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Vereadores pedem que MP 
investigue qualidade da água
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à Constituição que dá 
fim a aposentadoria de 
ex-governadores
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Por licitação, prefeitura 
pretende instalar 
parques infantis em dez 
praças da cidade
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Prefeitura não vai mais recolher 
e nem enterrar animais mortos
A Diretoria de Meio Ambiente informou que por causa de uma lei estadual não vai mais 

atender pedidos para recolher e enterrar animais mortos. O local e os procedimentos para 
enterro são de responsabilidade do proprietário ou de empresa que presta serviço especia-

lizado. O dono é quem tem a atribuição legal de dar um destino ao animal. l Pág. 9 

Parlamentares protocolaram na Promotoria do Meio 
Ambiente de Umuarama, oficio pedindo a investigação 
sobre a qualidade da água coletada e distribuída pela 
Sanepar. Eles se basearam num estudo da Sisagua que 
descobriu 27 tipos de agrotóxicos diferentes na água 
coletada no município. Os vereadores não levaram 

em conta que o Sisagua não coletou água no rio Piava. 
Por outro lado, o IFPR realiza outra pesquisa visando 

verificar a qualidade da água coletada no manancial 
que abastece a cidade.  

l Págs. 12e13
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Presidente 
da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) 

disse que, com o “diálogo 
da política com a sociedade”, 

será possível “recuperar o 
Brasil”. Ele falou isso após 
o presidente Jair Bolsonaro 

aparecer de surpresa em uma 
sessão solene em homenagem 
ao humorista Carlos Alberto 

de Nóbrega na Câmara. 

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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36.672
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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 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Conheça os benefícios da análise 
de mercado para os negócios
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte‘‘
Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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NubladoNubladoNublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Chuva Chuva Chuva Chuva

 Você sabe quais resultados sua empresa pode alcançar no 
comércio exterior? A análise de mercado é uma das ferramentas 
comerciais que permitem obter uma visão mais assertiva do seu 
setor de atuação, além de auxiliar a traçar a melhor estratégia 
para o posicionamento do seu negócio no exterior.

A partir do cruzamento de dados e informações, essa análise 
deve permitir mensurar as necessidades do setor, o tamanho 
do mercado, a precifi cação de mercadorias/serviços, além do 
custo de aquisição de clientes e entrega de valor e os potenciais 
para venda e lucro.

A análise de mercado, enquanto ferramenta, é um facilitador 
do processo de importação/exportação uma vez que permite 
colocar seu negócio em uma posição de vantagem frente à con-
corrência. Entre os benefícios dessa prática estão: conhecer a 
concorrência nos serviços, identifi car o perfi l da sua empresa no 
mercado, uma visão panorâmica do comércio exterior, entender 
melhor as exigências do próprio mercado de comex e especial-
mente, conhecer o perfi l dos seus clientes.

Existem várias ferramentas para fazer uma análise bem 
defi nida das necessidades da sua empresa. Imersa nos mais 
diferentes processos do comércio exterior, a LogComex criou 
soluções que permitem conhecer a fundo o mercado para gerar 
novas oportunidades de negócio. Big Data e Search X, ferra-
mentas que ajudam a entender as necessidades dos clientes 
e da companhia, com base nos dados disponíveis no histórico 
da sua empresa e também o Tracking Real Time, um meio que 
possibilita ver em tempo real a movimentação das cargas.

Por fi m, a análise de mercado é o investimento ideal para 
consolidar um posicionamento no mercado e economizar capital 
com informações estratégicas para os seus resultados. 

 “É bom o presidente 
vir aqui prestigiar o 
homenageado, pres-

tigiar a Câmara, 
precisamos mais disso, mais 

de diálogo e proximidade que 
de conflito. Acho que o Brasil 

está precisando disso”.
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Projeto
De acordo com os autores do projeto de lei nº 
606/2016, a proposta assegura princípios como 
dignidade da pessoa humana; neutralidade política, 
ideológica e religiosa do Estado; pluralismo de ideias 
e de concepção pedagógica; liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; a liberdade de consciência e crença; proteção 
integral da criança e do adolescente; e o direito dos pais 
sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos.

“Escola sem 
Partido”

Por 26 votos a favor, 
22 contra e uma abs-
tenção, o requerimento 
solicitando a retirada 
de pauta do projeto que 
institui no sistema de 
ensino estadual o Pro-
grama Escola Sem Par-
tido, apresentado pelo 
primeiro-secretário da 
Casa, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), 
foi aprovado em plenário 
durante a sessão ordiná-
ria desta terça-feira (28), 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). O pro-
jeto de lei assinado pelo 
deputado Ricardo Arruda e 
pelo ex-deputado estadual 
e hoje deputado federal 
Felipe Francischini, ambos 
do PSL, seria votado em 
primeiro turno.

O deputado Romanelli 
afirmou que o mérito da 
proposta só pode ser 
apreciado e votado na 
esfera nacional. “É um 
projeto polêmico, que 
causa uma divisão aqui 
no parlamento e também 
na sociedade. O projeto 
não soma absolutamente 
nada ao processo educa-
cional, que é uma relação 
de confiança entre profes-
sor e aluno, e a proposta 
só piora essa relação. Por 
isso nós entendemos que 
é melhor tirar de pauta 
este tema. Obviamente, 
num momento adequado, 
esse tema será discutido 
pelo Congresso Nacional, 

até porque a Assembleia 
não tem competên -
cia para debater uma 
matéria como essa”, 
afirmou Romanelli.

“Eu não vejo razão 
para essa retirada, já 
que se trata de um pro-
jeto que tramita há três 
anos na Casa. Eu tenho 
certeza que esta matéria 
é legal e constitucional. 
Eu e minha equipe ela-
boramos o texto total-
mente baseado no que 
diz a Constituição Fede-
ral. Além disso, temos 
em mãos um documento 
assinado por mais de 
300 promotores de Jus-
tiça validando a proposta 
como constitucional. 
Mas não tem problema. 
Vamos respeitar a deci-
são do Plenário. Quem 
esperou mais de três 
anos por essa votação, 
pode esperar mais um 
pouco”, declarou o depu-
tado Ricardo Arruda.

Ainda durante a ses-
são ordinária, o presi-
dente de Casa, depu-
tado Ademar Traiano 
(PSDB), leu em plenário 
uma decisão do Tribunal 
de Justiça do Estado do 
Paraná (TJ-PR) que inde-
firiu um pedido de tutela 
de urgência para a reti-
rada do projeto de lei 
da ordem do dia desta 
terça-feira, apresentada 
por parlamentares con-
trários à proposta.

Tratamento
De acordo com Paula Dall, a substancia auxilia no 
tratamento do autismo, câncer, depressão, ansiedade, 
insônia, Parkinson e Alzeihmer, além de epilepsia, 
convulsões e glaucoma, entre muitos outros males. 
Para Goura, o envolvimento da sociedade e do Poder 
Público no debate, combate o estigma sobre o uso do 
medicamento. “Temos que dar visibilidade ao tema, não 
falamos do uso recreativo e sim medicinal. Do ponto de 
vista da ciência sobre um medicamento já regulamentado 
pelo Ministério da Saúde”, explica o deputado.

Amadurecimento 
sexual
O projeto determina que 
o Poder Público não se 
imiscuirá no processo 
de amadurecimento 
sexual dos alunos, nem 
permitirá qualquer forma 
de dogmatismo ou 
proselitismo na abordagem 
das questões de gênero. A 
matéria ainda exige que os 
professores da rede pública 
estadual não promovam 
seus próprios interesses, 
opiniões ou preferências 
ideológicas, religiosas, 
morais, políticas e 
partidárias.

Informação
Ao tratar políticas, 
socioculturais e 
econômicas, o texto 
determina que 
professores apresentem 
aos alunos, de forma justa, 
as principais versões, 
teorias, opiniões e 
perspectivas concorrentes 
a respeito do conteúdo 
apresentado em sala de 
aula. Ainda de acordo 
o projeto de lei, as 
instituições de educação 
básica afixarão nas salas 
de aula e nas salas dos 
professores cartazes 
com o conteúdo 
previsto no texto.

