
O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário Beto Preto assinaram a 
liberação de R$ 20 milhões para 19 consórcios intermunicipais de saúde. Os 

benefícios vão chegar a 335 municípios do Estado. Os consórcios do Noroeste 
foram contemplados com mais de R$ 1,5 milhão. Para o Cisa/Amerios houve 

a liberação de quase R$ 700 mil. 

Noroeste recebe mais de
R$ 1,5 milhões para saúde
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Aprovada lei do Banheiro 
Químico para servidores 
que atuam em serviços 
externos 
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UMUARAMA

Umuarama em seus 64 
anos recebe roda de 
conversa, teatro premiado 
e oficina cultural 

PÁGINA

09
Ameaça de ataque em 
colégio de Pérola passa 
a ser investigado pela 
polícia como trote

PÁGINA

22

Tráfico
Um homem de 22 anos 
foi preso em flagrante 
com mais de 20 quilos 
de maconha na tarde 

de ontem (04). A droga 
estava escondida 

embaixo de uma cama e 
parte dela já havia sido 

cortada e embalada 
para ser comercializada 
no varejo. Quase R$ 800 

em dinheiro também 
foram apreendidos na 
ação que foi realizada 

pelo grupo Rotam 
da Polícia Militar de 

Umuarama.
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SolSolSol Sol

 Neymar pai, 
sobre a acu-
sação de 

estupro feita 
contra seu 

filho, o jogador Neymar. 
Segundo ele, o atleta está 

sendo vítima de uma 
acusação mentirosa e diz 

que tem provas que a 
moça que fez o Boletim 
de Ocorrência tentou 
extorquir o jogador. 
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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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  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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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)

“É mais uma 
lição que a 

gente aprende, 
que o Neymar 

aprende. O estrago é 
grande porque uma 
acusação dessas... A 

Justiça vai saber lidar 
com isso”.

DIVULGAÇÃO

Cheia
17/06 - 05h31

Muito se fala sobre as instituições públicas brasileiras. Que estão 
em pleno funcionamento, que asseguram o Estado Democrático de 
Direito, são sólidas e consolidadas. Em primeiro lugar, devemos deixar 
claro que as instituições públicas (Congresso, Judiciário, Presidência 
da República, entre outras) são regidas pela Constituição Federal de 
1988 e, portanto, cabe a todos nós obedecer nossa lei maior. Assim 
se faz em uma democracia!

Aquilo que os nossos nobres deputados e senadores ganham de 
salários e outros privilégios está dentro da lei. É bem verdade que eles 
mesmos votaram essas leis, mas agiram de acordo com a Constituição, 
portanto, dentro das regras do jogo democrático. 

O chefe do Executivo, o nosso Presidente da República, tem o 
poder de um monarca, conferido pela Constituição. Ele pode nomear 
milhares de assessores, ministros, diretores de estatais etc. Ele tem 
um poder constitucional imenso, mas não tem todo esse poder político, 
pois a eleição majoritária do Executivo nada tem a ver com a eleição 
proporcional dos parlamentares. O que acontece? O que vemos todos 
os dias desde a eleição direta de 1990: as chamadas crises institucio-
nais, independentemente de quem seja o governante.

A necessária negociação do Executivo com o Congresso traz em 
seu bojo incontáveis interesses pessoais e partidários que podem levar 
a um aumento de gasto público, a favores aos partidos, a setores da 
sociedade, a leis específi cas para benefi ciar este ou aquele e, fi nal-
mente, favorecem a corrupção. E onde fi ca o interesse do povo, da 
sociedade, do bem comum, do crescimento da economia, dos empre-
gos, da melhor qualidade de vida para todos? Creio que os índices 
de IDH, do Pisa, de Segurança Pública, respondem essa pergunta.

O que devemos fazer? Fechar o Congresso? Obviamente não! 
Regimes autoritários sempre fracassaram no médio ou no longo prazo. O 
que devemos fazer é nos manifestar através do voto! É elegermos parla-
mentares que efetivamente se identifi quem com a mudança do sistema 
político brasileiro! É um caminho árduo, difícil, custoso? Sem dúvida! Mas, 
se chegarmos a esse objetivo, estaremos assegurando uma nação estável, 
próspera, ordeira e solidária, para as futuras gerações. 
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Consórcios
Os consórcios intermunicipais são iniciativas autônomas das 
prefeituras localizadas em determinadas regiões do Estado. 
Elas se associam para gerir e prover serviços à população. 
Os consórcios somam os recursos dos municípios 
integrantes ao montante estadual e conseguem agilizar 
os atendimentos especializados. Eles foram implantados 
no âmbito do SUS na década de 90 e ocupam papel de 
destaque na Política de Saúde do Paraná.

R$ 29 mi 
aos Cisas

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior e o 
secretário Beto Preto assi-
naram na segunda-feira 
(3) a liberação de R$ 20 
milhões para 19 consórcios 
intermunicipais de saúde. 
Os benefícios vão chegar a 
335 municípios do Estado. 
No mesmo ato, eles auto-
rizaram a licitação das 
obras do Centro de Espe-
cialidades de Jacarezinho, 
no Norte Pioneiro, no valor 
de R$ 9,1 milhões.

Ratinho Junior afirmou 
que a meta para o orça-
mento do ano que vem é 
ampliar a parceria, com 
aumento dos repasses e 
início de programas vol-
tados ao primeiro aten-
dimento e à população 
idosa. “Os consórcios são 
oportunidades para levar 
o atendimento especia-
lizado mais próximo das 
pessoas. Esse é um com-
promisso que nós temos 
com o Paraná”, destacou.

A gestão logística do 
atendimento próximo da 
população passa justa-
mente pelo incentivo e 
apoio aos consórcios 

intermunicipais. “Os con-
sórcios são grandes solu-
ções para os prefeitos, 
em especial das peque-
nas cidades. Na área de 
Saúde, todo dinheiro inves-
tido parece não atender os 
problemas, mas o Estado 
precisa amenizar dentro do 
que for possível. Estamos 
diminuindo as distâncias e 
vamos modernizar e inovar 
naquilo que for possível”, 
completou Ratinho Junior.

Beto Preto, secretário 
de Saúde, ressaltou que 
os consórcios são exitosos 
há vinte anos, mas mui-
tos municípios acabavam 
arcando com a moderni-
zação do atendimento, o 
que onerava cidades sem 
grande fluxo de caixa. “Era 
papel do Estado ser mais 
incisivo, mas ao longo do 
tempo não se deu o devido 
valor aos consórcios. Esta-
mos honrando nosso com-
promisso com o orçamento 
construído no ano passado, 
mas prevendo para o ano 
que vem um aumento signi-
ficativo que deve passar de 
50% em relação aos repas-
ses desse ano”, explicou.

PAB Saúde
Darlan Scalco, presidente da AMP (Associação dos 
Municípios do Paraná) encaminhou ao Ministério da 
Saúde, pedindo a revisão nos repasses da atenção 
básica da saúde.
O problema está concentrado nos limites de 
incremento do Piso (PAB), calculado a partir do 
número de habitantes em cada.
Ocorre que, ano a ano, o IBGE estima a população 
através do censo, não levando em consideração 
variáveis como a chegada de uma fábrica ou qualquer 
outro empreendimento que possa inflar a população 
de algum município. “Os recursos do PAB são 
importantíssimos para mantermos o atendimento 
à população. Em Pérola, por exemplo, a população 
cresceu, mas os repasses diminuíram”, lamentou.

Negativa
Apesar de alguns ex assessores políticos e pessoas 
bem próximas ao ex deputado estadual Fernando 
Scanavaca anunciarem sua provável candidatura 
à prefeitura de Umuarama nas próximas eleições 
municipais, Scanavaca continua negando qualquer 
intenção em se candidatar. Num rápido contato 
telefônico mantido pela reportagem na tarde desta 
terça-feira (4), Fernando (que estava em Curitiba) não 
revelou suas intenções.

Integração 
colegiada
Luiz Cardoso, prefeito de 
Alto Piquiri e presidente 
da Associação dos 
Consórcios e Associações 
Intermunicipais de 
Saúde (Acispar), disse 
que essa integração 
colegiada dos municípios 
permite concentrar 
especialidades e 
procedimentos do Comsus 
(Programa Estadual de 
Apoio aos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde).

79% da população
“O consórcio contrata 
os prestadores de 
serviços, médicos, 
exames laboratoriais, 
e prestam serviços aos 
municípios. A Saúde 
não funciona mais nos 
pequenos municípios sem 
os consórcios”, afirmou 
Cardoso. O PR tem 24 
consórcios que reúnem 
96,7% dos municípios. 
Eles gerenciam Centros 
de Especialidades que 
atendem 79% 
da população.

R$ 1,5 mi ao Noroeste
Os consórcios do Noroeste foram contemplados 

com mais de R$1,5 milhão.  
Para o Centro Noroeste (CISCENOP) foi liberado R$ 

829.092, para CISA/AMERIOS, R$ 699.696. A região é 
representada pelo Delegado Fernando, na Assembleia 

Legislativa do Paraná. “Fico muito feliz com a liberação 
e continuarei trabalhando muito para melhorar ainda 

mais a situação”, completa.
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Prestação de contas
O secretário Renê 
Garcia Junior 
(Fazenda) apresenta 
hoje na Assembleia 
Legislativa a 
prestação de contas 
sobre as metas 
fiscais do Estado 
referente ao período 
de janeiro a abril de 2019. De acordo 
com dados da pasta, o Paraná registrou 
receita de R$ 16,9 bilhões, o que 
significa uma queda nominal de 0,8% 
e real de 4,86% em relação ao mesmo 
período de 2018. O Estado registrou 
aumento na despesa de R$ 15,1 bilhões 
no primeiro quadrimestre de 2018 para 
R$ 15,5 bilhões entre janeiro e abril 
deste ano.    

