Recuperação

A Secretaria de Obras foi mobilizada na manhã de ontem (3) para
reparar um trecho da Avenida Parigot de Souza, perto do Complexo
Poliesportivo. Parte das calçadas e um trecho do pavimento
asfáltico cederam por conta das chuvas do final de semana.
Com retroescavadeira, a equipe abriu o asfalto e removeu os
entulhos. A base foi compactada e preenchida com rejeitos
de pavimentação. l Pág. 9
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Moções de Apelo e Repúdio
são apresentadas na Câmara
Vereadores apresentaram moções na sessão ordinária da segunda-feira (3). Uma delas
foi de Apelo para que o Executivo implante o Programa de Castração em cães e gatos do
Município. As intenções são de diminuir a quantidade de animais de rua e aliviar o ‘fardo’
da Saau que está sem condições de alimentar os animais recolhidos e levados à entidade.
A outra moção é de Repúdio ao decreto presidencial que extingue conselhos, comitês e
órgãos de representação da sociedade civil no governo federal. l Págs. 12e13
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Queda na receita
As Secretarias de
Estado da Fazenda e
da Saúde apresentam
na próxima semana, na
Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep), os relatórios do desempenho do
Poder Executivo Estadual
no período de janeiro a
abril de 2019. A audiência pública em que o
secretário de Estado da
Fazenda (SEFA), Renê Garcia Junior, expõe os dados
do Governo relativos ao
cumprimento das metas
fiscais do primeiro quadrimestre do ano está marcada para amanhã (quarta-feira, 05), às 9h30, no
Plenário da Casa.
De acordo com a
Secretaria da Fazenda,
o Governo do Paraná
registrou, nos primeiros quatro meses de
2019, a receita total de
R$ 16,907 bilhões, o
que significa uma queda
nominal de 0,8% e real
de 4,86% em relação ao
mesmo período de 2018.
O Estado também registrou aumento na despesa
de R$ 15,138 bilhões no
primeiro quadrimestre de
2018 para R$ 15,580
bilhões entre janeiro e abril
deste ano. A divulgação

03

DALIE FELBERG/ALEP

Tecnologia

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI),
implantado na Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep), permite a gestão eletrônica e simultânea
das atividades administrativas sem o uso de papel.
O objetivo é promover agilidade, sustentabilidade
e economia de recursos, resultando em menos
burocracia e mais celeridade.
SECRETÁRIO de Estado da Saúde, Beto
Preto, apresenta relatório quadrimestral de
investimentos na saúde do Paraná.
dos dados em sessão
pública da Fazenda cumpre o que está disposto no
artigo 9º, parágrafo 4º, da
Lei Complementar Federal
nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
SAÚDE
Já a Comissão de
Saúde Pública da Assembleia promove, hoje (04),
audiência para a apresentação do relatório
de gestão da Secretaria
de Estado da Saúde do
Paraná (SESA) nos primeiros quatro meses deste
ano. A reunião ocorre às
9 horas no Auditório Legislativo com a presença do
secretário Beto Preto. A
prestação de contas da
SESA ocorre por força da
Lei Complementar Federal 141/2012.

Informações

No expediente de ontem (03), às 14h30, aconteceu a
palestra “Justiça Eleitoral no Brasil”, ministrada pelo desembargador Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4). A proposição é do presidente da
Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), e do primeiro
secretário, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB).
Na oportunidade foi lançado o Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) da Assembleia, ferramenta criada por
servidores do TRF4 em 2009 e utilizada por mais de 400
órgãos públicos em todo o Brasil. Só no Poder Judiciário
são mais de 40 instituições.

Reuniões

Na Sala deputado
Arnaldo Busato, da
Assembleia Legislativa
do Paraná, será realizada
às 17 horas, a reunião da
Comissão de Indústria,
Comércio, Emprego e
Renda, por proposição
do deputado Paulo
Litro (PSDB). Às 18h30
no Plenário, acontece
o Treinamento do
Parlamento Universitário.

Frente do Noroeste

Nesta quarta-feira (05),
às 10h30, será realizada
a primeira reunião
envolvendo deputados
que compõe a Frente
Parlamentar em Prol de
Políticas Públicas para
o Desenvolvimento do
Noroeste. O encontro será
realizado no Auditório
Legislativo por proposição
do deputado Delegado
Fernando (PSL).

CPI da JMK

O deputado estadual soldado Fruet (Pros) conseguiu
assinaturas suficientes para a abertura da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito), que investigará os contratos
do Governo do Paraná com a empresa JMK, responsável
pela manutenção e gestão da frotas de veículos durante
parte da gestão do ex-governador Beto Richa (PSDB).
A bomba atingiu o primo de Richa, Luiz Abi Antoun,
que está há meses no Líbano, e possivelmente outro
membro de instituição que faz parte do complexo do
Centro Cívico. Hoje (04), às 13h30, está marcada a
reunião da CPI da JMK, na Sala de Reuniões do 3° andar
do prédio administrativo da Alep.

Composição

A CPI estava agendada para acontecer na quartafeira (29 de maio) e, na ocasião seriam escolhidos
presidente e relator, mas a Alep resolveu adiar a
instalação da Comissão para hoje (04). A empresa
foi citada na operação ‘Peça Chave’, deflagrada na
semana passada pela Polícia Civil do Paraná. Para
compor a CPI foram indicados 22 deputados, sendo
11 titulares e 11 suplentes. O prazo para a realização
dos trabalhos é de 120 dias.
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população com os maiores aumentos
de impostos e tarifas da história da
cidade. Ainda por cima reduz a oferta
de serviços públicos”, afirma Fruet.

Discioli no PTC
Guedes na CFT

O ministro
Paulo Guedes
(Economia)
vai explicar
os impactos
econômicos
da Reforma da
Previdência
nesta terçafeira (4) na
Comissão de Finanças e Tributação
da Câmara dos Deputados. “Somos a
comissão temática ao tema. A ideia é
esclarecer pontos que podem impactar
a economia do país. Não pretendemos
discutir questões como tempo de
serviço e de contribuição. Isso será
amplamente debatido pela Comissão
Especial”, disse o presidente da CFT,
deputado Sérgio Souza (MDB-PR).

100º transplante

Referência no Paraná, o Hospital
do Câncer Uopeccan, de Cascavel,
fez na última semana o centésimo
transplante de fígado. "Esse número é
muito importante tanto para Cascavel
quanto para a região Oeste, Sudoeste,
Centro-Oeste e Noroeste do Paraná. Os
transplantes atenderam uma quantidade
enorme de pacientes que tiveram acesso
ao ambulatório e puderam tratar de uma
doença potencialmente fatal que é a
cirrose", disse o médico Luís Cesar Bredt,
coordenador o Centro Avançado do
Fígado na Uopeccan

Agenda ou colapso

“Chegamos num ponto onde ou
construímos essa agenda em conjunto
ou vamos para o colapso. Vai entrar no
colapso de ruptura das relações sociais.
É nisso que vai chegar” - do presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ) que reiterou que os partidos
hoje tratados “de forma pejorativa” por
integrarem o chamado Centrão podem
entrar para a história como os que
“salvaram” o Brasil se ajudarem a aprovar
medidas para impulsionar o crescimento.