Cannabis legal
Possibilidades terapêuticas e combate ao 
preconceito sobre o uso medicinal de remédios à 
base de Cannabis foi a razão da audiência pública 
proposta pelo deputado Goura (PV) no plenarinho 
da Alep na quarta-feira (29). O evento reuniu 
médicos, juristas, pais e mães que relataram o uso 
da substância pelos filhos. “A cannabis medicinal 
ameniza sintomas de doenças que a medicina não 
encontra cura”, afirmou a médica Paula Dall Stella.
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Onyx em Curitiba

Os ministros Onyx Lorenzoni 
(Casa Civil) e Gustavo Canuto 
(Desenvolvimento Regional) estarão 
em Curitiba na próxima segunda-feira, 
3 de junho, no evento que marca os 
72 anos do Tribunal de Contas do 
Estado. O encontro que terá ainda 
a palestra do historiador Leandro 
Karnal será na Fiep. 

Sem taxa de ligação
O Juízo da Vara da Fazenda Pública 
de Medianeira atendeu ação do 
Ministério Público e determinou 
liminarmente a suspensão da “taxa 
de adesão aos serviços de coleta e 
tratamento de esgoto” cobrada pela 
Sanepar no valor de R$ 215,79. Em 
caso descumprimento, a multa diária 
de R$ 500 por unidade consumidora 
(limitada ao máximo de R$ 15 mil).
 

Custeio da saúde
O deputado Michele Caputo (PSDB) 
apresentou requerimento em que 
solicita ao Estado a ampliação dos 
repasses destinados ao custeio da 
saúde nas  cidades paranaenses. 

“O custeio dos serviços de saúde é 
uma das principais demandas dos 
prefeitos e gestores municipais. 
Sabemos que investimentos em 
obras, equipamentos e veículos são 
importantes, mas chegou a hora de 
dar prioridade ao custeio”, relata.

Defesa da reforma
“O Brasil tem uma das maiores redes 
de proteção previdenciária do mundo 
e que propiciou muitos benefícios aos 
brasileiros ao longo dos anos. Mas 
seu dimensionamento ultrapassou os 
limites. Por isso temos a convicção 
de que é necessário fazer uma 
reforma” - do presidente do Sistema 
Ocepar, José Roberto Ricken, durante 
encontro com empresários em que 
defendeu a reforma da previdência 
e a necessidade do governo federal 
explicar cada item da proposta.
 

Montadora em PG
O prefeito Marcelo Rangel se reuniu 
com empresários da República 
Tcheca que pretendem instalar uma 
unidade da fabricante de veículos 
Trata em Ponta Grossa. “É a primeira 
vez que recebemos a visita de 
representantes do país e somos 
contemplados com notícias tão 
boas para o crescimento industrial e 
econômico da cidade”, disse Rangel.

PEC da aposentadoria
O presidente da Assembleia, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), promulgou a 
PEC que extingue a aposentadoria de 
ex-governadores. “Esse é um momento 
histórico, mostra a Assembleia e o 

Estado atendendo o clamor da 
população pelo fim dos privilégios”, 
disse. Traiano lembrou que a PEC 
foi aprovada pela unanimidade dos 
deputados e afirmou que a medida 
“vai marcar época e servirá de 
exemplo para o país”. 

Alimentação e saúde
O deputado Evandro Roman (PSD-PR) 
assumiu a presidência da Frente 
Parlamentar de Alimentação e 
Saúde composta por 270 deputados 
e senadores. “Vamos abordar 
temas de promoção a saúde e que 
o compromisso de trabalhar no 
combate a obesidade infantil, na 
qualidade do sono, como minimizar 
o estresse de cada dia e a boa 
alimentação”, disse Roman.

Bancada federal
A AMP (Associação dos Municípios 
do Paraná) reúne na próxima 
terça-feira, 4, a bancada federal 
(deputados e senadores) em 
Brasília. Na pauta, os fundos 
municipais de previdência, 
distribuição das receitas do pré-sal, 
encontro de contas da previdência, 
FPM e a unificação das eleições. O 
convite é do presidente da AMP, Darlan 
Scalco (PSDB), prefeito de Perola. 
 

Inconstitucional
“O Supremo Tribunal Federal já 
decidiu pela inconstitucionalidade em 
todas as ações diretas contra projetos 
similares a esse. Foram suspensas as 
aplicações desse tipo de lei. Esse tema 
deve ser tratado e debatido no âmbito 
do Congresso Nacional, nunca na 
Assembleia Legislativa. Nós não temos 
competência residual para tratar esse 
tema. Esse tema deve ser tratado no 
âmbito da legislação federal na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação” - do 
deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) 
sobre o adiamento por 10 sessões do 
projeto de lei Escola sem Partido.
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O Articulador
Em meio à previsão de votação da 
Reforma da Previdência na segunda 
quinzena de junho na Câmara 
Federal, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, assumiu a articulação 
com as bancadas - em especial dos 
partidos do Centrão (PP, SD, PR, PRB, 
DEM) - para evitar a desidratação 
do texto. As primeiras rodadas 
foram com o PP e o DEM, e Guedes 
ouviu pedidos para que mantenha 
as atuais regras do BPC (Benefício 
de Prestação Continuada) e da 
aposentadoria rural. O diálogo tende 
a dar certo. O líder do DEM, Elmar 
Nascimento (BA), ponderou ao chefe 
da Economia que contra os dados 
não há argumentos: “E os dados 
demonstram que nós temos 
uma crise fiscal muito séria 
logo ali na frente se não for 
enfrentada essa questão fiscal e 
da reforma da Previdência”. 

Funcionalismo
Não só as bancadas, cobradas por 
eleitores, estão reticentes sobre o 
BPC e aposentadoria rural. Continua 
forte o lobby de servidores para se 
livrar de sacrifícios.

Do coldre
Policiais federais do Paraná visitaram 
o vice-presidente General Mourão 
e pediram apoio para manter regras 
previdenciárias dos agentes. Alegam 
o risco da atividade.

Alerta dado
Os federais alertaram sobre a tensão 
nos presídios, em especial os da 
fronteira. A representante dos PFs, 
Bibiana Orsi, debateu com Mourão, 
que prometeu providências.

Hein?!
O Ministério da Justiça recorreu 
ao Art. 20 do Decreto 7724/2012 
para manter sigilo sobre os 

nomes do Grupo de Trabalho 
criado por Sérgio Moro que analisa 
a redução dos impostos nos 
cigarros, demanda em especial da 
fabricante Souza Cruz. A Coluna, 
há dias, pede a publicidade dos 
nomes. Ocorre que o Decreto 
cita confidencialidade de 
documentos - em produção - mas 
em nenhum trecho menciona 
sigilo sobre os nomes. 

Epidemia
A Organização Mundial de Saúde 
elogiou a ação da AGU contra 
fabricantes de cigarros e frisou que 
a epidemia do tabaco é “uma das 
maiores ameaças à saúde pública 
que o mundo já enfrentou e é 
responsável pela morte de sete 
milhões de pessoas por ano”. 

Duplicata
A nota publicada no portal da OMS 
menciona a ação da AGU, ajuizada 
na Justiça Federal no Rio Grande do 
Sul, que pede, além da condenação 
das empresas multinacionais de 
tabaco pelos custos sociais e 
econômicos, o ressarcimento 
aos cofres da União de despesas 
com tratamentos de doenças 
causadas pelo tabaco.

Brasil signatário
A OMS sublinha que a atuação da 
AGU faz parte da implementação da 
Convenção-Quadro para o Controle 
do Tabaco, que estabelece que 
governos dos 181 países membros 
devem adotar medidas para 
controlar o consumo de tabaco e 
proteger a saúde pública. Mas por 
aqui, a indústria usa a Justiça para 
reduzir a carga tributária. 

