
A acusada era vizinha da mãe das meninas de 1 e 2 anos de idade. Quando ficou sozinha 
com as crianças, envenenou as mamadeiras e uma das vítimas não resistiu. A irmã foi 
socorrida a tempo e sobreviveu. A autora do crime confessou ter praticado o ato por vin-

gança e foi condenada a 30 anos.

Mulher acusada de envenenar
mamadeiras é presa em Goioerê

l Pág. 24 

Segue internado na UTI 
garoto de 13 anos que 
teve pênis decepado 
pela irmã 
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UMUARAMA

Mesmo com goleada 
sobre o São Lucas, Afsu 
continua no limite da 
classificação 

PÁGINA

14
Em alusão ao Dia dos 
Namorados Secretaria 
de Saúde fará testes 
rápidos de HIV 

PÁGINA

20

Caçadores 
no flagra

Quatro homens e um adolescente foram flagrados pela 
Polícia Ambiental de Umuarama praticando a caça. Com eles 

foram apreendidas armas de fogo e uma paca abatida. O 
grupo foi levado preso à Delegacia de Cruzeiro do Oeste. 

l Pág. 13
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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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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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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

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

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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NubladoNubladoNublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
Cheia
17/06 - 05h31

Há muitos mitos em torno de pessoas autistas e um deles é de 
que elas não podem entrar no mercado de trabalho. Pelo contrário, 
é possível. Quem tem TEA pode conseguir se fi rmar num emprego 
de maneira independente. É importante ressaltar sobre a existência 
de graus de autismo. Aqueles que são mais funcionais e com menos 
prejuízo cognitivos irão conseguir se sair melhor. 

Para que um autista possa se desenvolver bem, é muito importante 
a detecção precoce. Quanto mais cedo o autismo for diagnosticado e 
havendo uma intervenção, melhor será o prognóstico e processo de inclu-
são social futura. Desde cedo, a família deve trabalhar a autonomia da 
criança e ver as habilidades e interesse dela e focar nisso.

O quadro autístico é extremamente elástico. Por exemplo, a pes-
soa pode se transformar num médico excepcional, mas por outro lado 
pode nunca deixar de ser dependente dos seus pais.

No seriado The Good Doctor, estrelado por Freddie Highmore, 
vemos a história do personagem Shaun Murphy, um médico residente 
com caso de TEA leve. A série mostra suas difi culdades de comunica-
ção e para se socializar dentro do ambiente de trabalho. No entanto, 
realiza de maneira brilhante seu trabalho.

Para que o autista se saia bem na carreira, depende muito do 
interesse dele por determinado assunto. Podemos ter pessoas com 
TEA que se interessem por música, jogos ou informática. Depende 
de cada caso. Porém, quando eles realmente focam conseguem se 
sair muito bem no mercado de trabalho. Para as empresas é uma 
vantagem ter um profi ssional autista, pois são bem focados, honestos 
(têm difi culdade em mentir), perfeccionistas, são organizados, aderem 
com facilidade a rotinas e cronogramas.

Uma característica comum do autismo são as restrições ao expres-
sar emoções, ao entender linguagem de duplo sentido. Mas eles não 
se preocupam em competir com os outros. Eles querem que dê certo 
o que se propuseram a fazer.

O indivíduo com autismo não se preocupa com esse tipo de coisa, 
ele só quer fazer aquilo que ele gosta. Portanto, as empresas que 
tiverem autistas de grau leve só têm a ganhar.  

Inclusão do autista no 
mercado de trabalho

 Procurador federal 
Deltan Dallagnol divul-
gou vídeo rebatendo 

a divulgação de 
mensagens trocadas 
entre ele e o ministro Sergio 

Moro durante investigações da 
Lava Jato. Segundo ele, “é muito 

natural, é normal que procuradores 
e advogados conversem com o juiz, 

mesmo sem a presença da outra 
parte. O que se deve verificar é se 

nessas conversas existiu conluio ou 
quebra da imparcialidade”.  

Luciana Brites é psicopedagoga, uma das fundadoras do Instituto 
NeuroSaber e co-autoria, com Clay Brites, do livro Mentes Únicas 

“As provas do caso 
tríplex embasaram 
a acusação porque 

eram robustas e 
tanto eram robustas que nove 
julgadores em três instâncias 
diferentes concordaram com a 
robustez das provas e conde-
naram o ex-presidente Lula”.

DIVULGAÇÃO
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Fracking volta à Alep
A proibição definitiva da exploração do gás de 
xisto pelo método de fratura hidráulica (fracking) 
retornou em segunda discussão à pauta da 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) na sessão 
plenária da segunda-feira (10), às 14h30. Na semana 
passada, o projeto de lei nº 65/2019, avançou em 
primeiro turno de votação.

Crítica da OAB

A seção paranaense da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB/PR) encami-
nhou petição ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), con-
tra pedido da direção da 
Assembleia Legislativa 
para que seja suspenso o 
julgamento de uma ação 
que contesta a legalidade 
do pagamento de aposen-
tadorias a ex-governado-
res do Estado.

A cúpula do Legislativo 
argumentou, no pedido, 
que a Casa aprovou, 
recentemente Proposta 
de Emenda Constitucio-
nal (PEC), que extingue 
o benefício para futuros 
ex-governadores. Na 
petição, a OAB lembra, 
porém, que ao aprovar a 
PEC, a Assembleia man-
teve o pagamento da apo-
sentaria para ex-governa-
dores e familiares que já 
recebem o benefício. 

“Ocorre que a referida 
Assembleia não informou a 
V. Exa. que, durante a trami-
tação da PEC em comento, 
foi apresentada emenda no 
sentido de extinguir os inde-
vidos benefícios concedidos 
com base no dispositivo 
revogado, e hoje em pleno 

vigor, mas referida emenda 
foi rejeitada”, esclarece a 
entidade. “Na prática, a 
revogação aprovada pela 
Assembleia paranaense 
pretende gerar efeitos para 
o futuro. Ao que defende a 
Assembleia, apenas novos 
beneficiários não pode-
rão usufruir da vantagem 
inconstitucional, mas esta-
riam mantidas as conces-
sões indevidas em vigor”, 
diz a OAB. “Em outras pala-
vras, o benefício pago aos 
ex-governadores do Estado 
do Paraná - pensão men-
sal vitalícia -, bem como 
às viúvas, segue mantido 
com a ‘manobra’”, critica 
a entidade. 

Atualmente, nove pes-
soas recebem a aposen-
tadoria vitalícia: os ex-go-
vernadores Beto Richa, 
Orlando Pessuti, Jaime 
Lerner, Mário Pereira, 
Rober to Requião, João 
Elízio de Ferraz Campos, 
Emilio Hoffman Gomes 
e Paulo Pimentel; e três 
viúvas, Arlete Richa, 
Madalena Mansur e Rosi 
Gomes da Silva, recebem 
a aposentadoria vitalícia, 
no valor mensal de R$ 
30.471,11 cada.

DIVULGAÇÃO

Mais proibições
De acordo com o texto, 
além do fracking, ficam 
também proibidas as 
demais modalidades 
de exploração do solo 
que possam ocasionar 
contaminações do 
lençol freático e 
acidentes ambientais, 
ou ainda prejudicar a 
saúde. O texto prevê 
ainda a revogação da 
Lei Estadual 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.
 

Nome da Usina
Os parlamentares 
também apreciaram, 
em primeira discussão, 

o projeto de lei n° 
18/19, de autoria do 
deputado Anibelli Neto 
(MDB), que denomina 
de Caíto Quintana a 
Usina Hidrelétrica Baixo 
Iguaçu, localizada entre os 
municípios de Capanema 
e Capitão Leônidas 
Marques. A usina foi 
inaugurada em maio. A 
construção foi realizada 
por um consórcio formado 
pela Copel e a Neonergia 
e recebeu investimento de 
R$ 2,3 bilhões.

350,2 megawatts
A Usina Hidrelétrica 
Baixo Iguaçu já está 
operando com as três 
unidades geradoras de 
energia e tem 350,2 
megawatts (MW) de 
potência instalada, o 
suficiente para atender 
mais de um milhão 
de pessoas. 

Comissão de Finanças
A Comissão de Finanças e Tributação se reunião 
depois de uma proposição do presidente da 
comissão, deputado Nelson Justus (DEM). 
Na ocasião foi analisado o projeto de lei do 
deputado Professor Lemos (PT), que dispõe sobre 
a criação e implantação de centros avançados 
de estudo e capacitação de educadores da rede 
pública de ensino no Estado do Paraná para a 
inserção escolar de alunos autistas, e o projeto 
de lei 295/2019, de autoria dos deputados Paulo 
Litro (PSDB) e Goura (PDT), que altera a Lei nº 
18.780/2016, que institui a política de mobilidade 
sustentável e incentivo ao uso de bicicleta.
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Cida na presidência
A diretoria da 
Associação 
Giuseppe 
Garibaldi 
anunciou a 
indicação da 
ex-governadora 
Cida Borghetti 
para concorrer à eleição para a 
presidência da entidade. “Fiquei 
muito honrada com a indicação e 
apoio dos companheiros de diretoria. 
Eu e minha família temos uma 
história e um grande carinho pela 
sociedade. Estou motivada com este 
novo desafio e darei o máximo de 
mim para concretizar os anseios dos 
associados”, disse Cida. 

Contra aborto
Levantamento do Instituto Paraná 
Pesquisa aponta que 75,4% dos 
brasileiros são contra a legalização do 
aborto “em qualquer situação”, 18,8% são 
a favor e 5,8% não responderam. Entre 
as mulheres, 70,7% são contra o aborto 
e entre os homens, esse porcentual é de 
80,6%. O Paraná Pesquisa entrevistou 
2.071 eleitores entre os dias 4 e 6 de 
junho de 162 cidades. Um dado: 35,5% 
dos entrevistados admitem conhecer 
alguém que já fez aborto.  

