
Vereadores fazem 
audiência para discutir 
assuntos relacionados 
ao saneamento básico
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UMUARAMA

Líder do contrabando
está preso no Paraguai
Na ação desencadeada pela Polícia Federal foram cumpridos mandados judiciais para 
desencadear uma grande organização criminosa envolvida com o contrabando de cigar-
ros. Líder está preso no Paraguai e pessoas que integram o segundo escalão da fac-

ção foram capturadas em Umuarama. l Pág. 10

Mulher acusada de 
decepar o pênis do 
irmão adolescente acaba 
presa pela PM em Iporã

PÁGINA

11
Deputados da Frente 
do Noroeste na Alep 
pedem urgência na 
recuperação da PR-323

PÁGINA

12

ALEX MIRANDA

Tráfico
Um garoto de apenas 13 anos 
foi apreendido pelo Rotam da 
PM de Umuarama no Parque 
Industrial com toda esta droga 
(foto). Ele foi abordado na 
tarde de ontem (11) durante 
um patrulhamento de rotina 
pelo bairro. O jovem disse que 
estava com a droga há 5 dias. 
Além da grande quantidade de 
cocaína e maconha, também 
foi apreendida a quantia de R$ 
772 em dinheiro proveniente 
do tráfico.
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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08 09 17 22 24 34 35 
43 49 52 56 57 58 67 

75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

Quarta

  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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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

A educação brasileira passa por um profundo processo de transfor-
mação com a implantação da nova Base Nacional Comum Curricular. 
Precisamos estar prontos para esse processo, ajudar nossos professores a 
fazer essa transição e oferecer aos alunos ensino de qualidade e alinhado 
com os novos tempos. Para cumprir essa missão, precisamos enxergar 
a educação do futuro levando em conta três aspectos importantes: segu-
rança, pertinência e experiência.

O acesso às ferramentas tecnológicas que facilitam o consumo e a 
propagação do conhecimento já chegou a todas as camadas sociais. A 
tecnologia não é mais vista como uma barreira para o conhecimento. E 
seu uso começa cada vez mais cedo. 

Quando permitimos que alunos, a partir dos 6 ou 7 anos, se aventu-
rem em busca de conteúdo na internet é o mesmo que deixarmos esses 
estudantes atravessarem sozinhos uma avenida enorme e movimentada 
sem levá-los pela mão. Como educadores, temos a responsabilidade de 
guiá-los, oferecendo um aprendizado seguro e de qualidade. Essa segu-
rança só será garantida com conteúdos confi áveis, produzido por fontes 
que saibam aliar tradição e inovação.

Em momentos de transição, com a grade curricular sofrendo altera-
ções, os responsáveis por gerar conteúdo devem ter em mente que os 
temas e os materiais propostos devem ser pertinentes, perfeitamente 
alinhados com o momento e o novo perfil de estudante que temos em 
sala de aula. 

O mundo mudou, a forma de ensinar e interagir com o conhecimento 
também mudou. Os conteúdos que os alunos precisam aprender devem 
fazer sentido para eles. É preciso atribuir a esses materiais um signifi cado 
prático, para que eles consigam responder “para que” estão aprendendo 
aquilo, a fi m de que estabeleçam vínculos entre escola e vida, enxerguem 
a relação entre conteúdos de diversas disciplinas e, com isso, aprendam, 
percebendo que a escola tem sentido.

Para cumprirmos de fato nossa missão, precisamos encarar o grande 
desafi o que é promover uma experiência capaz de envolver o estudante. 
Estamos diante de uma nova geração de alunos, que aprendem de forma 
muito diferente de como se aprendia dez anos atrás. É preciso entender a 
dinâmica dessa nova geração para organizar a aprendizagem de maneira 
que os estudantes se sintam incluídos e se identifi quem com os propósitos 
da escola, se envolvendo com o conteúdo.  

Os três pilares do aprendizado

Ministro do 
STF (Supremo 

Tribunal 
Federal) 

Marco Aurélio 
sobre vazamentos 

de conversas entre o 
ministro Sergio Moro 
e o procurador Deltan 
Dallagnol durante tra-
balhos da força-tarefa 

da Lava Jato. 

“Todos nós somos 
contra a corrup-
ção, mas não o 

combate a ferro e 
fogo, porque aí é retro-

cesso do Estado democrá-
tico de direito”.

DIVULGAÇÃO

Cleia Farinhas é gerente pedagógica da Editora Positivo
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CPI da JMK
Foi apresentado no início da semana na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), o plano de trabalho da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga 
contratos da empresa JMK na manutenção da frota de 17 
mil veículos oficiais que atendem o Governo do Estado.

Audiência 
Pública

Vereadores de Umua-
rama convidam a comuni-
dade para uma audiência 
pública que acontecerá 
na Câmara Municipal e 
irá tratar de assuntos 
referentes ao sanea-
mento básico na cidade. 
De acordo com os par-
lamentares, serão dis-
cutidos três assuntos. 
Um deles a respeito 
coquetel de agrotóxicos 
lançados nas águas de 
Umuarama (fato desco-
ber to através de uma 
pesquisa do Sisagua 
(Sistema de Informa-
ção de Vigilância da 
Qualidade da Água para 
Consumo Humano) . 
Outro tema que será 
apresentado na reu-
nião será a contamina-
ção do Rio pinhalzinho, 
fato que inclusive está 
sendo investigado pelo 
Ministério Público, a 
pedido dos vereadores 
Ana Novais, Jones Vivi, 
Deybson Bitencour t e 
Mateus Barreto (mes-
mos que convocaram 
tal audiência pública).