Pacotão
Há uma possibilidade, mesmo 
que pequena, de o pacote 
anticrime do ministro da Justiça 

e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, ser votado no plenário 
da Câmara antes da reforma 
da Previdência. O relator do 
grupo de trabalho que analisa 
a proposta (PL 882/19), 
deputado Capitão Augusto 
(PL-SP), apresentou parecer 
ao colegiado. 

Crime & Castigo
Capitão Augusto admite que o 
Governo ainda não tem os 308 
votos para aprovar a PEC da 
Previdência e diz que “a gente 
tem que aproveitar essa lacuna 
de votação no plenário” para 
aprovar o pacote anticrime. 
Afirma que seu parecer vai 
preservar a essência do texto 
original de Moro que prevê 
regras mais duras no combate 
à corrupção.

Derrapagem...
A ANTT informa que fiscaliza a 
empresa que presta serviço para o 
aplicativo Buser, e não os serviços 
do app. A Buser contratou a 
Islatour Transportes e Locadora 
de Veículos para realizar viagem 
São Paulo-Belo Horizonte-SP 
e, segundo a Agência, a viação 
está irregular por praticar o 
“circuito aberto”.

...e colisão
Segundo a Buser, a nota da ANTT 
“deixa claro que a agência aprova 
o comportamento de seu fiscal 
que descumpriu deliberadamente 
decisão da Justiça Federal, que 
considera legal o modelo de 
operação da Buser”.
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Governo e deputados 
listam obras prioritárias

Representantes do governo do 
Estado se reuniram nessa quarta-
-feira (29) com os deputados da 
base de apoio para apresentar a 
primeira versão do Banco de Pro-
jetos, que vai destinar R$ 375 
milhões para licitar projetos execu-
tivos de grandes obras estruturais 
em todas as regiões do Estado. 
A definição das obras prioritárias 
está sendo feita por uma força-ta-
refa do Executivo com contribuição 
da Assembleia Legislativa.

O resultado do trabalho conjunto 
será anunciado no fim de junho 
pelo governador Carlos Massa Rati-
nho Junior. “O Banco de Projetos 
contempla obras estruturais, rodo-
vias importantes, hospitais, ferro-
vias, aeroportos, que vão orientar 
o Paraná para o futuro”, definiu o 
chefe da Casa Civil, Guto Silva.

Com ele, os secretários da 
Infraestrutura e Logística, Sandro 
Alex, e do Planejamento e Pro-
jetos Estruturantes, Valdemar 

O governo do Paraná vai pro-
tocolar na próxima segunda-
-feira (3), na Assembleia Legis-
lativa, projeto de lei que trata 
do segundo ciclo da reforma 
administrativa implementada 
pela gestão do governador Rati-
nho Junior. A informação foi 
confirmada durante a reunião 
do governador com todo o secre-
tariado, nessa quarta-feira (29), 
no Palácio Iguaçu.

Desta vez, a proposta prevê a 
junção de autarquias, com mais 
redução da estrutura física do 
Estado. A estimativa é de corte 
de R$ 10 milhões por ano nas 

despesas correntes.
De acordo com o governador, 

a medida dá sequência ao pro-
cesso de enxugamento da máquina 
pública e segue a determinação da 
atual gestão do Estado de impor 
maior eficiência ao setor público.

A primeira etapa da reestrutura-
ção, que agora passa pela fase de 
regulamentação, diminuiu o número 
de secretarias de 28 para 15 e eli-
minou 339 cargos, com economia 
de R$ 10,6 milhões anuais.

Guto Silva revelou que quando a 
reforma administrativa estiver com-
pleta, com a implementação ainda 
de um terceiro ciclo, o Estado vai 

poupar R$ 160 milhões ao longo 
dos quatro anos da gestão, ape-
nas com o corte no custeio. 

O governo cor tou 261 dos 
2.515 cargos em comissão da 
administração direta durante a 
primeira etapa da reforma admi-
nistrativa. As funções de gestão 
pública passaram de 906 para 
857, redução de 49. Na Receita 
Estadual houve um corte de 29 
cargos, passando de 89 para 60.

No total, foram eliminados 339 
cargos. Além disso, com a renego-
ciação e cancelamento de contra-
tos, o Executivo economizou cerca 
de R$ 85 milhões. 

Governo prepara 2º ciclo da reestruturação administrativa

REUNIÃO ajudou a aproximar ainda mais governo da base na Assembleia

Bernardo Jorge, apresentaram 
à bancada mapas com as obras 
rodoviárias previstas, que rece-
beram indicação dos deputados.

Essa primeira versão inclui 100 
sugestões do Legislativo que ainda 
não haviam sido elencadas pelo 
governo. Mais demandas poderão 
ser encaminhadas até a próxima 
sexta-feira, quando começa o tra-
balho de alinhamento, definição 
de prazos e redação dos editais. 

“Em dez dias entregaremos aos 
deputados portfólios detalhados 
por região, tanto das obras rodo-
viárias como de outras obras estru-
turais importantes, para que eles 
validem e nos ajudem a definir as 
prioridades dentro dessas obras 
que já são prioritárias. A ideia é 
que no final de junho os deputados 
possam levar as informações dos 
projetos que serão realizados para 
suas bases”, explicou Guto Silva.

ANPR
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37.876
empregos gerados
no Paraná.

O 3º Estado 
que mais gera
 empregos 
 no Brasil.

Baixe o aplicativo 

Paraná Serviços.

No Paraná, tem 

trabalho. Foram 

37.876 novos empregos gerados no primeiro quadrimestre 

do ano. Resultado do compromisso do Governo em buscar investimentos e criar projetos 

que gerem novas oportunidades para os paranaenses, como o aplicativo Paraná Serviços,   

          que une quem quer trabalhar e quem quer contratar.
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Fim da aposentadoria
para ex-governadores

A Mesa Executiva da Assembleia 
Legislativa do Paraná, presidida pelo 
deputado Ademar Traiano (PSDB), 
promulgou ontem (quarta-feira, 29) 
a emenda à Constituição que dá fim 
a aposentadoria para governadores 
do Paraná. A assinatura do docu-
mento aconteceu em solenidade 
realizada no Palácio Iguaçu e con-
tou com a presença do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior, do 1º 
secretário da Assembleia, deputado 
Luiz Claudio Romanelli (PSB), do 
2º secretário, deputado Gilson de 
Souza (PSC) e de vários deputados.

Traiano destacou que muito além 
da economia que a medida repre-
senta aos cofres públicos, a extin-
ção do benefício para governadores 
tem um significado histórico e polí-
tico muito maiores para o estado. 
“Esse é um momento emblemático. 
O estado do Paraná, comandado 
pelo governador Ratinho Junior, 
dá exemplo ao Brasil de que para 
governar nos dias de hoje o gover-
nante tem que ter a compreensão 
de que a sociedade lhe cobra deci-
sões permanentes e duradouras. E 
essa decisão o governador Ratinho 
Junior tomou com muita sabedoria e 
inteligência, vai ao encontro do que 
a sociedade espera dos seus gover-
nantes: economia na gestão pública Aprovação

A PEC apresentada pelo governador foi 
aprovada em primeiro turno de vota-
ção no dia 15 de maio por unanimi-
dade. A votação em segunda discussão 
e a aprovação da redação final do texto 
aconteceram no dia 28 de maio.
A emenda à Constituição revoga o 
§ 5º do art. 85 da Constituição do 
Estado do Paraná, que estabelece 
o pagamento de subsídio mensal e 
vitalício para quem tiver exercido 
em caráter permanente o cargo de 
governador do Estado.