Em Brasília
Os governadores baixam nesta terça-
feira, 11, em Brasília para afinar o 
discurso sobre a reforma da previdência 
entre outras pautas. A conversa será 
extensa: Plano Mansueto – pacote 
de ajuda aos estados em dificuldades 
financeiras –, Lei Kandir, PEC da 
ampliação do Fundo de Participação 
dos Estados no Orçamento da União e 
do Novo Marco Legal do Saneamento 
Básico. O governador Ratinho Junior 
(PSD) confirmou presença no encontro.
 

Municípios
Os prefeitos também querem garantir 
que os municípios serão mantidos 

no texto da reforma da Previdência. O 
presidente da Confederação Nacional dos 
Municípios, Glademir Aroldi, estima uma 
redução de despesa de R$ 41 bilhões 
em quatro anos e R$ 170 bilhões em 
dez anos com aposentadorias e pensões 
para os 2.108 municípios com regime 
próprio de previdência.

Porte de armas
Proposta de campanha do presidente 
Jair Bolsonaro, os decretos do governo 
que flexibilizaram o porte de armas 
voltam ao debate na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado nesta 
quarta-feira (12) quando serão lidos 
os votos em separado dos senadores 
Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) e 
Fabiano Contarato (Rede-ES). Eles 
defendem a aprovação dos projetos de 
decreto legislativo que suspendem os 
efeitos dos decretos sobre armas. 

Lei das Licitações
A Câmara dos Deputados vota nesta 
terça-feira, 11, a nova Lei de Licitações 
que entre as novidades está a criação 
de uma modalidade específica para 
a compra de tecnologias: o chamado 
diálogo competitivo. O relator, 
deputado Augusto Coutinho (SD-PE), 
acrescentou que o texto traz ainda 
ferramentas para impedir que obras 
fiquem inacabadas, como a criação de 
um calendário de pagamentos pela 
administração e de contas vinculadas.

Hospitais universitários
Os quatro hospitais universitários das 
universidades estaduais do Paraná 
atendem 392 mil pessoas por ano e 
são a principal porta de entrada para 
o SUS nas cidades de Maringá, Ponta 
Grossa, Cascavel e Curitiba. Neste ano, 
a Unicentro, em Guarapuava, criou seu 
curso de medicina neste ano e deve ser a 
gestora do Hospital Bernardo Ribas Carli,

Agilidade na reforma
O senador Oriovisto Guimarães 
(Pode-PR) prevê aprovação até julho 

da reforma da Previdência na Câmara 
dos Deputados e que até agosto 
o tema será discutido no Senado. 
Oriovisto disse que somente a 
mudança na previdência vai melhorar 
a situação econômica do país. “O 
Brasil quebra sem a reforma. 
Obrigatoriamente precisa-se fazer 
a reforma porque, como está, não 
dá para deixar; vai virar um caos 
social. Atualmente, metade do 
orçamento da nação vai para a 
Previdência”, argumenta. Oriovisto 
explica que enquanto a reforma não 
for aprovada,”o Brasil não voltará 
a crescer”. “Diante disso, temos 13 
milhões de desempregados. Não 
existe maior injustiça que deixar as 
pessoas sem emprego”, comenta.

Foz-Bolívia
Foz do Iguaçu terá uma ligação direta 
com a Bolívia. A Amaszonas Línea 
Aérea anunciou uma nova rota entre a 
a cidade e Santa Cruz de La Sierra. As 
operações iniciam a partir do dia 15 
de dezembro. “O público dos países 
andinos vem crescendo muito em 
visitação nas Cataratas do Iguaçu. Santa 
Cruz de la Sierra é o motor econômico 
da Bolívia, com mais de 3,3 milhões 
de habitantes. O voo amplia nossa 
ligação com o mundo andino”, afirma o 
secretário de Turismo, Gilmar Piolla.
 

Aposentadoria compulsória
Aposentados compulsoriamente pelo 
Conselho Nacional de Justiça, 47 
magistrados tiveram um rendimento 
bruto de cerca de R$ 10 milhões em 6 
meses. Os juízes e desembargadores 
e até um ministro do STJ perderam os 
cargos entre 2008 e 2018 por venda 
de sentença, desvio de recurso, tráfico 
de influência, conduta negligente e 
outras faltas disciplinares.  

Maternidade
O deputado Aliel Machado (PSB) pediu 
ao ministro Luiz Henrique Mandetta 
(Saúde) pediu agilidade na liberação de 
recursos para as obras em andamento da 
maternidade que está sendo construída 
ao lado do Hospital Universitário Regional 
dos Campos Gerais em Ponta Grossa.  “A 
obra vai atender a todos os municípios 
da região e pedimos celeridade no 
processo. O ministro também destacou 
a importância da maternidade e se 
comprometeu em dar atenção especial 
para entregar a maternidade o quanto 
antes à população”, revelou Aliel.
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EXTRA
Câmara aprova Jogos
A Câmara Federal está disposta 
a aprovar a legalização dos jogos 
de azar - bingos, cassinos, Bicho, 
apostas online e afins. É o que revela 
sondagem inédita da Paraná Pesquisas 
com 238 dos 513 deputados - 46,39% 
dos mandatários da Casa. Dos 
entrevistados, 52,1% são a favor, 40,8% 
são contra e os indecisos somam 7,1%. 
Um projeto de lei sobre o assunto 
precisa de maioria simples - ou 257 
votos - para passar. O resultado anima 
os defensores da legalização e vai 
estimular o Governo a investir no 
tema, que pode render R$ 20 bilhões/
ano em impostos - além de R$ 6,7 
bilhões imediatos com as outorgas e 
gerar 200 mil empregos diretos, cita 
Magnho José, maior especialista no 
Brasil sobre o assunto. A sondagem 
foi feita por telefone e presencial, de 
27 a 31 de maio, a pedido do Instituto 
Brasileiro do Jogo Legal.

Rota
A maioria dos deputados (40,1%) 
indica que os cassinos e bingos devem 
ser abertos em cidades turísticas; ou 
em cidades de baixo IDH (21,6%).

Do contra
Os contra justificam possível lavagem 
de dinheiro (20,6%), aumento do 
vício (17,2%), Religião (10,1%), 
fiscalização deficitária (9,7%), e 
ausência de controle (9,2%). 

Recuo
Perdeu força a proposta bancada 
pelo bilionário Sheldon Adelson, 
dono de cassinos nos EUA e que 
passou em lobby por Brasília. Apenas 
7,2% aprovam cassinos integrados a 
resorts - incentivado em um projeto 
pelo americano. 

É do jogo
A eventual aprovação da legalização 
vai obrigar o Governo a criar agência 
regulatória e fiscalizadora para o 

setor, a exemplo de outros países. Já 
tem esboço no Palácio.

Estímulo & tramitação
O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e o presidente da Casa, 
Rodrigo Maia, ambos apoiadores 
da proposta, vão receber a pesquisa 
hoje. Uma cópia vai para o ministro 
Paulo Guedes, que sonha em 
arrecadar mais para a União. Dois 
projetos em tramitação, que liberam 
todos os jogos, interessam ao setor 
e ao Governo. A aprovação do 
substitutivo ao PL 442/91 na Câmara, 
ou o avanço do PL 186/14 no Senado.

Dupla do barulho
O MDB, partido dos senadores Jarbas 
Vasconcelos e Fernando Bezerra Coelho, 
não estará na base do governador 
Paulo Câmara (PSB) para a disputa 
da Prefeitura do Recife. Sem nenhum 
vereador na Câmara dos Vereadores e 
sem força política na capital, a legenda 
pretende lançar candidato próprio nas 
eleições de 2020.

Moro & Dallagnol
O portal The Intercept Brasil cita a 
palavra “facções”, pejorativamente, 
em relação aos procuradores da 
Operação Lava Jato. Pegou mal. 
Muita gente já vê um viés partidário 
ideológico nos textos, com 
desrespeito às instituições públicas 
do Judiciário. 

Confusão pra todos
Fato é que os dois lados devem 
explicações. Sérgio Moro agiu além de 
seus limites, se for comprovado seu 
conteúdo. E o site divulgou material 
privado obtido supostamente de 
forma criminosa, com arapongagem. 
A legislação do Brasil, defasada, não 
prevê punição para esse tipo de 
divulgação jornalística. 

CPI mista
O PDT engrossou o coro da oposição e 
vai pedir CPI mista (Câmara e Senado) 

para investigar procuradores e o 
ministro Moro. A decisão foi tomada 
ontem na sede do Rio.

Incansável 
O diretor de Planejamento da Plural, 
Hélvio Rebeschini, adora criticar a 
Petrobras e a política energética do 
Governo. A última bomba dele foi contra 
o aumento da concorrência no setor de 
refino. Questionado sobre a venda de 8 
das 13 refinarias da estatal, Rebeschini 
afirmou: “as empresas que assumirem 
o comando das refinarias, assim como a 
Petrobras, tomarão o preço do petróleo 
no mercado internacional como base na 
hora de atribuir valor”.

Força, guerreiros!
Começou ontem em Brasília o 
curso preparatório de formação 
dos 177 delegados federais e 
mais de 900 policiais, peritos e 
papiloscopistas aprovados em 
concurso e convocados pelo 
Governo. Ao todo, serão mais 
1.047 profissionais nas ruas.

GT da Fumaça
A Folha de S.Paulo entrou na 
história também, tema destacado 
pela Coluna há semanas, e 
publicou reportagem sobre o 
mistério do Grupo de Trabalho das 
cigarreiras, no Ministério da Justiça, 
que atua para tentar reduzir a 
carga tributária dos cigarros.

