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Richa denunciado por 
corrupção em licitação
A força-tarefa Lava Jato denunciou o ex-governador do Paraná Beto Richa, Ezequias Moreira, 

Pepe Richa, Luiz Abi Antoun, Dirceu Pupo Moreira, Rafael Gluck e José Maria Ribas Mueller pela 
prática, ao longo de 2014, dos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude licitatória e lavagem 
de dinheiro, relacionadas à licitação para Parceria Público Privada para exploração e duplicação 

da PR-323, que liga Maringá a Francisco Alves, no noroeste do Paraná. l Pág. 8 

3ª Conferência dos 
Direitos da Pessoa 
Idosa, discute qualidade 
de vida na 3º Idade 

PÁGINA

10
Operação das Polícias 
Civil e Militar prende 
acusado de assassinato 
em Douradina

PÁGINA
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Acidente fatal
Um acidente envolveu três veículos ontem, por volta das 20h20, na saída de Umuarama para o Distrito da Serra 
dos Dourados. Um homem morreu na hora. Ele conduzia o Gol e forçou a ultrapassagem por uma Hylux, quando 
bateu de frente contra um Golf, onde estavam mãe e filha que foram levadas ao hospital. Até o fechamento da 

edição não havia informação do nome das vítimas, apenas que o condutor morto é de Cidade Gaúcha. 
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SolSolSol Sol

 Presidente Jair 
Bolsonaro, refe-

rindo-se ao limite 
de pontos para a 
perda da carteira 

de habilitação, 
ao minimizar a proposta 
apresentada por ele de 

flexibilizar o CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro), inclusive 

acabar com a obrigatorie-
dade das cadeirinhas para 

crianças de até dez anos nos 
veículos e repetiu que “vai 
acabar com a indústria da 
multa no Brasil”. O texto 

prevê a duplicação do limite 
de pontos permito a um 

motorista - de 20 para 40. 

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 

Terça

Cheia
19/05 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47

h
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h
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23 12 h
h

22 15

Nublado

concurso: 1324

16 18 31 39 42 44
concurso: 2146

concurso: 4962

13 39 53 72 73

concurso: 5383

36.672
10.194
76.007
86.276
41.620

JANEIRO

ABC/RN

concurso: 1807

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

concurso: 1964

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

75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

Quarta

  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 10 14 17 23 28 31
concurso: 0159

25 27 32 33 46 49

concurso: 1944
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
10/06 - 03h00

Fases da lua

Umuarama Curitiba

Sociedades Anônimas 
com menos burocracia
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Minguante
25/06 - 19h19
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03/06 - 19h47
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07 20 21 23 26 29 

Sexta

Aryane Braga Costruba é advogada do escritório Braga & Moreno 21 43 44 51 59 65 73
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

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

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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concurso: 1964
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  DIVULGAÇÃO  

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)

“Por mim eu botaria 
60 porque, afinal de 
contas, a indústria 
da multa vai deixar 

de existir no Brasil”.

Cheia
17/06 - 05h31

Está em vigor a Lei 13.818/19, que alterou a Lei das Sociedades 
Anônimas (nº 6.404/76) para dispensar as sociedades anônimas de 
capital fechado de publicar edital para convocar assembleia geral 
dos acionistas, bem como balanços contábeis e demonstrações 
fi nanceiras em determinados casos.

A publicação dos documentos é dispensada para as empresas 
com menos de 20 acionistas e patrimônio líquido de até R$ 10 
milhões (chamadas de “S/As de pequeno porte”).

Antes da alteração, as únicas empresas que estavam dispen-
sadas das publicações eram aquelas com menos de 20 acionistas 
e com patrimônio líquido de até R$ 1 milhão.

Com essa mudança, a companhia fechada que estiver enqua-
drada nessa situação poderá convocar as assembleias por anúncio 
entregue a todos os acionistas contra recibo (o recibo deverá ser 
apresentado quando do registro da Ata na Junta Comercial) e deixar 
de publicar os documentos pertinentes aos assuntos incluídos na 
ordem do dia da assembleia, desde que sejam juntadas cópias 
autenticadas dos documentos deliberados em assembleia, quando 
do registro da referida Ata na Junta Comercial.

A dispensa da publicação para essas companhias de capital 
fechado vai reduzir bastante os custos e a burocracia. Espera-se 
que essa medida estimule as companhias que muitas vezes deixam 
de aprovar suas contas e formalizar seus atos por conta dos gastos 
com publicações e arquivamentos.

Mais do que uma mera burocracia, a aprovação das contas 
da administração e do balanço podem trazer benefícios às com-
panhias na medida em que permite maior transparência a todos os 
envolvidos, e ainda permite prevenir situações que poderiam ser 
utilizadas para fomentar disputas. 

AGÊNCIA BRASIL
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Modernização da Alep
Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira 
(4), a redação final da recriação do Fundo Especial 
de Modernização da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). O projeto segue agora para sanção do 
governador Ratinho Junior (PSD).

Fracking proibido
A proibição da explo-

ração do gás de xisto 
pelo método de fratura 
hidráulica – fracking foi 
aprovado pelos parla-
mentares na sessão ple-
nária da terça-feira (4), na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). O projeto 
de Lei nº 65/2019, assi-
nado pelos deputados 
Evandro Araújo (PSC), 
Goura (PDT) e Marcio 
Pacheco (PDT), e pela 
deputada Cristina Silves-
tri (PPS), avançou em pri-
meiro turno de votação.

Consta no texto que, 
além do fracking, ficam 
também proibidas as 
demais modalidades 
de exploração do solo 
que possam ocasionar 
contaminações do len-
çol freático e acidentes 
ambientais, ou ainda 
prejudicar a saúde.

O texto também prevê 
a revogação da Lei Esta-
dual nº 18.947, de 22 de 
dezembro de 2016, que 
tratava da suspensão 
da exploração do gás de 
xisto pelo método fracking 
por um período de dez 
anos em todo o estado. 
A lei é oriunda do projeto 
de lei nº 873/2015, assi-
nado pelo deputado Mar-
cio Pacheco e pela depu-
tada Cristina Silvestri; 
pelo deputado estadual 

licenciado e atual secre-
tário de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos 
Hídricos, Marcio Nunes 
(PSD); pelo deputado 
estadual licenciado e 
atual secretário-chefe 
da Casa Civil, Guto Silva 
(PSD); pelo ex-deputado 
estadual e hoje deputado 
federal, Schiavinato (PP); 
e pelos ex-deputados 
Rasca Rodrigues e Fer-
nando Scanavaca.

DEFINITIVO
De acordo com Evan-

dro Araújo, tornar a 
proibição permanente 
garante que o interesse 
na exploração do gás 
por este método seja 
arrefecido. Ele explicou 
que um leilão da Agên-
cia Nacional de Petróleo 
(ANP), em 2013, abriu a 
possibilidade da explora-
ção por fratura hidráulica 
no país. “Quem tem inte-
resse nesta exploração 
se articula. Com a proi-
bição, o Paraná passa a 
ser uma área livre, um 
aceno que o plenário dá 
de que não queremos 
fracking. Este método é 
altamente poluente, pode 
prejudicar demais nosso 
meio ambiente e é uma 
pauta pacificada entre 
ambientalistas e agricul-
tores. É importante estar 
vigilante”, explicou.

Poluição
Para Marcio Pacheco, o risco de poluição dos lençóis 

freáticos é suficiente para a proibição do método. Ele é 
autor de uma lei no município de Cascavel - primeira apro-
vada no Brasil, que barra a prática. O deputado Goura, lem-
bra que a proibição é um marco para o meio ambiente no 
Paraná. “Os fluídos tóxicos usados junto com a água para a 
perfuração da rocha geram muita contaminação”, explicou.

CPI da JMK
Os membros da CPI da JMK elegeram na terça-feira (4) 
por unanimidade o deputado Soldado Fruet (PROS) 
como presidente e o deputado Delegado Jacovós (PR) 
como relator do grupo de trabalho. A vice-presidência 
ficou com o deputado Tião Medeiros (PTB). A CPI vai 
investigar os contratos do Governo do Paraná com a 
empresa, que é responsável pela manutenção e gestão 
de frotas de veículos oficiais do Executivo paranaense. 
Após a eleição, o presidente e o relator indicaram os 
passos do grupo e uma das primeiras providências foi 
o pedido, junto ao Governo do Estado, de documentos 
relativos à JMK.

Recriação
A recriação do Fundo 
foi proposta pela Mesa 
Diretora do Legislativo 
formada pelo presidente, 
deputado Ademar 
Traiano (PSDB); pelo 1º 
secretário, deputado 
Romanelli (PSB) e pelo 
2º secretário, deputado 
Gilson Souza (PSC). 
O projeto revogou 
a lei complementar 
204/2017 e retomou a 
lei complementar 154 
que instituiu o Fundo 
em 2013.