Parceria
Ratinho Júnior ressaltou ainda que a parceria entre os Poderes Executivo e Legis-

lativo tem permitido muitos avanços para o Paraná, inclusive na geração de emprego 
e renda. “A Assembleia Legislativa do Paraná tem buscando junto conosco fazer uma 
agenda positiva no estado. Não é à toa que temos muitos investimentos do setor pri-

vado na geração de empregos no estado do Paraná, que é algo que buscamos em con-
junto. Há hoje um bom ambiente político no estado do Paraná. Agora, nós temos uma 
agenda muito boa com a Assembleia, tenho feito uma agenda praticamente mensal 

com os três senadores do estado e a bancada federal também tem participado. 
Quando existe essa harmonia entre os Poderes acaba ajudando porque o empresário 

olha onde tem um bom ambiente político”.

e racionalidade. Portanto, esse é um 
momento ímpar”.

Durante a solenidade, o presi-
dente do Legislativo lembrou que 
os deputados estaduais do Paraná 
não têm o direito a aposentadorias 
especiais em razão da função. O 
Fundo Previdenciário da Assem-
bleia foi extinto em 1990 e, desde 
então, os deputados contribuem 
com o INSS, seguindo as mesmas 
regras de qualquer trabalhador.

FIM DOS PRIVILÉGIOS
O governador Carlos Massa Rati-

nho Junior afirmou que acabar com pri-
vilégios é um de seus compromissos e 
agradeceu o apoio do Legislativo para 

concretizar ações importantes para 
o estado. “Essa medida de acabar 
com a aposentadoria de governador 
era um compromisso que eu tinha. A 
Assembleia Legislativa entendeu esse 
compromisso e também viu a necessi-
dade de fazer isso um exemplo para 
o País. Não adianta discutir previ-
dência se não discutir o fim dos 
privilégios em várias áreas que, 
lamentavelmente, ainda existem 
no País. Então, eu fico feliz de hoje 
estar participando desse momento 
histórico para o Paraná”.

EVENTO de promulgação da emenda à Constituição que dá fim a aposentadoria para governadores do Paraná

NANI GÓIS/ALEP
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Prefeitura não recolherá e nem 
enterrará mais animais mortos

A Diretoria de Meio Ambiente 
da Prefeitura de Umuarama 
informa que, em atendimento à 
lei estadual 13.331/2001 e ao 
decreto 5.711/2002, não vai 
mais atender pedidos para reco-
lher e enterrar animais mor tos. 
Conforme o ar tigo 351 da lei 
estadual, “o local e os procedi-
mentos para enterro de animal 
mor to são de responsabilidade 
do proprietário ou de ser viço 
especializado”, portanto, o dono 
é quem tem a atribuição legal de 
dar um destino ao animal.

O diretor Matheus Michelan 
Batista reforça que o ater ro 
sanitário município não é uma 

opção. “O aterro não é o local 
apropriado, por isso não pode 
receber carcaças de animais 
mor tos. Existem opções, mas é 
impor tante o dono saber que é 
ele quem tem de dar a destina-
ção ao corpo do seu bicho de 
estimação e mesmo de animais 
de grande por te, como equinos 
e bovinos criados próximo da 
área urbana”, apontou.

O local fica a critério do pro-
prietário, desde que em área 
de sua responsabilidade. Outra 
opção é procurar uma clínica 
veterinária, que contratará uma 
empresa de coleta de resíduos 
para encaminhar o corpo – com 

custos para o dono do animal. 
Existe ainda a possibilidade do 
enterro em cemitérios de ani-
mais, disponíveis nos gran-
des centros, com o desloca-
mento também por conta do 
proprietário.

A QUEM PROCURAR?
“A gente sabe que perder 

um animal de estimação é um 
momento muito triste. Alguns 
morrem de velhice, outros são 
vítimas de atropelamento, viro-
ses ou outras doenças. Além do 
choque, a situação traz ao pro-
prietário a preocupação sobre o 
que fazer com o corpo. Donos 
de pequenos animais costu-
mam utilizar o próprio terreno, 
mas se isso não for possível 
as clínicas veterinárias podem 
ser  procuradas como refe -
rência, pois os profissionais 
conhecem o procedimento ade-
quado”, reforça o diretor de 
Meio Ambiente do município.

Dono é o responsável
Matheus Batista alerta sobre como o dono do animal não deve proce-

der. “Jamais jogue o bicho morto no aterro sanitário, em rios ou terre-
nos vazios. Além de ser uma atitude reprovável, um desrespeito com o 
animal, o dono pode ocasionar um problema de saúde pública. Muitos 
animais morrem com doenças que podem ser transmitidas ao homem”, 

completa o diretor.

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/19 872,00 16,00 1,3%
FARELO jul/19 319,00 6,20 6,0%
MILHO jul/19 418,75 -1,50 15,8%
TRIGO jul/19 490,50 -14,25 12,7%

Ações % R$
Petrobras PN -1,12% 26,50 
Vale ON -1,09% 49,70 
Bradesco ON +1,99% 36,42 
ItauUnibanco ON +1,88% 34,72 
JBS ON -6,33% 21,17 
BRF S/A ON -5,49% 28,73 

IBOVESPA: +0,18% 96.566 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 71,66 1,0% 8,0% 71,50
MILHO 28,15 2,3% 7,7% 28,00
TRIGO 46,05 0,0% -0,1% 46,50
BOI GORDO 150,67 0,2% -0,8% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 109,26
Libra est. 0,7916
Euro 0,8980
Peso arg. 44,40

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 3,9750 3,9760 +1,4%

PTAX  (BC) -0,8% 3,9959 3,9965 +1,3%

PARALELO -0,9% 3,9300 4,2100 +1,7%

TURISMO -0,9% 3,9300 4,1900 +1,7%

EURO -1,2% 4,4490 4,4505 +0,7%

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 29/05

Iene R$ 0,0366
Libra est. R$ 5,05
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.573,56 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/05

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 29/05 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 29/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 76,50 3,4% 8,5%
SOJA Paranaguá 83,00 3,8% 9,9%
MILHO Cascavel 33,00 10,0% 3,1%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Carreta tomba no trevo
de Cruzeiro do Oeste

A Polícia Rodoviária Estadual e 
o Corpo de Bombeiros foram acio-
nados para verificar um acidente de 
trânsito na manhã de ontem (quarta-
-feira, 29), no trevo de acesso a Cru-
zeiro do Oeste. Houve o tombamento 
de uma carreta, registrado por volta 
das 10h, na rodovia PR-323. Uma 
equipe do Corpo de Bombeiros foi 
acionada para conter um vazamento 
de combustível. Os bombeiros utili-
zaram uma espuma especial para 
controlar o vazamento e, de acordo 
com os integrantes da guarnição, 
o condutor da carreta, que tem 53 
anos, não sofreu ferimentos.

A equipe da PRE foi até o local 
para ajudar a controlar o tráfego de 
veículos, que é intenso naquele tre-
cho. Somente por volta das 11h é 
que aconteceu o destombamento da 
carreta, para tanto foi necessária a 
utilização de um guincho.

O motorista do veículo tombado 

Assalto
Na noite da terça-feira (28) um 

automóvel Ford Ka com placas BAU-
7213, de Umuarama, foi tomado de 
assalto nas imediações do Campus 
III da Unipar. A Polícia Militar (PM) 
foi acionada, mas o criminoso não 
foi localizado. O veículo roubado per-
tence a um acadêmico que saía da 
universidade. Quando chegou à rua 
Ceará, percebeu que estava sendo 
seguido. Ao destravar o alarme do 
carro, foi abordado e ameaçado 
por um bandido, que apontou uma 
arma para sua cabeça.

O assaltante fugiu levando o 
carro. A vítima notou que nas ime-
diações estava um motociclista 
que provavelmente dava cobertura 
ao assaltante.