CPI da JMK
Foi definida a composição da CPI da JMK 
que apura desvio de R$ 275 milhões no 
conserto de veículos da frota do Estado. 
Soldado Fruet (Pros) ficou na presidência 
da comissão; Tião Medeiros (PTB), vice-
presidente; e o Delegado Jacovós (PR), 
relator. Como membros titulares estão 
os deputados Luiz Fernando Guerra 
(PSL), Mauro Moraes (PSD),  Delegado 
Fernando (PSL), Jonas Guimarães (PSB), 
Paulo Litro (PSDB), Michele Caputo 
(PSDB), Cantora Mara Lima (PSC) e 
Alexandre Amaro (PRB).

Cadê as obras?
Concessionárias terão que divulgar nas 
praças de pedágio o cronograma de 
obras previstas em contrato. É o que 
determina o projeto de lei, aprovado em 
primeiro turno na Assembleia Legislativa. 
“Obrigar a empresa concessionária a 
informar todos os usuários da malha 
rodoviária sobre os compromissos 
assumidos no momento da assinatura 
do contrato é uma forma de possibilitar 
que a população fiscalize o cumprimento 
dessas obrigações e o andamento 
das obras, que visam uma melhora 
das nossas rodovias em contrapartida 
à cobrança de tarifas elevadas pelo 
serviço”, afirma o deputado Anibelli 
Neto (MDB), autor do projeto de lei.

Reparação de danos
O deputado Soldado Adriano José 
(PV) apresentou projeto de lei que prevê 
a reparação por parte dos detentos que 
causarem danos materiais nos presídios do 
Paraná. “Não acho justo a sociedade arcar com 
mais essa despesa do preso. Ele rouba, mata, 
estupra, deixa famílias sem pais e quando vai 
preso ainda depreda o patrimônio público? 
Destrói celas, queima colchões e fica por isso 
mesmo. Destruiu, tem que pagar. Cadeia não 
é colônia de férias. É local a ser temido pelo 
bandido”, afirmou.

Sistema eletrônico
O deputado Romanelli (PSB) afirmou que 
o novo Sistema Eletrônico de Informações 
implantado na Assembleia Legislativa vai 
eliminar o uso do papel, diminuir a burocracia, 
trazer mais economia nas despesas, além de 
ser mais uma medida sustentável. “Vamos 
tornar eletrônicos todos os procedimentos 
(protocolos, processos, tramitação de 
projetos), aumentar a transparência e o 
acesso à informação de todos os atos do 
legislativo. O sistema desenvolvido pelo TRF-4 
será concluído até o segundo semestre. E 
um detalhe: não terá nenhum custo para a 
Assembleia”, disse Romanelli sobre o sisma já 
usado por 400 órgãos públicos.

Delegacia em Colombo
A prefeita Beti Pavin (PSDB) comemora. 
A Paraná Edificações publicou edital 
de licitação para a construção de uma 
delegacia cidadã em Colombo, na região 
metropolitana de Curitiba. A delegacia terá 
1,3 mil metros quadrados e poderá custar 
até R$ 2,3 milhões. As propostas devem 
ser entregues até 12 de julho.

Alerta de Ducci
O deputado Luciano Ducci (PSB) reforça 
o alerta que a reforma da previdência vai 
prejudicar, só com as mudanças no PIS/
Pasep, mais de 23 milhões de trabalhadores. 
Hoje, tem direito ao abono quem ganha 
até dois salários mínimos (R$1.996,00). 
Com a proposta, este limite passa a ser 
de apenas um salário mínimo (R$998,00). 
“Com esta mudança, o trabalhador do 
Paraná que recebe o salário mínimo regional 
(R$1.247,40) deixaria de ter direito ao 

benefício do abono do PIS/Pasep, já que a 
regra para fazer jus ao direito passa a ser 
o salário mínimo nacional (R$998,00)”, 
comenta o deputado.

Licitação ao vivo
Ponta Grossa passou a transmitir ao vivo 
de licitações através do portal oficial da 
prefeitura. “O método de comunicação 
em tempo real para licitação é a forma 
mais segura e correta de obter aquisições 
em gestão pública. Nós conseguimos 
implantar esse novo sistema para que 
transmitisse todas as licitações ao vivo, o 
que é uma grande conquista para todos e 
mais segurança para a população”, ¨disse o 
prefeito Marcelo Rangel (PSDB). 

Alerta da Faep
“A falta de segurança no campo tem 
preocupado muito os produtores rurais 
do Estado. São inúmeros casos relatados 
em todas as regiões do Paraná e de forma 
recorrente”, alerta o presidente da Faep, 
Ágide Meneguette, sobre as quadrilhas 
que furtam e roubam gado e implementos 
agrícolas de propriedades rurais do Paraná. 
Meneguette solicitou a criação de uma força-
tarefa para investigar e desbaratar esses 
grupos criminosos. De acordo com o pedido, 
Polícia Civil e Polícia Militar devem se integrar 
nesta ação conjunta, sob coordenação da 
Secretaria de Segurança Pública.
 

É assalto!
“Andei três quilômetros para pagar mais 
de R$ 50 em uma rodovia que nem 
mesmo duplicada é. Isso não é pedágio, 
é assalto. Só no Brasil”. - do 
caminhoneiro Elcio Correa sobre a volta 
da cobrança de pedágio na praça da 
rodovia 369 em Cambará.
 

R$ 100 bilhões
O Senado aprovou a MP com novas regras 
de combate a fraudes no recebimento 
de pensões e aposentadorias pelo INSS. 
O deputado Paulo Martins (PSC-PR), 
relator da medida, disse que a medida 
vai economizar R$100 bilhões em 10 
anos com combate a fraudes e corte de 
benefícios irregulares.  

Centrão é solução!
“Vivemos num presidencialismo de 
coalização. O Centrão não é problema 
nenhum. O Centrão é a solução. Sem os 
votos do Centrão nada vai ser aprovado. 
O partido do presidente não tem 10% dos 
deputados há muitos mandatos, não é 
de agora. Então, é claro que é necessário 
compor com outros partidos” - do 
deputado Ricardo Barros (PP), integrante 
do Centrão no Congresso Nacional.
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Direção perigosa
O ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, insiste na 
centralização de serviços da área 
de mobilidade e agora comprará 
uma briga com os governadores, 
que poderão perder mais receitas. 
Ao retomar para si os processos 
de emissão da Carteira Nacional 
de Habilitação, dos Certificados 
de Registro e o do Licenciamento 
Anual - conforme projeto entregue 
ao Congresso pelo presidente Jair 
Bolsonaro -, a União vai retirar 
dos estados mais de R$ 1 bilhão 
de arrecadação desses serviços 
prestados no Detran.

Detran dança
Embora a competência originária 
seja da União, até hoje tal 
atividade vem sendo delegada aos 
estados, através do Detran, que 
recebem por ela.

Denatran entra
Em novo Parágrafo (5º) do Artigo 19 
da Lei, o texto prevê que a “inovação 
digital” passa a ser competência 
da União diretamente exercida por 
órgão do Trânsito.

Direção de risco
Hoje, quem comanda o Denatran, 
órgão da União, é Jerry Adriane 
Dias, ligado a empresário que já 
doou para campanhas de alguns 
deputados do setor da mobilidade.

Cai-cai
A fiscalização da tabela de frete na 
ANTT está de mal a pior: a todo 
momento cai o sistema online que 
calcula o frete e a distância, e isso 
impede fiscais de lavrarem as multas. 

A Agência reconhece instabilidades, 
mas nega que seja rotina.

Armas 1
Os senadores Fabiano Contarato 
(Rede-ES) e Veneziano Vital do Rêgo 
(PSB-PB) apresentaram votos em 
separado contra parecer do relator 
Marcos do Val (Cidadania-ES) que 
mantém novas regras para porte e 
posse de armas. O decreto editado pelo 
presidente Bolsonaro, que flexibilizou o 
Estatuto do Desarmamento, entrou em 
vigor no dia 8 de maio e é questionado 
pela oposição na CCJ.

Armas 2
Marcos do Val sustenta em seu 
parecer que, ao contrário do que 
alegam os projetos contrários 
ao decreto, a maioria do povo 
brasileiro é a favor da liberdade 
para se adquirir armas, “mesmo 
que muitos cidadãos não queiram, 
necessariamente, possuí-las em 
casa”. A CCJ deve votar esta semana 
o parecer de Marcos do Val.

Alinhamento
O presidente Bolsonaro recebeu 
ontem as credenciais do novo 
embaixador do Paraguai em Brasília, 
Bernardino Hugo Saguier Caballero 
Tuñon, um admirador seu. 

Ôh, Minas Gerais
Sabe quantas barragens estão sob 
risco de rompimento apenas em 
Minas Gerais? São 43, e o Ministério 
Público do Trabalho notificou ontem 
as mineradoras que as operam.