 Gestão financeira
Romanelli explica que o 
Fundo aprimora a gestão 
da Alep, garantindo mais 
eficiência nos gastos, 
como preconiza a Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). “É mais uma 
medida que adotamos 
em busca de maior 
controle e gestão eficiente 
dos recursos públicos. 
O Fundo vai vincular 
receitas e despesas, 
em especial àquelas de 
maior rotatividade e de 
fluxo contínuo”.

Usos
Pela lei, os recursos do Fundo poderão ser utilizados 
em qualificação profissional dos servidores da Casa, 
para melhor atender as necessidades da população; 
execução de obras e de reformas dos prédios e das 
instalações anexas; aquisição de equipamentos, de 
bens móveis e de material permanente; contratação 
de serviços; implantação de sistemas inovadores 
para a tecnologia da informação e a cobertura de 
despesas com eventual realização de concurso 
público para contratação de pessoal.
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Economia em Itaipu
Em 100 dias, as medidas de 
austeridade do diretor-geral brasileiro 
Joaquim Silva e Luna já resultam 
numa economia de R$ 163 milhões 
para a Itaipu Binacional. O valor 
economizado equivale à metade dos 
recursos destinados à construção da 
Ponte da Integração Brasil-Paraguai.  
“O gestor de uma empresa pública, 
cujo orçamento se baseia nos 
recursos obtidos pelos serviços que 
presta, têm que usar critérios de 
profundo respeito ao dinheiro que, 
pela análise mais simples, é do povo”, 
diz Silva e Luna. 

Cadastro nacional
A Comissão de Constituição e 
Justiça aprovou relatório do 
deputado Evandro Roman (PSD-PR) 
à proposta que autoriza a criação 
de um cadastro nacional de 
pessoas condenadas por crime de 
estupro. “O estupro causa aversão 
à coletividade e é necessário que 
o Estado saiba quem os cometeu. 
Além do caráter punitivo desses 
delitos, não se pode esquecer da 
importância de implementação de 
ações coordenadas que tenham o 
condão de atuar na prevenção da 
criminalidade”, argumenta Roman.

Notas falsas
Fábio Aguayo, presidente da Abrabar, 
alerta para o derrame de notas falsas 
de dólar no comércio paranaense.  
A associação denunciou à Polícia 
Civil o golpe que vem dando muita 
dor de cabeça aos comerciantes. 

Homens que se dizem estrangeiros, 
de países africanos, comem em bares 
e restaurantes e na hora de pagar, 
apresentam notas falsas de dólares.

Antecipação dos feriados
Feriados nacionais entre terça-feira 
e sexta-feira podem ser adiantados 
para segunda-feira. É o que dispõe o 
projeto de lei aprovado pela Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte do 
Senado e que segue para análise da 
Câmara dos Deputados. O projeto 
prevê que alguns feriados não 
sofrerão alterações, como o Natal, o 7 
de Setembro e o Carnaval.   

Movies Cars
A inauguração será em novembro. O 
Movies Cars vai aportar R$ 50 milhões 
em um novo parque temático em Foz 
do Iguaçu. O atrativo reúne carros e 
motos de sucesso no cinema. Já na 
abertura do parque, serão mais de 40 
veículos caracterizados nos mínimos 
detalhes, usados por astros em obras 
clássicas do cinema mundial. Com 
as máquinas, uma megaprodução 
cenográfica promete transportar o 
visitante para dentro dos filmes.

Calúnia é crime
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a 
lei que tipifica o crime de denunciação 
caluniosa com finalidade eleitoral. A 
nova lei altera o Código Eleitoral e 
prevê pena de prisão de dois a oito 
anos, além de multa, para quem 
acusar falsamente um candidato a 
cargo político com o objetivo de afetar 
a sua candidatura.

Modelo de concessão
A deputada Cristina Silvestri (PPS) 
questionou o chamamento à 
concessão do governo federal ao 
“Bloco Sul” dos aeroportos do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Cristina disse que o Paraná será 
penalizado ao ter seus aeroportos 
unificados em um bloco com os 
estados vizinhos. “Na modelagem 
da forma como está prevista, o 
resultado será que a concessionária 
que for vitoriosa para a exploração e 
ampliação dos aeroportos do Paraná 
será a mesma que deverá explorar 
os aeroportos deficitários de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul”. 

Bloco Sul
Hoje, o Bloco Sul inclui quatro 
aeroportos do Paraná (Bacacheri, 
Afonso Pena, Cataratas e Londrina), 
dois de Santa Catarina (Navegantes 
e Joinville) e três do Rio Grande do 
Sul (Pelotas, Uruguaiana e Bagé). 
“Trata-se do estabelecimento do 
princípio: quem leva o filé  tem que 
levar o osso junto. Os filés, nesse 
caso, são os aeroportos Afonso 
Pena, Foz e Londrina. Os demais, em 
SC e RS, são aeroportos deficitários 
que devem ser subsidiados pelos 
aeroportos paranaenses”.

FGTS para Santas Casas
Já está sancionada a lei 13.832 que 
viabiliza o uso de recursos do FGTS em 
operações de crédito destinadas às 
entidades hospitalares que participam 
de forma complementar do SUS.  A 
nova medida é um desdobramento 
da MP 848/2018, que criou uma linha 
de crédito com recursos do FGTS 
para socorrer as Santas Casas, mas 
que, na prática, ainda não estava 
conseguindo fornecer os empréstimos 
por pendências na regulamentação. 
Antes, o FGTS só podia ser aplicado 
em habitação, saneamento básico e 
infraestrutura urbana.
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Outra paliativa 
A má vontade de congressistas 
em explicar para suas bases 
a importância da reforma da 
Previdência - e a do Governo em 
não soltar uma ampla campanha 
didática de mídia -, a pressão dos 
eleitores sobre direitos adquiridos, 
e o lobby forte de associações 
de servidores federais por seus 
privilégios mataram a Reforma 
da Previdência para valer. Será 
mais uma paliativa, a exemplo do 
primeiro Governo de Lula da Silva. O 
mercado já vê a atual reforma com 
“prazo de validade” para 15 anos. 

Brasil de sempre
Especialistas consultados por 
grandes empresários do mercado 
do eixo Rio-SP disseram que o(a) 
próximo(a) presidente já terá de 
voltar ao assunto.

É pra geral!
Os mesmos técnicos indicam que, 
após esses 15 anos, com a atual 
reforma desidratada, ou se faz 
uma reforma de regime único para 
todos, ou o Brasil morre no saldo.

Rio respira
O movimento 
#TodosPeloRiodeJaneiro, da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social do Governo, pretende 
arrecadar R$ 10 milhões de 
empresas, este ano, para projetos 
sociais.

PEC anti-Mourão
A Proposta de Emenda à 
Constituição que impede o vice-
presidente de assumir o mandato 
em caso de afastamento do 
presidente segue perdendo apoio 
na Câmara. Parlamentares pediram 
nos últimos dias à Mesa Diretora 
a retirada de suas assinaturas da 
proposta de autoria do deputado 

Henrique Fontana (PT-RS). É aquela 
história: na correria da Casa, muito 
parlamentar assina proposta sem ler.

O que é
O texto prevê eleições diretas caso 
presidente, governador ou prefeito 
deixem o cargo, independentemente 
do motivo. Além de pedir a retirada, 
o deputado Luiz Ovando (PSL-MS) 
solicitou “acesso ao documento 
original contendo minha assinatura”. 
O deputado Evandro Roman (PSD/
PR) também pediu a retirada da 
assinatura. O projeto tramita na 
Comissão de Constituição e Justiça e 
aguarda designação de relator.

Alerta dado
Dada a frágil situação atual das 
contas previdenciárias e a provável 
deterioração futura, a aprovação 
da reforma da Previdência, com a 
pronta aplicação de seu conteúdo 
aos estados, “é o que de mais 
eficaz se poderia fazer para evitar 
o agravamento do desequilíbrio 
fiscal”. O alerta é do consultor do 
Senado Josué Pellegrini e vai contra 
a ideia que trata de excluir os 
estados da reforma em debate.

Mal dos Cigarros
A senadora Leila Barros (PSB-DF) 
apresentou relatório na CCJ pela 
aprovação do PLS 769, que veda a 
propaganda de cigarros ou qualquer outro 
produto fumígeno e o uso de aditivos nos 
cigarros eletrônicos que confiram sabor 
e aroma. De autoria do senador José 
Serra (PSDB-SP), a proposta tramita no 
Senado desde 2015. 

Ementa
No parecer, a senadora pontua que, 
“no tocante à juridicidade, não há 
reparos a fazer ao projeto, pois a 
normatização via lei é adequada e 
mesmo necessária para o alcance 
dos objetivos pretendidos”. 