Prêmio Compliance 
A Associação Comercial do Rio de 
Janeiro lançou o Prêmio Tecnologia de 
Compliance 2019. Qualquer empresa do 
Brasil com soluções tecnológicas voltadas 
para o tema pode participar. Inscrição até 
31 de agosto. < acrj.org.br >. 
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Mercado derruba PIB
pela 15a vez, agora a 1%

A estimativa do mercado finan-
ceiro para o crescimento da econo-
mia neste ano chegou a 1%, após 
15 reduções consecutivas. É o que 
mostra o boletim Focus, resultado 
de pesquisa do BC (Banco Central) 
a instituições financeiras, divulgado 
às segundas-feiras.

A projeção para a expansão 
do PIB (Produto Interno Bruto) - a 
soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país - desta vez foi 
reduzida de 1,13% para 1%. Em 11 
de janeiro deste ano, a projeção 
era de um PIB de 2,57% para este 
ano. Desde então, só houve queda.

A expectativa das instituições 

financeiras é de que a economia 
tenha crescimento maior em 2020, 
entretanto, a previsão para o pró-
ximo ano também foi reduzida de 
2,50% para 2,23%. A previsão para 
2021 e 2022 permanece em 2,50%.

INFLAÇÃO
A estimativa de inflação, calcu-

lada pelo IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo), caiu 
de 4,03% para 3,89% este ano, foi 
mantida em 4% para 2020 e em 
3,75% para 2021 e 2022.

A previsão do mercado finan-
ceiro para a cotação do dólar per-
manece em R$ 3,80 no fim de 
2019 e de 2020.

Relatório da 
Previdência 

fica para 
quinta-feira

O relator da reforma da 
Prev idência na Câmara, 
deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), confirmou que 
vai apresentar na próxima 
quinta-feira (13) seu relató-
rio na comissão especial que 
analisa a proposta na Casa. 
O adiamento foi necessário 
para que Moreira tenha tempo 
de acer tar os termos da pro-
posta com líderes partidários 
na quar ta-feira (12) e com 
governadores que estarão em 
Brasília hoje (11).

Após uma maratona de reu-
niões com técnicos durante 
todo o fim de semana, o depu-
tado se reuniu domingo à noite 
com líderes de nove partidos, 
o presidente da Casa, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), e o secretário 
especial de Previdência e Tra-
balho, Rogério Marinho.

No encontro, as atenções 
foram concentradas em pon-
tos que ainda não são con-
senso. Nesse sentido, por 
causa do impacto da econo-
mia esperada pelo governo, 
a definição de uma regra de 
transição para ser vidores 
públicos e trabalhadores da 
iniciativa privada, vinculados 
ao INSS e o regime de capi-
talização, ainda preocupam.

Missão inspeciona frigoríficos brasileiros
Uma missão veterinária dos Esta-

dos Unidos chegou ao Brasil para 
inspecionar frigoríficos de bovinos e 
suínos. A comitiva participou ontem 
(10) de uma primeira reunião no 
Ministério da Agricultura, em Brasí-
lia, e a partir da amanhã inicia as 
inspeções em seis estados visitando 
abatedouros, laboratórios federais e 
serviços de inspeção.

A auditoria, que se estenderá 
até o próximo dia 28, será rea-
lizada em abatedouros de São 
Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e 
Mato Grosso do Sul.

Eles vão visitar também os 
Laboratórios Federais de Defesa 
Agropecuária em São Paulo e 
Minas Gerais, e centros de aná-
lises do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

De acordo com o Ministério da 
Agricultura, o Brasil já cumpriu todas 
as exigências feitas pelos america-
nos em relação à qualidade do pro-
duto brasileiro e agora está pronto 
para dar início às exportações de 
carne bovina in natura.

Estão previstas ainda auditorias 
nos Serviços de Inspeção de Produ-
tos de Origem Animal do Ministério 
em São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Goiás. Os roteiros 
serão cumpridos por duas equipes, 
de seis veterinários do Serviço de 
Inspeção e Segurança Alimentar dos 
Estados Unidos (FSIS na sigla em 
inglês), do Departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos (USDA).

HISTÓRICO
Em junho de 2017, os america-

nos suspenderam as compras de 
cortes bovinos do Brasil, devido às 
reações (abcessos) provocadas no 
rebanho, pela vacina contra a febre 
aftosa. Essas reações desenca-
dearam o processo de redução da 
dose da vacina de 5 ml para 2 ml 
e a retirada da saponina da com-
posição do produto.

O Brasil obteve autorização em 
2015 para exportar carne bovina 
in natura para os EUA, processo 
que se arrastou por 15 anos, limi-
tando-se a vender apenas carne 
termoprocessada (cozida) para 
aquele país.
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Entidades querem apuração
rigorosa; OAB, afastamento

A ANPR (Associação Nacional 
dos Procuradores da República) 
divulgou nessa segunda-feira 
(10) uma nota em que afirma que 
cobrará das autoridades compe-
tentes a “apuração rigorosa” das 
informações publicadas no site 
The Intercept Brasil, que divul-
gou suposto conteúdo vazado de 
mensagens trocadas pelo então 
juiz federal Sérgio Moro e por 
integrantes do Ministério Público 
Federal, como o procurador da 
República Deltan Dallagnol, coor-
denador da força-tarefa da Opera-
ção Lava Jato em Curitiba.

O esclarecimento do episódio 
também foi defendido em nota 
pela Ajufe (Associação dos Juí-
zes Federais do Brasil). A Asso-
ciação Nacional do Ministério 

Público PróSociedade apontou, 
em nota, a atuação de hackers e 
destacou que nos diálogos reve-
lados “não há conluios, não há 
corrupção, não há falsidades, 
não há qualquer intento de sal-
var criminosos, dilapidadores 
dos recursos do povo”.

A força-tarefa declarou que 
seus procuradores foram alvo da 
ação de “criminoso agressivo, 
sorrateiro”. Já a OAB pediu o 
afastamento de Moro e Deltan 
dos cargos públicos.

AS MENSAGENS
As conversas mostrariam que 

Moro teria orientado investigações 
da Lava Jato por meio de mensa-
gens trocadas no aplicativo Tele-
gram. O site afirmou que recebeu 
de fonte anônima o material.

Em nota, a ANPR reiterou a 
“confiança” no trabalho desen-
volvido pelos integrantes do 
Ministério Público Federal que 
atuam nos casos da Lava Jato. 
“Os dados utilizados pela repor-
tagem, se confirmada a autenti-
cidade, foram obtidos de forma 
criminosa, por meio da capta-
ção ilícita de conversas realiza-
das, violando os postulados do 
Estado Democrático de Direito. 
Por essa razão, são completa-
mente nulos os efeitos jurídicos 
deles decorrentes. A ANPR repu-
dia, categoricamente, o vaza-
mento de informações obtidas 
de maneira ilegal, independen-
temente da fonte do vazamento, 
do seu alvo ou do seu objetivo”, 
informou a entidade.

JUÍZES
A Ajufe, por sua vez, disse que 

as informações divulgadas pelo 
site “precisam ser esclarecidas 
com maior profundidade, razão pela 
qual a Ajufe aguarda serenamente 
que o conteúdo do que foi noti-
ciado e os vazamentos que lhe 
deram origem sejam devida e rigo-
rosamente apurados”. “A Ajufe 
confia na honestidade, lisura, 
seriedade, capacidade técnica e 
no comprometimento dos magis-
trados federais com a Justiça e 
com a aplicação correta da lei. 
Seremos incansáveis na defesa 
da atuação de nossos associa-
dos”, completou a entidade.

A Ajufe ainda frisou que, desde 
2006, já se manifestou por meio 
de notas públicas 47 vezes, “das 
quais apenas oito tratam da Opera-
ção Lava Jato ou do atual Ministro 
da Justiça, Sérgio Moro”.
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Vereadores acionam
MP contra Sanepar

Com a intenção de que a Com-
panhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) realize um estudo e 
avaliação da degradação de uma 
área atingida por vazamento de 
detritos de esgoto nos fundos do 
Bairro São Cristóvão, vereadores 
de Umuarama pediram intervenção 
do Ministério Público.

Por sua vez foi instaurado um 
procedimento investigatório pela 6ª 
Promotoria de Justiça do Município 
com a intenção é descobrir qual o 
espaço de área preservada que 
foi atingida e degradada após o 
vazamento nos fundos do referido 
bairro. Os detritos foram lançados 
no córrego pinhalzinho.

No despacho, consta que os 
parlamentares Ana Novais, Jones 
Vivi e Deybson Bitencourt haviam 
manifestaram uma representação 
em 27 de maio deste ano, notifi-
cando a Sanepar sobre o problema.

“A empresa instalou uma esta-
ção de bombeamento de esgoto às 
margens da rodovia PR-323 e, de 
forma ilegal está lançando milhares 
de litros de esgoto que causaram 
contaminação da água, solo, fauna 
e flora, além de um forte odor que 
chegava às comunidades situadas 
nos arredores”. É citado no texto 
ainda que “o esgoto lançado sem 
qualquer tratamento no córrego 
Pinhalzinho desrespeita normas 
sanitárias ambientais”.

O promotor Paulo Rober to 
Robles Estebom pede prioridade 
na tramitação da investigação, 
além de oficializar à Sanepar e 
o Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP) para que num prazo máximo 
de 10 dias repasse as informa-
ções solicitadas.

Foram exigidos reparos no local 
em 24 horas e, através da asses-
soria, a Sanepar informou que con-
seguiu fato vedar o vazamento tão 
logo a empresa foi noticiada.