Um dos temais mais 
esperados para discus-
são é sobre a renovação 
do contrato com a Com-
panhia de Saneamento 
do Paraná (Sanepar) com 
o município. a audiência 
pública acontece no dia 
27 de junho.

RENOVAÇÃO 
CONTRATUAL

Desde 2017, o pre-
feito Celso Pozzobom 
está em negociação com 
a Sanepar para a renova-
ção do contrato. No início 
daquele ano ele chegou a 
receber em seu gabinete 
representantes da Com-
panhia e vereadores 
para o início das trata-
tivas. O intuito é subs-
tituir o antigo contrato 
de concessão, já ven-
cido e prorrogado com 
a aprovação da Câmara 
de Vereadores.

A empresa é respon-
sável pela prestação 
de ser viços de abas-
tec imento de água, 
coleta e tratamento de 
esgotos no município. 
Na ocasião forma ava-
liados termos do con-
trato, investimentos 
e obras necessárias 
visando melhorar o ser-
viço para a população. 
“Há problemas que pre-
cisam ser discutidos e 
resolvidos e este é o 
momento de avaliar a 
qualidade do ser viço 
e def in i r  melhor ias. 
Teremos vár ias reu -
n iões até o pro jeto 
ser delineado e sub-
metido à apreciação e 
votação na Câmara de 
Vereadores”, resumiu 
o prefeito.

Crimes
A JMK é investigada pela Polícia Civil, desde 28 de 
maio, por crimes praticados por empresários, em 
valores que podem chegar a R$ 125 milhões de 
prejuízo aos cofres públicos. O esquema envolveria a 
falsificação e adulteração de orçamentos de oficinas 
mecânicas que faziam a manutenção dos 17 mil 
veículos oficiais do Estado. O contrato com o governo 
foi firmado em 2015.

Delegado ‘Peça Chave’
De acordo com o relator da CPI, deputado Delegado 
Jacovós (PR), o próximo passo será a convocação do 
chefe da Operação Peça Chave, deflagrada pela PC 
em maio, Alan Flore, responsável pela Divisão de 
Combate à Corrupção. “Na sequência, vamos chamar 
a secretária de Administração que assinou o contrato 
com a JMK”, afirmou, referindo-se à ex-secretária de 
Estado da Administração e Previdência entre 2013 e 
2016, Dinorah Nogara.

Requerimentos
O grupo, presidido 
pelo deputado Soldado 
Fruet (PROS) aprovou 
requerimentos 
para a obtenção de 
documentos relativos à 
JMK e convocações de 
secretários, delegados 
e diretores à época 
da vigência destes 
contratos. “Foi pedida 
a documentação dos 
contratos entre a 
empresa e o governo 
e após a análise deste 
material será iniciada a 
fase de convocações”, 
explicou o presidente 
Fruet.

Investigação
Contratos firmados que 
ligam o governo à JMK 
durante o tempo da 
prestação dos serviços, 
serão analisados pela 
Comissão. O presidente 
propôs o dia 2 de 
julho como data para 
a próxima reunião. 
O grupo aprovou 
requerimentos de 
acesso aos autos da 
ação cautelar contra a 
empresa, processos no 
Tribunal de Contas (TCE/
PR) e cópia do contrato 
social e eventuais 
alterações na Junta 
Comercial do PR.
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Detectores de metais
O deputado 
Ademar Traiano 
(PSDB), presidente 
da Assembleia 
Legislativa, 
espera agilidade 
na tramitação 
do projeto de lei 
de sua autoria 
que prevê a instalação de detectores 
de metais nas escolas do Paraná para 
prevenir ataques armados contra os 
alunos e professores. “Estou contribuindo 
com a segurança nas escolas. O projeto 
tramita em comissões, aguardo a 
aprovação, para submetê-lo ao voto no 
plenário com a maior rapidez. Imagino 
que possa votar isso ainda nesse primeiro 
semestre”, disse Traiano.

PSL vai de Lobato
O presidente nacional do PSL, deputado 
Luciano Bivar (PE), anunciou o 
advogado Cássio Lobato como pré-
candidato na disputa da prefeitura 
de Foz do Iguaçu em 2020. “O ano 
de 2020 é uma prévia para 2022 e é 
fundamental a participação do Lobato 
nesse processo. Eu tenho a absoluta 
certeza que o povo de Foz do Iguaçu 
estará bem nessa corrente com o 
Lobato que vai caminhar em benefício 
não só de Foz do Iguaçu mas também 
do Brasil como um todo”, disse Bivar.

Grade de cerveja
O deputado Sargento Fahur (PSD-PR) 
prometeu uma grade de cerveja ao 
governador do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel (PSC), se a polícia carioca continuar 
matando bandidos no Estado. “Ele 
(Witzel) foi denunciado na ONU porque 
a polícia do Rio de Janeiro está matando 
muito. Então ele já ganhou uma grade 
de cerveja. Enquanto estiver matando 
vagabundo pode ter certeza quando 
chegarem na casa de vocês vão pensar, 

o sargento Fahur lá no Paraná ou em 
Brasília, está dormindo feliz, porque lugar de 
vagabundo é no mármore do inferno não 
infernizando as pessoas de bem”.