Marito e Moro

O presidente do Paraguai, Mario Abdo
Benitez, e o ministro Sérgio Moro (Justiça
e Segurança Pública) lançaram na cidade
paraguaia de Pedro Juan Caballero,
fronteira com Mato Grosso do Sul, a
Operação Nova Aliança. A operação vai
integrar as foças de segurança do Paraguai,
Argentina e Brasil, combatendo o crime
organizado, especialmente, a luta contra o
cultivo e tráfico de maconha. O Paraguai
é considerado o maior produtor da droga
na América. A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai destaca que ao longo
de décadas conseguiu em conjunto com a
Polícia Federal, desmembrar esquemas de
tráfico com alcance transnacional.

Frango para a China

O aumento das exportações da carne
de frango para a China tem gerado mais
empregos no Paraná, em especial, na
região Oeste, Segundo o setor, desde
o início do ano já foram abatidos no
estado – líder nacional da produção de
aves - mais de 612 milhões de frangos.

Plano de Safra

A ministra Tereza Cristina (Agricultura)
afirmou que o Plano Safra 2019/2020,
previsto para ser lançado no dia 12 de
junho, deverá ser feito nos mesmos moldes
dos anos anteriores. “Vai ser igual aos
outros. É um plano safra muito parecido”,
ou seja, os mesmos R$ 220 bilhões
destinados no ano agrícola 2018/2019.

Fruet, candidato

A convenção do PDT de Curitiba deixou
claro que o candidato a prefeito em
2020 será o deputado Gustavo Fruet.
Ele foi eleito presidente municipal
e seu grupo passou a comandar o
diretório da capital. O outro précandidato, deputado Goura foi eleito
3º vice-presidente. "Reafirmamos o
compromisso de ter candidato próprio
no ano que vem e em 2022 na disputa
pelo governo. Vamos combater o
atual modelo que prioriza luxos e
gastos fúteis. Em outra frente castiga a

Nesta quinta-feira (6), o empresário
Alexandre César Discioli, assume o PTC
no Paraná. De Maringá, Discioli terá
a missão de reestruturar e organizar
o partido para as eleições de 2020.
“Vamos organizar o partido no Estado
e trabalhar as candidaturas a prefeito
e vereador. Queremos contribuir com
a construção do novo Paraná”, disse.
A posse terá a presença do presidente
nacional sigla, Daniel Tourinho, prefeitos
e vereadores,no Ristorante Siciliano, em
Curitiba, a partir das 19h.

Revolta em Cambará

Um grupo de 100 pessoas abriu as
cancelas da praça de pedágio de
Cambará na BR 369 no Norte Pioneiro.
Durante uma hora, motoristas puderam
passar pelo trecho sem pagar tarifa.
A manifestação aconteceu no mesmo
dia em que a Econorte reabriu a praça,
desativada desde 2002, e retomou a
cobrança das tarifas - R$ 21,90 para
carros e R$ 38,60 para caminhões. A
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia
Militar estiveram no local mas não
interferiram no protesto.

Ação popular

O deputado Luiz Claudio Romanelli
(PSB) e o prefeito de Camabará, Haggi
Neto(MDB), decidiram entrar com
uma ação popular para que a Justiça
Federal reveja a decisão da reabertura
e retomada da cobrança da tarifa na
praça de Cambará na BR 369.

Parceria

Fomento Paraná e Fecomércio firmaram
parceria que incentiva sindicatos filiados
à federação a aderir ao credenciamento
de correspondentes. A Fomento
Paraná atua em 207 municípios. Os
agentes operam com microcrédito de
até R$ 10 mil para pessoa física e até
R$ 20 mil para empreendimentos. Os
correspondentes são autorizados a
operações de crédito de R$ 20 mil a
R$ 1,5 milhão para apoiar projetos de
micro, pequenas e médias empresas.
A instituição dispôs de R$ 1 bilhão em
crédito concedido aos empreendedores
paranaenses em todos os setores da
atividade econômica.
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150 indecisos

Os ministros palacianos
mapearam a Câmara Federal
- e monitoraram o humor de
seus inquilinos - e descobriu
150 deputados indecisos sobre
a Reforma da Previdência. O
Governo vai mirar seu arsenal de
argumentos de convencimento
pela aprovação nesse grupo
para chegar aos 308 votos
necessários para a aprovação
da PEC. O restante da turma é a
que condicionou apoio à reforma
desde que haja alterações na
proposta. Embora não alcance,
hoje, os 308 votos, os governistas
se dizem otimistas. Enquanto
isso, a economia do País segue
estagnada, à espera dessa
aprovação no Congresso.

2022 vem aí

Para quem ainda tem dúvidas
sobre o seu projeto de Poder,
João Doria (PSDB) já sondou um
político ficha-limpa de Brasília
para ser seu vice na chapa
presidencial.

Na mira

Uma fundação beneficente de
Brasília recém-criada, tocada por
um herdeiro de conhecida família
política nordestina, está na mira
da Operação Lava Jato.

Mortadela cultural

A organização do Festival Lula Livre
serviu sanduíches de mortadela
nos camarins dos cantores Arnaldo
Antunes, Zeca Baleiro e Odair José,
nos shows em São Paulo.
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Saudade do Caudilho

A cela tem feito o ex-presidente
Lula da Silva refletir toda a sua
vida. Ele, que vivia às turras com
o velho caudilho, revelou a Carlos
Lupi, presidente do PDT, que sente
falta de Leonel Brizola na política
hoje - e que sempre se inspirou no
ex-governador.

Cinco estrelas

O quarto-cela de Lula (não
previsto na Constituição ou no
Código Penal) tem banheiro,
esteira ergométrica, TV e
frigobar. Se a turma da cela
lotada dos presídios, também
condenada em segunda
instância, recorrer à Justiça para
a regalia, agora há precedente.

Turismo decola

Se o Governo ou investidores têm
dúvida sobre o atual potencial
turístico regional, basta conferir o
movimento diário dos aeroportos
de Porto Seguro (BA) e Foz do
Iguaçu (PR) como um termômetro
do setor. Não cabem passageiros
nos terminais.

Dever cívico

Com gabinete enxuto, o senador
Reguffe (sem partido-DF)
economizou aos cofres públicos R$
16,7 milhões nos quatro primeiros
anos do mandato. Falta o bom senso
aos outros 80 colegas. Isso deveria
ser dever de todos, não exceção.

Poder & saúde

Presidenciável certo para 2022,
Ciro Gomes freou a agenda de

viagens pelo País para cuidar do
filho. O jovem teve problemas
cardíacos, mas passa bem.

Cenas de Brasília

Um ex-fotógrafo metido
a investigador mexeu
gratuitamente com empresário
ítalo-brasileiro na capital e
ficou na mira da famiglia. Uma
empresa israelense já levantou
toda a vida do elemento - a
cafeteria da Asa Sul onde faz suas
negociatas, o endereço e número
do IPTU de seu apartamento em
Caldas Novas (e como o ganhou),
e como operou as tretas para
um ex-senador baseado num
apartamento de quatro quartos
na Barra da Tijuca anos atrás.
Dá um filme.