Avaliação dos prejuízos
O Ministério Público parou por aí. Foi solicitada a apresentação de um estudo 

sobre a degradação da área ambiental e de como será executado um plano de 
recuperação. O documento com as respostas deverá ser apresentado pela Com-

panhia de Saneamento dentro de um prazo de 90 dias após a notificação.
Na determinação do MP, consta que tal projeto seja submetido a uma análise 

previa do Instituo Ambiental do Paraná (IAP) contemplando as etapas, medidas e 
exigências necessárias para a recuperação do corpo hídrico, devendo ainda con-

ter cronograma de execução aprovado pelo órgão de fiscalização ambiental.

Brinquedoteca do Norospar
Visando dar mais conforto aos 

pacientes e apresentar uma gestão 
humanizada, o  Hospital Norospar 
de Umuarama inaugurou na semana 
passada a brinquedoteca, numa 
ação conjunta com o Rotary. É uma 
ferramenta importante para entreter 
crianças que aguardam conclusão do 
tratamento de pais ou responsáveis, 
bem como àquelas crianças que são 
pacientes do hospital. “Estamos 
muito satisfeitos e felizes com este 
acontecimento, sobretudo porque 
trará ainda mais conforto para nos-
sos pacientes”, explica Thais Godi-
nho, assistente social.

ASSESSORIA
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‘E-Lixo’ recolhe 14 toneladas
Como em todos os anos, o 

curso de Sistemas de Informação 
da Unipar Umuarama foi parceiro 
no projeto ‘E-Lixo’, realizado pelo 
Sescap/PR (Sindicato das Empre-
sas de Serviços Contábeis e das 
Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesqui-
sas no Estado do Paraná). A ini-
ciativa tem o objetivo de arreca-
dar lixo eletrônico para evitar o 
descarte em locais indevidos.

Com o apoio da Prefeitura, do 
Instituto Federal do Paraná, Colé-
gio Alfa e algumas empresas da 
cidade, a campanha novamente foi 
um sucesso, arrecadando em torno 
de 14 toneladas. A coleta aconte-
ceu na Feira do Produtor (fundos 
do Estádio Lúcio Pepino).

Todo material recebido passou 
por uma triagem feita pelos aca-
dêmicos da Unipar e do IFPR. Eles 
verificaram peças e aparelhos 
que poderiam ser reaproveita-
dos e, depois de conser tados, 
os produtos serão doados para 
entidades assistenciais. O res-
tante (descar tado) foi destinado 

a Cooperuma (Cooperativa dos 
Catadores de Materiais Reciclá-
veis de Umuarama), que fica no 
aterro sanitário municipal.

O coordenador do curso, pro-
fessor Elyssandro Píf fer, afirma 
que o projeto é de extrema rele-
vância, desper tando a consciên-
cia ambiental tanto dos alunos 
quanto da população. “É uma 

opor tunidade de entender a 
impor tância do descar te cor-
reto dos materiais eletrônicos, 
evitando causar danos ao meio 
ambiente”, ressalta, enfatizando 
que a campanha também propi-
cia aos alunos praticar as teo-
rias do curso e se integrar com 
a comunidade e os estudantes 
do IFPR e Alfa.

ACADÊMICOS fazem triagem dos equipamentos, verificando o que pode ser reaproveitado

ASSESSORIA

Índice em % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,57 0,13 2,22 4,66
IGP-M (FGV) 0,92 0,45 3,56 7,64
IGP-DI (FGV) 0,90 0,40 3,75 6,93

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

8/5 a 8/6 0,5000 0,3715 0,0000
9/5 a 9/6 0,5000 0,3715 0,0000
10/5 a 10/6 0,5000 0,3715 0,0000
11/5 a 11/6 0,5000 0,3715 0,0000
12/5 a 12/6 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/19 858,50 2,25 6,1%
FARELO jul/19 313,40 1,10 9,1%
MILHO jul/19 415,75 0,00 18,2%
TRIGO jul/19 507,50 3,00 19,5%

Ações % R$
Petrobras PN -0,41% 26,65 
Vale ON -0,66% 48,34 
ItauUnibanco PN -1,25% 34,63 
Bradesco PN -1,18% 36,85 
BRF S/A ON +3,98% 27,20 
Sid. Nacional ON +3,92% 17,24

IBOVESPA: -0,36% 97.466 pontos

Índice ABR MAI JUN
IGP-M (FGV) 1,0827 1,0864 1,0764
IGP-DI (FGV) 1,0827 1,0825 1,0693
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 70,19 -0,5% 9,0% 69,50
MILHO 28,32 0,1% 10,8% 28,00
TRIGO 46,21 0,0% -0,4% 46,50
BOI GORDO 149,91 -0,1% -1,3% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,58
Libra est. 0,7883
Euro 0,8839
Peso arg. 44,95

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 3,8840 3,8850 -1,0%

PTAX  (BC) +0,6% 3,8784 3,8790 -1,6%

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

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

EURO +0,5% 4,3861 4,3883 -0,1%

R$/m2 ABR MAI %m %ano %12m
Paraná 1.531,41 1.535,06 0,24 1,43 4,92
Oeste 1.533,55 1.536,83 0,21 1,12 3,99

DÓLAR 10/06

Iene R$ 0,0357
Libra est. R$ 4,92
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.611,60 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 10/06 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 10/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 75,00 -2,0% 7,1%
SOJA Paranaguá 81,50 -1,8% 8,4%
MILHO Cascavel 32,50 -1,5% 4,8%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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CJR aprova Plano 
de Mobilidade

A Comissão de Justiça e Reda-
ção (CJR) da Câmara Municipal 
de Umuarama aprovou ontem 
(segunda-feira, 10) na primeira 
reunião da semana, o Plano de 
Mobilidade Urbana, enviado pela 
Prefeitura Municipal.  

A proposição havia sido 
enviada pelo Poder Executivo para 
ser apreciado pelos vereadores 
no trâmite normal do Legislativo, 
mas o presidente da Comissão, 
vereador Junior Ceranto (PSD) 
pediu a presença de uma enge-
nheira que participou da elabora-
ção do plano de mobilidade. Ele 
pediu ainda que todos os verea-
dores, e não somente os mem-
bros da CJR, par ticipassem da 
reunião. “Todos nós parlamenta-
res, devemos estar cientes sobre 
os detalhes do projeto para que 
no momento da votação da pro-
posição em plenário, estejamos 
também cientes de como as leis 
deverão ser aplicadas aos cida-
dãos em seu dia a dia. É impor-
tante lembrar que somente os 
vereadores membros da comis-
são votaram pela sua aprovação 
na CJR”, explica o presidente.

O projeto de lei 48/2019, que 
institui o Plano de Mobilidade 
Urbana de Umuarama lida dire-
tamente com o contexto social e 
demográfico do município. A pro-
posição foi aprovada por todos 
os membros Comissão e deve 
ser inserida nos próximos dias 
na pauta da ordem do dia para 
deliberação em plenário.

A pedido do presidente da 
comissão, além dos vereadores, 

Caráter cientifico
O Plano de Mobilidade foi desenvolvido com ênfase para a cidade e 

todas as suas necessidades de mobilidade, tendo como parâmetro as deter-
minações da Lei Federal 12.587, que estabelece a obrigatoriedade da reali-

zação de planos de mobilidade urbana em municípios que possuam mais 
de 20 mil habitantes.

estiveram presentes durante a 
apreciação da matéria, a Dire-
tora Municipal de Trânsito, Dia-
nês Maria Piffer e Bárbara Andrea 
Marchesini, responsável técnica 
pela mensuração dos dados da 
empresa contratada (mediante 
processo licitatório), para o 
desenvolvimento no Plano de 
Mobilidade enviado ao Legislativo.

METODOLOGIA
De  a co r do  c om  J un i o r 

Ceranto, foi impor tante a pre-
sença das profissionais na reu-
nião, tendo em vista que elas 

puderam tirar as dúvidas sobre a 
metodologia do trabalho desen-
volvido até a concretização do 
Plano e suas diretrizes. “O Plano 
de Mobilidade é fundamental 
para que nossa cidade possa 
oferecer melhores condições de 
se viver em coletividade levando 
em conta o trânsito, vagas de 
estacionamento e como tornar 
estes processos mais eficien-
tes, dentre uma série de outras 
delimitações determinantes para 
o bom desempenho da cidade”, 
pontua o vereador.

DIANÊS Piffer, diretora da Umutrans e Bárbara Andrea Marchesini apresentando o plano de mobilidade aos 
vereadores

ASSESSORIA
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Feira de Empreendedorismo
trará robótica a Umuarama

A 1ª Feira de Empreendedo-
rismo, Inovação e Tecnologia de 
Umuarama (Feitu), uma das atra-
ções do 64º aniversário de Umua-
rama – de 12 a 15 de junho, no 
Campus 3 da Universidade Para-
naense (Unipar) – reunirá empresá-
rios, microempreendedores, estu-
dantes e pesquisadores da cidade 
e região em torno de novidades no 
campo da robótica.

Entre os 25 estandes de 
microempreendedores e 15 de 
empresários da cidade, que vão 
expor produtos, projetos e pes-
quisas na área de negócios, tec-
nologia e inovação, os visitantes 
conhecerão projetos de sucesso 
como o Tinbot, do Projeto Evoa – 
um assistente robótico estático 
(parado) e programável, o primeiro 
robô brasileiro com inteligência arti-
ficial que participa do RD Summit 
(maior evento de marketing digital 
e vendas da América Latina).

Criado por uma star tup de 
Maringá, o Tinbot é um robô pro-
gramável que pode atender a várias 
necessidades das empresas, além 
de compartilhar uma experiência 
diferenciada e trazer a imagem da 
inovação para o ambiente. “Ele pode 
solucionar uma grande demanda de 
serviços, de acordo com as neces-
sidades de cada empresa. Como 
é programado para executar as 

funções, tem várias aplicações prá-
ticas”, explicou o secretário munici-
pal de Indústria, Comércio e Turismo, 
Douglas bácaro.