Comportas...
Cézar Eduardo Ziliotto, diretor 
jurídico da Usina Itaipu Binacional 

e indicado por amizade pelo 
ministro Gilmar Mendes, do 
STF - que recebe patrocínios da 
estatal para o seu instituto IDP 
- luta para se manter no cargo 
estratégico. Mas o Governo está 
de olho nele. Ele entrou ainda na 
era do PT de Lula.

... abertas
Ziliotto trabalha para não perder 
a vaga para o ex-deputado federal 
Osmar Serraglio (MDB), que 
orbita por Foz do Iguaçu, sede da 
empresa. Mas o que se escuta ao 
som das águas entre comportas 
é que Gilmar Mendes emplacará 
outro apadrinhado.

Marca do pênalti
A bola quica em campo para a 
gigante AON fechar com a Fifa 
como seguradora oficial da Copa 
América no Brasil, que começa 
semana que vem.

TCU na pista
A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara Federal 
decidiu investigar, numa 
subcomissão, os seguidos 
adiamentos de obras de 
duplicação de estradas e melhorias 
prometidas em contrato pelas 
concessionárias. São numerosos 
casos já levantados pelo 
TCU, aponta o presidente do 
colegiado, deputado Eli Corrêa 
Filho (DEM-SP).
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Bolsonaro entrega projeto
que muda regras do CTB

O presidente Jair Bolsonaro 
entregou nessa terça-feira (4) à 
Câmara dos Deputados o projeto 
de lei que altera diversos pontos 
no CTB (Código de Trânsito Brasi-
leiro). A proposta dobra o número 
de pontos para a suspensão da 
CNH (Carteira Nacional de Habili-
tação) de 20 para 40. E também 
duplica a validade do documento, 
passando para dez anos. 

De acordo com o presidente, o 
projeto de lei também tira a exclu-
sividade do Detran de emitir o ates-
tado de saúde para a carteira de 
motorista. “Entre outras coisas, 
também nós tiramos do Detran 
a exclusividade nas clínicas para 
emitir o atestado de saúde para 
car teira de motorista. Qualquer 

Propostas de Bolsonaro de novas regras para CNH

médico pode conceder isso daí”, 
disse Bolsonaro.

O projeto de lei também dá 

poderes ao Contran (Conselho 
Nacional de Trânsito) de uniformizar 
a interpretação e os procedimentos 
quanto à legislação de trânsito e 
determina a competência para o 
Denatran (Departamento Nacional 
de Trânsito) centralizar documentos 
eletrônicos de trânsito.

A proposta obriga os novos 
veículos a terem luz de rodagem 
diurna, sem nenhuma aplicação 
para veículos em circulação. Os 
veículos hoje em circulação conti-
nuam obrigados a manter luz baixa 
acesa em rodovia, mas com duas 
diferenças. A primeira é que deixa 
de haver multa (apesar de conti-
nuar o acréscimo de pontos). A 
segunda é que a exigência agora 
é só para rodovia de faixa simples.

A prorrogação da validade das 
carteiras de motoristas de cinco 
para dez anos vale para as cartei-
ras de pessoas até os 55 anos. 
No caso de idosos, de dois e 
meio para cinco anos. A proposta 
também acaba com a exigência 
de exame toxicológico para moto-
ristas profissionais.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

- Dobra o número de pontos para a suspensão da CNH de 20 para 40;
- Carteira de Habilitação passa a ter validade por 10 anos;
- Proposta tira a exclusividade do Detran em emitir o atestado de saúde para a 
carteira de motorista;
- Projeto de Lei concede poderes ao Contran de uniformizar a interpretação e os 
procedimentos quanto à legislação de trânsito e determina a competência para o 
Denatran centralizar documentos eletrônicos de trânsito;
- Proposta obriga os novos veículos terem luz de rodagem diurna. Medida não 
valerá para carros que já estão em circulação;
- Veículos em circulação continuam obrigados a manter luz baixa acesa em rodo-
via, mas com duas diferenças. A primeira é que deixa de haver multa (apesar de 
continuar o acréscimo de pontos). A segunda é que a exigência agora é só para 
rodovia de faixa simples;
- Ampliação de sanções, mas com menos punições para motoristas sem capacete;
- Fim da exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais;
- Prorrogação da validade da carteira de motorista de cinco para dez anos para 
carteiras de pessoas até os 65 anos. No caso de idosos, acima de 65 anos, de dois 
e meio para cinco anos. 
- Desburocratização para a liberação de bicicletas elétricas;
- Crianças com idade de até sete anos e meio serão transportadas nos bancos tra-
seiros e utilizarão cadeirinhas adaptadas ao peso e à idade; e com idade superior 
a sete anos e meio e inferior a dez anos serão transportadas nos bancos traseiros 
e utilizarão cinto de segurança.
- Infrator que atingir a contagem de 40 pontos, no período de 12 meses, terá o 
direito de dirigir suspenso; pontuação é zerada após a penalidade;
- Condutor que exerce atividade remunerada em veículo habilitado na categoria 
C, D ou E poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem sempre 
que, no período de um ano, atingir trinta pontos.
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Banco Mundial prevê
desaceleração global

O Banco Mundial voltou a redu-
zir a projeção de crescimento eco-
nômico do Brasil. A estimativa da 
instituição para o PIB nacional no 
ano de 2019 foi cortada de 2,2% em 
janeiro para 1,5%. No ano passado, 
a organização internacional chegou 
a prever crescimento de 2,5% na 
economia brasileira para este ano. 
Os economistas do banco avaliam 
que os indicadores de atividade eco-
nômica continuam lentos, apesar de 
condições de crédito terem apresen-
tado alguma melhora.

A situação da economia brasi-
leira foi um dos fatores que puxa-
ram para baixo as perspectivas de 

crescimento na América Latina e no 
Caribe. O crescimento regional deve 
ficar na casa de 1,7%, segundo o 
banco - 0,4 ponto porcentual menor 
do que a estimativa anterior. A 
revisão para baixo do crescimento 
do México também influenciou o 
resultado latino-americano. Ainda 
segundo o banco, os impactos fis-
cais e sociais da crise na Venezuela 
devem ser crescentes na região.

Os maiores riscos para as pers-
pectivas da América Latina incluem 
fontes internas e externas, segundo 
os economistas da instituição. A 
escalada de uma guerra comercial 
entre China e Estados Unidos pode 

ter reflexos nas exportações e no 
investimentos. A desaceleração eco-
nômica mais acentuada das duas 
maiores economias do mundo tam-
bém pode gerar impactos em países 
da região, como Brasil, Chile e Peru.

O banco prevê crescimento global 
de 2,6% em 2019, o que é 0,3 ponto 
porcentual menor do que a projeção 
de janeiro. Para 2020, a previsão é 
de 2,7% de crescimento da econo-
mia mundial. A perspectiva mostra 
desaceleração do crescimento, esti-
mado em 3% em 2018.

Para a China, a previsão é de 
crescimento de 6,2% em 2019 - 
frente a 6,6% em 2018. 

Capes bloqueia 2,7 mil 
bolsas de pesquisa

A Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior) anunciou nessa 
terça-feira (4) o bloqueio de mais 
2.724 bolsas de mestrado e dou-
torado no País. O órgão, ligado 
ao MEC (Ministério da Educa-
ção), diz que o congelamento é 
necessário em função do contin-
genciamento de R$ 7,4 bilhões 
do orçamento da pasta. 

O bloqueio não afeta quem 
atualmente recebe o benefício. 
Serão congeladas bolsas que 
estavam previstas para os pro-
gramas de pós-graduação para 
2019 - a maioria dela estava 
com processo seletivo em anda-
mento para preenchê-las. 

No mês passado, a Capes já 
havia anunciado o corte de 3.500 

bolsas. Com o novo anúncio, já 
são 6.198 bolsas de pesquisa 
a menos em 2019. À época do 
primeiro bloqueio, Anderson 
Ribeiro Correa, presidente da 
Capes, anunciou que poderia 
ampliar o contingenciamento. 

O cor te nas bolsas de pes-
quisa foi o estopim para os pro-
testos de estudantes, educadores 
e cientistas em todo o País. O blo-
queio dos auxílios foi comunicado 
no dia 8 de maio e a primeira 
manifestação ocorreu no dia 15. 

Foram congeladas 2.331 bol-
sas de mestrado, 335 de dou-
torado e 58 de pós-doutorado, 
totalizando 2.724 bolsas. O con-
gelamento não afetará nenhum 
bolsista que atualmente recebe 
o benefício da Capes.

Minha Casa
O Ministério do Desenvolvimento 

Regional quer limitar o acesso ao 
Minha Casa, Minha Vida a famílias 
que tenham renda até sete salários 
mínimos (R$ 6.986 atualmente, sem 
considerar o fator localização) e pro-
põe reformulações que incluem capa-
citação profissional dos atendidos e 
redução dos subsídios do governo 
federal no programa. Hoje, as quatro 
faixas do programa atendem famí-
lias que ganham até R$ 9.000. As 
mudanças foram anunciadas nessa 
terça-feira (4) pelo ministro Gustavo 
Canuto (Desenvolvimento Regional), 
que participa de audiência pública 
na Comissão de Desenvolvimento 
Urbano da Câmara dos Deputados.