Rio respira

Veja como há uma onda de
solidariedade dos cariocas pela
cidade, que passa um dos piores
momentos de sua História em
vários segmentos. O movimento
#Todos Pelo Rio de Janeiro
recebeu, até ontem, retorno de
83 pessoas numa entrevista
- todos empresários ou
gerentes de empresas: 80,5%
responderam que querem
compor o movimento, e 19,5%
indicaram “quero saber mais
a respeito”.
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Mapa suspende exportação
de carne bovina à China
O Ministério da Agricultura
suspendeu, temporariamente, a
exportação de carne bovina para a
China em razão do caso atípico de
encefalopatia espongiforme bovina
(EEB) confirmado em Mato Grosso
pela Pasta no dia 31 de maio. A
doença é conhecida popularmente
como “mal da vaca louca”.
“A suspensão temporária protocolar é uma medida automática,
prevista em documento de 2015
assinado com a China”, disse a
assessoria do ministério. “Como
se trata de medida protocolar - e
não de risco sanitário -, a expectativa é de que logo se levante
o embargo. Em tempo razoável
para que as autoridades chinesas
avaliem os documentos já entregues pela embaixada de Pequim
ao governo chinês.”
Em maio os embarques de
carne bovina in natura à China
somaram 121 mil toneladas, crescimento de 33,7% ante as 90,5

Curto prazo

O sócio-diretor da Scot Consultoria,
Alcides Torres, a medida é “uma
prova de boa vontade e acerto”
do Mapa na conduta relativa aos
procedimentos que devem ser
tomados em relação ao mal da vaca
louca. Além disso, cumpre exigência
dentro do acordo sanitário assinado pelos dois países. O consultor
acredita, porém, que o embargo
temporário seja resolvido rapidamente, pois a China passa por um
momento delicado com a peste
suína africana (PSA), que vem dizimando plantéis de suínos na Ásia
e obrigando o país a importar mais
proteína animal para alimentar a
população. “Quero crer que será
resolvido rápido”.

DIVULGAÇÃO

mil toneladas enviadas ao exterior
em maio do ano passado. Já em

relação a abril, o resultado representa avanço de 10,2%.

Vendas maiores

A ocorrência de peste suína africana (PSA) na China contribuiu para impulsionar os embarques de carnes do Brasil no mês de maio em relação a igual período
de 2018, tanto em volume quanto em faturamento. As proteínas bovina, de
frango e suína registraram saltos entre 10% e 42% em volume e entre 10% e 58%
em receita no mês passado ante maio de 2018.
Com milhões de suínos doentes descartados no continente asiático por
causa da PSA, a tendência é de que os embarques continuem em alta ao
longo do ano. Em comparação a abril deste ano também houve crescimento,
principalmente em relação à carne suína brasileira.
As vendas externas de carne suína in natura alcançaram 58,1 mil toneladas, alta de 41,7% ante as 41 mil toneladas embarcadas em maio de 2018 e
13,92% maiores quando comparadas ao total de 51 mil toneladas registrado
em abril. A receita somou em maio US$ 131,6 milhões, avanço de 58,55%
ante igual mês do ano passado, de US$ 83 milhões, e 19,31% superior aos
US$ 110,3 milhões de março.
As exportações de carne de frango in natura atingiram 345,9 mil toneladas, volume 9,95% maior que as 314,6 mil toneladas vendidas em maio de
2018. O faturamento somou US$ 588,3 milhões, 22,38% superior aos US$
480,7 milhões registrados em igual período de 2018, e 17,85% maior ante a
receita de US$ 499,2 milhões de abril.
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Relator quer manter
estados e municípios

O relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da
Câmara dos Deputados, deputado
Samuel Moreira (PSDB-SP), defendeu ontem (3), em São Paulo, que
a melhor alternativa seria manter
estados e municípios no projeto
apresentado pelo governo. “Existem várias alternativas sendo estudadas, mas eu diria que não há
qualquer alternativa melhor do que
mantermos os estados e municípios nesta reforma. Precisamos
resolver isso ao mesmo tempo governo federal, estados e municípios - e de maneira rápida”.
O deputado Samuel Moreira
se reuniu com os governadores
de São Paulo, João Doria; do Rio
Grande do Sul, Eduardo Leite; e
do Mato Grosso do Sul, Reinaldo

Azambuja, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.
Todos os governadores defenderam
a manutenção dos estados e dos
municípios no projeto de reforma
da Previdência, que está tramitando
no Congresso Nacional. O líder da
bancada do PSDB, Carlos Sampaio,
também participou do encontro.
SEM PLANO B
Segundo os governadores, não
há plano B sendo cogitado por
eles que não seja a inclusão dos
estados e municípios na reforma.
“Eu não par to para nenhum plano
B antes de esgotar a possibilidade do plano A. Mesmo que
meu estado faça a lição de casa,
se outro não fizer, vamos pagar
a conta conjuntamente lá na
frente”, disse Eduardo Leite.

Mais de 5 mil empresas
caem na malha fina
A Receita Federal identificou
mais de R$ 1 bilhão em sonegação
fiscal de empresas, entre março e
maio deste ano. No período, foram
autuadas 5.241 empresas em
todo o país por irregularidades no
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e na Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) do
ano-calendário 2014.
O crédito tributário lançado,
que inclui juros moratórios e
multa de ofício de 75%, totalizou
R$ 1.002.536.449,16. As irregularidades foram apuradas na
Malha Fiscal Pessoa Jurídica.
A Receita Federal orienta as
empresas com irregularidades no

IRPJ e na CSLL dos anos-calendário seguintes a se autorregularizarem. Em junho de 2019, serão
iniciadas as ações referentes ao
ano-calendário 2015, com envio
de car tas para mais de 14 mil
empresas que apresentam inconsistências nos recolhimentos e
declarações de IRPJ e CSLL de
aproximadamente R$ 1,5 bilhão.
Essa é mais uma etapa da série
de ações do Projeto Malha Fiscal
da Pessoa Jurídica da Receita Federal, que tem como objetivo identificar “inconsistências” no recolhimento de tributos por meio do
cruzamento de informações eletrônicas, explicou o órgão.

O relator da reforma disse que a
intenção é que o relatório seja apresentado nesta quinta-feira (6) ou, no
máximo, na segunda-feira (10).
“Queremos construir um relatório que possa ser aprovado.
Lógico que haverá alterações, evidente. Todo deputado tem direito
natural, mas queremos construir
a maioria antes de apresentar o
relatório”, disse Moreira.
De acordo com o relator, faltam
poucos pontos para que o relatório seja fechado. Além da questão envolvendo a manutenção ou
não dos estados e municípios, há
ainda, segundo ele, a questão da
capitalização. “A capitalização, por
exemplo, é um ponto em que devemos nos concentrar nesses próximos dias”, disse.

Dólar a R$ 3,90
O aumento das apostas de que o
Federal Reserve (Fed, o banco central americano) cortará os juros este
ano, em meio a indicadores fracos
da indústria americana, levou ao
enfraquecimento do dólar perante
a maior parte das moedas nessa
segunda-feira (3). O índice DXY, que
compara a divisa dos EUA a uma
cesta de seis divisas fortes, renovou mínimas à tarde, em reação à
divulgação de um discurso do presidente do Fed de Saint Louis, James
Bullard, que destacou que um corte
nos juros americanos “pode ser justificado em breve”. O dólar, que já
vinha em ritmo de queda, também
bateu mínimas no Brasil, encerrando
em baixa de 0,96%, a R$ 3,8878,
no segmento à vista - é a primeira
vez desde 15 de abril deste ano que
a divisa fecha abaixo dos R$ 3,90.