“IPVA” dos ricos
A bancada do PT na Câmara 
prepara requerimento com pedido 
de urgência para a tramitação do 
Projeto de Lei 219/16, que cria um 
imposto semelhante ao IPVA para 
proprietários de embarcações e 
aeronaves. Pelos cálculos feitos 
pelo Sindifisco Nacional, o governo 
poderia arrecadar cerca de R$ 5 
bilhões por ano com o tributo. 

Passaporte$
Enquanto os pedidos de 
passaportes no Brasil sobem em 
10%, o contingenciamento de 
verbas imposto à Polícia Federal 
pode paralisar a emissão de 
passaportes a partir de agosto. A 
Associação Nacional de Delegados 
de PF luta pela aprovação de 
projetos que dão autonomia à 
corporação e proíbem o controle 
das verbas do Funapol.

Ajuda científica
O Instituto Vital Brasil, que 
comemora seu centenário, vai 
transferir tecnologia na produção de 
soro antiofídico para a população 
africana e iniciou tratativas com a 
Fundação Bill & Melinda Gates. Lá, 
são 580 mil vítimas de picadas de 
serpentes/ano.

Advocef
Advogados estatais de todo o País 
estão reunidos em Foz do Iguaçu 
para discutir o setor, em especial 
o dos bancos públicos, no cenário 
político brasileiro. Os debates 
acontecerão no âmbito do 25º 
Congresso da Advocef.
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Secretário alerta para
crise no 2o semestre

O secretário de Estado da 
Fazenda, Renê de Oliveira Gar-
cia Júnior, apresentou nessa 
quar ta-feira (5), em audiência 
pública na Assembleia Legisla-
tiva, o balanço orçamentário e 
fiscal do primeiro quadrimestre 
de 2019 do governo do Estado. 
Segundo ele, o desempenho 
das contas no período reforça a 
necessidade de a administração 
estadual se manter em aler ta.

Renê aler tou que a crise eco-
nômica brasileira deve se agravar 
no segundo semestre, e que, por 
isso, o governo não tem condi-
ções de conceder o reajuste aos 
servidores públicos em 2019. O 
funcionalismo está com os salá-
rios congelados desde 2016 e 
cobra agora ao menos a reposi-
ção da inflação, de 4,94%.

De acordo com Garcia Júnior, 
não há perspectiva de melhoria 
da arrecadação em 2019, o que 
impediria qualquer aumento de 
despesa: “A economia brasileira 
vai ter uma recessão profunda no 
segundo semestre, crescimento 
zero. A economia brasileira está 
em processo de destruição. Isso 
que ninguém entendeu ainda (...) 
Eu seria irresponsável se garan-
tisse nesse momento qualquer 
incremento na despesa que não 
estivesse previsto na programação 
orçamentária”.

As demonstrações expostas 

Saúde e educação
Na educação, o investimento 
foi de R$ 3,421 bilhões, 30,26% 
da receita. Em saúde o investi-
mento foi de R$ 1,139 bilhão, 
que representam pouco mais de 
10% das receitas.

Limite prudencial
O gasto com pessoal representa 64,5% do total das despesas. Nos últimos 12 

meses, foram usados R$ 17,081 bilhões com a folha de pagamento do Poder Exe-
cutivo, equivalente a 45,17% do orçamento, acima do limite de alerta (44,10%), 

segundo prevê a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal).
O aumento real com a previdência no quadrimestre foi de 16,5%, injeção de 

R$ 300 milhões de repasse do Estado para a Paraná Previdência, em comparação 
ao mesmo período do ano passado.

“Nosso objetivo na Fazenda, por determinação do governador, é a redução da 
despesa, modernização da gestão e melhoria na arrecadação. Temos trabalhado 
com estes objetivos, dando sustentabilidade ao Estado e sem comprometer as 

finanças”, ressaltou o secretário Garcia Júnior.

aos deputados revelam que a 
receita total registrou queda real 
(descontada a inflação) de 4,86% 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado, com 
R$ 16,907 bilhões. O resultado 
negativo ocorreu mesmo com o 
aumento real de 2,5% da arreca-
dação tributária, puxado principal-
mente pelo ICMS, que gerou R$ 1 
bilhão a mais em relação a 2018.

A queda da receita total é expli-
cada por vários fatores, segundo 
o secretário da Fazenda. Ele des-
tacou que em 2019 não houve 
antecipação extraordinária do ICMS 
(R$ 2 bilhões), ao contrário do que 
aconteceu nos anos anteriores. 
Neste ano também não foram alie-
nados ativos do Estado, a exemplo 
de 2018, quando houve entrada de 

R$ 546 milhões decorrentes da 
venda de ações da Sanepar.

Outra situação que contribuiu 
para a queda da receita total foi 
a retração da atividade econô-
mica no País, demonstrada pela 
redução do PIB em 0,2%. Esse 
fato impactou o caixa do tesouro 
estadual com a diminuição das 
transferências federais, que caí-
ram de R$ 3,394 bilhões para R$ 
3,215 bilhões em 2019.

Segundo o secretário, a determi-
nação do governador Carlos Massa 
Ratinho Junior é de que seja asse-
gurado o equilíbrio das contas públi-
cas. “A nossa responsabilidade é 
preservar a integridade fiscal do 
Paraná”, disse. “Não seguiremos 
por caminhos que possam colocar 
em risco a solvência do Estado”.

SECRETÁRIO Renê Garcia apresenta números do Estado

GERALDO BUBNIAK/ANPR
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Caixa reduz juros para
o crédito imobiliário

A Caixa Econômica Federal anun-
ciou nessa quarta-feira (5) a redução 
nos juros nos financiamentos imobi-
liários, com entrada em vigor a partir 
da próxima segunda-feira (10). 

A maior taxa cobrada pelo banco 
caiu de 11% + Taxa Referencial (TR, 
atualmente em zero) para 9,75% + 
TR. A menor taxa, que é paga pelos 
clientes que já têm relacionamento 
com a instituição, foi reduzida de 
8,75% + TR para 8,5% + TR. 

O banco também unificou as 
taxas praticadas nos emprésti-
mos do SFH (Sistema Financeiro 

de Habitação) e do SFI (Sistema 
Financeiro Imobiliário), voltado para 
imóveis com valor acima de R$ 1,5 
milhão que não podem ser financia-
dos com recursos do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço). 

As taxas anunciadas ontem valem 
nas diversas modalidades de finan-
ciamento imobiliário: imóvel novo, 
imóvel usado, aquisição de terreno 
e construção, construção em terreno 
próprio, e reforma e ampliação.

RENEGOCIAÇÃO
A Caixa também divulgou as 

condições para a renegociação de 

dívidas imobiliárias de pessoas físi-
cas. Segundo o banco, as medidas 
atingem cerca de 600 mil famílias 
e devem beneficiar 2,3 milhões 
de pessoas. Em alguns contratos, 
pode haver perdão de multas. 

Entre as opções está o paga-
mento à vista de uma entrada e a 
incorporação das parcelas atrasa-
das nas próximas prestações do 
empréstimo. Há ainda a possibili-
dade de usar o saldo do FGTS para 
reduzir o valor das prestações, 
além da mudança da data de ven-
cimento das parcelas.

Água desperdiçada é de sete sistemas cantareiras
O volume de água perdida no 

sistema de abastecimento vem 
crescendo no Brasil e chega a mais 
de 6,5 bilhões de metros cúbicos 
por ano, segundo estudo divulgado 

ontem (5) pelo Instituto Trata Brasil 
e a consultoria GO Associados. A 
quantidade de água é equivalente 
a quase sete vezes o volume útil 
do Sistema Cantareira, principal 

manancial que abastece a Grande 
São Paulo. Em termos percentuais, 
significa que 38,3% da água tra-
tada foi desperdiçado antes de che-
gar aos destinatários finais.

Em algumas par tes do País 
o problema é ainda mais crí-
tico. O percentual de perdas na 
Região Nor te chega a 55,14%. 
Em Roraima, a cada 100 litros 
fornecidos pelas companhias de 
abastecimento, apenas 25 litros 
chegam aos clientes. No Ama-
zonas, o percentual de perdas 
é de 69% e no Amapá, de 66%. 
No Nordeste, 46,25% da água é 
desperdiçada. No Maranhão, o 
percentual chega a 60% e em Per-
nambuco, a 52%. Em São Paulo e 
no Paraná, é de 35%.