Greca antecipa 13º
O perfeito de Curitiba, Rafael Greca 
(DEM) anunciou o pagamento da primeira 
parcela do 13º salário dos servidores 
municipais. “No próximo dia 19 serão 
depositados R$ 121 milhões da 1ª parcela 
do 13º salário de 31 mil servidores 
ativos e 17 mil inativos e pensionistas 
da prefeitura. Mantemos a prática de 
antecipar o pagamento como forma 
de cooperar com o comércio da cidade 
e, principalmente, com as famílias dos 
nossos valorosos servidores”, disse Greca.

Plano de trabalho
O presidente da CPI da JMK, deputado 
Soldado Fruet (Pros), apresentou o plano 
do trabalho da comissão que vai investigar 
o desvio de recursos na manutenção da 
frota de 17 mil veículos que atendem o 
Estado. Fruet aprovou requerimentos 
para a obtenção de documentos da JMK 
e convocações de secretários, delegados 
e diretores estaduais. “Foi pedida a 
documentação dos contratos entre a 
empresa e o governo e após a análise 
deste material será iniciada a fase de 
convocações. São contratos firmados 
entre o Estado com a empresa, o que liga 
o governo à JMK durante todo o tempo 
em que ela prestou este serviço”, afirmou. 
 

Safra de grãos
A Conab indica que a produção de grãos 
no Brasil pode chegar a 238,9 milhões de 
toneladas, um crescimento de 4,9%, ou 
seja, 11,2 milhões de toneladas a mais na 
comparação com a safra de 2017/2018. 
O levantamento aponta também para 
o crescimento da área plantada, que 
deve ficar em 62,9 milhões de hectares, 
aumento de 1,9% em relação à safra 

anterior. “Os maiores aumentos de 
área identificados são de soja, 672,8 mil 
hectares, milho segunda safra, 795,3 mil 
hectares e algodão, 425 mil hectares”. 

Obras paralisadas
Levantamento do TCE aponta que o 
Paraná tem 137 grandes obras públicas 
em 72 cidades que se encontram 
paralisadas. Mesmo sem conclusão, esses 
projetos, com orçamento total de R$ 
691,2 milhões, já consumiram 43,9% dos 
recursos previstos. Foram consideradas 
para o levantamento apenas obras com 
custo individual superior a R$ 1,5 milhão.

Via do Leite
O deputado Wilmar Reichembach (PSC) 
lembrou da tribuna da Assembleia 
Legislativa que a partir de amanhã 
(quarta-feira, 12) até sábado, 15, 
Francisco Beltrão vai sediar a 8ª 
edição da Via Tecnológica do Leite. 
A Via acontece a cada dois anos e se 
tornou um dos principais encontros do 
setor leiteiro e que reúne produtores, 
agrônomos, veterinários, zootecnistas 
e técnicos. A produção de leite no 
Sudoeste se tornou o sustentáculo 
das pequenas propriedades, gerando 
renda e oportunidades para as famílias 
rurais, com participação expressiva na 
economia da maioria dos municípios. 
 

Greve
O deputado Professor Lemos (PT) 
alerta que Fórum das Entidades 
Sindicais do Paraná já deliberou uma 
greve dos servidores estaduais a 
partir do dia 25 de junho, caso não 
consigam uma resposta ao impasse 
do pagamento da reposição salarial 
do funcionalismo público.

Só pedidos
Os deputados Tiago Amaral (PSB) e 
Requião Filho (MDB) abriram os arquivos 
de mensagens para mostrar pedidos de 
eleitores. Entre os pedidos estão: 
“amanhã vence meu aluguel, você 
tem dinheiro para me emprestar?”; 
“queria saber se é possível conseguir 
uma cirurgia para mim”; “queremos 
uma televisão e um DVD”; “A 
passagem tá muito cara e eu preciso 
muito da sua ajuda pra pagar minha 
ida pra Portugal”.



05ESPLANADAUMUARAMA, 12 DE JUNHO DE 2019

No rastro
A Polícia Federal escalou seus 
melhores peritos de tecnologia 
e delegados e já está atrás de 
quem violou os dados do celular 
do procurador Deltan Dallagnol 
ou do ministro da Justiça, Sergio 
Moro. Há suspeita de hacker, 
arapongagem profissional ou 
pessoa próxima que teve acesso 
e quis lucrar com as informações. 
Tudo é levado em conta. Até uma 
possível conexão com a escuta 
ambiental instalada debaixo da 
mesa do então ministro Joaquim 
Barbosa, do STF, descoberta 
desativada pelo sucessor no 
gabinete, ministro Luís Roberto 
Barroso, conforme a Coluna 
revelou em 2015. Barbosa, como 
se sabe, foi relator da AP 470, o 
Mensalão do PT, e incomodou 
muitos poderosos. 

Aliás...
... os peritos da PF são elogiados 
pelo FBI e pela Interpol, e fazem 
intercâmbios constantes - para 
ensinar também. As próximas 
semanas serão dignas de script de 
filme de ação.