08

LOCAL

TRIBUNA HOJE NEWS, 04 DE JUNHO DE 2019

Asfalto cede na
Parigot de Souza

Uma equipe da Secretaria de
Obras, Planejamento Urbano e
Projetos Técnicos da Prefeitura
de Umuarama foi mobilizada na
manhã da segunda-feira (3) para
realizar reparos em um trecho
da Avenida Parigot de Souza,
per to do antigo Complexo Poliespor tivo. Uma par te das calçadas
e um trecho do pavimento asfáltico cederam por conta das chuvas do final de semana.
O secretário municipal de
Obras, Isamu Oshima, acompanhou os ser viços. “O problema
é super ficial, pois não afetou
a tubulação de escoamento
pluvial. Porém aquela região é
problemática e exige atenção
especial. Por isso, os reparos
foram realizados de imediato
para evitar o agravamento da
situação”, disse.
Co m r e t r o e s c a v a d e i r a , a
equipe abriu o asfalto e removeu
os entulhos. A base foi compactada e preenchida com rejeitos de

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

COM retroescavadeira, a equipe abriu o asfalto e removeu os entulhos
pavimentação. “A terra afundou
naquele ponto porque recentemente o trecho passou por serviços estruturais, quando alguns
tubos da galeria pluvial se romperam no início do ano. Como o concreto da caixa de ligação ainda
não havia se consolidado, não
foi possível compactar o terreno
e agora ocorreu o afundamento.

Mas o problema já está resolvido”, completou Oshima.
Com a correção da base, as
calçadas já foram refeitas e a
capa asfáltica será aplicada nos
próximos dias. O trânsito funcionou em meia pista, ao longo do
dia, mas foi totalmente liberado
ainda no período da tarde desta
segunda-feira.
Uma tampa da tubulação de esgoto literalmente explodiu no domingo (2) à tarde
na rua das Azaléias, Parque das Laranjeiras, espalhando dejetos por todo lado.
A tubulação não resistiu á quantidade
de chuvas. A água pluvial teria invadido
a tubulação, misturando a enxurrada
com esgoto, levando ao transbordo. Por
pouco, residências não foram invadidas
pela sujeira e técnicos da Sanepar estiveram
no local e sanaram o problema. O mau
cheiro não havia parado durante a manhã
da segunda-feira (3). O trecho foi parcialmente interditado e o asfalto deverá ser
recuperado durante a semana.
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Sistema Fila Única faz
convocação para CMEIs
Por meio do edital 063/2019,
a Secretaria Municipal de Educação está abrindo a 13ª convocação
para vagas nos centros de educação infantil de Umuarama (CMEIs)
para interessados cadastrados
no Sistema Fila Única. Os pais ou
responsáveis pelas crianças inscritas no sistema devem procurar
a Secretaria de Educação no Paço
Municipal (Av. Rio Branco, 3717,
Centro Cívico) na próxima quinta-feira, 6, das 8h às 11h30 e das
13h30 às 17h30.
Nesta chamada, foram disponibilizadas 8 vagas para o Jardim,
13 para o Maternal 1 e 20 para o
Maternal 2, sendo uma no CMEI
do distrito de Lovat e as demais
em Umuarama. É necessário levar
documento pessoal com foto e
os documentos utilizados para a
inscrição da criança no Fila Única.
Mais informações: (44) 36214141, ramal 130.

ASSESSORIA

A secretária Mauriza Lima explica que pais ou responsáveis pelas crianças inscritas no sistema devem procurar
a Secretaria de Educação no Paço Municipal

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

03/06
% dia compra

venda % mês

COMERCIAL -0,9% 3,8880 3,8890 -0,9%
PTAX (BC)

-1,0% 3,8997 3,9003 -1,0%

PARALELO

-1,2% 3,8400 4,1100 -1,2%

TURISMO

-1,2% 3,8400 4,0900 -1,2%

EURO

-0,5% 4,3684 4,3711 -0,5%

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

108,41
0,7922
0,8923
45,00

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0360
Libra est.
R$ 4,92
Peso arg.
R$ 0,09
R$1: 1.609,53 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12
3/5 a 3/6
4/5 a 4/6
5/5 a 5/6
6/5 a 6/6
7/5 a 7/6

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

BOVESPA

03/06

IBOVESPA: -0,01%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
Bradesco PN
ItauUnibanco PN
Marfrig ON
Viavarejo ON

97.020 pontos
%
+1,72%
-0,35%
-0,32%
+0,23%
-4,25%
+5,53%

R$
25,99
48,83
36,88
35,08
6,54
4,96

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

ABR
0,57
0,92
0,90

MAI
0,45
-

ano
2,09
3,56
3,33

12m
4,94
7,64
8,25

REAJUSTE DE ALUGUÉIS
Índice
ABR
MAI
JUN
IGP-M (FGV)
1,0827
1,0864
1,0764
IGP-DI (FGV)
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: 3ª parcela
vence em 28/06, com juros Selic de 1,54%.

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
ABR
MAI %m %ano %12m
Paraná 1.531,41 1.535,06 0,24 1,43 4,92
Oeste 1.533,55
- 0,17 0,91 3,81

Em 03/06
PR
SOJA
71,59
MILHO
29,12
TRIGO
46,02
BOI GORDO 150,35
FRANGO
2,68

DIA
-1,1%
0,0%
-0,1%
0,0%
0,0%

30d. Casc.
9,8% 71,00
13,9% 29,00
-0,8% 46,50
-1,1% 148,00
0,0%
-

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 03/06
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

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

FECH.
879,00
320,50
424,25
519,75

DIA
1,25
-0,80
-2,75
16,75

30d.
4,4%
7,5%
14,4%
18,7%

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 03/06
PRAÇA R$/sc
SEM
SOJA
Cascavel 76,50 0,7%
SOJA
Paranaguá 83,00 1,2%
MILHO
Cascavel 33,00 10,0%

30d.
10,1%
11,4%
6,5%
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‘Gatuno’ é preso
furtando em mercado

Um homem de 53 anos foi
preso após tentar furtar uma parafusadeira em um supermercado
na Avenida Manaus em Umuarama. Ele já era ‘conhecido’ pelos
seguranças do local e foi flagrado
por seguranças através do circuito
interno de monitoramento.
De acordo com um dos encarregados do estabelecimento,
aquela não foi a primeira vez que

o autor cometeu o crime. “Ele
esteve na loja há alguns dias e
fur tou uma garrafa de uísque.
Na última segunda-feira retornou
à loja e foi até a sessão, mas
tínhamos tirado os vasilhames
das caixas. Hoje ele voltou e tentou levar a parafusadeira elétrica,
mas quando ele entrou na loja
um fiscal o flagrou cometendo o
ato. Em seguida o autor saiu para

pegar a mochila no guarda-volumes, mas foi detido”, conta. O
uísque fur tado da loja custava R$
499 e a parafusadeira R$ 69,90.
A Polícia Militar foi acionada
para conduzir o ‘gatuno’ e constatou que ele já possui antecedentes criminais por fur to praticado em outros supermercados
da cidade. O desempregado foi
conduzido à delegacia.

Fogo no motor
A condutora de um veículo Fiat
Palio, passou por ‘maus bocados’ no
início da tarde de ontem na região central da cidade. Seu carro começou a
se incendiar, foi necessária a intervenção do corpo de bombeiros para
apagar as chamas no motor. Apesar
do susto, a mulher não se feriu.
O incidente aconteceu por volta
das 14h, quando a motorista, de
42 anos de idade, dirigia o carro
pela avenida São Pedro, ao lado do
Estádio Municipal Lucio Pipino em
direção à Avenida Dr Ângelo Moreira
da Fonseca. Quando chegou ao cruzamento verificou que uma fumaça
saía do compar timento onde fica
o motor e imediatamente parou,

JOAS CAVALCANTE

VEÍCULO ficou avariado depois que as chamas atingiram o motor
desligou o Pálio, de ano 2007 e
desembarcou.
Ela viu que a fumaça não
parava e pediu a ajuda do Corpo
de Bombeiros.
Uma equipe da guarnição de
OBEMDITO

combate à incêndios seguiu com
um caminhão tanque ao local e
conteve as chamas.
Em princípio, uma pene no
motor é que teria causado um curto
circuito, que deu início às chamas.