Se a mudança entrar em vigor, na 
prática as famílias que ganham mais 
de sete salários mínimos e menos 
que R$ 9.000 deixam de ter acesso 
a taxas de juros menores que as 
praticadas em financiamentos com 
recursos da poupança, o chamado 
SBPE, e pelo mercado imobiliário.
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Aprovada Lei do
Banheiro Químico

Depois de passar pela segunda 
discussão e votação na Câmara 
Municipal de Umuarama, o Projeto 
de Lei de autoria do presidente do 
Poder Legislativo, Noel do Pão que 
autoriza o prefeito a disponibilizar 
banheiros químicos aos servidores 
que atuam nos serviços de rua no 
município, foi aprovado.

Agora segue pelo aguardo 
da sanção do Chefe do Poder 
Executivo.

O Projeto de número 14/2019, 
foi aprovado por unanimidade na 
sessão ordinária da segunda-feira 
(03) e propõe a disponibilização de 

banheiros químicos em locais de 
apoio aos servidores públicos que 
executam serviços como limpeza 
urbana e obras públicas.

A propositura do vereador 
visa sanar um anseio antigo da 
classe, que clama por melhores 
condições do desenvolvimento 
de suas funções, sendo vital a 
disponibilização de espaços ade-
quados para necessidades fisio-
lógicas e higiene pessoal.

O vereador afirma estar con-
fiante na sanção da Lei pelo Pre-
feito Celso Pozzobom, e, que, 
assim que possível, a iniciativa 

seja aplicada em prol de cente-
nas de servidores municipais que 
desempenham suas funções no 
trabalho e atendimento externos.

Entre os funcionários atendidos, 
estão aqueles que trabalham com 
poda de árvores; capina e poda de 
grama; varrição de ruas; serviços 
de recape de vias públicas e ope-
rações tapa buraco; obras públicas 
em construção ou em reforma; e, 
demais serviços que, por sua natu-
reza, se enquadrem na categoria de 
serviços externos. O projeto prevê 
também a instalação de tendas que 
servirão como locais de apoio.

Servidores da Câmara Municipal 
de Umuarama que atuam com a 
tramitação de matérias e demais 
proposituras dos parlamentares 
estão participando de uma capa-
citação. Os servidores iniciaram 
o treinamento destinado à utili-
zação de um novo sistema ope-
racional. Trata-se do Módulo de 
Gabinete do Sistema Legislador. 
As aulas de capacitação estão 
acontecendo desde ontem (4) e 
seguem hoje durante o dia todo 
na Câmara Municipal.

De acordo com a assessoria 
de imprensa do Poder Legislativo, 
o treinamento, que foi solicitado 
pela Secretaria Geral da Casa, 
se volta ao uso de ferramentas 
que permitam acesso ao novo 
sistema operacional, através de 
consultas, bem como a elabora-
ção matérias de autoria de cada 

Aprimoramento no Legislativo

parlamentar, o que visa dar agili-
dade ao processo administrativo 
das proposições apresentadas.

A capacitação está sendo 

ministrada pela empresa Sysmar 
Informática, prestadora de ser-
viços de sistema para a Câmara 
de Umuarama.

SERVIDORES públicos do Poder Legislativo passam por capacitação

ASSESSORIA
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Resgate de histórias
em Roda de Conversa

A exibição do primeiro cur-
ta-metragem da minissérie “Eu 
amo Umuarama”, concebida pela 
Secretaria Municipal de comunica-
ção para resgatar fatos e histórias 
da trajetória de personalidades 
de Umuarama, reuniu na noite de 
segunda-feira, 3, no hall do Teatro 
Vera Schubert, pioneiros e pes-
soas que marcaram na infância da 
Capital da Amizade, que neste mês 
comemora 64 anos de vida.

O vídeo, seguido de uma animada 
roda de conversa onde a palavra fica 
livre para os participantes, objetiva 
perpetuar a memória de ícones que 
deram nome a praças, colégio, ao 
próprio teatro e a outros logradou-
ros públicos. “É muito agradável se 
reunir com lideranças, pioneiros, per-
sonagens da vida política e cultural 
de Umuarama”, comentou o prefeito 
Celso Pozzobom.

O trabalho do artista plástico 
Abraão Hachicho foi o centro do 
primeiro bate-papo, que relembrou 

sua chegada à cidade, o despertar 
para a arte da pintura e sua evolu-
ção nos pincéis, que retratam com 
maestria e sensibilidade o passado 
e o presente da Capital da Amizade 
em telas vibrantes e reconhecidas.

“Conversamos sobre as várias 
fases da nossa cidade, relembrando 
vivências, desafios e dificuldades 
que a população superou para trans-
formar aquele vilarejo nessa linda e 
promissora cidade, polo regional e 
exemplo de desenvolvimento. Não 

queremos que essas histórias caiam 
no esquecimento. Resgatando esses 
momentos, contados por pessoas 
que participaram da história da 
cidade, faremos com que essas 
memórias sejam perpetuadas e as 
origens de Umuarama jamais sejam 
esquecidas”, disse o prefeito.

O pintor Hachicho, homenageado 
da noite, presenteou o prefeito Celso 
Pozzobom com seu mais recente tra-
balho – uma tela que retrata a atua-
lidade de Umuarama.

O trabalho do artista plástico Abraão Hachicho foi o centro do primeiro bate-papo, que relembrou sua chegada 
à cidade

Índice em % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,57 - 2,09 4,94
IGP-M (FGV) 0,92 0,45 3,56 7,64
IGP-DI (FGV) 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: 3ª parcela
vence em 28/06, com juros Selic de 1,54%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

3/5 a 3/6 0,5000 0,3715 0,0000
4/5 a 4/6 0,5000 0,3715 0,0000
5/5 a 5/6 0,5000 0,3715 0,0000
6/5 a 6/6 0,5000 0,3715 0,0000
7/5 a 7/6 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/19 881,75 2,75 4,7%
FARELO jul/19 321,00 0,50 7,6%
MILHO jul/19 425,25 1,00 14,7%
TRIGO jul/19 507,25 -12,50 15,8%

Ações % R$
Petrobras PN +0,81% 26,20 
Vale ON ATZ +0,57% 49,11 
Brasil ON +1,63% 52,94 
Braskem PNA -17,11% 34,15 
Sabesp ON +10,96% 48,89 
JBS ON +5,42% 22,37

IBOVESPA: +0,37% 97.380 pontos

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

SOJA 71,52 -0,1% 9,7% 71,00
MILHO 29,13 0,0% 13,9% 29,00
TRIGO 46,21 0,4% -0,4% 46,50
BOI GORDO 150,21 -0,1% -1,2% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,32
Libra est. 0,7889
Euro 0,8899
Peso arg. 44,71

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,8% 3,8560 3,8570 -1,7%

PTAX  (BC) -0,8% 3,8704 3,8710 -1,8%

PARALELO -0,5% 3,8200 4,0900 -1,7%

TURISMO -0,5% 3,8200 4,0700 -1,7%

EURO -0,5% 4,3480 4,3498 -1,0%

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

DÓLAR 04/06

Iene R$ 0,0358
Libra est. R$ 4,91
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.620,48 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 04/06 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 04/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 04/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 76,00 -2,6% 9,4%
SOJA Paranaguá 82,50 -1,8% 10,7%
MILHO Cascavel 33,00 6,5% 6,5%

fev/19 a dez/19

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

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Hoje tem oficina cultural
e peça de teatro premiada

A agenda do 64º aniversário de 
Umuarama, aberta no último final 
de semana com a “Prefeitura em 
Movimento” nos distritos, tem nesta 
quarta-feira, 5, e também na quinta, 
6, uma atração premiada do teatro 
brasileiro e oficina gratuita para gru-
pos teatrais. Numa realização con-
junta entre a Fundação Cultural e 
Prefeitura de Umuarama, Profice e 
Secretaria da Cultura do Estado do 
Paraná, o público poderá prestigiar a 
peça “Psicose 4h48”, apresentada 
pela Cia Stavis-Damaceno.

Serão três exibições – às 20h 
desta quarta e às 16h e 20h na 
quinta-feira – abertas o público no 
Teatro do Centro Cultural Vera Schu-
bert. No mesmo local acontecem 
as oficinas, às 10h e 16h de quarta 
e às 10h e 12h30 de quinta. Com 
direção de Marcos Damaceno e no 
elenco Eduardo Ramos e Rosana 
Stavis (Troféu Gralha Azul de Melhor 
Atriz), a peça “Psicose 4h48” dis-
corre sobre depressão psicótica, 
abordando o que acontece à mente 
de uma pessoa quando desapare-
cem por completo as barreiras que 
distinguem a realidade das diversas 

Conferência
Durante todo o dia – das 8h às 18h – também será realizada a 3ª Conferência 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, reunindo gestores, representantes da 
sociedade e de organismos que atuam na defesa dos mais velhos e na qualidade 

de vida. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e será reali-
zado no salão da Assemu (Associação dos Servidores Municipais de Umuarama), 

ao lado do Parque de Exposições.
Ainda dentro da programação do aniversário de Umuarama, acontece nesta 

quarta-feira mais uma rodada dos Jogos Escolares do Paraná – JEPs Bom de Bola, 
fase municipal, com futebol de campo no Estádio Municipal Lúcio Pipino, no 

masculino e feminino. Os jogos serão disputados das 8h às 12h e das 13h às 18h, 
numa realização da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Prefeitura.

formas de imaginação.
Último texto da autora inglesa 

Sarah Kane, que cometeu suicídio 
aos 28 anos, a montagem estreou 
há 15 anos em Curitiba e rendeu 
a Rosana Stavis o Troféu Gralha 
Azul de melhor atriz do ano. Neste 
período, a peça já foi vista por mais 
de 25 mil espectadores. 