Equipes do 7º Batalhão 
de Polícia Militar (7º 
BPM) apreenderam, na 
terça-feira (28) um revólver 
de calibre 32 e algumas 
munições no município de 
Cidade Gaúcha. Nenhuma 
pessoa foi presa e a arma 
foi entregue à Polícia 
Civil. De acordo com os 
policiais militares, a arma foi 
encontrada depois que uma 
briga foi registrada entre 
dois homens no interior de 
um bar. Um deles atirou, 
mas não conseguiu atingir 
o alvo. Após o tiro os 
envolvidos partiram para a 
luta corporal. A PM foi 
acionada e localizou a arma 
escondida. Os ‘brigões’ já 
haviam deixado o local.

DIVULGAÇÃO

verificou a situação da carreta e 
descobriu que não houveram ava-
rias que o impedissem de conti-
nuar seguindo viagem.

A carreta estava carregada com 
madeirite (madeira normalmente 
utilizada para tapumes). O moto-
rista é morador no município de 
Clevelândia e seguia no sentido 

entre Umuarama e Cruzeiro do 
Oeste. O condutor revelou que, ao 
seguir por uma curva sentiu a car-
reta puxando para a direita, quando 
o tombamento aconteceu.

O tráfego não chegou a ser inter-
rompido, apenas foi parcialmente 
desviado até que a carreta fosse 
retirada do local.

CARRETA foi retirada do local depois que bombeiros esparramaram espuma especial para conter vazamento 
de combustível

OBEMDITO
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Encontrados corpos de
crianças desaparecidas

O Corpo de Bombeiros confir-
mou na manhã de ontem (29) a 
localização dos corpos de três 
crianças desaparecidas após o 
carro em que estavam, ter caído 
em um rio na região de Faxinal 
(cerca de 270 quilômetros de 
Umuarama).

Em nota os bombeiros informa-
ram que por volta das 9h30 foram 
reiniciadas as buscas aos três 
irmãos que haviam desaparecido 
na tarde da terça-feira (28). Eles 
estavam dentro de um veículo 
que foi arrastado pela correnteza 
numa afluente do Rio Pereira, na 
área rural de Faxinal.

Bombeiros de Apucarana e Lon-
drina e Bombeiros Comunitários de 
Faxinal realizaram buscas terres-
tres e aquáticas tão logo foram 
informados do acidente. O carro 
foi encontrado submerso com as 
crianças ainda em seu interior.

Mergulhadores do Corpo de 
Bombeiros fizeram a retirada dos 
corpos das vítimas do interior do 

veículo e na sequência a retirada 
do carro da água. 

A Polícia Militar, o IML de Apuca-
rana e a Polícia Civil de Faxinal esti-
veram no local, bem como demais 
órgãos de apoio.

Ainda de acordo com os bom-
beiros, o acidente aconteceu por 
volta das 14h de terça-feira. Os 
pais que conseguiram sair do 

Batedores presos com carro roubado
Dois homens, moradores de 

Umuarama, foram presos na terça-
-feira (28) à noite por policias mili-
tares que integram o grupo Rotam 
do 25º Batalhão, quando tentavam 
despistar os PMs que tentavam 
abordar um veículo suspeito na 
região de Pérola. A dupla ocupava 
um carro com placas clonadas.

De acordo com o coman-
dante da equipe, tenente Namur 
Zandoná, patrulhamentos eram 

realizados dentro da região da 2ª 
Companhia da PM, entre os muni-
cípios de Pérola e Esperança Nova, 
quando a equipe se deparou com 
um veículo suspeito pela rodovia. 
Foi feita uma aproximação para a 
abordagem, quando o condutor de 
um VW Crossfox impedia a ultra-
passagem para que os PMs che-
gassem até o veículo suspeito.

Depois que o ultrapassaram, 
o abordaram e descobriram que 

carro e foram hospitalizados em 
estado de choque.

O Corpo de Bombeiros rece-
beu a informação de que, em vir-
tude de uma cabeça d’agua, um 
carro que passava por uma ponte, 
no distrito João Vieira, entre as 
cidades de Cruzmaltina e Faxinal, 
região de Apucarana, caiu no rio 
e foi arrastado.

seguia como batedor do veículo 
que vinha à frente.

Na averiguação, foi descoberto 
que o Crossfox estava com pla-
cas clonadas e tratava-se de um 
veículo tomado de assalto em 
Londrina. A dupla que o ocupava 
foi presa em flagrante e levada 
à Delegacia de Polícia de Pérola. 
Os telefones dos detidos também 
foram confiscados e entregues 
aos cuidados da Polícia Civil.

CORPOS das crianças foram encontrados dentro do carro submerso

DIVULGAÇÃO
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Citadino Chave Ouro
chega a 60 partidas

Na terça-feira (28), aconteceu a 
20ª rodada do Campeonato Citadino 
de Futsal Chave Ouro. Até então já 
se foram 60 partidas disputadas 
entre 16 equipes de Umuarama, que 
buscam prêmio, um Fiat Mobi 0 km.

Na classificação geral, as oito 
equipes melhores colocadas na 
tabela são, Aceru (21 pontos), 
Umucampo/Silvestre & Degan 
Futsal (19 pontos), Colibri (18 
pontos), Carepar Nutrirama (17 
pontos), Clínica Veterinária Santa 
Clara (16 pontos), MS Móveis (16 
pontos), Dunas Futsal (14 pontos) 
e Latest Futsal (13 pontos).

Decisão 
da Recopa

A th l e t i co  en f r en ta  o 
River Plate amanhã (31), às 
21h30 pela par tida de volta 
da Recopa – o time de Tiago 
Nunes tem a vantagem após 
o 1 a 0 na ida.

Tiago Nunes promove 
a volta dos titulares. Após 
poupar a maioria do time na 
derrota para o Flamengo, ele 
escala o que tem de melhor 
para buscar a segunda taça 
continental do clube.

O zagueiro Thiago Heleno 
e o volante Camacho seguem 
fora. Eles estão afastados por 
terem ingerido higenamina, 
substância usada em suple-
mentos para perda de peso, 
mas proibida pelo doping.

O meia Tomás Andrade, 
que tem sido reserva, tam-
bém fica fora. Ele pertence ao 
River. Se o Furacão decidisse 
escalá-lo contra os argen-
tinos, teria que pagar R$ 4 
milhões por partida.

O Furacão joga por um 
empate para levantar a taça 
da Recopa. Derrota por um 
gol de diferença, leva para 
a prorrogação. O River Plate 
precisa vencer por pelo 
menos dois gols.

No próximo domingo (2), as atletas 
do Master Futsal, estarão em Alto 
Piquiri, para participar do 3ª Torneio 
Regional de Futsal Feminino. Na com-
petição as umuaramenses vai a busca do 
título de tricampeã.
Ao todo serão oito equipes participando 
do campeonato, Alto Piquiri, AABB 
de Toledo, FT também de Toledo, Assis 
Chateaubriand, Japurá, Stein de Casca-
vel e Real Soccer de Pérola.

Com entrada franca, o campeonato acontece no Ginásio 25 de Julho, a partir das 20h30.
Haverá premiação em dinheiro e de troféus para as três melhores equipes, goleira menos 
vazada e artilheira.

Na lanterna da tabela estão AIDU 
Agape Contabilidade e Barbearia do 
Higão, com nenhum ponto.

Agora faltam outras vinte roda-
das, para chegar ao mata-mata, onde 
somente as oito melhores colocadas 
disputam oitavas de finais em julho.

Na sexta-feira (31), seis times 
voltam à quadra, para disputar a 21ª 
rodada. Colibri enfrenta Kaskata, às 
19h. Em seguida, UPC D’Itália Sorve-
tes bate de frente com Latest Futsal, 
às 20h. Na última partida, Supermer-
cados Paratti, disputa com Vidrorama, 
às 21h. Os jogos acontecem no Giná-
sio de Esporte Amário Vieira da Costa.

A equipe Aceru está na liderança do campeonato

DIVULGAÇÃO

JOÁS CAVALCANTE
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CBF tira 3 pontos do
Verdão no Brasileirão

Um dia após o STJD (Superior 
Tribunal de Justiça Despor tiva) 
determinar que a par tida entre 
Botafogo e Palmeiras, pela sexta 
rodada do Campeonato Brasileiro, 
seja suspensa temporariamente, a 
CBF foi notificada pelo órgão ontem 
(29) e atualizou a tabelo do torneio, 
retirando os pontos do time pau-
lista, vencedor do duelo.