De acordo com o secretário, o 
Tinbot já tem atuação destacada 
como recepcionista de empresas, 
assistente contábil e gerente de 
projetos (scrum master), ava-
liando indicadores e metas de 
uma equipe. “Mas as opções 
são praticamente infinitas, pois 
ele trabalha com inúmeros tipos 
de programações. Para os mais 
leigos, existe uma plataforma de 
programação simplificada e intui-
tiva, mas a integração via API exige 

mais conhecimento técnico e é 
feita via codificação Java Script”, 
acrescentou.

EVOA E TINBOT
O Projeto Evoa e robô Tinbot 

serão apresentados na sexta-feira, 
14, a partir das 17h no salão de 
eventos do Campus 3 da Unipar. 
A 1ª Feitu terá ainda, no campo da 
robótica, batalhas de robôs e exibi-
ção de projetos do Instituto Federal 
do Paraná (IFPR), diversos projetos 
da Unipar, trechos da Olimpíada de 
Robótica e a diversão está garantida 
com o “Robozão”, que dança, brinca 
e interage com o público – especial-
mente as crianças – nas noites de 
quinta e sexta, após as palestras, e 
sábado a partir das 14h.

Além disso, estão cer tas as 
par ticipações da Yamaha, que 
disponibilizará motonetas elétri-
cas para passeio/ test drive aos 
visitantes da 1ª Feitu; e carros de 
alta tecnologia, híbridos e inova-
dores de várias marcas.

Inovação e tecnologia
“A Prefeitura e Casa do Empreendedor estão empenhadas em realizar uma 

grande feira de inovação e tecnologia para virar tradição em Umuarama e região. 
A Casa é aliada para quem quer melhorar, conquistar mercado e crescer e a feira 
vai mostrar um pouco do que está acontecendo no setor de inovação em nossa 
cidade. Venham participar e conhecer mais de Umuarama”, convidou o coorde-

nador da Casa do Empreendedor, Paulo Leon Baraniuk.

O robô Tinbot será apresentado na sexta-feira, 14, a partir das 17h no salão de eventos do Campus 3 da Unipar

DIVULGAÇÃO
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Segue na UTI garoto
que teve pênis decepado

As investigações sobre um su-
posto caso de estupro de vulne-
rável, seguido de lesão corporal 
gravíssima, estão sendo realiza-
dos pela Polícia Civil de Umua-
rama. O caso aconteceu no últi-
mo sábado (8), no município de 
Francisco Alves. Os nomes dos 
envolvidos não foram divulgados.

O delegado Thiago Soares, da 
Comarca de Iporã, parte das rami-
ficações de integração da 7ª Subdi-
visão Policial (SDP) é o responsável 
pelo inquérito. Ele relata que na 
noite do sábado (8) a mãe de uma 
menina de 3 anos de idade foi dar 
banho na filha, quando a criança re-
clamou de dores na região anal. A 
mulher, de 26 anos, fez uma rápida 
verificação no corpo da filha e notou 
lesões e fissuras na genitália.

“A criança narrou para a mãe 
que tinha sido o tio que fez aqui-
lo”, informa o delegado. Na sequ-
ência, a mãe da menina foi até a 
residência onde seu irmão mora. 
O garoto tem 13 anos e a mulher 
teria seguido apenas para conver-
sar com o jovem.

Em depoimento na Delega-
cia de Francisco Alves, a mulher 

afirmou que o irmão confessou 
o atentado contra a sobrinha. 
Em seguida a mãe da menina se 
apossou de uma faca e decepou o 
órgão genital do menor.

O delegado lembrou que a crian-
ça foi encaminhada ainda no domin-
go ao Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama, onde foi submetida 
a exames de lesão corporal, conjun-
ção carnal e atos libidinosos. O re-
sultado ainda não foi divulgado.

Soares explica que a mãe da 
menina se apresentou na manhã 
da segunda-feira (10) na Delega-
cia de Francisco Alves, onde pres-
tou esclarecimentos e relatou que 
decepou o pênis do irmão após 
ele ter confessado o abuso prati-
cado contra a criança. “Ela disse 
que no momento de fúria, quando 
o adolescente confessou, se apo-

derou de uma faca e decepou o ór-
gão genital dele”, explica Soares.

No momento de sua apresen-
tação, como não estava mais em 
situação de flagrante, foi ouvida e 
liberada. Sua prisão pode ser soli-
citada à Justiça no decorrer das in-
vestigações. “O pedido de prisão 
depende do andamento do inqué-
rito instaurado”, conta o delega-
do, ressaltando que agora estão 
em andamento dois procedimen-
tos. “Um deles por ato infracional, 
por parte do adolescente, para 
investigar o estupro de vulnerá-
vel. Já a irmã do menor (mãe da 
criança) poderá responder por 
lesão corporal gravíssima, caso 
o fato seja comprovado. A me-
nina vítima, além de passar por 
exames, deve receber acompa-
nhamento psicológico”.

Nota do Cemil
O adolescente acusado do estupro segue internado na UTI do hospital Cemil 

de Umuarama. A casa de saúde emitiu uma nota na manhã da segunda. Relatan-
do que “O estado do paciente menor de idade que deu entrada após ser atingido 

por objeto perfuro-cortante é estável e segue requerendo cuidados especiais. 
Para não expor o paciente e a família, o Hospital Cemil reserva-se ao direito de 

não emitir outras informações”.
O delegado informa que após sua recuperação ele deve participar de uma oitiva.

Entre as atividades do evento “Domincão” 
que reuniu donos de pet no lago Aratimbó, 
o cão Jhonny, do 25º Batalhão de Polícia 
Militar (25º BPM) fez demonstrações de 
ações policiais. Os participantes puderam ver a 
habilidade do animal no estande montado pela 
PM. Os policiais da Rotam simularam situação 
em que um criminoso resiste a abordagem. 
Nesse momento, sob a ordem do PM o cão 
faz a contenção do suspeito.
Quem esteve lá ficou impressionado com a perspi-
cácia do animal.

DIVULGAÇÃO
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Caçadores no flagra
A Polícia Militar Ambiental 

apreendeu durante o final de se-
mana, armas de fogo, munição e 
um animal que havia sido abatido 
durante prática de caça ilegal. Na 
mesmo ocasião, os policiais deti-
veram caçadores que foram pre-
sos em estado de flagrante. Um 
adolescente que os acompanhava 
foi apreendido.

De acordo com a Polícia Am-
biental, o animal abatido durante 
a caça, trata-se de uma paca. A 
ação aconteceu durante a tarde 
do domingo (9), quando as equi-
pes realizavam monitoramento na 
área rural dentro dos limites do 
município de Cruzeiro do Oeste.

Com o grupo foram encontra-
das cinco armas, entre elas espin-
gardas e carabinas, além de mu-
nição. Seis cachorros que eram 

Capotamento
Na madrugada do domingo 

(9) um capotamento deixou duas 
pessoas feridas, uma delas em 
estado grave, na rodovia que liga 
Nova Olímpia a Douradina. O ve-
ículo ficou destruído. As vítimas 
(casal) seguiam pela PR-082 no 
sentido Douradina-Santa Felici-
dade quando o condutor, Rafael 
Marques da Silva, 29, perdeu o 
controle do VW Saveiro, rodou so-
bre a pista e capotou diversas ve-
zes. Testemunhas disseram que 
Silva foi arremessado para fora 
da cabine. Socorristas de Doura-
dina atenderam às vítimas, que 
foram levadas pelo Samu ao hos-
pital de plantão em Umuarama. 
o motorista sofreu ferimentos 
graves, já a passageira, Angéli-
ca da Silva, moradora de Cidade 
Gaúcha, foi levada apenas para 
cuidados médicos.

utilizados para a caça tam-
bém foram apreendidos.

Foi encontrada, além da 
paca, facas e redes que eram 
usadas na prática ilegal.

A polícia informou tam-
bém que foram feitas cinco 
autuações por crime ambien-
tal e lavrados sete autos de 
infração ambiental (multas).

Os envolvidos, que foram 
levados à Delegacia de Po-
lícia de Cruzeiro do Oeste, 
poderão responder por maus 
tratos aos animais, porte ile-
gal de arma, corrupção de 
menores e por matar espéci-
me de fauna nativa.

ARMAS de fogo apreendidas, e paca 
abatida durante a prática ilegal de caça

A PM de Cianorte prendeu um homem acusado de tráfico e apreendeu cocaína e 
a quantia de R$ 8,5 mil em espécie na avenida Brasília, domingo (9). Den´nci9a 
levaram os policiais até o suspeito, que foi abordado e averiguado. A droga estava 
escondida dentro de um pé de meia no guarda-roupas. Foram encontrados 42 
invólucros de cocaína, além de uma porção de 25 gramas, uma balança de precisão 
e materiais para o fracionamento e embalagens. O traficante, que não teve o nome 
divulgado pela PM, foi conduzido junto com a droga e o dinheiro à 21ª SDP.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Afsu tem a última partida
da 1º fase do Paranaense
Na última quinta-feira (6) o 

Afsu Umuarama Futsal goleou o 
São Lucas por 5 a 0 em Parana-
vaí. A par tida foi válida pela 12ª 
rodada do Campeonato Para-
naense Série Ouro.

Mesmo com a vitória o time de 
Nei Victor, continua no limite da 
zona de classificação (8ª lugar), 
mas agora com 17 pontos.

Com o controle da posse de 
bola, o Afsu abriu o placar nos pri-
meiros minutos de jogo, com dois 
gols feitos pelo ala Caça.