Discorrendo sobre a doença e suas 
diversas consequências – em caso 
extremo, o suicídio – a peça traz um 
texto fragmentado, permeando entre 
o dramático, o lírico e o narrativo. “A 
peça se passa mais na mente da 
protagonista do que no consultório 
psiquiátrico que remete a cenogra-
fia e isso influi nessa linguagem de 
devaneios que buscamos dar à ence-
nação”, conta Marcos Damaceno.

“‘Psicose 4h48’ é um texto que 
pretende dar forma a algo que não 
tem forma, que são nossos pen-
samentos. Tivemos que estruturar 
a montagem somente na musica-
lidade e no ritmo das palavras, 
devido a não existência de trama, 
enredo, história e outros elementos 
característicos de uma dramaturgia 
convencional”, completa o diretor.

Dramaturga inglesa contemporâ-
nea, Sarah Kane tornou-se conhe-
cida pela polêmica que provocou 
sua peça de estreia, “Blasted”, e 
pelo modo como terminou: com seu 
suicídio e a encenação póstuma de 
sua quinta e última peça, “Psicose 
4h48”. Em sua curta vida, Kane foi 
atormentada por acessos depres-
sivos que foram levando-a grada-
tivamente ao suicídio, em 1999. 
A experiência desses episódios e 
os tratamentos médicos a que teve 
que se submeter formaram a maté-
ria-prima para a construção deste 
seu último texto, que merece uma 
leitura atenta e reflexões.
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Rota do tráfico
Um casal de Umuarama foi 

preso pela Polícia Rodoviária Esta-
dual (PRE) de Cianorte com pouco 
mais de 14 quilos de maconha. A 
apreensão da droga aconteceu na 
madrugada da terça-feira (4) na rodo-
via PR-323. Durante a abordagem, 
os acusados estavam com o filho 
de apenas 8 anos. A dupla foi levada 
aos cuidados da Polícia Civil.

De acordo com a PRE o casal 
estava em um veículo GM Vectra 
que trafegava no sentido oposto ao 
da equipe. Quando a polícia tentou 
realizar a abordagem o condutor 
seguiu rumo rodovia PR-082, sen-
tido Terra Boa, para fugir.

Durante o trajeto, ele tentou 
jogar o carro para cima da viatura 
por diversas vezes e houve dis-
paro de arma de fogo para atingir 
os pneus e deter o suspeito. Utili-
zando esta técnica a PRE conse-
guiu fazer com que o homem de 48 
anos parasse o carro. Os policiais 
ficaram surpresos ao encontrarem 
dentro do Vectra, esposa, de 37 
anos e o filho do motorista.

Aos policiais ele disse que ten-
tou fugir porque transportava 19 

Furto no centro

Na madrugada da terça-
-feira (04) uma motocicleta 
foi fur tada na avenida Pre-
sidente Castelo Branco, em 
Umuarama. A Polícia Militar 
conseguiu coletar imagens de 
sistemas de monitoramento 
nas imediações do local onde 
aconteceu o fur to e viram o 
suspeito praticando o crime.

O fato aconteceu por volta 
das 3h30, quando os poli-
ciais foram acionados e che-
garam ao local onde estava 
o proprietário. Ele relatou 
que havia deixado sua moto 
Honda CG/150 vermelha com 
placas APZ-2119 no estacio-
namento e, quando voltou, 
não a encontrou.

O autor do crime foi identi-
ficado pelo sistema de moni-
toramento. Ele usava shor ts 
claro, blusa de moletom e boné 
preto. Apesar das diligências 
realizadas pelos PMs, o autor 
do crime não foi localizado.

tabletes de maconha que havia 
recolhido em Guaíra. A entrega 
seria feita para um desconhecido 
em Londrina. O acusado disse 
ainda que estava fazendo o ‘ser-
viço’ para pagar dívidas com tra-
ficantes. Ele já possui anteceden-
tes criminais por envolvimento em 
crime de tráfico.

A família foi conduzida à delega-
cia da PC em Cianorte, juntamente 
com os 14,7 quilos de drogas.

VEÍCULO apreendido após fuga pela PR-323, no carro estava um casal e o filho de 8 anos

DIVULGAÇÃO

Um acidente foi registrado por volta das 9h35 da terça-feira (4) no cruzamento da rua 
Arapongas com a avenida Pirapó, perto da garagem da Expresso Fátima, em Umuarama. A 

colisão envolveu um Hyundai IX35, de Moreira Sales, e um Fiat Punto de Umuarama.
A condutora do IX35, de 30 anos, seguia pela avenida Pirapó e cruzou a via preferen-
cial (rua Arapongas), colidindo na lateral do outro carro. Ela não sofreu ferimentos, mas 
o motorista do outro Punto, de 22 anos, ficou ferido. Ele foi levado pelo Corpo de 

Bombeiros ao hospital Cemil com dores nas pernas.

OBEMDITO
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Master Umuarama é
tricampeão no futsal

A equipe feminina do Master 
Futsal Umuarama foi tricampeã 
no último domingo (2), no 3º 
Torneio Regional de Futsal Femi-
nino, em Alto Piquiri.

Foram 8 equipes par ticipan-
tes dessa disputadíssima com-
petição: Master Umuarama, 
Japurá, Alto Piquiri Futsal, Assis 
Chateaubriand, Real Soccer 
Pérola, AABB Toledo, FT Toledo 
e Stein Cascavel Futsal.

O torneio feminino teve iní-
cio as 8h30 e se estendeu até 
às 19h. Todas as 8 equipes se 
enfrentaram num grupo único 
classificatório para as semifinais 
com as 4 melhores colocadas.

A equipe Master chegou a 
semifinal para enfrentar a for te 
equipe de Japurá, ganhando de 
1 a 0 no tempo normal, porém 

Hoje (5), acontece mais uma 
rodada do Campeonato Citadino 
de Futsal Chave Prata. Até o 
momento já foram 66 partidas 
disputadas, pelas equipes que 
buscam como prêmio uma Fuji 
Moto Honda.

O campeonato que come-
çou com 30 equipes, clas-
sificou apenas 18 para a 
segunda fase. No grupo G: 
Paraíso Móveis, Vidro Mais, 
Polimentos Pieri, Hidrocenter, 
Barbearia Pozza. No grupo H: 
Aceru, Galles Delivery, Spar-
taco, Líder Funilaria. No grupo 
I: Rea Celtic, Clube Atlético 
Desportivo, Ó O Gás, Cerveja 
Burguesa. No grupo J: Corrego 
Longe, Chopp Queens, Trento 
Espor t, Fiel Capital da Ami-
zade, Panificadora Caiuá.

A segunda fase da Chave 
Prata termina em agosto, 
passa para a terceira fase, 
as duas melhores equipes de 
cada grupo.

Nesta quarta-feira a disputa 
será entre Clube Atlético Des-
portivo que pega o Ó O Gás FC, 
às 19h. O Fiel Capital da Ami-
zade encara o Trento Espor t 
Clube às 20h e a equipe do 
Hidrocenter joga contra o Poli-
mentos Pieri às 21h. Os jogos 
acontecem no Ginásio de 
Esporte Amário Vieira da Costa.

MENINAS do Master Futsal é campeã invicta no Torneio Regional Feminino

DIVULGAÇÃO

Segunda fase 
do Citadino 
Chave Prata

levando o gol de empate faltando 
10 segundos para o término. 
Nas penalidades com a defesa 
da goleira do Master, a equipe 
Japurá foi derrotada.

Na final foi, as umuaramenses 
enfrentaram a equipe da Casa, 
que mais uma vez no tempo nor-
mal empatou e nas penalidades 
máximas, venceram Alto Piquiri 
por 4 a 3.

“Disputamos um total de 9 
jogos, os quais superamos nos-
sos limites, vencemos nossos 
medos, colocamos nas mãos 
de Deus que o que tivesse que 
acontecer, que fosse de sua von-
tade. E não podia ser diferente, a 
conquista veio no sofrimento, na 
emoção, na garra e superação”, 
afirma a Roberta Niebuhr, presi-
dente da equipe.
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Brasil pega o Catar 
amanhã em amistoso

Com as atenções voltadas para 
Neymar, envolvido em uma deli-
cada situação judicial, o Brasil tem 
a difícil tarefa de deixar a polêmica 
fora de campo e se concentrar no 
duelo contra o Catar nesta quarta-
-feira, primeiro dos dois amistosos 
da seleção brasileira rumo à Copa 
América-2019. Os times vão dispu-
tar a partida em Brasília como um 
aquecimento para o torneio orga-
nizado neste ano pelo Brasil e no 
qual a seleção catariana, campeã 
asiática, participará pela primeira 
vez como convidada.

A equipe formada por Tite tem 
Ederson, Daniel Alves, Miranda, 
Marquinhos e Filipe Luís; Casemiro, 
Arthur e Philippe Coutinho; Richarli-
son, Neymar e Gabriel Jesus. Esse 
mesmo time já havia sido ensaiado 
no último domingo (2) e acabou 
confirmado pela comissão técnica 
durante a atividade de ontem (4), 
na Granja Comary. Tite confirmo 
como titulares, o goleiro Ederson e 
o atacante Gabriel Jesus e Neymar.