No site oficial da entidade 
máxima do futebol brasileiro, o Pal-
meiras ainda aparece como líder, 
mas com 13 pontos e cinco jogos 
disputados, um a menos do que 
os demais times do Nacional, com 
exceção justamente ao Botafogo.

Com a suspensão temporária 
da partida, a vantagem do time alvi-
verde para o segundo colocado, o 
Atlético-MG, caiu de quatro para um 
ponto. A tabela permanecerá assim 
até que o STJD julgue o caso.

A equipe alvinegra quer a anula-
ção do jogo, pois argumenta que o 

Joga hoje
Nesta quinta-feira (30), o Verdão 
joga em casa contra o Sampaio 
Corrêa, pela Copa do Brasil. A deci-
são da vaga nas quartas de final 
acontece às 20h, no Allianz Par-
que. Além da ótima fase, do fato 
de jogar em casa e da tradição 
na competição, o Palmeiras vai a 
campo com uma equipe cheia de 
atletas em busca de espaço no 
time titular de Felipão. Mesmo 
atuando com um time misto, o 
Verdão promete ser muito forte 
e competitivo na partida desta 
quinta. Na partida de ida com a 
derrota pra o Bolívia Querida, em 
casa acabou deixando a equipe 
em situação muito complicada, as 
chances de vitórias são mínimas.

VAR foi usado indevidamente, pois 
a análise do lance de pênalti em 
Deyverson aconteceu depois de 
o jogo ser reiniciado pelo árbitro 

Paulo Rober to Alves. O gol da 
vitória do Palmeiras saiu deste 
lance, marcado graças à análise 
do árbitro de vídeo.

Abel Braga não é mais técnico do Fla-
mengo. Entregou o cargo após uma série 
de apresentações ruins do time e por se 
sentir sem respaldo para a continuidade 
do trabalho. O português Jorge Jesus é 
o favorito da diretoria para substituí-lo. 
Na atual temporada, Abel realizou 32 
partidas, tendo 19 vitórias, oito empates 
e cinco derrotas. Ele conquistou o Cam-
peonato Carioca pelo clube.
O português Jorge Jesus é o alvo do 
Flamengo. Ele também está na mira do 
Atlético-MG, mas as informações dão 
conta de que a preferência do técnico 
é pelo trabalho no Ninho do Urubu. 
A tendência do Flamengo é a de 
que o auxiliar Marcelo Salles “Fera”, 
assuma interinamente.

O atacante Deyverson cai na área em lance contra o Botafogo

CESAR GRECO

ALEXANDRE DURÃO
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CÚMPLICES DE UM RESGATE 
desenha parte da nova coleção da On-Enter-

prise inspirado em Rebeca. O estilista pede para 
Rebeca levá-lo até o vilarejo para ajudá-lo na ins-
piração para as outras peças. Rebeca diz que não 
poderá ir, mas sugere que ele converse com Lurdi-
nha. Mateus conversa com Omar e pede para ele 
parar de irritar Téo, mas não surte efeito. Mateus 
fi ca triste e a professora Flávia conversa com ele.

TOPÍSSIMA 
Bruno e Madalena preparam a feijoada de 

boas-vindas para Gabriela. Antonio diz te ruma sur-
presa. Pedro se desespera ao saber que Oscar foi 
até a casa do taxista. Bruno diz sobre a revelação 
de Oscar e Antonio percebe que Pedro mentiu. A 
Rafael estranha a frieza de Gabriela. A feijoada é 
animada com a presença de um cantor. Antonio pro-
cura Pedro e o acusa de ser o amante de Luciana.

JEZABEL 
Baltazar começa a perguntar de Elias. Jezabel 

pede a Sidônio que descubra o que Joana e Queila 
estão tramando. Barzilai pede para Thiago, Matheus 
e Miguel que o ajudem na fuga de Queila. Eles acei-
tam. Sidônio conversa com Joana e pede desculpas 
para conseguir a informação que deseja. Ele mente 
dizendo que vai fazer a escolta de Queila. Pede per-
dão e Joana acaba contando que Queila vai fugir.  

prejudicar Cibele, e Camila observa os três sem 
ser vista.

A DONA DO PEDAÇO 
Maria ajuda Dorotéia e Eusébio a aceitarem 

Britney. Fabiana explica o plano de economia para 
as freiras no convento. Virgínia é entrevistada no 
programa de TV e mostra seu amuleto. Fabiana 
reconhece a irmã pela TV e se emociona. Britney 
vai à fábrica de bolos e Abel se encanta por ela. 
Maria contrata Britney. Amadeu marca uma entre-
vista de emprego para Gilda na construtora de 
Agno e Otávio. Maria vai com Kim e Josiane ao 
shopping. Fabiana conta sua descoberta para a 
Madre e pede ajuda para ir a São Paulo.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Filipa conta a Paola que pegou as roupas de 

Débora e colocou na caixa de doações do Comitê 
do Laço Pink. FIlipa pede a Éric e Hugo que a 
ajude a atrapalhar a sessão de fotos de Kessya. 
Roger apresenta seu projeto para os funcionários 
e líderes da O11O. Débora sabota todo o trabalho 
de Luísa. João e Bento discutem e vão parar na 
diretoria. Hugo, Éric e FIlipa prendem Kessya na 
rádio. Pendleton anuncia que o Vetherna em reali-
dade virtual será lançado em um campo de férias 
de uma semana para os jovens. Otto diz que se 
revelará neste evento.
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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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seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
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MALHAÇÃO
Filipe decide conversar com Guga sobre Rita. 

Serginho aconselha Guga a contar a verdade para 
sua família. Rita planeja sustentar a mentira sobre 
seu namoro com Guga, para afastar Filipe. Nanda, 
Raíssa e Carla comentam sobre a situação de Mari, 
e a comparam a Rita. Rita beija Guga na frente 
de Filipe, que fi ca arrasado. Martinha comemora o 
desentendimento de Lígia e Filipe. Filipe diz a Joa-
quim que não acredita no namoro de Rita e Guga. 
Anjinha defende Cléber de Mirtes. Jaqueline afi rma 
a César que não deseja estar em seu testamento. 
Carla dispensa Madureira, que confronta Marco. 
Martinha conta para Meg que Guga está namo-
rando Rita. Carla conversa com Mari e questiona 
Thiago sobre Graveto, o pai do bebê da adoles-
cente. Martinha beija Filipe, e Rita observa os dois.

ÓRFÃOS DA TERRA
Cibele e Benjamin garantem a Tomás que são 

vítimas de uma armação. Rania decide pagar a 
suposta promessa de Miguel ao lado do marido, 
que se desespera. Camila vê quando Paul dá 
dinheiro a um rapaz, e desconfi a. Sara não reco-
nhece Davi, e Eva sofre. Almeidinha identifi ca o 
homem que plantou a bomba na mochila de Cibele. 
Abner pede Sara em casamento. Paul e Dalila são 
chantageados pelo homem que contrataram para 

 Em “Verão 90”, João ameaça 
Jerônimo depois de descobrir 
que o irmão prejudicou a mãe. 
Quinzinho fi ca impressionado 
com a atenção de Vanessa. 
Lidiane fl agra João com Manu, 
que tenta esconder o namo-
rado da mãe. Madá tem uma 
visão sobre Álamo e avisa ao 
ex-marido para ele não acre-
ditar em um homem estranho. 
Vanessa conta a Dandara 
que estava no coquetel em 
São Paulo com Quinzinho. 
Vanessa fi ca surpresa ao ver 
Galdino de volta ao Rio. 

Lidiane 
flagra João 
com Manu
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Você tem ideias concretas, especial-
mente para os seus projetos. A sorte 
estará do seu lado em todas as suas 
aplicações. Você está em melhor forma. 
Coma mais vegetais.