Pergunte aos russos
A empresa que criou o Telegram 
alega que o aplicativo é inviolável, 
mas indicou que terceiros podem 
ter tido acesso aos celulares. Cresce 
a teoria de que um deles vacilou.

Leite derramado
O Palácio se mobiliza para 
apresentar uma emenda ao 
Código Penal que endureça penas 
contra crimes de invasão de 
aplicativos de celular e divulgação. 
A lei está defasada. 

Guerra milenar...
A presidência da Câmara Federal 
cancelou sessão solene em 
homenagem ao Dia de Jerusalém 
que a comunidade árabe em 
Brasília faria hoje na Casa, a 
pedido do deputado Evandro 
Roman (PSD-PR). A direção 
da Câmara informou à Coluna 
apenas que “será realizada em 
momento oportuno”, mas fontes 
informam que foi forte a pressão 
de judeus amigos do Governo 
contra a sessão. 

... na Câmara
Participariam os embaixadores 
do Estado da Palestina e do 
Irã no Brasil. Como notório, o 
presidente Jair Bolsonaro decidiu 
abrir um escritório diplomático 
da Embaixada do Brasil em Israel 
na cidade de Jerusalém, em 
homenagem aos judeus - que 
disputam com os palestinos a 
milenar cidade como sua capital. 

Muro jurídico
Caso o ministro da Justiça, Sergio 
Moro, queira se afastar da política 
para advogar, terá um paredão 
regimental pela frente, para 
conseguir a eventual carteirinha 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil. É que a OAB aprovou, ano 
passado, um provimento que 
dá condições da entidade de 
barrar o ingresso de quem tenha 
desrespeitado prerrogativas.

Revelações
Moro é suspeito de prevaricação 
como juiz federal ao se meter a dar 
recados e orientações à Força-Tarefa 
da Lava Jato, conforme revelado 
pelo site The Intercept.

Pior cenário
A fragilidade de Sergio 
Moro hoje é tudo o que a 
criminalidade queria. Lula da 
Silva, com todas as provas 
contra ele, sai de inocente; os 
bandidos do Congresso travam o 
pacote anticrime do ministro; os 
bandidos da Lava Jato ganham 
fôlego e argumentos para deixar 
o então juiz sob suspeição; 
e o caso ameaça tirar Sérgio 
Moro do STF - onde uma turma 
de togados adora censurar e 
perseguir jornalistas.

Dia dos Namorados
O Portal Sugar Mommies ofereceu 
assinatura Platinum vitalícia 
para a ministra dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, tentar 
arrumar um par. Vai economizar 
mensalidade é de R$ 799. 
Recentemente, ela revelou que 
procurava um amor. 

Crianças do Brasil
Dados do Ministério Público do 
Trabalho: nos últimos quatro 
anos, foram registradas 21.551 
denúncias de exploração do 
trabalho infantil no País.

Fazendeiros na rota
Os ruralistas derrubaram 
o presidente da Funai, 
Franklimberg de Freitas, general 
da reserva e homem mais sério 
e competente que a entidade 
teve nos últimos anos.
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Governadores apresentam 
condições para reforma

Os 25 chefes de governos 
estaduais que par ticiparam da 
5ª Reunião do Fórum de Gover-
nadores condicionaram o apoio 
à reforma da Previdência à 
exclusão, no texto final da maté-
ria, dos pontos relativos à previ-
dência rural, ao BPC (Benefício 
de Prestação Continuada), à 
desconstituicionalização e rela-
tivo à criação de um regime de 
capitalização do benefício.

Alguns governadores disseram 
que o apoio dependerá, ainda, da 
inclusão de pontos relativos à redu-
ção, de 60 para 55 anos, da idade 
mínima para a aposentadoria de pro-
fessoras, e a eliminação de alguns 
privilégios dado a policiais militares.

Na avaliação do governador 
de São Paulo, João Doria, a reu-
nião foi positiva. “O relator se 
mostrou sensível aos pontos 
apresentados pelos governado-
res, que se manifestarão favo-
ravelmente [à reforma] caso 
esses pontos sejam analisados 
e incorporados pelo relator no 
texto final”, disse Dória.

Ele reforçou que a manutenção 
de estados e municípios é ponto de 
consenso entre os governadores. 

Os governadores vão aguar-
dar a reunião de bancadas, a 
proposta do relator e o encami-
nhamento para confirmar que 
as sugestões por eles apresen-
tadas serão consolidadas pelo 

relator da matéria.
Dos 27 governadores, 25 

estavam presentes na reunião 
que contou com a par ticipação 
do presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia; do pre-
sidente da Comissão Especial da 
Reforma da Previdência, Marcelo 
Ramos; do relator do projeto, 
Samuel Moreira (PSDB-SP); e do 
Secretario Especial de Previdên-
cia e Trabalho, do Ministério da 
Economia, Rogério Marinho.

Os únicos estados que não 
foram representados por seus 
governadores foram o Amazonas 
e o Maranhão. O próximo encontro 
de governadores foi marcado para 
o dia 6 de agosto.