O domínio umuaramense seguiu 
na volta do intervalo. O terceiro gol 
foi marcado pelo ala fixo Mura. E 
os dois últimos gols foram marca-
dos pelo capitão Augusto.

Após a derrota, o São Lucas 
continua na lanterna do Campeo-
nato Paranaense, totalizando dez 
derrotas em doze jogos.

O próximo confronto do Afsu 
será em casa no próximo sábado 
(15), contra o São José dos Pinhais, 
que está em 12º lugar na tabela. A 

Citadino Chave Ouro

Hoje (11), acontece a 24ª 
rodada do Citadino de Futsal 
Chave Ouro. As primeiras equi-
pes a entrarem em quadra são 
Aceru e Kaskata, se enfrentam 
às 19h. Em seguida, Clínica 
Veterinária Santa Clara bate 
de frente com Latest Futsal, às 
20h. Na última par tida da noite, 
Umucampo/Silvestre & Degan 
joga contra AIDU Agape Con-
tabilidade, às 21h. Os jogos 
acontecem no Ginásio Amário 
Vieira da Costa.

Foi definida na última sexta-feira (7), 
a equipe que representará Umuarama 
no Jogos Escolares do Paraná – Jeps 
Bom de Bola, fase regional que acon-
tecerá em setembro em Icaraíma.
A equipe campeã no naipe feminino 
foi o Ceppat, na categoria A (15 
a 17 anos) e o Colégio Estadual 
Princesa Izabel, na categoria B (12 
a 14 anos). No naipe masculino, o 
Colégio Estadual Bento Mossurunga 
foi campeão nas categorias A e B.
A fase municipal do Jeps Bom 
de Bola, contou com a partici-
pação de 244 alunos de sete 
colégios estaduais.

JOÁS CAVALCANTE

partida será a última da 1ª fase do 
Campeonato Paranaense. O jogo 

acontece no Ginásio Amário Viera 
da Costa, às 20h30.

AFSU marca cinco gols no penúltimo jogo da 1ª fase do Campeonato Paranaense

AFSU



15ESPORTESUMUARAMA, 11 DE JUNHO DE 2019

Umuarama é 3º lugar
na Ginástica Rítmica

No último final de semana a 
equipe de Ginástica Rítmica da 
AUDGR/Academia Prósport, con-
quistou o 3ª lugar no Campeonato 
Paranaense de Ginástica Rítima – 
categoria adulto nível II.

Com a participação de 200 ginas-
tas de todo o estado do Paraná. A 
competição aconteceu no Ginásio de 
Esporte Moringão em Londrina.

As atletas que representaram 
Umuarama na categoria adulto 
foram, Hellen de Almeida (8ª colo-
cada geral, aparelho arco), Isabela 
Sperandio (6ª colocado geral, apare-
lho bola) e Lorena de Souza, que não 
conseguiu classificar para as finais.

Na categoria infantil (aparelho 
corda) participaram Ana Clara Nicolete, 
Mariane dos Santos e Laila Bicaio.

A equipe umuaramense é coman-
dada pela técnica Juliana Pizzico e 
auxiliar técnica Cleide Junqueira.

De acordo com Juliana o cam-
peonato serviu também como pre-
paração para o Torneio Regional 
de GR, que será realizado no mês 
de agosto, na cidade de Porto Ale-
gre, onde as melhores equipes do 
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina estarão presente.

“Vamos intensificar os treina-
mentos visando o Torneio Regional 
de GR, em Porto Alegre, para conse-
guirmos classificar o maior número 
de atletas para o Torneio Nacional”, 
destaca a técnica Juliana Pizzico.

“Agradecemos a SMEL por ter 
cedido o transporte, pois a AUDGR 

– Associação Umuaramense de Des-
porto e Ginástica Rítmica sobrevive 
basicamente de promoções, show 
de prêmios, etc. Não temos fins 
lucrativos. No entanto fomentamos a 
prática da GR para aproximadamente 
30 atletas”, agradece a auxiliar téc-
nica Cleide Junqueira.

ATLETAS participam de Campeonato Paranaense de Ginástica em Londrina

O Afau de Umuarama enfrentou no 
domingo (9), a equipe de Centenário do 
Sul e venceu por 4 a 0. O jogo válido 
pelas quartas de final da Copa Paraná de 
Futebol Amador, foi disputado no Estádio 
Lúcio Pipino. Os gols foram de Pedro Hen-
rique, Fabinho, Marquinho e Jackson.
No tradicional sistema mata-mata, as equipes 
voltam a se enfrentar no próximo domingo 
(16). Desta vez a partida será na casa do 
adversário, tendo como vantagem o empate. 
A equipe que obter a melhor pontuação 
avança para a fase seguinte do campeonato.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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está no vilarejo, fi ca chateada e acredita na 
mentira. Helena fi ca chocada ao saber que o 
encontro é com Nico e não com Pedro. Ofélio 
vai até a mansão de Isabela e diz que está 
procurando emprego.

TOPÍSSIMA 
Gabriela decide questionar Sophia pela 

atitude de Lara. A milionária janta com Anto-
nio em um restaurante humilde. Madalena 
não libera Jandira do castigo. Rafael ques-
tiona Paulo Roberto pelo corte da bolsa de 
Gabriela. O vilão nega envolvimento e avisa 
que foi demitido pela sobrinha. Carlos diz 
que Lara cortou a bolsa de Gabriela por ela 
ser fi lha de Mariinha. Sophia e Antonio são 
surpreendidos pela chegada de Gabriela. A 
moça acusa Sophia de ter cortado sua bolsa 
de estudos.

JEZABEL 
Jezabel deitada sobre o peito de Acabe diz 

que tem um pedido a fazer. Acabe desconfi a e 
pergunta do que se trata. Jezabel pede auto-
rização para derrubar os altares do Deus de 
Israel. Acabe fi ca preocupado com o pedido e 
diz que isso provocaria a ira do povo. Jezabel 
justifi ca que Samaria precisa ser unifi cada e 
não ter mais divisões representadas pelos 
altares. 

depois de trocar beijos com o chef. Dan-
dara aceita fazer a turnê com Ticiano. 
Patrick paralisa no palco na hora do show, 
mas Candé o socorre. Quinzão fica arra-
sado com a indignação de Lidiane ao des-
cobrir que ele é o seu fã. Lidiane avisa 
a Manu e João que será empresária do 
casal. Vanessa afirma a Mercedes que ela 
deve ser sua aliada se não quiser perder 
Quinzinho. Jerônimo é hostilizado pelos fãs 
de Manu e João.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Pendleton assume para Poliana que fez a 

doação anônima, e a menina tenta o conven-
cer de que foi um ato guiado por Deus. Dona 
Branca descobre que Mirela está namorando 
Luca, furiosa, ela impõe condições para o 
namoro da neta. Marcelo desconfi a da relação 
entre OTTO e Pendleton. Campo de Férias 
da 0110 é divulgado na internet, e durante o 
jantar, Mário lê a notícia para o pai e o irmão. 
Irritados com a presença de Débora em sua 
casa, a família de Roger entra em consenso 
e toma uma decisão para resolver a situação.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Otávio esquece o celular na empresa, 

Safi ra atende e fi nge ser uma mulher que 
está passando a noite com ele. Rebeca, que 

  
N  o  velas
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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.
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 MALHAÇÃO 
Rita revela a Lígia que Lara subornou Nil-

ton para demiti-la da loja. A festa de aniversá-
rio de Jaqueline gera expectativa em todos. 
Vânia alerta César sobre a ameaça de Karina 
a Jaqueline. Lígia e Joaquim confrontam Lara, 
que garante que Rita está inventando menti-
ras sobre ela. Marco tenta se aproximar de 
Carla, mas Madureira o provoca. Camelo 
implica com Guga, e Rita o beija para ajudar 
o amigo. Rita, Guga e Serginho se preocupam 
com a reação de Camelo.

ÓRFÃOS DA TERRA
Laila afi rma que jamais perdoará Helena. 

Davi diz a Ali que prefere sua irmã escolha 
outro noivo. Bruno conforta Laila, e Jamil se 
irrita. Orientado por Paul, Adilson leva seu foo-
d-truck à ofi cina de Caetano. Elias pede per-
dão a Laila. Faruq sugere que Zuleika trabalhe 
como fi sioterapeuta na clínica de Letícia. Davi 
conhece Cibele. Valéria organiza os preparati-
vos para seu casamento com Norberto. San-
tinha se interessa por Fauze. Elias promete a 
Helena que irá se separar de Missade. Elias 
compra o food-truck para Missade, e Dalila e 
Paul comemoram.

VERÃO 90
Janaína pede um tempo a Raimundo, 

Em “Órfãos da terra”, Laila 
afi rma que jamais perdoará 
Helena. Davi diz a Ali que 
prefere sua irmã escolha 
outro noivo. Bruno con-
forta Laila, e Jamil se irrita. 
Orientado por Paul, Adilson 
leva seu food-truck à ofi cina 
de Caetano. Elias pede 
perdão a Laila.  

Laila confronta 
Helena 
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Você será tentado a assumir riscos. A sorte está 
esperando por você, mas muito neste contexto. 
Cuide bem do seu sistema urinário e beba mais 
líquidos. Você precisa rever suas prioridades no 
que diz respeito ao seu estilo de vida.

Você vai perceber que tem sido teimoso. O 
sucesso está agora ao seu alcance. Você pre-
cisa fi car longe de sua rotina para encontrar 
um nível de relaxamento mental, o que lhe está 
faltando no momento.

Use isso a seu favor para se dar melhor com 
as pessoas que o rodeiam. Você vai se sentir 
mais confortável, então por que não começar 
a cuidar mais da sua aparência? Isso vai fazer 
você se sentir melhor.