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.

As pessoas vão admirar você hoje. Seu 
charme irá abrir as portas! Se você con-
seguir conter sua impaciência, vai ganhar 
com isso. Seu otimismo crescente reforçará 
a sua energia.

Um sentimento de frustração fará você se sentir 
melancólico, mas não se esqueça que tudo acon-
tece mais cedo ou mais tarde. Se você continuar 
fazendo tantas perguntas, você só se sobrecar-
regará - você precisa descansar.

Você vai ser mais sério do que de costume e 
sentirá necessidade de se concentrar no que 
é realmente importante. Não tenha medo de 
mostrar o seu talento para improvisar.

Você vai avaliar a situação de forma mais objetiva e seu 
raciocínio lógico está lhe trazendo sorte. É o momento 
ideal para assumir o esporte. Você vai precisar de exer-
cício físico e de um pouco de ar fresco em um contexto 
que leva você para fora da sua rotina.

Você vai conhecer pessoas interessantes. Há 
algo inesperado no ar. Você estará vulnerável a 
dedicar tempo para assuntos domésticos bási-
cos. Você estará em forma razoável, especial-
mente fi sicamente.

Você vai ter que esperar antes de con-
solidar um projeto, mas não desista. Sua 
distração pode causar problemas digesti-
vos. Consuma sempre produtos frescos.

O  ca lo r  das  pessoas  ao  seu  redo r 
será muito grat i f icante.  Não se isole. 
Aproveite o máximo de hoje,  tomando 
muitas vi taminas - você precisa cuidar 
mais de si  mesmo.

Seus impulsos poderiam realmente levá-lo a 
um confl ito. Tente ser discreto para evitar essas 
tendências. Você se sente capaz de enfrentar 
esses obstáculos. Seu estado de ânimo estará 
bem e você defi nitivamente será efi caz.

Sua bondade lhe trará sorte, você se 
sente útil e o favor será devolvido. Você 
vai  acabar tendo algumas conversas 
muito positivas, o que lhe trará o ânimo 
que você sentia que faltava.

Você vai achar difícil se comprometer, mas 
vai sentir orgulho de fazê-lo no final. Você 
está mais calmo emocionalmente e será 
capaz de gerenciar seus níveis de energia 
mais facilmente.  
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VOP
PARTICULAR
ALTERARGI

MNNARM
SILABASAE

RCOLIBRI
XAXIMNAIR
ONODGASOSO

TAPARTES
EDIRDOC

INVENTARIO
VEUETAMAR

GANNRR
RELATORIO

MOVIMENTOS

Que não
pertence
ao poder
público

Apelido
carinhoso

de
"Gisele" 

Formato
do esqua-

dro de
pedreiro

(?) Selva-
gem,  tipo
como Peri

(Lit.)
Principal 

ingredien-
te de uma
mistura

Samambaia
cujo "tron-
co" é usado
como vaso

Fala 
que inter-
rompe um
discurso

Caderno
com o re-
gistro do
cotidiano

(?) e E: as
classes
pobres
(Econ.)

Formato de
arquivos
do Word
(Inform.)

Sétima
letra do
alfabeto
grego

Destino
das

oferendas
a Iemanjá

Muham-
mad (?),

ex-pugilis-
ta dos EUA

Estado do 
Bumbó-
dromo
(sigla) 

Adereço 
das noivas

Desloca-
mentos

Exposição
detalhada
e escrita 

de um fato

O estado 
do cloro na
natureza

Que possui
Tempo
(abrev.)

Descrição
dos bens
deixados 

por alguém
que morreu

(?) Bello,
atriz 

Clamoro-
so (fig.)

Braço, 
em inglês
Frank (?):

A Voz

Mudar
Divisões
de uma
palavra

Nosso, 
em inglês
Tratamento
dentário

Chegar
Obstina-
ção; per-
sistência

Epíteto de João
Cândido, líder da

Revolta da Chibata Referente à terra

Cuidado inicial dado
à vítima até a

chegada do médico

Não, em
francês
Retuíte
(abrev.) 

(?) além: 
exceder-se

Rede, 
em inglês

Beija-flor
(Zool.)

3/arm — eta — net — non — our. 5/xaxim. 14/almirante negro.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Tecnologia   O Pró-
Magister (Programa 
Institucional de 
Valorização do 
Magistério) da 
Unipar de Umuarama 
promoveu oficina para 
os professores sobre 
práticas pedagógicas 
com a utilização do 
aplicativo Socrative. A 
ferramenta possibilita 
a interação entre 
professor e aluno por 
meio do aparelho 
de smartphone, 
computador, tablet, 
laptops ou desktops. 
E neste aplicativo os 
professores podem 
criar salas de aula 
virtuais, com acesso 
simultâneo para até 
50 pessoas. Uma das 
funções permite a 
criação de questionários, 
em o aluno responde 
individualmente as 
perguntas e o professor 
pode acompanhar seu 
desempenho em tempo 
real.

Engenharia Civil   
Acadêmicos do 1º e 
2º anos do curso de 
Engenharia Civil, Unidade 
de Guaíra, participaram 
de aula prática bastante 
proveitosa. As turmas 
puderam aplicar as 
teorias aprendidas 
em sala de aula na 
atividade sobre 
dosagem de concreto 
e procedimentos para 
controle de qualidade do 
concreto fresco. 
Eles participaram 
ativamente de todo 

o processo, desde 
a aula teórica, até a 
execução da dosagem 
de concreto, incluindo 
os procedimentos de 
moldagem dos corpos 
de prova nas devidas 
técnicas corretas e as 
técnicas corretas para a 
retirada de amostras e 
verificação da resistência 
conforme normas 
vigentes.

Futsal   O curso 
de Sistemas de 
Informação, Unidade de 
Paranavaí, realizou seu 
tradicional Campeonato 
Intergaláctico de Futsal. 
A 16ª edição contou com 
participação de equipes 
das quatro séries, que 
interagiram dentro 
e fora de quadra. A 
atividade extracurricular, 
que é esperada com 
muita ansiedade pelos 
alunos, teve disputas 
acirradas e muita 
emoção. A torcida dos 
colegas animou ainda 
mais o campeonato. 
Os meninos do 4º ano 
foram os campeões, 
seguidos das equipes do 
2º ano (segundo lugar) 
e 3º ano (terceiro lugar). 
Segundo a coordenadora 
do curso, professora 
Claudete Werner, o 
evento esportivo é 
um momento de lazer 
e descontração que, 
acima de tudo, contribui 
para a formação de 
nossos acadêmicos, pois 
propicia a integração 
entre todos os 
participantes.

NOTÍCIAS DA

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

A Sociedade de Amparo Animais 
de Umuarama (Saau) convida 
todos os apoiadores da causa 
animal, para participarem nesta 
sexta-feira (31), de uma reunião 
em prol da entidade. De acordo 
com a equipe da Saau, no evento 
serão tratadas as necessidades 
que a instituição vem enfren-
tando, como a falta de ração e a 
falta de materiais para a constru-
ção de novos coletivos. Além de 
abordar o projeto de castração 
que vem sido desenvolvido no 
município. A reunião acontece, às 
19h30, no Clube da Copel.

Inscrição Encceja
Interessados em realizar o Exame 
Nacional para Certificação de Com-
petências de Jovens e Adultos (Enc-
ceja) 2019 têm até amanhã (31), 
para realizar a inscrição. O exame 
serve para obter a certificação do 
ensino fundamental ou médio. O 
procedimento deve ser efetuado 
no sistema do Encceja e as provas 
acontecem dia 25 de agosto. 
Podem participar do Encceja 2019 
brasileiros que não concluíram a 
etapa de educação básica e que 
tenham pelo menos 15 anos 
para pedir a certificação do 
ensino fundamental, e 18 anos 
completos para a certificação do 
ensino médio.