Simultaneamente ao atendimento feito na avenida Dr Ângelo Moreira
da Fonseca, no combate ao incêndio no Fiat Palio, uma equipe de
socorristas do Corpo de Bombeiros atendeu a um atropelamento na
Avenida Duque de Caxias, uma quadra acima.
Uma mulher de 85 anos sofreu escoriações por todo corpo e no
rosto. Ela foi levada ao hospital de plantão. A vítima atravessava
a avenida para entrar em um carro, quando foi atingida por um
GM Celta conduzido por um homem de 87 anos que manobrava
em marcha em ré para sair do estacionamento.
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Arremesso de celulares
Dois homens foram flagrados pela Polícia Militar tentando
lançar por cima da muralha da
Cadeia Pública de Umuarama,
objetos destinados aos detentos. Os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia e
autuados em flagrante.
O fato foi registrado pela Polícia
Militar ao final da tarde do domingo
(2), depois que um denunciante
anônimo manteve contato com a
central de operações do 25º Batalhão, relatando o fato. O denunciante repassou as características
dos autores do crime.
Imediatamente uma equipe policial saiu em diligências pelas imediações da 7ª Subdivisão Policial
(SDP) e flagrou dois suspeitos.
Um deles com 18 anos e outro
com 20 anos de idade tentavam
arremessar telefones celulares

para dentro do complexo carcerário.
A dupla estava em uma motocicleta e circulava os arredores da
delegacia em atitude suspeita.
A abordagem aconteceu na
Avenida da Estação e durante
a revista os policiais militares
encontraram uma pequena porção
de maconha escondida dentro do
tênis de um dos abordados.
Em seguida, dentro da
câmara de ar da moto, foram
encontrados 17 telefones celulares. A dupla confessou que iria
arremessar os aparelhos para
dentro da cadeia e ganhariam
a quantia de R$ 100 pela prática do ato. Com antecedentes
criminais por envolvimento em
crime de tráfico de dr ogas,
os detidos foram entregues à
autoridade policial e colocados
à disposição da Justiça.
DIVULGAÇÃO

Uma mulher de 24 anos
foi presa na madrugada
da segunda-feira (3) na
PR-323, Umuarama e
entre Cruzeiro do Oeste,
quando transportava 20
quilos de maconha em
um ônibus. De acordo
com a Polícia Rodoviária
Estadual, o coletivo que
vinha de Naviraí – MS e
tinha como destino Londrina, foi abordado para
averiguação de rotina.
Aos pés da passageira foi
encontrada uma bolsa com
alguns tabletes da droga.
No bagageiro estava o restante em outra bolsa. Ao
todo foram apreendidos
19 tabletes que totalizaram 20,7 quilos. O
entorpecente seria levado
para São Paulo- SP.

Armado na
rodovia
DIVULGAÇÃO

Ao fim da noite do domingo
(2) patrulheiros rodoviários estaduais prenderam um homem por
porte ilegal de arma, na região
de Cianor te. A ocorrência foi
encaminhada à delegacia.
A prisão aconteceu quando
a equipe do Rotam da PRE
patrulhava a rodovia PR-323 e
notou a aproximação de uma
caminhonete Ford F-1000, com
placas de Tapejara.
Uma abordagem foi realizada e, durante a revista,
encontraram uma pistola de ar
comprimido e chumbinhos.
Também dentro do veículo
os policiais localizaram um
revólver de calibre 38 e 20
munições intactas.
Os policiais consultaram a
carteira de habilitação do motorista e constataram que era
falsa. O homem confirmou que
havia comprado o documento,
mas revelou a origem e acabou
preso em flagrante.
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Na fase nivelada, Afsu
começa com vitória
O Afsu Umuarama Futsal, após
duas rodadas sem vitórias conseguiu reagir e venceu por 4 a 3, o
Cressol Dois Vizinhos, no último
sábado (1º). A par tida contra o
Dois Vizinhos foi a primeira de uma
série de três envolvendo timos que
estão no mesmo nível da Chave
Ouro do Campeonato Paranaense.
O técnico Ney Vitor já havia ‘cantado a pedra’ e dito que com três
vitórias consecutivas, o Afsu conseguiria fôlego para subir na tabela.
O jogo foi válido pela 11ª
rodada do Campeonato Paranaense Série Ouro.
Com o apoio da torcida o Afsu
entrou em quadra e logo no primeiro tempo conseguiu fazer dois
gols. Na volta do segundo tempo, a
equipe apresentou algumas falhas
e deixou passar a bola, fazendo
com que o jogo ficasse equilibrado
e quase chegando a um empate.
Os gols do Umuarama foram
marcados por Mura, Ronney, Leo

AFSU

O ala/fixo Murilo Mura abre o placar para o Afsu no jogo contra o Dois Vizinhos
Café e Gutierre.
Mesmo com a vitória o Afsu
não conseguiu sair do limite da
classificação. Os umuaramenses estão em 8º lugar com 14
pontos. Já o Dois Vizinhos, que

está uma casa acima do Umuarama, tem 16 pontos.
O próximo confronto do Afsu
será nesta quinta-feira (6), fora
de casa, contra o São Lucas de
Paranavaí.

Jogos Comerciários do Paraná
O Sesc está realizando até
agosto os Jogos Comerciários do
Paraná – JOCOM 2019. O campeonato esportivo conta com diversas
modalidades voltadas exclusivamente para a classe comerciária
(trabalhadores do comércio de
bens, ser viços e turismo, seus
dependentes, empresários e funcionários de Sindicatos ligados ao
comércio).
Os jogos são divididos em três
fases a primeira, acontece até 21

de junho, sendo disputado localmente em todas as cidades onde
o Sesc possui unidade.
A segunda fase acontece em
duas etapas a eliminatória e a classificatória. A eliminatória acontece
em 6 de julho, onde os primeiros
lugares de cada modalidade, disputa em um confronto direto entre
Umuarama e Paranavaí. A classificatória acontece entre 20 e 21 de
julho, onde envolve os campeões
da fase eliminatória por regiões

sendo sediada nas cidades de Londrina e Guarapuava.
Na terceira fase, os classificados partem para a disputada entre
todos os campeões da 2ª Fase, em
Caiobá, nos dias 3 e 4 de agosto.
Os interessados em participar
dos jogos, as inscrições estão
aber tas nas modalidades, basquete, tênis de mesa, vôlei de praia
masculino e feminino, voleibol feminino, futsal masculino e feminino e
futebol sintético masculino.
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Jeps Bom de Bola tem a
participação de 244 atletas
JOÁS CAVALCANTE

Decisão entre
Flamengo e
Corinthians
COLÉGIO Bento Mossurunga enfrentando o
Colégio Princesa Izabel no Jeps Bom de Bola
Está acontecendo nesta
semana a fase municipal do Jogos
Escolares do Paraná – Jeps Bom
de Bola, em Umuarama. Com a
par ticipação de sete colégios a
competição teve início ontem (3) e
segue até a próxima sexta-feira (7),
no Estádio Municipal Lúcio Pipino.
A disputa acontece exclusivamente na modalidade futebol de
campo para atletas acima de 12
anos, nas categorias masculino
e feminino.
São 244 alunos de colégios estaduais Aberto Tomazin, Bento Mossurunga, Padre Manuel da Nobrega,

Princesa Izabel, Pedro II, Santa Eliza
e Lourenço Filho representado suas
equipes no campeonato.
O título municipal é disputado em
grupo único, por 14 equipes em duas
categorias. Na categoria A (15 a 17
anos), estão cinco equipes masculinas e duas femininas. Na categoria
B (12 a 14 anos), são sete equipes
masculinas e apenas uma feminina.
A programação dos jogos
começa às 9h no Estádio Lúcio
Pipino e segue até às 16h.
Os campeões avançam para
a fase regional que acontece em
setembro em Icaraíma.