As perdas de água vêm tendo 
um ligeiro crescimento nos últi-
mos anos. Os dados de 2015 
apontavam para um índice de 
36,7%, em 2016 ficou em 38,1% 
e em 2017, últimos números dis-
poníveis e que embasam a pes-
quisa do Trata Brasil, chegou a 
38,3%. Em valores, o total perdido 
pelas companhias distribuidoras 
fica em R$ 11,4 bilhões ao ano.
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Beto Richa denunciado
em licitação da PR-323

A força-tarefa Lava Jato do 
Ministério Público Federal no 
Paraná (MPF/PR) denunciou 
nesta quar ta-feira, 5, Carlos 
Alber to Richa (Beto Richa), Eze-
quias Moreira, José Richa Filho 
(Pepe Richa), Luiz Abi Antoun, 
Dirceu Pupo Moreira, Rafael 
Gluck e José Maria Ribas Muel-
ler pela prática, ao longo de 
2014, dos crimes de corrupção 
ativa e passiva, fraude licitatória 
e lavagem de dinheiro, relacio-
nadas à licitação para Parceria 
Público Privada para exploração 
e duplicação da PR-323, que liga 
Maringá a Francisco Alves, no 
noroeste do Paraná.

De acordo com a denúncia, 
Beto Richa, Ezequias Moreira, 
José Richa Filho em conluio 
com Rafael Gluck e José Maria 
Ribas Mueller, fraudaram a lici-
tação em favor do Consórcio 
Rota das Fronteiras, composto, 
entre outras, pela empresa 
Tucumann Engenharia e pela 
Odebrecht .  A  invest igação 
apontou o contato entre empre-
sários l igados às empresas 
integrantes do consórcio e os 
agentes públicos antes mesmo 

da publicação das diretrizes 
para a licitação ganha poste-
riormente pelo consórcio.

Os agentes públicos atuaram 
para o afastamento de outros 
potenciais concorrentes e des-
cumpriram formalidades legais. 
Para garantir o favorecimento 
do consórcio, o grupo criminoso 
integrado pelo ex-governador 
recebeu vantagens indevidas de 
cerca de R$ 7,5 milhões.

Para garantir que o Consórcio 
Rota das Fronteiras vencesse 
a licitação para a exploração 
e duplicação da PR-323, exe-
cutivos da Odebrecht oferece-
ram pelo menos R$ 4 milhões 
a Denilson Roldo, no interesse 
de Beto Richa, Pepe Richa e Eze-
quias Moreira e, para viabilizar 
o recebimento dissimulado de 
valores, Dirceu Pupo Moreira e 
Luiz Abi Antoun atuaram como 
intermediários. Dentro deste 
valor prometido pelos empre-
sários, perícias dos sistemas 
DROUSYS e MyWebDay, da 
Odebrecht, revelaram no inter-
valo de dois meses ao longo de 
2014, pagamentos superiores a 
R$ 3,5 milhões para o codinome 

“Piloto”, utilizado para identifi-
car o ex-governador.

CESSÃO DE IMÓVEL
O recebimento de outra van-

tagem indevida, no valor de R$ 
3,4 milhões, deu-se pela cessão, 
em favor de Beto Richa, de cotas 
de um imóvel em valor subfatu-
rado por par te de Rafael Gluck 
e de José Maria Ribas Mueller, 
executivos da Tucumann Engenha-
ria, empresa que fazia par te do 
consórcio e que foi beneficiada 
pelo esquema criminoso. Este 
valor foi dissimulado pela par ti-
cipação da Ocaporã como inter-
mediária, empresa formalmente 
gerida por Dirceu Pupo Ferreira, 
mas ligada por intrincadas rela-
ções societárias a Beto Richa e 
seus familiares.

Negócio barato
A análise das operações financeiras e das informações contábeis da 

Ocaporã demonstrou que Rafael Gluck e José Maria Ribas, após seis anos de 
investimento, venderam um empreendimento imobiliário concluído à empresa 

de familiares de Beto Richa por valor inferior ao investido. A estimativa feita 
pelo setor técnico da Procuradoria-Geral da República é de que a venda formal 

se deu em um valor 44% inferior ao preço de mercado.
Pelos recebimentos em espécie e pelas outras dissimulações adotadas para 

o pagamento das vantagens, a denúncia também apontou o cometimento de 
crimes de lavagem de dinheiro.

DIVULGAÇÃO

BETO Richa foi acusado de fraudar licitação em 
favor do Consórcio Rota das Fronteiras
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Feira de Empreendedorismo
no aniversário de Umuarama

A 1ª Feira de Empreendedo-
rismo, Inovação e Tecnologia 
de Umuarama é uma das atra-
ções da programação do 64º 
aniversário de Umuarama. O 
evento, que acontece no cam-
pus 3 da Universidade Para-
naense (Unipar), de 12 a 15 
de junho, reunirá empresá-
r ios, microempreendedores, 

estudantes e pesquisadores 
da cidade e região.

Se r ão  25  es t andes  de 
microempreendedores e 15 de 
empresários da cidade, que 
vão expor produtos, projetos 
e pesquisas na área de negó-
cios, tecnologia e inovação. 
Outra atração da feira será o 
fórum de debate econômico e 

social, onde os empresários 
discutirão temas como finan-
ças, tendências, inovação e 
cooperativismo.

PARCERIAS
“É uma responsabil idade 

levar o máximo de informações 
aos empreendedores. Para isso, 
a Prefeitura e a Secretaria Muni-
cipal de Indústria, Comércio e 
Turismo, através da Casa do 
Empreendedor, têm fechado 
muitas parcerias com o Sebrae, 
Fomento Paraná, universidades 
e outras organizações. Para 
a feira, o município também 
conta com diversos parceiros 
trabalhando na organização e 
realização. Queremos empre-
sas preparadas para sobreviver 
em tempos difíceis e crescer”, 
apontou o secretário munici-
pal de Indústria, Comércio e 
Turismo, Douglas Bácaro.

Conquista de mercado
Um novo negócio necessita de investimento financeiro, muita 

informação e conhecimento em gestão. “Nossa visão é criar no 
empreendedor um diferencial que aumente suas chances de 

sucesso. A Casa do Empreendedor é um aliado para quem quer 
melhor, conquistar o mercado e crescer e a feira vai mostrar um 

pouco do que já está acontecendo no setor de inovação em nossa 
cidade. Venham ouvir,  participar e conhecer mais de Umuarama”, 

convidou o coordenador da Casa do Empreendedor, Paulo Leon 
Baraniuk. Mais informações na Casa do Empreendedor – Praça 

Hênio Romagnoll i ,  3820, fone (44) 3624-8065.

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/19 869,75 -12,00 3,3%
FARELO jul/19 317,70 -3,30 6,5%
MILHO jul/19 414,75 -10,50 11,9%
TRIGO jul/19 490,75 -16,50 12,0%

Ações % R$
Petrobras PN -1,30% 25,86 
Vale ON -1,47% 48,39 
Brasil ON -2,76% 51,48 
ItauUnibanco PNA -1,94% 34,34 
Viavarejo ON -4,32% 4,65 
Sid. Nacional ON -3,63% 16,18

IBOVESPA: -1,42% 95.998 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 70,70 -1,1% 8,5% 70,00
MILHO 28,29 -2,9% 10,6% 28,00
TRIGO 46,21 0,0% -0,4% 46,50
BOI GORDO 150,09 -0,1% -1,3% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,22
Libra est. 0,7870
Euro 0,8894
Peso arg. 44,90

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,0% 3,8940 3,8950 -0,7%

PTAX  (BC) -0,3% 3,8605 3,8611 -2,0%

PARALELO +0,5% 3,8000 4,1100 -1,2%

TURISMO +0,5% 3,8000 4,0900 -1,2%

EURO -0,2% 4,3400 4,3410 -1,2%

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 05/06

Iene R$ 0,0357
Libra est. R$ 4,91
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.623,64 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 05/06 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 05/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 76,00 -0,7% 9,4%
SOJA Paranaguá 82,50 -0,6% 10,7%
MILHO Cascavel 33,00 0,0% 6,5%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Conferência do Idoso
Os desafios de envelhecer no 

século XXI e o papel das políticas 
públicas foram o tema da 3ª Con-
ferência Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa, realizada nesta 
quarta-feira, 5, no salão social da 
Associação dos Servidores Munici-
pais de Umuarama (Assemu).

Organizado pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
e Conselho Municipal do Idoso, o 
evento teve a presença de repre-
sentantes de entidades ligadas ao 
atendimento e defesa dos direitos 
dos idosos e representantes do 
setor público, entre eles o presi-
dente do Conselho Estadual dos 
Direitos do Idoso, Jorge Nei Neves.

A presidente Sebastiana Ruiz 
Garcia disse que o objetivo é dis-
cutir a realidade da pessoa idosa 
e criar propostas para melhorar a 
qualidade de vida. “O idoso precisa 
de mais visibilidade na sociedade, 
ser visto para ser respeitado”, afir-
mou, agradecendo a participação 
de todos os presentes, em espe-
cial à equipe do projeto Vida Ativa 
Melhor Idade, que tem vários gru-
pos de atividades físicas e de lazer 
na cidade e nos distritos.

