPLETO,
S10 LT 2.8 4X4 AT ......................................... 14/15............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT..........
..................................................................................................................................
R$ COMPLETO,
35.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST........................... 16/17.........................BRANCO....................COMPLETO.
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................
16/17............................BRANCO ..............................
AUT .........
.......................COMPLETO,
AUT..........................................................................................................................
R$ COMPLETO,
39.900,00
SPIN LT 1.8 AT............................................ 13/14.........................PRETO.
S10 LT
2.8 4X4 AT .........................................
17/17............................BRANCO ..............................
AUT .........
S10 LTZ
2.8 4X2 DIESEL ................................12/13
............................PRETO .................................
AUT, COUR
.......................COMPLETO,
AUT..........................................................................................................................
R$ COMPLETO,
44.900,00
SPIN LT 1.8 AT............................................ 14/15.........................PRATA.
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO ..................
SPIN LTZ 1.8 AT.......................................... 14/14.........................BRANCO....................COMPLETO, AUT, 7L..................................................................................................................... R$ 41.900,00
SPIN LT 1.8 AT .............................................. 13/14............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .........
AUT, 7L.....................................................................................................................
R$ COMPLETO,
54.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT.......................................... 15/16.........................BRANCO....................COMPLETO,
SPIN LT 1.8 AT ..............................................
14/15............................PRATA..................................
AUT .........
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................
14/14............................BRANCO ..............................
AUT, 7L ....
AUT, COURO, TS.......................................................................................................
R$ COMPLETO,
62.900.00
TRACKER LTZ.............................................. 13/14.........................BRANCO....................COMPLETO,
TRACKER
LTZ ................................................
13/14............................BRANCO ..............................
COMPLETO, AUT, COUR
.......................COMPLETO,
AUT. COURO, 7L.....................................................................................................
R$ 174.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 AT..................... 17/18.........................PRETO.
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COUR
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO....................... 16/17.........................BRANCO....................COMPLETO, AUT, COURO............................................................................................................. R$ 91.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
DONADONI & CIA LTDA, firma inscrita nº CNPJ 15.079.715/000159, situada na Avenida Paraná,
3450, sala 17 e 18, Edifício Sabrina,
Zona 1, CEP: 87501-030, nesta
cidade de Umuarama, Estado do
Paraná, comunica o extravio do
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 32.310.
Com esta publicação o mesmo
fica sem nenhum efeito legal.
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Projeto piloto busca
identificar tuberculose
A equipe do Ambulatório de
Infectologia da Secretaria de Saúde
de Umuarama iniciou o projeto-piloto de capacitação para a equipe
de médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, equipe administrativa e agentes comunitários
voltado para a tuberculose. O
curso foi ministrado pelo médico
Celso José Gomes e visa capacitar os profissionais da Unidade
Básica de Saúde (UBS) do Conjunto Sonho Meu para identificar
pacientes sintomáticos respiratórios – cerca de 1% da população –
e avaliá-los para obter diagnóstico
precoce da doença.
“Sintomático respiratório é
todo paciente com tosse por
tempo igual ou superior a 15 dias.
A busca deve ser realizada permanentemente por todos os serviços
de saúde e tem sido uma estratégia recomendada internacionalmente, visto que o contágio se
dá através da via respiratória”,
explica a coordenadora do Ambulatório, assistente social Maria de
Lurdes Gianini. Interrompendo a

Busca do
diagnóstico

De acordo com o Ministério da
Saúde, a cada 100 sintomáticos
respiratórios examinados são
encontrados em média 3 a 4 doentes com tuberculose. O projeto
capacitará os profissionais das
unidades de saúde – a começar
pelo Sonho Meu – para auxiliar
no apoio ao diagnóstico. Quando
necessário, eventuais pacientes
serão encaminhados ao ambulatório de infectologia ou receberão
atendimento no local.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

O curso foi ministrado pelo médico Celso José Gomes e visa capacitar os profissionais para identificar pacientes
com sintomas
cadeia de transmissão é possível
reduzir a incidência da doença
no longo prazo.
VISITAS
“A ferramenta de trabalho dos
agentes comunitários será um
questionário aplicado durante
a visita domiciliar. Quando eles

identificarem um sintomático
respiratório, o caso será encaminhado para a unidade de saúde
que providenciará a realização
de exames de acordo com a
necessidade”, acrescentou a
secretária municipal de Saúde,
Cecília Cividini.