Dia das 
comunicações
Amanhã (31), o Bispo de Umua-
rama, Dom Frei João Mamede 
Filho, realiza uma coletiva de 
imprensa para tratar sobre o dia 
mundial das comunicações sociais 
2019. O tema desde ano é “Somos 
membros uns dos outros’ (Ef 4, 25): 
das comunidades de redes sociais 
à comunidade humana”. A coletiva 
está marcada para às 16h, na resi-
dência episcopal.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

O MUNICÍPIO DE IPORÃ (CNPJ: 75.738.484/0001-70) torna 
público que recebeu do IAP, Renovação da Licença de Operação 
(LO n°29841, Val: 11/10/2015), para Aterro Sanitário Munici-
pal, implantado na Estrada Pavan, km 4,5 – Lote n. 110-B, Zona 
Rural, Município de Iporã – PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO  

O MUNICÍPIO DE IPORÃ (CNPJ: 75.738.484/0001-70) torna 
público que requereu ao IAP, Renovação de Licença de 
Operação, para Aterro Sanitário Municipal, implantado na 
Estrada Pavan, km 4,5 – Lote n. 110-B, Zona Rural, Muni-
cípio de Iporã – PR.

Fila Única chega
à 12ª convocação

Por meio do edital de 
convocação 059/2019, a 
Secretaria de Educação 
de Umuarama está con-
vocando mais 38 crian-
ças inscritas no Sistema 
Fila Única, que aguar-
dam vagas nos centros 
municipais de educação 
infantil (CMEIs). Os pais 
ou responsáveis devem 
comparecer à sede da 
secretaria, no Paço Muni-
cipal, nesta quinta-feira, 

30, das 8h às 11h30 e 
das 13h30 às 17h30. O 
edital traz 11 vagas para 
o Jardim, sete para o 
Maternal I e 20 para o 
Maternal II.

Conforme a convo-
cação, pais ou respon-
sáveis pelas crianças 
relacionadas na listagem 
devem procurar a Secre-
taria Municipal de Edu-
cação dentro do prazo, 
munidos dos documentos 

utilizados para a inscrição 
no Fila Única – e também 
para identificação (com 
foto) –, a fim de validar 
os dados informados 
e retirar o encaminha-
mento para o CMEI 
que dispõe da vaga.

A secretária Mauriza 
Lima lembra que os pais 
que não se apresenta-
rem, no dia e horário 
determinados, perderão 
o direito à vaga. “As 
informações constan-
tes nas declarações das 
famílias e/ou responsá-
vel legal são de inteira 
responsabilidade destes 
e dos signatários, e, caso 
sejam inverídicas, eles 
responderão em confor-
midade com a lei”, acres-
centa no edital.

Também serão con-
sideradas nulas, sem 
responsabilidade para a 

Unidade Escolar e Secre-
taria Municipal de Edu-
cação, as inscrições no 
Programa Fila Única e/
ou matrículas na rede de 
Educação Infantil Muni-
cipal efetuadas com 
documentos falsos ou 
adulterados, ficando o 
responsável passível 
das penas previstas 
em lei. “Caso a vaga 
disponível em determi-
nado CMEI não atenda 
às necessidades da 
criança, o pai poderá 
abrir mão da classifi-
cação sem prejuízo de 
sua colocação na ordem 
cadastral, que se man-
terá inalterada até o 
surgimento da próxima 
vaga”, completa a publi-
cação. A Secretaria de 
Saúde fica na Avenida 
Rio Branco, 3717, Cen-
tro Cívico.
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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, 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  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 ELÉTRI-
CAS, 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
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, 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  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, 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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EXTRAVIO DE ALVARÁ

L F E REPRESENTAÇÃO COMER-
CIAL LTDA pessoa jurídica de direi-
tos privados, inscrito no CNPJ: 
07.421.600/0001-72, estabelecida na 
Avenida Flórida, nº 4143 – Apto 105, Edi-
fício Flórida, Zona I, CEP 87501-220, na 
cidade de Umuarama Estado do Paraná, 
com cadastro municipal nº 31771 comu-
nica para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Municipal com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.
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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

CAMARO 6.2 SS ........................................ 13/14 ........................PRETO .......................COMPLETO, AUT, COURO ......................................................................................................... R$ 149.900,00
COBALT 1.8 LTZ ......................................... 14/15 ........................BRANCO ...................COMPLETO ................................................................................................................................. R$ 39.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ........................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ........................... 16/17 ........................PRATA .......................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ........................... 17/18 ........................PRATA .......................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 82.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................... 16/17 ........................VERMELHO ...............COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ...................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 91.900,00
CITROEN C4 ............................................... 14/15 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 49.900,00
HYUNDAI IX35 ........................................... 14/15 ........................PRATA .......................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 62.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT..................................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT ........................................................................................................................ R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ............................................. 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...................................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT ...................................................................................................................... R$ 116.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT...................................... 17/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT ...................................................................................................................... R$ 118.900,00
S10 LTZ 2.5 4X4 FLEX ................................ 16/17 ........................VERMELHO ...............COMPLETO, COURO ................................................................................................................... R$ 99.900,00
S10 LTZ 2.5 4X2 AT FLEX ........................... 17/18 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO ......................................................................................................... R$ 108.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST .......................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO ................................................................................................................................. R$ 35.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................... 13/14 ........................PRETO .......................COMPLETO, AUT ........................................................................................................................ R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................... 14/15 ........................PRATA .......................COMPLETO, AUT ........................................................................................................................ R$ 44.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ......................................... 14/14 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, 7L ................................................................................................................... R$ 41.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ......................................... 15/16 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, 7L ................................................................................................................... R$ 54.900,00
TRACKER LTZ ............................................. 13/14 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO, TS ..................................................................................................... R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 AT .................... 17/18 ........................PRETO .......................COMPLETO, AUT. COURO, 7L ................................................................................................... R$ 174.900,00
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Dez praças ganharão
parquinhos infantis

Para levar mais opções de lazer 
e diversão para as crianças, a Pre-
feitura de Umuarama vai retomar o 
cronograma de implantação de par-
quinhos infantis em pontos movi-
mentados da cidade e distritos, com 
a instalação de brinquedos moder-
nos, divertidos e seguros para a 
criançada. Por meio de licitação, o 
município vai adquirir mais dez con-
juntos de parque infantil colorido, dez 
balanços com dois assentos e três 
balanços para portadores de neces-
sidades especiais.

O contrato com o vencedor do 
processo licitatório também prevê a 
instalação dos parquinhos, em diver-
sas praças do município. O pregão 
será realizado no próximo dia 6, com 
abertura das propostas prevista para 
9h, na sala de licitações da Prefei-
tura. O valor máximo estabelecido 
foi r$ 274.475,00 e o edital estará 
disponível no site da Prefeitura, na 
aba Licitações, ou diretamente no 
setor de licitação e contratos no 
Paço Municipal (Av. Rio Branco, 
3717), mediante preenchimento 
da solicitação de edital.

No ano passado, a Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (Smel) 
e a Prefeitura implantaram oito con-
juntos de parquinhos – na Praça 
Miguel Rossafa, Bosque Uirapuru, 
praças Tamoio, Sete de Setembro, 
Padre Manoel da Nóbrega e nos dis-
tritos de Serra dos Dourados, Lovat 
e Santa Eliza. O prefeito Celso Poz-
zobom lembra que o investimento 
nesses parquinhos foi significativo 

– cerca de R$ 180 mil –, porém os 
benefícios serão duradouros.

“São brinquedos reforçados, 
resistentes à ação do tempo, que 
por anos serão bem aproveitados 
e utilizados pelas nossas crianças. 
Além de modernos, são seguros, 
coloridos, praticamente um convite 
à diversão e brincadeiras, para ale-
grar as crianças da cidade e dos 
distritos”, afirmou.

MUNICÍPIO vai adquirir mais conjuntos de parque infantil colorido e balanços para portadores de neces-
sidades especiais

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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