Jorge Neves comentou que em 
algum momento todas as pessoas 
viverão a terceira idade e pensar 
sobre isso é desafiador, em pleno 
século XXI. “A taxa de natalidade 
vem diminuindo e a população está 
envelhecendo. Apesar disso, a 
sociedade ainda não respeita nem 
valoriza o idoso. As conferências 
buscam mudar essa realidade, 
inspirar políticas públicas para 
atender às necessidades dessa 
população”, disse.

O presidente do Conselho Esta-
dual dos Direitos do Idoso lembra 
que 368 municípios do PR contam 
com conselhos atuantes, 323 

possuem fundo municipal do idoso 
e 339 realizam as conferências.

AVANÇOS
A secretária da Assistência 

Social, Izamara Amado de Moura, 
disse que o trabalho das conferên-
cias começa no município, segue 
para o Estado e atinge a esfera 
federal. “Nem tudo que defini-
mos nesses encontros acontece 

como foi planejado, mas eles são 
importantes por manter o idoso em 
pauta e por muitos avanços”.

Também foram eleitos delega-
dos que representarão Umuarama 
na 7ª Conferência Estadual dos 
Direitos da Pessoa Idosa, a ser 
realizada nos dias 14, 15 e 16 de 
agosto deste ano. O local ainda 
não foi informado.

Novos pontos de ônibus são 
instalados em 60 locais da 
cidade. Eles terão cadeiras 
e abrigos adquiridos pela 
Prefeitura, por meio de 
licitação. Inicialmente serão 
20 instalados no centro da 
cidade. Os demais serão 
montados na sequência, para 
atender ao máximo possível 
de usuários. O investi-
mento é para dar conforto 
e segurança aos usuários do 
transporte coletivo urbano, 
além de embelezar a 
cidade com modernas e 
bonitas estruturas.

O objetivo é discutir a realidade da pessoa idosa e criar propostas para melhorar a qualidade de vida

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Ação policial prende
acusado de assassinato
Numa ação desencadeada na 

manhã de ontem (5), policiais 
civis de Umuarama e policiais 
militares de Douradina, prende-
ram um homem procurado por 
homicídio. O acusado possuía 
mandado de prisão e, assim que 
foi capturado, foi colocado à dis-
posição da Justiça.

Além dele, outro homem tam-
bém foi detido e encaminhado à 
delegacia.

Segundo o delegado adjunto 
da 7ª Subdivisão Policial (SDP) 
de Umuarama, Gabriel Menezes, 
o alvo principal da operação era 
Diego de Oliveira dos Santos, 
acusado de ter assassinado o 
pintor Sidnei dos Santos em 18 
de maio deste ano.

Assim que foi identificado 
como o autor do crime, Diego 
passou a ser procurado, pois 
contra ele foi expedido um man-
dado de prisão.

Ainda de acordo com a Polícia 
Civil, durante a operação foram 
cumpridos oito mandados de 
busca e apreensão em endereços 
citados como ‘bocas de fumo’, 
pois o tráfico de drogas teria sido 

Happy hour
Depois de invadir uma residência em Palotina, na noite da terça-feira (4), 
o autor do crime tomou uma cervejinha do proprietário antes de deixar o 
local. A Polícia Militar foi acionada assim que a vítima teve conhecimento 

do crime, no bairro Cohapar. O autor entrou na casa e levou diversos 
objetos. Os moradores descobriram o fato por volta das 18h30 e um deles 

chegou a ver o ladrão pulando o muro. Ele fugiu em uma bicicleta. Da 
casa foram levadas joias, um depilador, uma lata de bombom e um 

notebook, entre outros objetos, além de esvaziar uma lata de 
cerveja que estava na geladeira.

a principal ligação com o assassi-
nato do pintor.

Durante as revistas, foram 
apreendidas munições de cali-
bre 32, que é a mesma da arma 
utilizada na execução de Sidnei. 
As munições foram encontradas 
na casa do homem suspeito de 
ter emprestado a arma para 
Diego cometer o crime.

Ainda durante a ação policial, 
um homem (não identificado) foi 
detido ao ser flagrado cultivando 
maconha.

Os envolvidos foram encami-
nhados à 7º Subdivisão Policial 
(SDP), em Umuarama.

HOMICÍDIO
Em 18 de maio, o pintor Sid-

nei foi encontrado mor to no 
banheiro de sua residência pela 
filha de 9 anos do pintor. A polí-
cia foi acionada e as investiga-
ções levaram à identificação de 
Diego. Inicialmente acreditava-
-se que a mor te teria sido natu-
ral, mas a perícia confirmou que 
o pintor Sidnei foi mor to com um 
tiro na cabeça.

“A criança viu a cena, mas 
não percebeu que o pai estava 

mor to. Ela achou que fosse um 
machucado e correu para pedir 
ajuda”, contou o soldado Bace-
lar, que atendeu a ocorrência à 
época. Socorristas chegaram a 
ser acionados para socorrer o 
homem, mas apenas constata-
ram a mor te.

Vizinhos relataram à polícia 
que na noite que antecedeu ao 
encontro do corpo, estaria acon-
tecendo um churrasco na residên-
cia de Sidnei. Rodrigues não tinha 
ficha criminal, conforme a PM.

O acusado do crime, foi colo-
cado atrás das grades e mantido 
à disposição da Justiça.

COBRINDO a cabeça com suas vestes, o homem 
acusado de assassinato foi levado à DP de Umuarama

DIVULGAÇÃO
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Afsu enfrenta, fora
de casa, o São Lucas

Na busca de subir na tabela 
do Campeonato Paranaense Série 
Ouro, o Afsu Umuarama Futsal 
enfrenta hoje (6), fora de casa o 
São Lucas de Paranavaí.

No limite da classificação, o 
time de Umuarama precisa apenas 
de uma vitória para sair do 8ª lugar 
na tabela. Mas apenas a vitória 
não basta, precisou torcer pela der-
rota do Cresol Dois Vizinhos (que 
está em 7ª lugar com 16 pontos) 
no jogo de ontem (5) à noite contra 
o Campo Mourão.

Agora, se não sair vitorioso da 
partida contra o Paranavaí, a equipe 
de Nei Victor continua estagnada 
nos 14 pontos e possivelmente cai 
na zona de rebaixamento.

Mesmo jogando fora de casa, o 
Afsu é visto como o favorito do con-
fronto desta quinta-feira. O São Lucas, 
lanterna da Série Ouro, com apenas 4 
pontos, obteve até agora uma vitória 
apenas, um empate e nove derrotas.

Para este desafio, Nei Victor 
contará novamente com reforço dos 
atletas que ficaram de fora nos últi-
mos dois jogos. Foguinho que havia 
sofrido uma lesão no joelho, volta 
às quadras após um longo período 
afastado e o goleiro Matheus, que 

apresentou dores na coxa, também 
reforça novamente a equipe.

Em análise à ficha técnica do 
Afsu, o jogo de hoje é indispen-
sável para o entrosamento dos 
atletas e será o momento propício 
para colocar em quadra as táticas 
repassadas pelo técnico.

O supervisor do Afsu, Marcos 
Tavares, afirma que apesar de o time 
ser considerado favorito, vai encon-
trar dificuldades na partida contra o 

Paranavaí, “A quadra do São Lucas 
é pequena o que leva o jogo para 
um nível de maior dificuldade, sem 
falar no tamanho do ginásio que 
é menor. A torcida paranavaiense 
comparece em peso, apoia e incen-
tiva o time do começo ao fim, isso 
é um diferencial que conhecemos 
muito bem”, disse Tavares.

O jogo está marcado para às 
20h30, no Ginásio Antônio Lacerda 
Braga em Paranavaí.

FALTANDO apenas duas partidas para a segunda fase do campeonato paranaense, Afsu tentar sair do limite 
da classificação

AFSU

Seleção feminina estreia contra Jamaica no domingo
A oitava edição Copa do Mundo 

de Futebol Feminino na França 
começa nesta sexta-feira (7). Con-
tra outras 24 nações, a seleção 
brasileira, comandada por Marta e 
Cristiane, busca seu título inédito na 
competição. A abertura do evento 
terá as anfitriãs francesas contra a 
Coreia do Sul, às 16h, e o Brasil faz 
sua estreia no domingo (9), contra 
a Jamaica, em Grenoble, às 10h30.

A seleção brasileira está no 
grupo C e ainda terá pela frente a 
Austrália, na quinta-feira (13), às 
13h, em Montpellier, e a Itália, na 
terça-feira (18), às 16h, na cidade 
de Valenciennes.