Você corre o risco de se decepcionar se ceder ao 
desejo de ajudar aqueles que não querem ser ajuda-
dos. Você está mais calmo e mais ativo, ao mesmo 
tempo. Tudo está indo bem, mas você precisa refi nar 
as suas ideias em um ambiente calmo.

Hoje parece ser um dia calmo. É hora de pen-
sar mais em si mesmo e nas pessoas próximas 
a você! Não se esqueça de se aquecer gradual-
mente antes de fazer exercício e tenha cuidado 
com movimentos bruscos, também.  

Você está entusiasmado e de bom humor. Você 
está desfrutando de uma atmosfera agradável 
e amigável. Você está dinâmico, com grande 
energia mental neste momento, que é ajudada 
pela sua moral e permite refi nar seus projetos.

Você vai ter difi culdade para manter os pés no 
chão e sua cabeça, hoje, estará completamente 
nas nuvens. Você não será capaz de manter seu 
próprio ritmo e terá que compensar com algum 
descanso. Relaxamento é o que você precisa.

Vá com calma! E tome o seu tempo. Você está 
em excelente forma, apesar de ser cada vez mais 
emotivo, o que está fazendo você se comportar 
de forma descontrolada, mas esses excessos 
estão fazendo você se sentir mais otimista.

Reoriente as suas prioridades, é hora de agir 
para conseguir alcançar seus objetivos. Você 
vai precisar dormir muito e vai recarregar as 
baterias totalmente. No entanto, você está em 
excelente forma.

Você vai se sentir mais aberto a outras for-
mas de ver a vida e isso vai abri-lo para 
novos horizontes. Você está ficando mais 
suscetível e, como resultado, vai ficar muito 
na defensiva.

Você vai ser capaz de finalizar um projeto 
fi nanceiro ligado a uma compra importante. Um 
impulso de energia está reforçando a sua energia 
básica. Você tem maior resistência e está mais 
inclinado para focar, em especial, no essencial.

Há tensão nas relações ao seu redor. Mantenha 
a objetividade e não se envolva. Você está cada 
vez mais em forma, mas ainda deve evitar passar 
dos limites. Faça um planejamento em relação às 
atividades diárias. Isso irá convencê-lo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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DEA
DINOSSAURO

SORTFMA
TRABALHAR
RARBIOS
IJETBC
TOPOLOGIA

BOBOESCOL
FNACLO

BENEFICIOS
DAIMUSGO
EMDELI
ROMANTICO
AROTRAD

ELETROLISE

Área em
que se
localiza
Brasília

Parenta 
advinda do
casamen-
to do filho

Ação do 
religioso
antes da
refeição 

Casa co-
mercial

ou
industrial 

Remo, 
em inglês

Tom Ford,
estilista
dos EUA

Estado de
Pinheiro e
Imperatriz

(sigla)

Os alimen-
tos sem 
conser-
vantes

Corpo (?):
liga os he-
misférios
cerebrais

Beth
Carvalho,
sambista
carioca

O setor
mais 

culto da
sociedade 

(?) de
camarão,

prato
brasileiro

Tenha
relações

amorosas
(com)

Auxílios 
pagos pela
Previdên-
cia Social

Cobertura
vegetal de
paredes
úmidas

Palmeira
silvestre
nativa do

Brasil

"(?) à Ale-
gria", hino
da União
Europeia 

(?)-pro-
nóbis,

planta es-
pinhosa

Bactérias ou vírus
utilizados como
recursos bélicos 

Angustiados

Dificulda-
de do va-
gabundo

Extensão de
arquivos
compac-

tados
Técnica

de repre-
sentação 
gráfica das
formas de 
um terreno

Reação
química

provocada
por

corrente
elétrica

De + aí
"O Último

(?)",
sucesso
de Lulu
Santos

Jato, em inglês
Equino como o

Shetland, de origem
escocesa

"Yes we (?)", frase
de Barack Obama

Culto, em
inglês

Pão de 
(?), bolo

Delegacia
(abrev.)
Palavra, 

em francês

Radiano
(símbolo)

Linha
(abrev.)

Réptil que 
não coexis-
tiu com o
homem

Senhor
(red.)

3/can — jet — mot — oar. 4/cult.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Expertise compartilhada
A missão do SENAR-PR é muito clara: fomentar 

a formação profissional e a promoção social das 
pessoas do meio rural. Desde que a instituição iniciou 
sua missão, em 1993, já passaram pelas salas de aula 
do SENAR-PR milhares de produtores e trabalhadores 
rurais, que puderam aprimorar e modernizar suas 
atividades, transformando a realidade do campo 
paranaense.

Os cursos, programas e ações inovadoras 
desenvolvidos pelo SENAR-PR inspiram não apenas 
produtores e técnicos paranaenses. Em outros Estados, 
os SENARs locais também reconhecem a expertise do 
SENAR-PR e buscam por aqui iniciativas que podem 
ajudar a produção por lá.

Um exemplo desta dinâmica ocorre na primeira 
quinzena de junho, quando o SENAR do Espírito Santo 
irá promover uma capacitação dos seus técnicos da 
área de bovinocultura leiteira no Centro de Treinamento 
para Pecuaristas (CTP) de Castro, na região dos 
Campos Gerais do Paraná.

O destino não é fortuito. Castro é uma ilha de 
excelência em produção de leite, sendo o município 
que mais produz em todo o Brasil. Parte deste resultado 
deve-se ao trabalho que o SENAR-PR desenvolve há 
anos na área de pecuária leiteira. Desta forma, poderia 
se dizer que os companheiros capixabas estão bem 
assistidos. Vão aprender com os melhores.

sistemafaep.org.br

Dia dos Namorados com
testes rápidos de HIV

O Ambulatório de Infec-
tologia da Secretaria Muni-
cipal de Saúde realiza hoje 
(11), testes rápidos para 
identificação de hepatites 
B e C, sífilis e HIV, dentro 
da campanha de preven-
ção em alusão ao Dia dos 
Namorados – comemorado 
em 12 de junho.

Os testes serão ofer-
tados ao público em 
geral, das 8h às 11h30 
e das 13h30 às 16h, e 
podem ser feitos gratui-
tamente. O ambulatório 
fica na Rua Perobal, 
4310, entre a rua Nica-
nor dos Santos Silva e 
a Avenida Rio Branco 
(fundos do Pronto Aten-
dimento Municipal).

Por outro lado, o 
ambulatório realizou 

testagem rápida e acon-
selhamento para essas 
doenças nos dias 5 e 6 
de junho, na Unidade de 
Saúde Centro de Saúde 
Escola e no Campus III da 
Universidade Paranaense 
(Unipar) no período 
noturno, também dentro 
da campanha dos namo-
rados. Além disso, foram 
distribuídos folders e 
preservativos. “No total, 
realizamos 632 testes e 
atendemos 158 alunos 
da instituição”, informou 
a coordenadora, Maria de 
Lourdes Gianini.

Para os testes rápidos 
não é necessário estar 
em jejum. A participação 
é aberta todos os interes-
sados, basta apresentar 
um documento com foto.

ANÁLISES identificarão hepatites B e C, sífilis e HIV, dentro da campanha de 
prevenção em alusão ao Dia dos Namorados
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Startups   O Centro 
Integrado de Apoio a 
Projetos Empresariais 
(CIAPE) da Unipar de 
Umuarama promove 
com frequência eventos 
com o objetivo de 
estimular a busca do 
conhecimento. O mais 
recente foi um seminário 
realizado em parceria 
com o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas 
(SEBRAE), que abordou 
o tema ‘A história 
por trás dos startups: 
tecnologia, inovação e 
empreendedorismo’. 
Além dos acadêmicos 
do curso de Sistemas 
de Informação, 
profissionais da área 
de empreendedorismo 
também estiveram 
presentes. Os 
palestrantes foram 
Daniel Couto de Brito, 
do Núcleo de Tecnologia 
da Informação (NTI) 
da prefeitura de 
Umuarama; Bruno 
Aldana, consultor 
credenciado do SEBRAE 
e do EVOA (Aceleradora 
de Maringá); e Dirceu 
Mascimo Junior, diretor 
comercial da Flexvet 
do Brasil Ltda, em 
Umuarama.

Fotodepilação   O 
Centro de Estética e 
Cosmética da Unipar 
de Francisco Beltrão 
oferece diversos tipos 
de procedimentos na 
área de estética facial, 
estética corporal, 

terapias alternativas 
e estética capilar. 
Dentre as diversas 
tecnologias disponíveis, 
o equipamento de 
luz intensa pulsada, 
que é destinado para 
terapia vascular, 
fotoenvelhecimento 
e fotodepilação, vem 
fazendo sucesso entre 
os clientes do Centro.  
A fotodepilação é um 
método eficaz e indolor 
para eliminação dos 
tão indesejáveis pelos. 
O tratamento é feito 
por luz intensa pulsada, 
que age na melanina do 
pelo, ou seja, através da 
cor do pelo, causando 
calor, destruindo as 
células que o produz 
e promovendo um 
tratamento duradouro. 

Inquérito policial   
Estudantes da primeira 
e quarta séries do curso 
de Direito da Unidade de 
Cianorte participaram 
de atividade 
multidisciplinar, 
proposta na disciplina 
de Direito Processual 
Penal. Divididos em 
grupos, eles atuaram 
numa simulação de um 
inquérito policia. Cada 
grupo ficou responsável 
por uma parte do 
inquérito, o que 
propiciou uma interação 
mais ampla entre a 
teoria e a prática. 
A atividade buscou 
também aproximar os 
alunos da realidade do 
profissional do Direito. 