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

A crise aberta diante da acusação contra
Neymar sobre uma acusação de estupro
preocupa a cúpula da CBF. Em Paris para o
Congresso da Fifa, os dirigentes passaram a
acompanhar com máxima atenção a situação
vivida pela seleção. A avaliação de alguns
dirigentes é de que, se a crise começar a
afetar a preparação da seleção brasileira,
medidas terão de ser tomadas. Ou seja: um
eventual afastamento do jogador - de forma
temporária ou permanente - para que possa
lidar com sua situação legal.
Um laudo médico de exames realizados
no dia 21 de maio pela mulher que acusa
Neymar de estupro aponta hematomas,
problemas gástricos, perda de peso e
sintomas de stress pós-traumático.

Hoje (4), às 21h30, Flamengo e Corinthians, duelam
no Maracanã, pelas oitavas
de final da Copa do Brasil. O
jogo será decisivo para quem
avança as quar tas de finais.
Na par tida de ida, em Itaquera, o Rubro-Negro venceu
pelo placar de 1 a 0, gol de
Willian Arão, e se classifica
até com o empate. Já os paulistas precisam vencer por
dois gols de diferença.
Carille deve escalar um
time mais ofensivo para o
confronto contra os cariocas.
Diante do Depor tivo Lara
(VEN), os meias Jadson e Sornoza atuaram juntos depois
de muito tempo. O último
jogo dos dois como titulares
foi diante do Ferroviário-CE,
em fevereiro. A atuação da
equipe contra os venezuelanos foi elogiada, e a tendência é a de que o treinador
repita a escalação.
O Flamengo com o novo
técnico, Mar celo Salles,
entrará em campo desfalcado de Trauco, Cuéllar e
Arrascaeta, convocados
pelas seleções per uana,
colombiana e uruguaia,
respectivamente.
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to de Felipe. Teresa brinca com Henrique, e Graça conclui que os dois são irmãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
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Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Você vai mais facilmente procurar as pessoas que compartilham seus valores fundamentais para poder estabelecer relações
mais estreitas. Cuidado com a indigestão,
cuidado com o que você come.
Você não ﬁcará feliz com sua rotina. Não force
o problema, basta tirar uma folga das coisas.
Seria uma boa ideia diminuir o ritmo de vida
em casa e modiﬁcar as suas prioridades; leve
suas possibilidades atuais em conta.
Você está vivendo a vida ao máximo. Não
se preocupe muito com os detalhes! Respire
mais profundamente e isso vai ajudar você a
encontrar a calma que você precisa para as
reorganizações que está fazendo.
Esta é uma boa hora para trabalhar em equipe.
Colabore sem reservas ou preocupação. Você
não será capaz de trabalhar em seu próprio ritmo
e vai precisar compensar isso descansando um
pouco. Sessões de relaxamento seriam o ideal.
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Sua calma fará maravilhas e acabará com os
conﬂitos. Você será recompensado com satisfação ﬁnanceira pelos esforços pessoais. Evite
movimentos bruscos.

"Canção
Campos
do (?)",
(?),
exde
Gonçalpresidente
ves Dias
brasileiro

6

Você vai decididamente banir as suas preocupações para tirar o máximo da vida, tanto
quanto possível. Deixe que outras pessoas
entrem na sua vida! Você involuntariamente
pressiona demais.

Linhagem
nobre

5

Há muita coisa acontecendo ao seu redor, não
se disperse. Seus desejos estão em conformidade com a realidade e você é geralmente
bem equilibrado. O que está faltando é praticar
um pouco de esporte.
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Este dia vem sob o signo da família e dos grupos. Essa é a melhor maneira de recarregar as
baterias. Seu estado emocional está dirigindo
sua vitalidade mais do que o habitual. Olhe
para os outros e tente se comunicar.
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Concentre-se em estabilidade e confiança hoje, consolidando as coisas com as pessoas ao seu redor e coloque suas cartas na mesa. Você vai estar em excelente
forma em geral. Preste atenção no que você come e
isso vai aumentar seus níveis de energia.
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Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito
interessantes e há algo novo no ar. Você precisa de movimento, isso ajudaria a se livrar do
estresse. Uma fadiga nervosa está esperando
por você. Desacelere seu ﬂuxo de pensamento.
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Você não vai perder tempo com diferenças superﬁciais e as pessoas vão gostar de você por isso - é
uma receita para o sucesso. Você está usando a
sua energia de forma construtiva, mas tire um tempo
para descansar para manter as coisas em equilíbrio.
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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.
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‘Aulas Digitais’
Vistos como ferramentas de
lazer, trabalho, interação e entretenimento, dispositivos móveis se
tornaram também grandes aliados
nos estudos. Nos dias de hoje,
um professor consegue ministrar
sua aula, aplicar trabalhos e provas com apenas alguns toques
no seu smar tphone, fazendo com
que todo o conteúdo seja acompanhado pelo aluno.
Na Universidade Paranaense,
essa inovação na forma de ensinar
já acontece desde 2016, quando
a Instituição fez uma parceria com
o Google e adotou as ferramentas
de ensino do Google for Education.
Uma delas é o Classroom (sala de
aula virtual), na qual o professor,
utilizando-se de aplicativo, trabalha
com os alunos no plano virtual.
Durante os primeiros três anos
de parceria, foram intensificados
os treinamentos do corpo docente
das sete unidades da Unipar
para o uso destas tecnologias.
As capacitações acontecem por
meio de palestras, aulas expositivas e oficinas, com supor te do
professor Paulo Tomazinho, que é
doutor em Educação e diretor do
Comitê de EdTech da Associação
Brasileira de Star tups. Um dos
últimos treinamentos formou uma
equipe de professores.