Novamente, Marta é a esperança 
do time canarinho. Maior artilheira 
de todas as Copas, com 15 gols, 
a Rainha do Futebol disputará pela 
quarta vez o torneio. Depois de ficar 

11 dias tratando de uma lesão na 
coxa esquerda, a atleta voltou a trei-
nar a campo nesta semana.

O máximo que a seleção brasi-
leira feminina alcançou foi o vice-
-campeonato, em 2007, na China, 
quando perdeu a decisão para a 
Alemanha por 2 a 0. O Brasil con-
quistou também um terceiro lugar 
em 1999, na edição realizada nos 
Estados Unidos.
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Ferrari não prevê
melhora no Canadá

A dificuldade da Ferrari em bri-
gar em tom de igualdade com a 
Mercedes nas primeiras provas 
da temporada de 2019 da Fór-
mula 1 deve continuar durante 
o Grande Prêmio do Canadá. De 
acordo com o chefe da escuderia 
italiana, Mattia Binotto, não devem 
haver grandes melhorias nos car-
ros de Sebastian Vettel e Charles 
Leclerc na prova do próximo fim de 
semana, e as chances de vitória 
seguem em xeque.

“Sabemos que não fomos com-
petitivos o suficiente até agora, 
mas não temos mais nenhuma 
mudança no carro que tenha um 
efeito significativo nos problemas 
que enfrentamos desde o início da 
temporada”, disse Binotto.

Depois de um ótimo desempe-
nho na pré-temporada, com bons 
resultados e uma mostra clara de 
evolução do carro, a Ferrari não 
conseguiu nenhuma vitória nas 
seis primeiras provas do ano. O 
principal problema, segundo a pró-
pria escuderia, é a falta de capa-
cidade para colocar os pneus em 
condição de igualdade com os da 
Mercedes. Ainda assim, há certa 
confiança para o Canadá.

Sebastian Vettel, que venceu o 
evento do ano passado no GP do 
Canadá, está ansioso para o circuito. 
“No ano passado, eu larguei da pole 
e venci a corrida, 40 anos depois que 
Gilles Villeneuve venceu aqui. Eu farei 
o meu melhor para conseguir um bom 
resultado”, disse Vettel.

O Santos deve oficializar nos 
próximos dias a programação para 
a pausa da Copa América, a partir 
do dia 13 junho. A tendência é de 
folga de 11 dias ao elenco.

O Peixe entraria em recesso logo 
depois do clássico contra o Corin-
thians, dia 12, pela nona rodada do 
Campeonato Brasileiro. E retornaria 

O Grande Prêmio do Canadá, 
realizado no circuito Gilles Ville-
neuve, acontece neste domingo 
(6), às 15h30. O líder da tempo-
rada segue sendo o atual campeão 
Lewis Hamilton, seguido pelo com-
panheiro de equipe, Valtteri Bottas 
e pelo alemão Sebastian Vettel.

Folga de 11 dias 
às atividades no dia 24.

O Alvinegro terá toda a “inter-
temporada” no CT Rei Pelé antes 
de voltar a atuar, no dia 14 de 
julho, contra o Bahia, pela 10ª 
rodada do Brasileirão. Jogos-treino 
devem ser realizados.

Jorge Sampaoli programa uma 
viagem para a Argentina. O técnico 

deve ir para a cidade de Casilda, 
onde nasceu. Desde que chegou, 
só saiu do Brasil a trabalho, para o 
Uruguai, no duelo com o River Plate 
pela Sul-Americana.

O Peixe enfrenta o Atlético-MG 
hoje (6), às 20h, pela Copa Bra-
sil e domingo (9), às 19h pelo 
Brasileirão.

LEWIS Hamilton e Sebastian Vettel, estão entre os primeiros colocados na temporada da Formula 1

AFP
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que Damião conte para Ofélio tudo o que está 
acontecendo. Geraldo manda os capangas leva-
rem Marina até o galpão. Regina inventa que 
Damião foi mandado embora e Marina tirou 
férias. A professora Flavia deixa Omar até mais 
tarde na escola e escreve um bilhete para o 
pai dele, Joel, contando o que aconteceu. Luis 
conversa com Mateus para acalmá-lo.

TOPÍSSIMA 
Edevaldo se disfarça de Pierre para pegar 

informações com Sophia. Jandira assume ter 
roubado o dinheiro da própria casa. Sophia 
pede para Pierre esconder seu diário. Zumbi 
se anima para uma festa. Angélica conta para 
Lara sobre a prisão de Sophia. Jandira pede 
emprego na peixaria de Pedro. Vitor se apro-
xima de Gabriela e fala mal de Rafael. André 
diz que Sophia e Antonio estão liberados. Lara 
chega na prisão e os surpreende.

JEZABEL 
Acabe manda Obadias dar mais ração aos 

cavalos e ele reclama que não tem como, pois 
os alimentos dos soldados e servos já foram 
muito reduzidos. Acabe se irrita e diz que é 
uma ordem. Obadias implora a Acabe que não 
permita o sacrifício de uma criança. Obadias 
chora copiosamente e Joana se preocupa. 
Hannibal, Pigmaleão, IB e Thanit invadem a 
casa de Baltazar e perguntam por Chaya.  

A DONA DO PEDAÇO 
Amadeu desiste de se separar de Gilda. 

Ellen e Josiane tentam acalmar Maria. Maria 
tenta descobrir com Márcio por que Amadeu 
não voltou para sua casa. Chico e Cornélia 
descobrem que foram roubados. Eusébio 
revela para a família seus planos para fi car 
rico. Virgínia sugere que a família custeie 
os estudos de Edilene. Edilene mente para 
Cosme. Amadeu se explica para Maria. 
Josiane arma um plano para apresentar 
Régis a sua mãe. Rael encontra a confeitaria 
de Maria. Maria reconhece Régis.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Antônio e Branca relembram de momen-

tos do passado e são interrompidos por 
Glória. Ruth propõe a Celso fi que no lugar 
de Lindomar. Sophie e Yuri são os primeiros 
professores a participar da competição musi-
cal. Luca sobe ao palco e faz uma importante 
declaração na frente de todos. Jeff vai até a 
O11O para conversar com Pendleton. Poliana 
e Guilherme convencem Luísa e Marcelo a se 
apresentarem na competição de professores. 
João descobre que foi seguido até a escola.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Damião e Marina caem numa rua sem 

saída. Marina decide se entregar para os capan-
gas enquanto Damião foge. Marina pede para 
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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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se importa com os comentários e que quer

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

visitem Jamil na UTI. Laila estranha ao ver 
a rival no quarto do marido. Paul instrui 
Gabriel e Robson a fazerem Miguel per-
der dinheiro no cassino. Elias mente para 
Missade e vai ao encontro de Helena. Sara 
sugere que seu casamento com Ali seja 
feito no Instituto Boas Vindas. Raduan chora 
ao ver Dalila/Basma, e Laila fica intrigada. 
Caetano confirma a mentira de Elias para 
Missade. Almeidinha descobre que Fauze 
saiu da cadeia no Líbano. Jamil tem alta 
do hospital. Paul instrui um rapaz a atacar 
o comércio de Missade.

VERÃO 90
Jerônimo exige que Galdino devolva o 

dinheiro roubado e o expulsa de sua casa. 
Vanessa beija Quinzinho. Quinzão não gosta 
de saber que Mercedes planeja dispensar 
Lidiane. Manuela e João decidem enviar a 
Mercedes um falso roteiro do último episódio 
do programa. Lidiane confi dencia a Jofre seu 
interesse em Quinzão. Dandara fl agra Quin-
zinho mentindo sobre Vanessa. Álamo não 
aceita o conselho de Floriano para procurar 
um terapeuta. Mercedes fi ca furiosa ao ver 
João sendo entrevistado por Manu no pro-
grama ao vivo.

Em “Malhação”, Marquinhos fi ca interessado em Rita. 
Marco manda fl ores para Carla, e Madureira se enfurece. 
Rita sofre uma retaliação de Marquinhos. Thiago inventa 
uma rifa para vender o violão de Raíssa. Jaqueline, Anjinha 
e Camelo exigem que Neide tome uma atitude contra 
Marquinhos. Thiago mente para vender as rifas e obriga 
Cléber a fazer o mesmo. O gerente da loja ameaça 
demitir Rita. Lara garante a Lígia e Joaquim que Rita 
não cumprirá a ordem dada pela juíza. Um assistente 
social e uma psicóloga chegam ao colégio. Jaqueline 
discute com César. Peixoto investiga a venda de rifas 
pelo bairro. Karina encontra Jaqueline no quarto de 
César, e as duas se desentendem. Daniel aconselha 
Madureira. Rita desabafa com as amigas que não sabe 
se conseguirá continuar na escola. O gerente da loja 
garante a Lara que Rita será demitida. 