Total de famílias endividadas subiu 
para 63,4% em maio, diz CNC

Cai general da Funai

O percentual de famílias endi-
vidadas no País ficou em 63,4% 
em maio. Segundo dados divul-
gados ontem (11) pela CNC (Con-
federação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo), a 
parcela de famílias endividadas 
é superior à registrada em abril 
(62,7%). Essa é a quinta alta 
consecutiva do indicador nesse 
tipo de comparação.

A parcela dos endividados tam-
bém cresceu na comparação com 
maio do ano passado, quando foi 
registrada uma taxa de 59,1%.

O percentual de famílias ina-
dimplentes, isto é, com dívidas 
ou contas em atraso, ficou em 
24,1%, acima dos 23,9% de abril 

deste ano, mas abaixo dos 24,2% 
de maio de 2018.

Já as famílias que não têm 
condições de pagar suas con-
tas ou dívidas somam 9,5%, 
o mesmo percentual de abril, 
mas abaixo dos 9,9% de maio 
do ano passado.

O percentual de famílias 
que se consideram muito endi-
vidadas caiu para 12,9%. Em 
abril, eram 13% e, em maio, 
13,4%. A maior par te das dívi-
das (78,6%) se refere a car-
tões de crédito. O tempo médio 
de comprometimento com dívi-
das chega a sete meses e o 
tempo médio com pagamento 
em atraso é de 62,9 dias.

O presidente da Funai (Funda-
ção Nacional do Índio), o general 
Franklimberg Ribeiro de Freitas, foi 
exonerado do cargo ontem. Franklim-
berg, que estava havia menos de 
cinco meses no cargo, passou a ser 
alvo de pressão de ruralistas lide-
rados pelo secretário de Assuntos 
Fundiários do Ministério da Agricul-
tura, Luiz Antonio Nabhan Garcia. O 
general disse que a Funai continua a 
ser alvo de interesses sem nenhuma 
relação com a causa indígena e que 
estes, mais uma vez, prevalecem 
no caminho da autarquia ligada ao 
Ministério da Justiça. “A realidade 
é que, infelizmente, assessores do 
presidente da República que pensam 
que conhecem a vida e a realidade 
dos povos indígenas têm asses-
sorado muito mal o presidente da 
República”, disse Franklimberg em 
entrevista ao “Estado”, sem citar o 
nome de Nabhan.
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Comissão aprova crédito 
extra de R$ 248,9 bilhões

Após acordo entre os partidos e 
o governo federal, a CMO (Comis-
são Mista de Orçamento) aprovou 
nessa terça-feira (11) o projeto de 
crédito suplementar que concede 
ao Executivo autorização para qui-
tar, por meio de operações de cré-
dito, despesas correntes de R$ 
248,9 bilhões. O PLN 4/19 segue 
para votação, ainda nesta tarde, 
dos deputados e senadores em 
sessão do Congresso Nacional.

Segundo a equipe econômica do 
governo, a autorização do Congresso 
para o crédito extra é fundamental 
para garantir o pagamento de sub-
sídios e benefícios assistenciais, 
sem descumprir a chamada regra 
de ouro, que impede o governo de 
se endividar para pagar despesas 
correntes, como salários.

O relator da proposta na CMO, 
deputado Hildo Rocha (MDB-MA), 
votou pela aprovação. O parla-
mentar rejeitou duas emendas, 

mas elevou em R$ 80 milhões 
o repasse ao Pronaf (Programa 
Nacional de For talecimento da 
Agricultura Familiar), cancelando o 
mesmo valor em subvenções.

ACORDO
Para viabilizar a votação do 

parecer na comissão, a líder do 
Governo no Congresso, deputada 
Joice Hasselmann (PSL-SP), anun-
ciou que, com o acordo, o governo 
retomará repasses de R$ 1 bilhão 
para o Programa Minha Casa, 
Minha Vida; de R$ 330 milhões 
para bolsas de pesquisa científica; 
e de R$ 550 milhões para obras da 
transposição do Rio São Francisco.

Outro ponto reivindicado pelos 
congressistas, e garantido pelo 
acordo, segundo Joice Hassalmann, 
vai assegurar que as universidades 
e os institutos federais tenham R$ 1 
bilhão liberados e, assim, não corre-
rão risco de ter as atividades básicas 
suspensas neste ano.

Apesar da aprovação do pare-
cer de Hildo Rocha, os partidos 
de oposição PT e PCdoB apoiaram 
o voto em separado do senador 
Angelo Coronel (PSD-BA), que pre-
via um montante menor, de R$ 
146 bilhões, para o pagamento 
de despesas do governo federal. 
Para o senador, a autorização de 
montante maior seria um “cheque 
em branco para o governo”.

Julgamento sobre 
prisão de Lula 
vai a plenário 

A Segunda Turma do STF 
(Supremo Tribunal Federal) decidiu 
nessa terça-feira (11) enviar para 
análise do plenário da corte o habeas 
corpus que pede a libertação daque-
les que foram presos com base em 
uma súmula do TRF-4 (Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região). Um desses 
presos é o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. 

Os ministros da turma enten-
deram que o tema é constitucional 
e que, portanto, deve ser decidido 
pelos 11 integrantes do Supremo, 
e não apenas pelo colegiado de 
cinco ministros. Não há data para 
essa análise no plenário. 