O goleiro Alisson e o atacante 
Rober to Firmino, campeões no 

Athletico e Fortaleza pela copa do Brasil
Athletico-PR e For taleza vão 

à campo nesta quar ta-feira (5), 
na Arena da Baixada, para o jogo 
de volta das oitavas da Copa do 
Brasil. O Furacão venceu o Flu-
minense por 3 a 0 enquanto o 
Fortaleza caiu diante do Flamengo 
por 2 a 0. Os donos da casa 
ainda estão digerindo a perda da 
Recopa Sul-Americana e enxer-
gam no mata-mata nacional a 

melhor oportunidade de conquis-
tar mais um título.

Por outro lado, o For taleza 
ainda colhe os louros da con-
quista da Copa do Nordeste – o 
terceiro título do Tricolor sob o 
comando de Rogério Ceni e princi-
pal objetivo da temporada, além, 
de permanecer na Série A.

No duelo de ida, no Castelão, 
as equipes ficaram no empate 

por 0 a 0. Como não há o crité-
rio de gol fora, o Furacão precisa 
de uma vitória para passar de 
fase. Um empate leva a decisão 
para os pênaltis.

Uma provável escalação do 
Athletico: Santos, Madson, Lucas 
Halter, Léo Pereira, Márcio Aze-
vedo, Wellington, Bruno Guima-
rães, Lucho González, Nikão, 
Marco Ruben e Rony.

último sábado da Liga dos Cam-
peões, somente irão se apresentar 
a Seleção Brasileira em Porto Ale-
gre. Graças a um voo cancelado, a 
dupla não chegará a tempo para o 
amistoso contra o Catar.

O segundo amistoso brasi-
leiro está marcado para as 16h de 

domingo, no Beira-Rio, em Porto Ale-
gre, contra Honduras. Já a estreia 
na Copa América será no dia 14, 
no Morumbi, em São Paulo, contra 
a Bolívia. O Brasil ainda encara a 
Venezuela na Fonte Nova, em Salva-
dor, e o Peru, na Arena Corinthians, 
novamente na capital paulista.

TITE escala Neymar para amistoso

SERGIO BARZAGHI
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um bilhete para o pai dele, Joel, contando o que 
aconteceu. Luis conversa com Mateus para acalmá-lo. 
Raul liga para Regina e pede para falar com Isabela. 
Manuela inventa que está tudo bem para obedecer 
Regina. Safi ra inventa várias tarefas para manter 
Rebeca fora da On-Enterprise. Marina diz para 
Geraldo e Regina que se algo acontecer com ela, as 
pessoas que ela avisou irão desfazer tudo.

TOPÍSSIMA 
Madalena fi ca surpresa ao saber que a megera 

é mãe de Sophia. Pedro estranha ao ouvir Jandira 
dizer que está namorando Rafael. André acusa 
Antonio e Sophia pelo ataque. Zeca descobre que 
sua casa foi invadida e desconfi a da própria fi lha, 
Jandira. Sophia aceita se apresentar à polícia. 
André chega até o hotel. Ele dá voz de prisão a 
Sophia e Antonio.

JEZABEL 
Jezabel sugere a Acabe que seja feito um 

sacrifício com uma criança para que extermine 
a seca na cidade. Acabe pergunta qual criança 
e Jezabel responde que seja a fi lha de Baltazar. 
Acabe fi ca chocado. Hannibal fi ca pasmo com a 
ordem de Jezabel de sacrifi car Chaya. Elias chega 
cansado, com sede e com fome a pequena vila de 
Sarepta. Elias pede água a uma mulher que está 
de costas. A mulher se vira e é Queila que está 
diante de Elias.  

seus sentimentos por Jamil.

VERÃO 90
Manu e Kika não aceitam a imposição de 

Mercedes de permanecer no programa sem João. 
Mercedes comunica que o No Fusca com Manu 
será tirado do ar. Jerônimo planeja convencer Dan-
dara a investir na carreira internacional para o cami-
nho fi car livre para Vanessa. João conversa com 
Lidiane. Candé é solto. Quinzão aceita participar 
de um concurso de dança com Lidiane. Manu diz a 
João que vai entrevistá-lo em seu último programa 
na PopTV. Galdino fi ca apreensivo ao encontrar 
Jerônimo no hotel de Vanessa.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Os bandidos que perseguiram João entram na 

escola. João derruba Bento na correria. Ruth diz a 
Helô que pretende fazer teste de DNA para saber 
se Bento é seu sobrinho. Celso encontra os inva-
sores do colégio. Raquel questiona Mirela sobre 
seus sentimentos por Luca. Bento vai à diretoria da 
escola e diz que João o derrubou de propósito. Vini 
separa alguns itens de casa para doação e acaba 
pegando o presente de casamento de seus pais.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Regina inventa que Damião foi mandado 

embora e Marina tirou férias. A professora Flavia 
deixa Omar até mais tarde na escola e escreve 
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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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que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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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
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perado ao não encontrar João e Feijão.
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e confessa que, para ela, é João. Yasmin
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que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
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MALHAÇÃO 
Serginho discute com Camelo. Vânia confronta 

Karina. Anjinha esconde Cléber quando Marco 
aparece. Rita pede ajuda ao gerente da loja que 
trabalha. Sai o resultado do simulado, e Camelo 
se preocupa com Raíssa. Lara tenta subornar Rita. 
Jaqueline se irrita ao saber da visita de Karina. Pei-
xoto vê Anjinha no Baixadas e alerta Marco. Carla e 
Rita estranham que Raíssa não queira tocar violão. 
Lara comenta com Lígia e Joaquim que Filipe ainda 
pensa em Rita. Max e Regina não se conformam 
com o suposto namoro de Rita e Guga. Margarida 
acaba com a discussão entre Serginho e Camelo. 
Rita começa no colégio, e explica para Neide que 
precisa ter horários diferentes na escola. Martinha 
disfarça a irritação com o descaso de Filipe. Lara 
procura o gerente da loja em que Rita trabalha.

ÓRFÃOS DA TERRA
Laila se desespera ao saber do sumiço de 

Raduan. Dalila/Basma se incomoda com o sofri-
mento de Jamil e indica um possível paradeiro de 
Raduan. Valéria garante que convencerá Norberto 
a aceitar seus termos para o casamento. Jamil se 
joga na frente de um carro para salvar Raduan, 
e Dalila/Basma se desespera. Bóris inventa uma 
desculpa quando Sara o fl agra com sua agenda na 
mão. Ali estranha quando Mamede e Latifa decidem 
aceitar seu casamento com Sara. Bruno encontra 
Norberto em sua casa. Paul questiona Dalila sobre 

Josiane se preocupa 
quando Amadeu 
avisa que irá 
morar com Maria
Em “A dona do pedaço”, Maria e Amadeu 
se amam. Virgínia estranha sua conexão 
com Fabiana. Virgínia exige que Otávio se 
afaste de Edilene. Fabiana vai para casa 
com Virgínia. Edilene questiona Cosme 
sobre Otávio. Josiane se preocupa quando 
Amadeu avisa que irá morar com Maria. 
Marlene se insinua para Antero. Josiane conta 
para Régis sobre Amadeu. Edilene questiona 
Otávio sobre um fi lho. Gilda revela a Amadeu 
sobre seu estado de saúde
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É hora de pensar em fazer uma grande 
mudança. Suas ambições são saudáveis, 
então lute por elas. A sensação de que 
algo está faltando levará a um momento de 
cansaço passageiro.  

Seus pensamentos levam você a agir direta-
mente, então coloque suas ideias em ação sem 
medo do fracasso! As coisas estão indo bem. 
Você está mais à vontade com seu corpo e está 
ouvindo mais suas necessidades básicas. Este 

O bom humor vai estar em todos os lugares e 
você vai ser mais compreensivo com as pessoas 
que o rodeiam. Descanse um pouco, você não 
está segurando bem as coisas. Tenha cuidado 
com cãibras musculares e movimentos falsos.

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

Mais calma, talvez, do que você jamais imagi-
nou que fosse possível. Você não está longe 
de fi car sobrecarregado. Pense em você e faça 
o que puder para conseguir um pouco de paz 
para se recuperar depois.

Seus talentos como negociador vão ser muito 
úteis para classifi car os confl itos em torno de 
você. O seu comportamento excessivo está 
fazendo você perder sua energia sem pensar. 
Contenha esses impulsos.  

O seu otimismo crescente faz você olhar o 
lado positivo. Festas estão no horizonte. Você 
deve se certifi car de que não está sendo muito 
duro consigo mesmo. Você está cavando muito 
profundo em suas reservas.

Não haverá retorno positivo de suas inicia-
tivas de quatro semanas atrás. Você vai se 
sentir combatendo os obstáculos, haverá 
um bom ânimo e você vai ser eficaz de 
forma prática.

Hoje é um dia importante para fazer escolhas 
pessoais. As emoções estarão em alta! Os 
excessos sensuais poderiam facilmente levá-
-lo ao cansaço intenso... Cuide-se mais, você 
está abusando da sorte.

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. 