ASSESSORIA

PROFESSORA Carla Zanfrilli com o diretor da Unipar, Cássio Garcia, e Tomazinho: incentivos e esforço
recompensado
Depois de passar por avaliação
de habilidades, eles receberam o
cer tificado do Google for Education. Trata-se de um curso on-line
realizado pelo site do Google, que
contém os recursos, o selo e as
diretrizes do programa de instrutor. Entre os professores que
par ticiparam, a professora Carla
Zanfrilli, do curso de Odontologia,

Último degrau

A professora Carla Zanfrilli já se empenha para chegar ao nível máximo
do programa do Google, o de Certificado Inovador. “Nunca podemos desistir
de nossos sonhos”, afirma, agradecendo o apoio que recebeu da Unipar.
Para o coordenador do Pró-Magíster (Programa Institucional da Valorização
do Magistério Superior), professor Luiz Roberto Prandi, professores com
esta disposição e visão fazem a diferença no cotidiano acadêmico: “A Unipar caminha, com investimentos significativos, para que todos alcancem
êxito nesse processo, pois a incorporação de tecnologias de informação e
comunicação na prática docente contribui significativamente no processo
de ensino e aprendizagem”.

se destacou. Ela é a única que,
recentemente, conquistou o Nível
II, obtendo título de Instrutor Certificado do Google for Education.
Com o título, ela passa a capacitar os colaboradores da Unipar,
com o objetivo de inovar o ensino
em sala de aula usando as ferramentas do Google.
Para conseguir o cer tificado
de trainer, a professora teve que
passar por vários exames de
desempenho e conhecimento. No
processo seguinte, seu currículo
passou por avaliação do Google e
foi aprovado. “É uma experiência
enriquecedora poder compartilhar
tudo o que aprendi capacitando
os colegas de trabalho”, diz a professora, que também é responsável técnica da Clínica Odontológica da UBS (Unidade Básica de
Saúde) da Unipar.
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PSS em Pérola

A Prefeitura Municipal de Pérola
abriu inscrições para um Processo
Seletivo Simplificado com inscrições gratuitas. São nove cargos
com salários variam de R$ 1.278,86
a R$ 3.192,14. A contratação é para
formação de cadastro de reserva,
com caráter temporário, válido
por um ano, com possibilidade de
prorrogação por mais um ano. Há
vagas são para fonoaudiólogo,
motorista, professor de artes,
professor de educação física,
professor de educação infantil,
professor de ensino fundamental,
intérprete de libras, psicólogo e
técnico em enfermagem. As inscrições já estão abertas e podem
ser realizas até 17 de junho.

Presente na escola
O superintendente da educação do estado do Paraná, Ralph
Gomes Alves, estará em Umuarama nesta quinta-feira (6),
para o lançamento do Programa
Presente na Escola, que tem por
objetivo acompanhar a frequência dos estudantes e combater a
evasão escolar. O evento organizado pelo Núcleo Regional da
Educação, acontece no Centro
Cultural Vera Schubert, às 9h30.

Concurso público

O Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF-4) publicou, na última
sexta-feira (31), edital de concurso
público no Diário Eletrônico da
Justiça Federal da 4ª Região. O certame é voltado para o Sul do País.
As vagas disponíveis, de cadastro
reserva, são para analista e técnico
judiciários do próprio TRF-4 e oficial de justiça na Justiça Federal do
Rio Grande do Sul (JFRS), de Santa
Catarina (JFSC) e do Paraná (JFPR).
As inscrições estarão abertas até às
14h do dia 26 de junho. As provas
acontecem no dia 4 de agosto.
O processo tem validade de dois
anos, podendo ser prorrogado por
mais dois. As provas poderão ser
realizadas em Umuarama.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
PARCERIAS PROMISSORAS

Prefeito de Paranavaí
visita a Unipar

Na Reitoria, o Delegado Caique foi
recebido pelo diretor Cássio Garcia
Carlos Henrique Rossato Gomes, conhecido
como Delegado Caique, veio a Umuarama esta
semana para compromissos políticos. Depois de
uma reunião com o prefeito Celso Pozzobom,
o prefeito de Paranavaí incluiu no roteiro uma
visita à Unipar. Na Reitoria, ele foi recebido pelo
diretor da DEGAC (Diretoria Executiva de Gestão
de Assuntos Comunitários), Cássio Garcia. O
principal assunto da pauta foi a implantação do
curso de Medicina em Paranavaí, anseio do líder
do município. O prefeito Caique está propondo
uma parceria para a criação do curso lá com a
Unipar. E saiu esperançoso do encontro, já que
Garcia acenou a possibilidade de a Unipar fazer
um estudo para viabilizar o projeto. Isso será feito
quando for concluído o ciclo avaliativo pelo MEC
do curso de Medicina da Unipar em Umuarama.
Caique também visitou espaços de estudos da
Unipar e os laboratórios do curso de Medina.
Ele veio com a mulher, Laís Willemann Gomes,
e do secretário da pasta de Desenvolvimento
Urbano, arquiteto Darlan Alves. O coordenador
do Ciape (Centro Integrado de Apoio a Projetos
Empresariais), Bruno Oliveira, acompanhou os
convidados, participando das reuniões.
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Prefeitura repassa
equipamento para Adefiu
O prefeito Celso Pozzobom e a secretária municipal de Saúde, Cecília
Cividini, repassaram nesta
segunda-feira (3), para a
Associação dos Deficientes Físicos de Umuarama
(Adefiu) o equipamento
de fisioterapia PediaSuit
adquirido pelo município
graças a um repasse de
recursos da Secretaria de
Saúde do Estado da ordem
de R$ 40 mil.
O aparelho – que foi
recebido pela presidente
da Adefiu, Olga Gonçalves Ber tolino – será
utilizado pela entidade
para exames e exercícios com por tadores
de deficiência física em
regime de concessão e
o município fornecerá

um profissional para o
acompanhamento. Um
fisioterapeuta será treinado para utilizar o equipamento e deve estar à disposição a partir de agosto.
Conforme o Conselho
Regional de Fisioterapia
e Terapia Ocupacional da
8ª Região, o método é
um novo tratamento para
pessoas com distúrbios
neurológicos como paralisia cerebral, atraso no
desenvolvimento, lesões
traumáticas cerebrais,
autismo e outras condições que afetam as
funções motoras e cognitivas. O procedimento
tem como base um programa de exercícios específicos e intensivos que
estimula o crescimento

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

O Suit inclui colete, touca, shorts, joelheiras, calçados e um sistema de elásticos
ajustáveis, posicionados para reproduzir a musculatura
e desenvolvimento da
criança e do adulto.
O método trabalha a
eliminação de reflexos
patológicos e o estabelecimento de padrões de
movimentos corretos e
funcionais utilizando diversas ferramentas, como a
propriocepção dinâmica
por meio de uma órtese
chamada Suit – uma roupa
criada nos anos 70 por
cientistas russos para uso
dos astronautas.
“O Suit inclui colete,
touca, shorts, joelheiras,

calçados e um sistema
de elásticos ajustáveis, posicionados para
reproduzir a musculatura, funcionando como
uma estrutura elástica
externa. O conjunto promove a melhora da postura e dos movimentos,
alinhando o corpo o mais
próximo do normal, papel
crucial para a normalização do tônus muscular,
do sistema vestibular e
de funções sensoriais”,
explica a secr etária
Cecília Cividini.

Spider

O Spider (gaiola) é usado para aumentar a capacidade de
isolar os movimentos desejados e fortalecer os grupos musculares
responsáveis por esse movimento. A gaiola permite ganho de
amplitude de movimento, de força muscular e flexibilidade das
articulações. “Sem dúvida será um grande aliado na recuperação
física e na qualidade de vida do pessoal atendido pela Adefiu. É
através de parcerias com esta que conseguimos avançar de forma
consistente na saúde e em outras áreas importantes da administração”, destacou o prefeito Celso Pozzobom.
Acompanharam a entrega, ainda, a diretora da Secretaria de Saúde, Renata Figueiredo, e o secretário municipal de
Habitação, Amós Westphal, que é um apoiador da Adefiu e
já presidiu a entidade.