O habeas corpus contesta uma 
súmula do TRF-4 que torna auto-
mática a execução provisória da 
pena após uma condenação em 
segunda instância. O argumento 
é que a STF apenas autoriza, mas 
não obriga o cumprimento anteci-
pado da pena após uma decisão 
em segunda instância. 

Após o voto do ministro Ricardo 
Lewandowski, os ministros defende-
ram ainda que, a partir desse habeas 
corpus coletivo, o STF retome o jul-
gamento de três ações semelhantes 
que contestam a constitucionalidade 
da prisão antes de esgotados todos 
os recursos possíveis na Justiça. 
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Professoras homenageadas
Participaram da sessão ordi-

nária da última segunda-feira na 
Câmara Municipal de Umuarama, 
as professoras Marcia Tiago de 
Sá, diretora da Escola Municipal 
Jardim Birigui e Cristiane Gonçalvez 
da Escola Municipal Rui Barbosa. 
Elas foram homenageadas com 
votos de aplauso pela vereadora 
Maria Ornelas por suas importan-
tes iniciativas enquanto educado-
ras. Junto delas, estavam diversos 
alunos e equipe pedagógica.

Em nome da diretora Márcia Sá, 
fez uso da palavra a secretária da 
Escola Jardim Birigui, Carolina, 
que agradeceu a homenagem e 
salientou a importância do traba-
lho desenvolvido naquele estabe-
lecimento de ensino. Ela destacou 
a campanha realizada pela escola 
mediante o Projeto Ambiental ‘De 
pet para pet’, que conseguiu arre-
cadar cerca de sete mil garrafas 

Vereador quer instalar painéis
solares nos prédios públicos

O vereador Mateus Barreto 
(Cidadania) apresentou indicação 
na sessão ordinária da Câmara 
de Umuarama da segunda-feira 
(10), onde solicita a instalação 
de painéis solares nos prédios 
públicos do Município.

De acordo com a proposta, a 
solicitação é de que os painéis 
sejam instalados no prédio do 
Paço Municipal – sede da Prefei-
tura – e que depois sejam insta-
lados, de forma gradativa, nos 
prédios públicos onde estão 
localizadas as secretarias e 
autarquias municipais, pos-
tos de saúde, escolas, Cen-
tro Municipais de Educação 

Infantil e demais órgãos públi-
cos municipais.

“Nossa proposta busca aliar 
economia de recursos públicos 
e uso de energia limpa. A esti-
mativa é de economia de 50% 
ou mais na conta de energia dos 
prédios públicos municipais. O 
desenvolvimento sustentável 
é uma das bandeiras do nosso 
mandato e essa proposta está 
contemplada nesse conceito”, 
argumenta o vereador.

Caso seja aprovada pelo ple-
nário da Câmara, a indicação de 
Mateus Barreto será enviada ao 
prefeito Celso Pozzobom, que pode 
acatar ou não a proposta.

pets, num trabalho que envolveu 
alunos e a comunidade escolar.

Os votos de aplauso também se 
deram especialmente pela campa-
nha ‘De pet para pet’, que é parte 
do projeto e no dia 05 de junho, dia 

mundial do Meio Ambiente e junto 
com a Escola Birigui foram arreca-
das mais de sete mil garrafas, que 
posteriormente serão doadas para 
a Sociedade de Amparo aos Ani-
mais de Umuarama (Saau).

EDUCADORAS receberam votos de aplauso pela iniciativa

ASSESSORIA

 
DIVULGAÇÃO

MATEUS Barreto sugere a instalação dos 
painéis para economizar nos gastos com energia
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A Prefeitura de Umuarama publi-
cou ontem (terça-feira, 11), o edi-
tal de convocação 068/2019 cha-
mando pais ou responsáveis pelas 
crianças inscritas no Sistema Fila 
Única (conforme listagem) para que 
se dirijam à Secretaria Municipal 
de Educação, no Paço Municipal, 
para validação dos dados do cadas-
tro e encaminhamento para o CMEI 
onde almejam vaga para a Educa-
ção Infantil. Nesta 14ª convocação 
foram disponibilizadas 38 vagas – 
8 no Maternal 1, 15 no Maternal 2 
e mais 15 no Jardim.

O encaminhamento da matrícula 
será fornecido na quinta-feira, 13, 
durante o horário de funcionamento 
da Prefeitura (das 8h às 11h30 e 
das 13h30 às 17h30). Os pais 
devem observar o prazo e compare-
cer à Secretaria de Educação muni-
dos de documento pessoal com 
foto e de todos os documentos 
utilizados na inscrição da criança. 
Conforme o edital, quem não se 
apresentar no dia marcado perderá 

Secretaria de Educação faz
14ª chamada do Fila Única

o direito a vaga.
Serão consideradas nulas, sem 

responsabilidade para a Unidade 
Escolar e Secretaria Municipal de 
Educação, inscrições ao Fila Única e 
matrículas na rede municipal, efetua-
das com documentos falsos ou adul-
terados, ficando o responsável sujeito 
às penalidades previstas em Lei.

“Caso a vaga disponível em 
determinado CMEI não atenda às 

necessidades da família, o pai 
ou responsável poderá declinar, 
sem prejuízo de sua colocação na 
ordem cadastral, que se manterá 
inalterada até que a próxima vaga 
seja do seu interesse”, lembra a 
secretária da Educação, Mauriza 
Lima. A listagem com as vagas 
está disponível na Secretaria Muni-
cipal de Educação e no Facebook 
da Prefeitura de Umuarama.