Lara pede para 
que gerente de 
loja demita Rita
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Você vai ser mais reagente, de forma cons-
trutiva. Sua natureza realista será de grande 
ajuda para as pessoas ao seu redor, mas você 
não é bom em estabelecer seus próprios limites 
- não se esqueça de pensar em você.

Motivado e otimista, você será perfeito para 
treinar as pessoas ao seu redor, é hora de lutar 
por sua causa, você está lutando para manter 
o ritmo, suas baterias podem ser recarregadas 
ao ar livre. Não se preocupe com nada.

Você será capaz de se voltar para completar 
seus projetos com total confi ança. Você está 
em melhor forma e se sente bem para enfren-
tar o que deve ser enfrentado. Não desperdice 
sua energia em palavras sem sentido.

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

No entanto, não imponha as suas ideias sobre 
os outros. Sua melhor maneira de recarregar 
as baterias fi sicamente e mentalmente seria 
fazer uma pausa e ouvir música ou fazer algo 
que você realmente gosta.

Seria bom simplesmente desfrutar dos prazeres 
oferecidos hoje sem se sentir culpado. Você tem 
uma maior sensação de força interior e está cada 
vez mais em forma, o que é ideal para seguir em 
frente com tarefas práticas ou domésticas.

Na banalidade da vida cotidiana, você vai se 
deparar com situações que abrem portas para 
dimensões mais elevadas. Sua falta de con-
centração pode levar você a cometer erros, 
então diminua o ritmo e relaxe.

Aconteça o que acontecer, seja você mesmo. Você 
estará mais receptivo às outras pessoas do que o 
habitual. Isso lhe causará esgotamento nervoso. 
Passe um curto período de tempo sozinho para 
que você possa redirecionar o foco para si mesmo.

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!

Sua capacidade de se adaptar às mudanças 
será destacada. Seria bom permanecer aberto às 
diferentes opções que se apresentam para você. 
Suas emoções reprimidas irão afetar a sua diges-
tão - certifi que-se de evitar alimentos picantes.

Você vai encontrar seu próprio caminho para 
dialogar, o que vai tornar a vida mais fácil. Você 
precisa de mais liberdade e vai se sentir mais 
reacionário - você precisa respirar.

Você não vai ter a folga necessária para 
se afastar - você vai ter que agir rapida-
mente. Evite correntes de ar e alterações 
de temperatura.  Você precisa dormir 
para recarregar.
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gravados

(TV)
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Cheio de
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Universi-
dade de
Brasília
(sigla)

Partes da
dobradiça

unidas
pelo pino
Gala, para

o pintor
Salvador

Dalí 

Renata 
Domin-
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brasileira

São o cal-
çado femi-
nino típico
do verão

(?) Lucas,
o padro-
eiro dos
médicos

A popular
"solitária",
parasita
humano

Esporte
olímpico
de Robert
Scheidt

O critério
usado na
censura
de filmes

Sentimento
que move o
terrorista

Um dos rios
que cortam
São Luís

(MA)
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ONU para
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Programa da Unipar
forma o primeiro doutor

Concluir o doutorado é de 
grande importância no meio profis-
sional e a Universidade Paranaense 
comemora com seus professores 
que conquistam tal mérito. Um 
deles foi Salviano Tramontin Belet-
tine, professor do curso de Medi-
cina Veterinária, agora doutor pelo 
Programa de mestrado e doutorado 
em Ciência Animal com ênfase em 
Produtos Bioativos da Universidade 
Paranaense. É o primeiro doutor 
que o Programa da Unipar forma.

Em sua tese, Salviano abor-
dou ‘Inovações em cirurgia oral 
canina’. Segundo ele, o objetivo 
foi verificar a eficiência da utiliza-
ção do cimento autopolimerizável 
de ionômero de vidro, coberto por 
adesivo fotopolimerizável, como 
elemento protetor de suturas de 
retalhos mucoperiostais ou gen-
givais em cirurgia oral canina. O 
produto químico teria a função de 
proteger o local, contribuindo com 
a cicatrização e, assim, diminuindo 
o índice de deiscência e o tempo 
de pós-operatório.

Ele afirma que a conclusão foi 
plenamente satisfatória, pois o uso 
do produto promoveu proteção das 
suturas e feridas cirúrgicas contra as 
agressões ambientais da cavidade 

oral. “Os resultados obtidos suge-
rem que o material pode ser empre-
gada em cirurgias orais, tanto em 
animais quanto em pessoas, repre-
sentando uma evolução nas técnicas 
usualmente empregadas”, reitera o 
pesquisador, que se graduou em 
Medicina Veterinária pela Unipar 
(formou-se na turma de 2002).

BANCA E RESIDÊNCIA
Em sua pesquisa, foi orientado 

pelo professor pós-doutor José 

Ricardo Pachaly e fizeram parte da 
sua banca avaliadora os professo-
res Rogerio Ribas Lange, da Univer-
sidade Federal do Paraná (Curitiba), 
Marcos Vinícius de Souza, da Facul-
dade do Futuro (Belo Horizonte) e 
Ana Maria Quessada e Daniela Dib 
Gonçalves, da Unipar.

Antes do doutorado, Salviano fez 
residência médica em Clínica e Cirur-
gia de Animais Selvagens e especia-
lização em Clínica Médica e Cirúrgica 
de Animais Selvagens pela PUCPR 
e mestrado em Ciência Animal com 
ênfase em Produtos Bioativos pela 
Unipar. No curso de graduação em 
Medicina Veterinária da Unipar, ele 
ministra as disciplinas de Odon-
tologia Veterinária, Anestesiologia 
Veterinária e Medicina de Animais 
Selvagens. Ele também dá aula em 
cursos de pós-graduação da Unipar.

Sobre o Programa
Recomendado pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) com conceito 4 [considerado muito bom – a nota máxima é 5], o 
Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência Animal com ênfase em Produtos 

Bioativos da Unipar tem por objetivo capacitar profissionais para o ensino e a 
pesquisa e para atuação no setor produtivo. É dirigido aos graduados em Medi-

cina Veterinária, Zootecnia, Agronomia, Ciências Biológicas, Farmácia e áreas 
afins. Implantando em 2006, segue com duas linhas de pesquisa: Terapêutica 
experimental de produtos bioativos aplicados à clínica e reprodução animal e 

Educação e saúde única na cadeia produtiva e comunitária.

PROFESSOR Salviano (ao centro) com membros da sua banca avaliadora

ASSESSORIA
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Pós-graduação   Com 
alunos de várias cidades 
da região, a Unipar 
iniciou as aulas de 
mais sete cursos de 
pós-graduação (MBA e 
especialização). Vários 
outros, da modalidade 
lato sensu, começaram 
as atividades no mês 
passado. A atmosfera 
dentro das salas de 
aula é de otimismo e 
entusiasmo entre os 
profissionais, vindos de 
Umuarama e cidades da 
região, que compõem 
o corpo discente das 
especializações em 
Clínica e Reprodução de 
Bovinos, Microbiologia 
e Controle de Qualidade 
Microbiológico, MBA em 
Finanças, Controladoria 
e Auditoria, Executivo 
em Gestão Empresarial, 
Gestão Tributária 
Perícia, Direito 
Administrativo e 
Municipal com Tópicos 
Especiais em Licitações, 
Direito do Trabalho 
e Previdenciário e 
Ciências Penais. 

Qualidade de vida   
Reunindo todos os seus 
colaboradores, a Unipar 
de Toledo realizou a 
sua tradicional Semana 
Interna de Prevenção 
de Acidentes no 
Trabalho. O evento 
abordou assuntos como 
inteligência emocional, 
orientações de saúde 
sexual e individual, 
atividades físicas e como 
se portar fisicamente no 

ambiente de trabalho. A 
Sipat teve como objetivo 
orientar os funcionários 
a prestar mais atenção 
em si mesmo, visando 
melhorar a qualidade de 
vida e a produtividade 
no ambiente de 
trabalho, com foco na 
prevenção de doenças 
como depressão, que 
é muito presente 
no cotidiano dos 
trabalhadores devido à 
má qualidade de vida. 

Enfermeiro   Como 
faz todos os anos, o 
curso de Enfermagem 
da Unidade de Guaíra 
realizou a tradicional 
cerimônia da ‘Passagem 
da Lâmpada’, em 
comemoração ao Dia do 
Enfermeiro (celebrado 
em 12 de maio). Neste 
ritual, os professores 
recomendam aos 
alunos para que 
permaneçam com a 
lâmpada acesa, pois 
ela simboliza a chama 
do conhecimento. 
Tradicionalmente, os 
acadêmicos do 5° ano 
assumem o papel de 
segurar as lamparinas 
para a passagem. 
Familiares e amigos dos 
estudantes prestigiaram 
a cerimônia. O ritual 
marca a história da 
Enfermagem e foi 
inspirada na pioneira 
Florence Nightingale, 
que, em 1853, se 
prontificou para cuidar 
dos soldados feridos na 
Guerra da Criméia.