UMUARAMA, 04 DE JUNHO DE 2019

UMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019
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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
COBALT
1.4 LTZLT............................................
12/13............................PRETO
.................................
COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
CRUZE SEDAN
TURBO............................ 17/18.........................PRATA.
.......................COMPLETO,
AUT, COURO...........................................................................................................R$
82.900,00
COBALT
1.8 LTZLTZ
............................................
13/13............................BRANCO ..............................
COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
CRUZE SEDAN
I TURBO........................ 16/17.........................VERMELHO................COMPLETO,
AUT, COURO...........................................................................................................R$
84.900,00
COBALT
1.8 LTZLTZ
............................................
14/15............................BRANCO ..............................
COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN
II TURBO....................... 16/17.........................BRANCO....................COMPLETO,
AUT, COURO...........................................................................................................R$
91.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO..............................16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
FUSION TITANIUM...................................... 16/17.........................BRANCO....................COMPLETO, AUT, COURO.........................................................................................................R$ 116.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO..............................16/17............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
HYUNDAI IX35............................................ 14/15.........................PRATA........................COMPLETO, AUT, COURO...........................................................................................................R$ 62.900,00
CRUZE
SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
ONIX 1.0
LT.................................................
15/15.........................BRANCO....................COMPLETO.
................................................................................................................................R$
35.900,00
CRUZE
SEDAN
LTZ II TURBO .........................16/17
............................BRANCO ..............................
COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
ONIX 1.0
LT.................................................
18/19.........................BRANCO....................COMPLETO.
................................................................................................................................R$
44.900,00
CRUZE
SEDAN
LTZ II TURBO .........................17/18
............................PRETO .................................
COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
ONIX 1.4 ACTIV
AT..................................... 16/17.........................BRANCO....................COMPLETO,
AUT........................................................................................................................R$
54.900,00
HYUNDAI
IX35 .............................................
14/15............................PRATA..................................
COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
S10 LT
4X4 AT......................................
16/17.........................BRANCO....................COMPLETO,
AUT......................................................................................................................R$
ONIX
1.42.8ACTIV
AT .......................................
16/17............................BRANCO ..............................
COMPLETO, AUT .................................................... R$116.900,00
54.900,00
ONIX
1.42.8LTZ
................................................
13/14............................PRATA..................................
COMPLETO ............................................................. R$118.900,00
39.900,00
AUT......................................................................................................................R$
S10 LT
4X4
AT...................................... 17/17.........................BRANCO....................COMPLETO,
ONIX
1.4 2.5
LTZ4X4
...............................................
16/16............................BRANCO ..............................
COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
S10 LTZ
FLEX................................. 16/17.........................VERMELHO................COMPLETO,
COURO...................................................................................................................R$
99.900,00
PRISMA
13/14............................PRATA..................................
COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
SAVEIRO1.4
1.6LTZ
CS ............................................
ROBUST........................... 16/17.........................BRANCO....................COMPLETO.
................................................................................................................................R$
35.900,00
S10
LT LT
2.81.84X4
AT .........................................
14/15............................PRATA..................................
COMPELTO, AUT..................................................... R$ 95.900,00
SPIN
AT............................................
13/14.........................PRETO.
.......................COMPLETO, AUT........................................................................................................................R$
39.900,00
S10
LT 2.8 4X4 AT ......................................... 16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
SPIN LT 1.8 AT............................................ 14/15.........................PRATA........................COMPLETO, AUT........................................................................................................................R$ 44.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ......................................... 17/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT.......................................... 14/14.........................BRANCO....................COMPLETO, AUT, 7L...................................................................................................................R$ 41.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT.......................................... 15/16.........................BRANCO....................COMPLETO, AUT, 7L...................................................................................................................R$ 54.900,00
SAVEIRO
1.6 CS ROBUST ..............................16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
TRACKER
13/14.........................BRANCO....................COMPLETO,
AUT, COURO, TS..COMPLETO,
...................................................................................................R$
62.900.00
SPIN
LT 1.8LTZ..............................................
AT ..............................................
13/14............................PRETO .................................
AUT .................................................... R$ 42.900,00
TRAILBLAZER
LTZ 4X4 AT..................... 13/13.........................PRATA.
.......................COMPELTO, AUT, COURO.........................................................................................................R$
SPIN
LT 1.8 AT2.8
..............................................
14/15............................PRATA..................................
COMPLETO, AUT .................................................... R$104.900,00
45.900,00
TRAILBLAZER
2.8............................................
LTZ 4X4 AT..................... 17/18.........................PRETO.
.......................COMPLETO,
AUT. COURO, 7L...................................................................................................R$
SPIN
LTZ 1.8 AT
14/14............................BRANCO
..............................
COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$174.900,00
44.900,00

TRACKER LTZ ................................................ 13/14............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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Futebol e teatro nos
64 anos de Umuarama
A Prefeitura de Umuarama preparou um extenso programa de atrações para a comunidade festejar os
64 anos de fundação do município.
Haverá um mês inteiro repleto de atividades cívicas, artísticas, culturais
e de lazer para toda a família. A programação conta com teatro infantil e
para adultos, serviços sociais, palestras, eventos esportivos, música,
dança, feiras de artesanato e de flores, festival de food truck, marchas
religiosas e cinema na praça, entre
uma série de atrações na cidade e
também nos distritos, onde a festa
começou no sábado, 1º.
Nesta terça-feira, 4, acontece a
segunda rodada dos Jogos Escolares do Paraná – JEPs Bom de Bola,

Caminhada
Ecológica

A Caminhada Ecológica, que seria
realizada na manhã do domingo, 2,
acabou adiada por conta das chuvas e a nova data já está marcada:
será no próximo domingo, 9, com
início às 7h30 no Lago Aratimbó. Os
participantes seguirão pela Estrada
Jaborandi até a estação de captação
de água da Sanepar, no rio Piava.

fase municipal. As par ticipas de
futebol de campo acontecem no
Estádio Municipal Lúcio Pipino, no
masculino e feminino, das 8h às
12h e das 13h às 18h, numa realização da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer e Prefeitura.
Já na quarta-feira, 5, continuam
os JEPs Bom de Bola e estádio e
também acontece a 3ª Conferência
Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa no salão da Assemu – Associação dos Servidores Municipais de
Umuarama, ao lado do Parque de
Exposições. O evento será aberto às
8h e se estenderá até as 18h. Das
10h às 16h será realizada a oficina
de teatro Cia Stavis-Damaceno, destinada a grupos teatrais da cidade
e região, e à noite o Teatro do
Centro Cultura Vera Schuber t

recebe a peça “Psicose”, encenada pela Cia Stavis- Damaceno.
DISTRITOS
A festa dos 64 anos de Umuarama começou com a ‘Prefeitura
em Movimento’, que visitou os distritos de Roberto Silveira, a partir
das 13h do último sábado, 1º, e
Lovat no domingo, 2. Um grande
espaço de lazer e serviços foi montado
para a comunidade se divertir com
brinquedos e brincadeiras para as
crianças, tenda do Senac com serviços de beleza, teatro da dengue, teatro “O fantástico carrinho do homem
que conta história”, de Danilo Furlan,
Zumba na Praça, apresentações culturais, Cinema na Praça (com o longa
de animação “Touro Ferdinando”) e
encerramento com show da dupla
sertaneja Adrian e Adriel.

Vôlei de Areia
A Smel está com inscrições abertas para a 2ª etapa do Circuito Municipal de Vôlei de Areia 2, que acontecem
no domingo (9), no Bosque Uirapuru.
A disputa será nas categorias A
(nascidos entre 2001 e 2004) e na

categoria B (nascidos entre 2005 e
2008). As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas através do telefone
(44) 98444-7811, com o professor
Alessandro Dias. O prazo final para
se inscrever é até sexta-feira (7).