Secretária 
Mauriza Lima 
lembra que o 
encaminhamento 
da matrícula 
será fornecido 
dia 13, no 
expediente da 
Prefeitura (das 
8h às 11h30 e 
das 13h30 às 
17h30)

DIVULGAÇÃO

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/19 859,25 0,75 6,2%
FARELO jul/19 314,40 1,00 9,4%
MILHO jul/19 427,75 12,00 21,6%
TRIGO jul/19 518,00 10,50 22,0%

Ações % R$
Petrobras PN +1,91% 27,16 
Vale ON +6,39% 51,43 
ItauUnibanco PN +0,49% 34,80 
Brasil ON +1,99% 52,90 
Sid. Nacional ON +5,68% 18,22 
Bradespar PN +5,58% 32,34

IBOVESPA: +1,53% 98.960 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 70,18 0,0% 9,0% 69,50
MILHO 28,33 0,0% 10,9% 28,00
TRIGO 46,21 0,0% -0,4% 46,50
BOI GORDO 149,66 -0,2% -1,5% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,54
Libra est. 0,7857
Euro 0,8835
Peso arg. 44,73

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,9% 3,8490 3,8500 -1,9%

PTAX  (BC) -0,3% 3,8658 3,8664 -1,9%

PARALELO -0,5% 3,8000 4,0900 -1,7%

TURISMO -0,5% 3,8000 4,0700 -1,7%

EURO -0,3% 4,3738 4,3760 -0,4%

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 11/06

Iene R$ 0,0356
Libra est. R$ 4,92
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.613,68 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 11/06 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 11/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 11/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 75,00 -1,3% 7,1%
SOJA Paranaguá 81,00 -1,8% 7,7%
MILHO Cascavel 32,00 -3,0% 3,2%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Líder do contrabando
está preso no Paraguai

A Polícia Federal deflagrou na 
manhã de ontem (terça-feira, 11) 
a Operação Contorno Norte, para 
prender líderes de organização 
criminosa especializada no contra-
bando de cigarros de origem para-
guaia. Foram detidos envolvidos 
com o segundo escalão da orga-
nização criminosa. “Os alvos prin-
cipais eram gerentes da organiza-
ção e pessoas seguiam as ordens 
dos líderes”, apontou o delegado 
Ricardo Hiroshi.

Cerca de 80 policiais federais 
cumpriram 20 mandados de pri-
são preventiva e 17 mandados de 
busca e apreensão, nas cidades 
de Nova Esperança, Guaíra, Umua-
rama, Alto Paraíso e Mundo Novo/
MS. Além disso, foram deferidos 
judicialmente o bloqueio de contas 
bancárias, o sequestro de bens 
imóveis e a apreensão de veículos 
vinculados aos investigados.

As investigações tiveram início 
em maio de 2016, depois que uma 
carreta carregada com cigarros 
contrabandeados colidiu contra um 
veículo onde estavam um casal e 

uma criança no Contorno Norte de 
Maringá, levando à morte a mulher.

As apurações permitiram iden-
tificar uma organização criminosa 
responsável pelo transpor te da 
carga contrabandeada. Foi consta-
tado que os cigarros eram introdu-
zidos em território nacional a partir 
de Salto Del Guairá, no Paraguai, 
utilizando uma rede de funcioná-
rios, olheiros, barqueiros, estiva-
dores e motoristas.

Durante os três anos de apura-
ção, a PF prendeu 204 membros 

da organização criminosa, rea-
lizou 130 flagrantes de contra-
bando, além da apreensão de 
156 caminhões e outros 60 veí-
culos utilizados nos crimes. Tam-
bém foram apreendidas cerca de 
105 mil caixas de cigarros, o equi-
valente a 52 milhões de maços. 
As mercadorias foram avaliadas 
em R$ 250 milhões pela Receita 
Federal, gerando aproximada-
mente R$ 360 milhões em tribu-
tos e multas.

Verificou-se ainda que grande 
parte das carretas utilizadas nos 
transpor tes ilícitos fur tadas ou 
roubadas, com posterior clonagem 
das placas em uma base Da orga-
nização que ficava instalada em 
Maringá. O grupo chegou a utilizar 
6.700 linhas telefônicas cadastra-
das em nome de terceiros para a 
prática dos crimes.

NA CADEIA
O líder do grupo foi preso há 

cerca de 40 dias em Assunção – 
PY e a PF já pediu sua extradição. 
Ele foi condenado a 36 anos de 
cadeia pelos crimes de contra-
bando e organização criminosa.

AGENTE da PF recolhendo dinheiro e documentos apreendidos durante a operação

DIVULGAÇÃO

Crimes
Os presos responde-
rão, na medida de suas 
responsabilidades, pelos 
crimes de organização 
criminosa, contrabando, 
receptação qualificada, 
adulteração de sinal 
identificador de veículo 
automotor, falsidade 
ideológica e corrupção 
ativa, bem como pelo 
homicídio culposo, 
lesão corporal culposa, 
abandono do local do 
acidente e favorecimento pessoal, quanto ao acidente que iniciou os trabalhos.