NOTÍCIAS DA

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

O Instituto Federal do Paraná 
(IFPR) câmpus de Umuarama está 
realizando até a próxima sexta-
-feira (14), o 1º Varal Solidário da 
instituição. A ação visa a sustenta-
bilidade através da troca de roupas 
e acessórios. Para isso, as pessoas 
podem inserir roupas no varal, 
para serem utilizadas por outra 
pessoa, e também pegar o que 
quiser. No varal podem ser colo-
cados roupas, cobertas, lençóis, 
luvas, meias, calçados, toalhas. Os 
interessados em participar da ação 
colaborando, tanto com a doação, 
quanto com a coleta de roupa, 
podem ir até o Bloco Didático 
do IFPR, em frente à cantina. A 
inciativa é aberta ao público e está 
disponível das 8h às 22h.

Treinamento
O Núcleo de Educação Perma-
nente (NEP) do Samu Noroeste do 
Paraná, em parceria com a Supera 
Mentes Brilhantes e a Aciu, está 
realizando um treinamento de 
suporte básico se vida. O treina-
mento tem como foco, parada 
cardíaca, crises convulsivas, desen-
gasgo e acionamento do Samu 192. 
O curso será realizado nesta terça-
-feira (11), às 19h30 no Auditório 
da Aciu. E na quarta-feira (12), às 
19h30 na Supera (anexo ao Cidade 
Canção da Avenida Paraná).

‘Vacas gordas’
No próximo dia 26 de junho a 
Igreja Comunidade Cristã de 
Umuarama promove um wor-
kshop gratuito de finanças com 
o pastor Arão Henrique Xavier, 
autor do livro ‘Cadê a vaca 
gorda?'. A palestra é indicada 
para quem quer melhorar a 
vida financeira e vive tempos 
de ‘vacas gordas’, mas também 
para aquelas pessoas que por 
quaisquer motivos passam pelas 
‘vacas magras’. De acordo com 
o palestrante o workshop trará 
princípios que já foram aplicados 
e tornaram várias pessoas bem-
-sucedidas. O evento acontece 
das 19h30 às 22h.
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Rede de galerias
na Ângelo Moreira

A Prefeitura de Umuarama está 
implantando uma grande rede de 
galerias pluviais que vai atender 
a região do Conjunto Habitacional 
Sonho Meu, a futura Avenida Ivo 
Shizuo Sooma (trecho municipali-
zado da rodovia PR-489, na saída 
para Xambrê), a Praça Odete Mossu-
runga e a Avenida Ângelo Moreira da 
Fonseca. Por suas grandes dimen-
sões, a obra tem causado algum 
transtorno aos moradores da região 
impactada e também motoristas que 
trafegam pela redondeza, portanto 
é necessário atenção e paciência.

A construção das galerias, 
poços de visita e caixas de ligação 
exige escavações profundas e a 
remoção da cobertura asfáltica em 
diversos pontos – especialmente 
nas ruas Macapá e Guaporé, pró-
ximo do antigo Completo Polies-
portivo, e agora na Ângelo Moreira 
– chegando à Praça Odete Mossu-
runga. “A obra eliminará o sério 
problema de alagamento registrado 

Duplicação PR-489
O prefeito Celso Pozzobom lembrou que as galerias estão no pacote de 

serviços da duplicação da PR-489, que vai dar lugar à Avenida Ivo Shizuo 
Sooma. “Primeiro faremos as galerias, depois as obras estruturais e por fim 
a pavimentação. Neste trecho, serão mais de 30 mil m² de asfalto novo, 20 
mil m² de recapeamento e 4.600 metros de galerias pluviais, além de meio-
-fio e sarjeta. O investimento é de quase R$ 7,5 milhões, em parceria com 
o governo do Estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

(Sedu)”, informou o prefeito.
Paralela à nova avenida, o município também executa obras de urbanização na 

Avenida Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, desde a rua Tomé de Souza (final da Ave-
nida Brasil) até o trevo do Gauchão, na PR-323 – saída para Guaíra. O trecho está 
ganhando galerias pluviais, novos pontos de pavimentação (1.450 m²), quase 30 

mil m² de recapeamento asfáltico, 1.730 m² de galerias, além de calçadas, meio-fio 
e sarjeta. Nesse trecho serão investidos R$ 1.997.040,88 e prazo de execução 240 

dias. As duas obras são realizadas pela Sotram Construtora e Terraplanagem.

na baixada das avenidas Guana-
bara, Brasil e Parigot de Souza, 
próximo do Colégio Estadual Bento 

Mossurunga”, lembra o secretário 
de Obras, Planejamento Urbano e 
Projetos Técnicos, Isamu Oshima.

Transtornos temporários
Após visitar as obras, na tarde 

desta segunda-feira, o secretá-
rio disse que os transtornos são 
temporários. “Os operários estão 
escavando as ruas com cuidado, 
por conta das redes de água, 
esgoto e comunicação (telefone 
e fibra óptica), que cruzam com a 
tubulação em vários pontos. Por 
isso é necessário muito cuidado e 
atenção, além de um pouco mais 
de tempo. Contamos com a com-
preensão dos moradores e moto-
ristas. À medida que a tubulação 
e concluída, as ruas serão recupe-
radas”, assegurou Isamu Oshima.

A construção das galerias, poços de visita e caixas de ligação exige escavações profundas e a remoção da 
cobertura asfáltica

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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

ECOSPORT 2.0 XLS AT .......................10/11 ................... PRETO ...................COMPLETO .................................................................................................... R$ 32.900,00
COBALT 1.4 LT ...................................17/17 ................... PRATA ..................COMPLETO .................................................................................................... R$ 46.900,00
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 LT TURBO ...................18/18 ...................BRANCO ...............COMPLETO, AUT, COURO ............................................................................... R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ...............16/17 ...................VERMELHO ...........COMPLETO, AUT, COURO ............................................................................... R$ 84.900,00
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 1.4 ACTIV ..................................16/17 ...................VERMELHO ...........COMPLETO .................................................................................................... R$ 49.900,00
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
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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

ESCOLA DE MUSICA UMUA-
RAMA S/C LTDA, com sede e foro 
na cidade de Umuarama – PR, na 
Rua Curitiba, 4504, Zona V, CEP 
87504-060, Cadastro municipal 

nº 16940 torna público o EXTRA-
VIO de seu Alvará Municipal   nº. 
19347/1990, sendo assim o mesmo 

torna - se sem valor.
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Acusada de envenenar crianças 
pega 30 anos de cadeia

Policiais militares de Goioerê 
prenderam na tarde de ontem (10) 
uma moradora de Goioerê acusada 
de matar uma criança e atentar 
contra a vida de outra no ano de 
2009. Ela foi condenada a 18 anos 
pela morte de uma das crianças.

O crime aconteceu em junho de 
2009 no Jardim Universitário. As víti-
mas eram duas crianças (uma delas 
com um ano de idade e outra com 2 
anos) que eram vizinhas da acusada.

A mãe das meninas pediu para que 
a acusada cuidasse das filhas tempo-
rariamente e, foi quando permaneceu 
sozinha com as crianças, que envene-
nou as mamadeiras. Uma das meni-
nas (de um ano de idade) não resistiu 
e morreu. A irmã sobreviveu, pois foi 
socorrida em tempo.

Conforme denúncia feita pelo 

Ministério Público, a acusada teria 
praticado o ato por querer se vingar 
da mãe das meninas, após ter supos-
tamente descoberto uma traição do 
marido. Segundo a acusada, uma das 
crianças, seria fruto do relacionamento 
extraconjugal de seu marido com a vizi-
nha e mãe das meninas.

O MP sustentou que não havia 
dúvidas da culpa da acusada, 
pedindo sua condenação por homi-
cídio de uma das crianças e pela 
tentativa de assassinato da outra. 
A acusação é de homicídio qualifi-
cado por motivo torpe.

A acusada chegou a ficar presa, 
mas estava em liberdade condi-
cional usando tornozeleira eletrô-
nica. Seu mandado de prisão foi 
expedido e cumprido por policiais 
militares de Cruzeiro do Oeste. A 

acusada foi levada à Delegacia de 
Polícia de Goioerê, colocado atrás 
das grades e permanece agora à 
disposição da Justiça.

PM de Cruzeiro do Oeste deteve acusada em 
Goioerê. Mulher foi colocada á disposição da Justiça

DIVULGAÇÃO

Mais de 60 bairros sem água
A Sanepar informa que a Prefei-

tura realiza manutenção nas galerias 
pluviais na próxima quinta-feira (13) 
e, para a realização dos trabalhos, 
a empresa vai interromper o abas-
tecimento a partir das 5h30 da 
madrugada entre os bairros Arco Íris, 
Ouro Branco, Sonho Meu, Grevilha 
Empresarial, Acácia, Aeroporto, Aero-
porto II, III e IV, Alvorada, Bela Vista, 

Bourbon, Colibri, Jardim dos Viveiros, 
Ipanema, Ipê, Jaborandy, Kennedy, 
Monte Carlo, Novo Milênio, Oriente, 
Ouro Branco I, Pérola, San Fernando, 
San Lourenço, San Martin, San Mar-
tin II, São Rafael, Topázio, Tropical, 
Tropical II, Tupi, União, Universitário, 
Veneza, Veneza II, Alto da Boa Vista, 
Alto da Glória, Colorado, Império 
do Sol II, Janina, Pimentel, Parque 

Caiuá, Parque Daniele, Parque Indus-
trial II, Parque Irani, San Remo I e 
II, Santiago, Taruma, Vitória Régia, 
Artur R Ramires, Parque Industrial, 
Novo Horizonte, Parque Industrial 
Ver. Sebastião, Parque Industrial 3A, 
Res. Industrial, Belo Monte, Itália II, 
Viena I, II e III, Itália e Belo Horizonte. 
O abastecimento deve se normalizar, 
gradativamente, após às 15h.
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