Você vai ter que olhar dentro de si e ser fl exível 
para lidar com suas esperanças e concretizá-las. 
O cansaço que você está sentindo é resultado 
da falta de exercício. Você tem sido sedentário e 
não faz exercício físico sufi ciente há muito tempo.

Não acredite em tudo que ouve, verifi que os 
fatos primeiro. Sua atitude positiva e sua força 
de caráter vão compensar a falta de energia, 
mas você precisa dormir um pouco.
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áudio em shows 

Interjeição de raiva

O furacão
de catego-
ria 5, por
seu poder
de des-
truição

Estrutura 
aerodi-

nâmica de
motos

Azaleia
(Bot.)

Recipi-
ente de
sorvete

(pl.)

Coletivo 
de "alhos"

e de
"cebolas"

De (?): lo-
go (pop.)
Tonelada,
em inglês

Ingênuas
Indício 

de cobra, 
na areia

"(?) sangue!", pedido
de hemocentros

"Desejo ardente", 
em "erógeno" 

De + as

Livres de
impostos

Peças que
substitu-

em partes
do corpo

2/fi. 3/air — oit — ton. 6/adonde. 10/rododendro.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

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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Maconha escondida
embaixo da cama

Um homem de 22 anos, foi 
preso no final da tarde de ontem 
(4) por policiais militares que inte-
gram o grupo Rotam do 25º Bata-
lhão. Ele mantinha escondida em 
casa uma grande quantidade de 
maconha. Parte da droga já havia 
sido cortada e separada para ser 
comercializada.

Denúncias anônimas levaram os 
policiais até uma residência situada 
no bairro Alto São Francisco. O 
denunciante relatava que o morador 
estaria comercializado maconha e 
armazenava dentro do imóvel uma 
grande quantidade do entorpecente.

Quando os policiais chegaram, 
foram ao local e se depararam com 
o morador, que deixou os PMs ave-
riguaram o interior da casa. Assim 
que tiveram franqueada a entrada, 
o dono da maconha revelou que a 
droga estava escondida embaixo 
de uma cama.

Foram encontrados 24.4 quilos 

Câmara Mirim é aprovada por vereadores de Umuarama
Foi aprovado, por unanimidade, 

em primeira discussão na noite 
de segunda-feira (3), o projeto de 
lei 8/2017, que institui a Câmara 
Mirim de Umuarama. Agora, a pro-
posta segue para segunda discus-
são e votação, o que deve aconte-
cer na sessão ordinária da próxima 
segunda-feira (10). O projeto é de 
autoria de Ana Novais, com coauto-
ria dos demais vereadores.

A iniciativa tem a intenção de 
despertar no jovem a consciência 
da cidadania aliada à responsa-
bilidade com o seu meio social e 
sua comunidade, além de integrar 

de maconha divididos em vários 
tabletes grandes, além de pequenas 
porções embaladas e prontas para a 
venda. Uma faca usada para cortar 
os tabletes também foi apreendida, 

além de R$ 792 em espécie.
A maconha apreendida, o 

dinheiro e o proprietário, foram 
entregues aos cuidados da Polí-
cia Judiciária.

com o Poder Legislativo a respon-
sabilidade de despertar a ética, a 
cidadania, valores reflexivos e reais 
para uma sociedade moderna e 
ainda criar, junto à comunidade, 
espaços para o crescimento dos 
anseios dos jovens em direção à 
conquista da cidadania, num pro-
cesso de contínua aprendizagem.

O projeto prevê que são atri-
buições do programa vereador 
mirim fazer circular informações 
nas escolas sobre projetos, leis 
e atividades da Câmara; possibili-
tar aos alunos o acesso e conhe-
cimento dos vereadores e suas 

propostas; além de favorecer ati-
vidades de discussão e reflexão 
sobre os problemas da cidade. 
Os jovens poderão também apre-
sentar sugestões para solucionar 
problemas da cidade.

Os vereadores mirins, que serão 
10 (caso a lei seja aprovada e san-
cionada), necessariamente deverão 
estar matriculados em estabeleci-
mentos de ensino fundamental de 
Umuarama. A eleição acontecerá 
por voto secreto e dela poderão 
participar como eleitores os alu-
nos matriculados no 8º e 9º ano 
do ensino fundamental.

DROGA apreendida no bairro alto São Francisco foi levada à delegacia junto com proprietário

ALEX MIRANDA
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Selo de qualidade
As adesões para participar do 
ciclo 2019/2020 do Programa 
Selo de Qualidade no Turismo do 
Paraná, do Sebrae/PR, estão aber-
tas para empresas de Umuarama. 
Ao entrarem para o programa, 
os negócios são incentivados a 
investir na melhoria da gestão e 
na excelência dos seus produtos e 
serviços, a fim de que se tornem 
mais competitivos.  A dinâmica da 
participação submete as empre-
sas a processos de avaliação, que 
incluem questionários, visitas 
de consultores, entrevistas e 
turista oculto. Para obter o Selo, 
é preciso cumprir uma série de 
requisitos e passar pelo crivo 
do Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar).

Reconhecimento
O Selo, que tem validade de um 
ano, é entregue ao final do ciclo, 
em Curitiba, com a classificação 
Ouro, Prata ou Bronze, a depen-
der do índice de conformidade 
obtido pela empresa. No ciclo 
2018-2019, foram mais de 100 
negócios reconhecidos com a 
certificação no Paraná. Destes, 
25 empresas são das cidades de 
Maringá, Paranavaí e Umuarama.

Empretec
O Sebrae/PR está com inscrições 
para uma nova turma do Semi-
nário Empretec, em Umuarama. 
O seminário com metodologia 
desenvolvida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) será 
realizado de 15 a 20 de julho, 
voltado para empresários. Após 
as inscrições, no dia 14 de junho 
terá início a seleção para o 
preenchimento de 30 vagas. 
Para os interessados em saber 
mais sobre o seminário, haverá 
uma palestra de apresentação 
do evento nesta quinta-feira (6), 
às 19h30, no escritório regional 
do Sebrae em Umuarama.

Profissional do Futuro   
A EAD (Educação a 
Distância) da Unipar 
promoveu palestra 
com João Marcelo 
Furlan, CEO e fundador 
da empresa Enora 
Leaders. O evento 
aconteceu no auditório 
do Câmpus 3 da Unipar 
de Umuarama e foi 
transmitido ao vivo 
para todos os polos 
do EAD. ‘Habilidades 
Essenciais do 
Profissional do Futuro’ 
foi o tema proposto 
por Furlan, que falou 
sobre o profissional da 
atualidade. Segundo 
ele, que é especialista 
em vendas, inovação e 
gestão de mudanças, 
hoje a parte técnica 
de um profissional 
é associada à parte 
comportamental. 
Ele precisa saber 
se comunicar, se 
relacionar bem com 
pessoas, ser criativo. 
Após a palestra, houve 
o lançamento do 
projeto Startup.

Softwares   No 
intuito de promover 
o intercâmbio de 
informação entre 
acadêmicos e 
profissionais na área 
de informática, o 
curso de Sistemas de 
Informação, Unidade 
de Paranavaí, realizou 
visita técnica em 
duas empresas de 

softwares. A primeira 
a receber o grupo 
de estudantes e 
professores da Unipar 
foi a DB1 Global 
Software, que está 
localizada em Maringá 
e é uma das 200 
maiores fabricas de 
softwares do país. 
A segunda visita foi 
na GrandChef, de 
Paranavaí, que fabrica 
programas para 
empresas do ramo 
alimentício. Além do 
Brasil, ela atua também 
em Moçambique, 
Paraguai e Portugal. 
Nas empresas, eles 
conheceram os 
produtos, os processos 
de fabricação o os 
serviços feitos in loco. 
Além dessa vivência do 
mercado de trabalho, 
os alunos puderam 
aprender mais 
tecnologia, migração e 
evolução.

Vacinação   
Preocupados com o 
bem-estar e a saúde 
da comunidade, 
estudantes do 5º do 
curso de Enfermagem 
da Unipar de Guaíra 
vacinaram os recrutas 
do Exército Brasileiro 
de Guaíra. Na ação, 
cerca de 150 soldados 
foram imunizados 
contra influenza B, 
hepatite B, sarampo, 
caxumba, rubéola e 
tétano. 

NOTÍCIAS DA

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



22 GERAL TRIBUNA HOJE NEWS, 05 DE JUNHO DE 2019

  
 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ 
ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRENCIA Nº. 001/2019-PMI 
PROCESSO. 058/2019 

O Município de Iporã, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, no uso 
de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, autorizado pela Lei Municipal nº 1.593/2018, torna 
público para o conhecimento dos interessados a Concorrência 001/2019. 
OBJETO: Alienação de bens imóveis, localizados e de propriedade do 
Município de Iporã, Estado do Paraná. 
Data de entrega dos envelopes: 05 de julho de 2019 - Horário: 09h30min. 
Data de realização da sessão: 05 de julho de 2019 - Horário: 09h45min. 
Local: Sala de reuniões do paço municipal, Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677, 
Bairro Ipiranga. 
Retirada do edital: no site oficial do município www.ipora.pr.gov.br ou na 
Divisão de Licitação, no endereço acima. 
Informações: Fone 44-3652-8100 ou pelo e-mail: licitacao@ipora.pr.gov.br. 
Para conhecimento do público, este aviso deverá ser publicado na forma da Lei, 
bem como, afixado no quadro de avisos desta prefeitura. 