NOTÍCIAS DA

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

Torcedores e atletas de todo o 
Paraná vão movimentar Umua-
rama no final de junho. O muni-
cípio foi escolhido para sediar a 
Engenharíadas, evento esportivo 
realizado anualmente que reúne 
competidores das atléticas dos 
cursos de engenharia e arquitetura 
de instituições de ensino superior 
do Paraná. As disputas esportivas 
envolvem 12 modalidades e as 
equipes participantes são divididas 
em 1ª e 2ª divisão. Serão quatro 
dias de competições que reunirá 
mais de dez mil participantes de 
todo o estado. As disputas são 
realizadas em diversos centros 
esportivos da cidade e o evento 
conta com o apoio da Secretaria de 
Esportes de Umuarama.

 Edições anteriores
Umuarama já sediou os jogos 
em duas outras edições (2012 e 
2015) e, segundo os organizado-
res impressionou pela receptivi-
dade. “A cidade da amizade conta 
com tudo e mais um pouco, que 
é necessário para acontecer os 
maiores jogos universitário do sul 
do país. é uma cidade estruturada, 
com boas praças esportivas, além 
de uma receptividade sensacional 
que promete muita integração para 
a galera do Engenharíadas”, diz o 
presidente da Comissão Organiza-
dora, André Campos.

Ação social
Para retribuir pela utilização dos 
espaços públicos cedidos para 
a realização de suas atividades 
esportivas, os organizadores 
promovem ações sociais que 
beneficiem à comunidade local. No 
ano passado foram arrecadadas 18 
toneladas de alimentos e 300 litros de 
leite que foram doados às instituições 
beneficentes Fazenda Esperança, 
Creche Lions, HOESP e Beit Abba.
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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.

 

12ª Regional com 377 casos
de dengue confirmados

O Paraná atingiu nesta 
semana a incidência acu-
mulada de 104,73 casos 
por 100 mil habitantes o 
que significa, segundo 
o Ministério da Saúde, 
estado de alerta de epi-
demia de dengue para 
todo o Estado. O Minis-
tério considera o aler ta 
a par tir de 100 casos 
para 100 mil habitan-
tes. A 12ª Regional de 
Saúde de Umuarama 
contabiliza 377 casos 
de dengue confirmados 
– são 372 autóctones e 
5 importados.

O boletim epidemioló-
gico divulgado na última 

terça-feira (04) pela 
Secretaria da Saúde do 
Paraná também confirma 
mais uma mor te por 
dengue, de um homem 
de 49 anos, morador de 
Cafelândia. Agora são 
17 mortes confirmadas 
por dengue no estado. O 
boletim epidemiológico 
contabiliza os dados 
a par tir da primeira 
semana de agosto de 
2018 até o momento.

Das cidades com 
maiores incidências de 
dengue, algumas ficam 
na regional de Umua-
rama: Francisco Alves, 
Xambrê e Nova Olímpia. 

Além disso, Alto Piquiri 
está em estado de alerta.

PREVENÇÃO
A secretaria de Estado 

segue com várias fren-
tes de combate contra 
a doença, promovendo 
ações preventivas por 
meio do Setor de Doen-
ças Transmitidas por 
Vetores, como a capacita-
ção de profissionais para 
o diagnóstico e manejo 
clínico da doença.

No mês de maio, os 
técnicos da Secretaria 
realizaram capacitação em 
Irati, Loanda, Paranavaí e 
Paranaguá. Nesta terça-
-feira (4) e quarta-feira (5), 
a capacitação acontece 
nos municípios de Ivai-
porã, Reserva e Tibagi. A 

Secretaria de Estado tam-
bém dá apoio às ações de 
combate desenvolvidas 
pelas prefeituras.

“Para a população, 
nossa orientação é para 
a eliminação de criadou-
ros do mosquito Aedes 
aegypti que se formam 
em locais e recipientes 
que acumulam lixo e 
água parada. Precisamos 
acabar com os focos que, 
na maioria das vezes, 
estão nos quintais e ter-
renos baldios. Só assim 
vamos reduzir o regis-
tro de casos e óbitos 
por dengue”, explica a 
médica veterinária Ivana 
Belmonte, da Divisão de 
Vigilância Ambiental da 
Secretaria da Saúde.Boletim

O boletim semanal registra 12.055 casos confirmados 
de dengue no Paraná. Na semana anterior foram 9.976 
casos. Do total de municípios do Estado, 60 estão em 

situação de epidemia e 44 estão em estado de alerta. Sete 
cidades registraram casos autóctones (adquiridos na cidade 

de residência) pela primeira vez no período: Boa Vista da 
Aparecida, Formosa do Oeste, Indianópolis, Ângulo, Nossa 

Senhora das Graças, Santa Inês e Jardim Alegre.
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ECOSPORT 2.0 XLS AT ............................... 10/11 ........................PRETO .......................COMPLETO ............................................................................................................................ R$ 32.900,00
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
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$ 39.900,00
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
VOYAGE 1.0 COMFORTLINE ....................... 14/15 ........................BRANCO ...................COMPLETO ............................................................................................................................ R$ 36.900,00
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ

MORIÁ MOTOS LTDA – ME pessoa 
jurídica de direitos privados, inscrito 
no CNPJ: 05.816.833/0001-49,
estabelecida na Avenida Tiraden-
tes,2835, Jardim Paraiso, CEP

87505-090, na cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu Alvará 

de Licença Municipal nº 24.653 
com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.
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PR divulga números da
gripe e reforça a prevenção

O novo boletim da gripe divul-
gado na quar ta-feira (05) pela 
Secretaria Estadual da Saúde 
confirma 33 novos casos da gripe 
Influenza no Paraná. Desde o início 
do ano, o Estado já confirmou 146 
casos. São quadros de gripe que 
se agravaram e foi necessária a 
internação do paciente.

As mortes por gripe chegaram 
a 43 nesta semana, distribuí-
dos por 13 Regionais de Saúde, 
sendo 38 por H1N1. O município 
de Foz do Iguaçu concentra o 
maior número de óbitos, com 9 
casos. Do total de mortes, 29,3% 
estão relacionadas a pessoas 
com mais de 60 anos.

As mor tes foram registradas 
em 13 Regionais de Saúde. 1ª 
Regional, Paranaguá, 3 mor tes; 
2ª, Metropolitana de Curitiba, 9; 

4ª, Irati, 1; 7ª, Pato Branco, 1; 
9ª, Foz do Iguaçu, 10; 10ª, Cas-
cavel, 6; 11ª, Campo Mourão, 
3; 12ª, Umuarama, 1; 14ª, Para-
navaí, 4; 15ª, Maringá, 1; 16ª, 
Apucarana, 1; 17ª, Londrina, 1 
e 20ª, Toledo, 2.

VACINAÇÃO
A vacinação para os grupos 

prioritários foi encerrada dia 31 
de maio. A cobertura vacinal des-
ses grupos ficou em 83,91%. O 
saldo de vacinas, aberto à popu-
lação em geral, era de cerca de 
1 milhão de doses, deste total, 
até esta quar ta-feira (05), cerca 
de mais 376 mil doses haviam 
sido aplicadas em todo o Paraná. 
(*dados preliminares).

PREVENÇÃO
De acordo com o enfer -

meiro coordenador da Divisão 

de Doenças Transmissíveis da 
Secretaria da Saúde, Renato 
Lopes, a maneira mais eficaz 
para se proteger da gripe é a 
higiene das mãos. “Lavar as 
mãos com frequência deve 
se tornar um hábito. Esta é a 
melhor maneira de se proteger 
não só da gripe, mas também de 
outras doenças”, afirma.

As super fícies e objetos que 
entram em contato frequente 
com as mãos, como mesas, 
teclados, maçanetas e corri -
mãos, devem ser limpos com 
álcool. Objetos de uso pessoal, 
como copos e talheres, não 
devem ser compar tilhados. Tam-
bém é necessário evitar ambien-
tes fechados e aglomeração de 
pessoas.

Segundo Lopes, outra orien-
tação impor tante é cobrir a boca 
e o nariz com um lenço descar-
tável quando for tossir ou espir-
rar. “Adotar hábitos saudáveis, 
como alimentação balanceada e 
a ingestão de líquidos também 
ajuda na manutenção da imuni-
dade”, acrescenta.

Sintomas
Os sintomas da gripe são febre alta, acima de 38ºC, e com início repen-

tino; tosse persistente; inflamação na garganta, sensação de cansaço, cala-
frios, dores musculares intensas e principalmente dificuldade para respirar. 

A partir do início desses sinais, o quadro pode evoluir rapidamente para uma 
pneumonia ou outras infecções.
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