Iporã-Pr, 03 de Junho de 2019 
Roberto da Silva 

Prefeito Municipal 
 

COMARCA DE UMUARAMA. 2ª VARA CÍVEL – PROJUDI. Processo: 0009736-65.2015.8.16.0173. Classe 
Processual: Execução de Título Extrajudicial. Assunto Principal: Contratos Bancários. Valor da Causa: R$ 
300.577,79. Exequente(s): BANCO BRADESCO S/A. Executado(s): ILDA APARECIDA DE OLIVEIRA, JACINTO 
DE OLIVEIRA NETO, JOSE DE OLIVEIRA FILHO, JOSÉ DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA 
E OLGA MARQUES DE OLIVEIRA. EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O DR. , MM. 
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA MARCELO PIMENTEL BERTASSO DE UMUARAMA, 
ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que pelo presente CITA o(a) executado(a) José de Oliveira, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº. 
138.826.519-20 e Jose de Oliveira Filho, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº. 408.578.249-53, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de Execução de 
Título Extrajudicial sob nº. 0009736-65.2015.8.16.0173 - Projudi, onde é exequente Banco Bradesco S/A e
executado(a Ilda Aparecida de Oliveira, Jacinto de Oliveira Neto, José de Oliveira, Jose de Oliveira Filho, Luiz 
Carlos Marques de Oliveira, Olga Marques de Oliveira, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente: 
RESUMO DA INICIAL: “Por força do Título Executivo (Cédula de Crédito Bancário), os executados são devedores 
do exequente do valor total de R$ 300.577,79, atualizado em 14/08/2015. No entanto, até a presente data, o 
executado não procurou cumprir com a sua obrigação, sendo totalmente infrutíferos os esforços da exequente em 
receber o seu crédito amigavelmente. Requerimentos de praxe”. Fica o executado CITADO de que por este Juízo 
de cartório tramitam os autos supramencionados, tendo sido recebido no dia 09 de setembro de 2015, pelo Dr. 
Marcelo Pimentel Bertasso, Juiz de Direito à época, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o principal com 
seus acréscimos legais ou no prazo de 15 (quinze) dias embargue a presente ação, sob pena de serem 
penhorados tantos bens quantos bastem para garantia do débito. No prazo para oposição de embargos, 
reconhecendo o crédito e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas 
e honorários de advogado, poderá parcelar o restante em até seis vezes. Para o caso de pronto pagamento os 
honorários ficam fixados em 10%. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o 
presente que será publicado e afixado na forma da Lei. Umuarama, 14 de maio de 2019. Marcelo Pimentel 
Bertasso. Juiz de Direito.

 

Ameaça de ataque em escola
de Pérola é tratada como trote

A semana começou 
normal no Colégio Estadual 
Nestor Victor de Pérola, 
mas no meio da tarde da 
segunda-feira (03), grande 
parte da cidade estava 
preocupada quando um 
suposto ataque que 
havia sido anunciado, no 
entanto, passou a ser tra-
tado como um trote.

Segundo a direção da 
escola, uma aluna tentou 
acessar uma rede wi-fi 
para se conectar à inter-
net e encontrou uma com 
nome ‘massacre 03/06’. 
Assustada, achando que 
se tratava de um anuncio 
de ataque, a garota procu-
rou a mãe, informando do 
achado. Rapidamente a 
notícia se espalhou pelas 
redes sociais e consecu-
tivamente pela cidade, 
que tem pouco mais de 
11 mil habitantes.

A  ap reensão  fo i 
criada entre os pais dos 
alunos e muitos, por sua 

vez, retiraram os filhos 
do colégio antes do ter-
mino das aulas.

A Polícia Militar foi comu-
nicada do caso e, coinciden-
temente, quando os PMs 
acalmavam os alunos, um 
acidente na esquina do 
colégio gerou mais medo. 
O alto som provocado pela 
colisão assustou ainda 
mais os alunos.

A diretora Roseli Bres-
san disse que chegou a 
procurar o Núcleo Regio-
nal de Educação (NRE) e 
foi orientada a registrar um 
boletim de ocorrências e 
enviar ofício à SEED.

Com ao auxílio da PM, 
a coordenação da escola 
descobriu que tudo não 
passou de um tipo de 
trote, devido à facilidade 
em se alterar nomes de 
redes de wi-fi, tanto que na 
terça-feira (04), segundo a 
direção, já existe uma com 
nome de ‘antimassacre’.

Mesmo assim, na 

segunda-feira (03) a dire-
ção da escola realizou 
todos os procedimentos 
para garantir a segurança 
dos estudantes, inclusive 
registrando fato no Con-
selho Tutelar. “Não houve 
ameaça real, todavia, mui-
tos pais foram buscar seus 
filhos na escola com medo 
de um tiroteio”, revela a 
diretora, ressaltando que 
encaminhou documentos 
para o NRE, com o boletim 

de ocorrência e prints com 
nomes da redes”, refor-
çando que no decorrer da 
semana as aulas seguem 
normalmente.

O caso foi repassado 
para ser investigado pela 
Polícia Civil de Pérola. De 
acordo com o delegado 
Valdir Balan. O boletim 
será analisado e um 
Termo Circunstanciado 
será lavrado se for veri-
ficada qualquer ameaça.

Um homem sofreu ferimentos graves após se envolver num acidente 
na PR-182, entre Palotina e Francisco Alves no início da tarde de 
ontem (4). Ele conduzia uma Van de Cascavel e bateu em um 

caminhão de Iporã perto da ponte do rio Piquiri. O choque resultou 
em danos de grande monta nos dois veículos. O condutor da Van 

ficou preso às ferragens e, depois de retirado, foi levado pelo Corpo 
de Bombeiros ao hospital municipal de Palotina.

DIVULGAÇÃO



23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 05 DE JUNHO DE 2019

23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

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
FUSION TITANIUM ..................................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................R$ 116.900,00
HYUNDAI IX35 ........................................... 14/15 ........................PRATA .......................COMPLETO, AUT, COURO ..........................................................................................................R$ 62.900,00
ONIX 1.0 LT ................................................ 15/15 ........................BRANCO ...................COMPLETO ................................................................................................................................R$ 35.900,00
ONIX 1.0 LT ................................................ 18/19 ........................BRANCO ...................COMPLETO ................................................................................................................................R$ 44.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT..................................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT .......................................................................................................................R$ 54.900,00
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
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 .................... 13/13 ........................PRATA .......................COMPELTO, AUT, COURO ........................................................................................................R$ 104.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 AT .................... 17/18 ........................PRETO .......................COMPLETO, AUT. COURO, 7L ..................................................................................................R$ 174.900,00
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Professores formados
para nova etapa do JEEP

A Secretaria Municipal de Edu-
cação ofereceu, em parceria com 
o Sebrae, formação para os profes-
sores do 4º ano do Ensino Funda-
mental que atuarão no Programa 
Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos (JEEP) em 2019. A prepa-
ração aconteceu em duas etapas 
– dias 2 e 30 de maio – envolvendo 
apenas professores que ainda não 
haviam recebido formação nos 
anos anteriores para esta impor-
tante iniciativa educacional.

Mais de 200 professores da 
Rede Municipal estão formados 
para aplicar o projeto em sala de 
aula. Neste ano serão atendidos 
1.055 alunos do 4º ano em 21 
escolas municipais. De acordo com 
a Coordenação Educacional de Pro-
jetos, o JEEP será iniciado em sala 
de aula ainda em junho e o encer-
ramento está previsto para outubro.

O projeto leva os alunos a pen-
sar o empreendedorismo em um 
sentido amplo, sistêmico e saudá-
vel, “como um estilo de vida que 
acompanha o seu crescimento pes-
soal, e não apenas voltado à inicia-
tiva empresarial”, aponta a coorde-
nadora educacional da Secretaria 

de Educação, Dalva Teodoro de 
Azevedo da Silveira.

O JEEP favorece de diversas for-
mas a participação da comunidade 
e da família na escola, além de con-
tribuir para a melhoria do contexto 
social e ambiental do aluno. “A 
comunidade pode auxiliar os profes-
sores nas atividades com os alunos, 
na confecção de produtos e servi-
ços nas oficinas propostas, doação 
de materiais que normalmente são 
descartados, mas que no projeto 

ganham novas formas, utilidades e 
valor comercial, e depois adquirindo 
os projetos e serviços”, explicou a 
secretária de Educação, Mauriza 
Lima Menegasso.

Para o 4º ano a atividade pro-
posta é a criação de uma locadora 
de produtos – como livros, gibis, 
brinquedos, vídeos, etc. No pro-
cesso, as crianças vivenciam as 
várias fases do desenvolvimento 
da ideia, como planejamento, 
busca dos materiais, organização, 
produção e a comercialização, bem 
como a utilização dos lucros.

Plano de negócios
Na formação, o consultor Eraldo Luiz 
Pasquini, contratado pelo Sebrae, 
trabalhou com os professores os pas-
sos para o plano de negócios e tam-
bém o comportamento empreende-
dor. “Há mais de 10 anos abordando 
esse projeto, já vimos muitas trans-
formações proporcionadas na vida 
dos alunos, de suas famílias e até dos 
professores, conforme relatos rece-
bidos”, afirmou.

A preparação aconteceu envolveu professores que não haviam recebido formação para tal iniciativa educacional

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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