POLICIAIS federais cumpriram 20 mandados de prisão preventiva e 
17 mandados de busca e apreensão

TV CAIUÁ
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Acusada de decepar
pênis de irmão é presa
Uma mulher acusada de ter dece-

pado o pênis do irmão, de 13 anos 
foi presa em Iporã. Ela é mãe da 
garotinha de três anos que suposta-
mente teria sido estuprada pelo tio.

A prisão da mulher aconteceu na 
terça-feira (11) pela Polícia Militar. 
Ela foi recolhida à carceragem da 
Polícia Civil (PC) da cidade. O ado-
lescente que teria cometido o crime 
contra a filha da mulher presa, segue 
internado no hospital Cemil.

No depoimento dado pela mulher 
de 26 anos á Polícia Civil na segun-
da-feira (10), a mulher lamentou o 
ocorrido. “Ela demonstrou arrependi-
mento, mas disse que agiu sob forte 
emoção quando soube do ocorrido”, 
destacou o delegado responsável 
pelo caso, Thiago Soares.

Depois que foi ouvida, a mulher 
foi liberada, mas durante a manhã 

Laudo
O Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama afirmou ontem (11), que o resul-

tado do exame de lesão corporal e conjunção carnal da menina de 3 anos que pode 
ter sido estuprada pelo tio de 13 anos deve ser divulgado até a quarta-feira (12). Os 

resultados serão encaminhados à Polícia Civil de Iporã, que investiga o caso, para dar 
sequência ao inquérito. O fato aconteceu no sábado (8), em Francisco Alves.

de ontem seu mandado de prisão 
foi expedido pela Justiça e cum-
prido pela PM a pedido do Ministério 
Público. A acusada foi encaminhada 
à delegacia e colocada em uma cela 
separada das demais detentas.

O adolescente que teria estu-
prado a própria sobrinha de três 
anos em Francisco Alves ainda está 
sob cuidados médicos em Umua-
rama. O jovem teve o pênis dece-
pado e ainda não teve alta médica.

De acordo com a Polícia Civil 
a mãe do garoto confirmou aos 
investigadores que ele confessou 
o crime de estupro contra a sobri-
nha. “Por hora não está prevista 
a internação para cumprimento de 
medida socioeducativa. Ele deve 
responder por ato infracional por 
crime análogo a estupro de vulne-
rável”, informou o delegado.

Mulher detida 
por tráfico

A PM de Umuarama pren-
deu uma mulher de 24 anos 
na madrugada da terça-feira 
(11) por tráfico de drogas. 
Ela estava em um ônibus que 
seguia de Dourados/MS a 
Londrina. A abordagem acon-
teceu na estação rodoviária 
da cidade. Nas buscas, os 
PMs encontraram uma bolsa 
no bagageiro onde estava a 
droga. A proprietária foi des-
cober ta através do ticket de 
bagagem. Na Delegacia ela 
confessou que ganharia R$ 
4,5 mil para entregar a subs-
tância em Londrina.

DROGA apreendida pesou 24 quilos

DIVULGAÇÃO

A Polícia Rodoviária de Iporã 
apreendeu seis caixas com apare-
lhos celulares e relógios contra-
bandeados em um caminhão na 
noite da segunda-feira (10), 
durante fiscalização na PR-323. 
O veículo abordado foi um 
VX/10.160 de cor branca, 
propriedade de uma empresa 
privada e conduzido por um 
homem de 33 anos. A carga 
foi adquirida em Guaíra, mas foi 
levada pela PRE à Delegacia da 
Receita Federal.

DIVULGAÇÃO
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Árbitra de Goioerê 
estreia na Copa

A goioerense, Edna Alves 
estreou como arbitra na Copa do 
Mundo, no jogo entre Nova Zelân-
dia e Holanda. Edna foi auxiliada 
por duas bandeirinhas brasileiras, 
Neuza Back, de Santa Catarina e 
Tatiane Camargo, de São Paulo.

A partida foi de vitória para a sele-
ção holandesa venceu nos acrésci-
mos a Nova Zelândia, por 1 a 0.

Com a participação, Edna entrou 
na lista de árbitras brasileiras em um 
Mundial feminino 16 anos depois da 
conterrânea Sueli Tortura, represen-
tante do país em 2003.

A profissional de 39 anos, 
alcançou outro feito na carreira ao 
aptar o jogo masculino na Série A, 
entre CSA e Goiás.

Presente na arbitragem brasileira 

Marta pode jogar 
contra Austrália

A atacante Marta apareceu entre 
as jogadoras que treinaram na manhã 
desta terça-feira em Montepellier, na 
França, e deu indícios de que pode 
estar apta a atuar no próximo compro-
misso da Seleção feminina na Copa 
do Mundo, amanhã (13).

Ela foi a campo e treinou normal-
mente com bola junto do restante 
do grupo que foi reserva ou entrou 
durante a vitória contra a Jamaica, 
no domingo. Com a participação no 
treino, a camisa 10 provavelmente 
estará em condições de atuar nesta 
quinta-feira, às 13h, diante da Aus-
trália, que perdeu em sua estreia 
para a Itália. A situação do grupo 
C é liderança do Brasil, seguido de 
Itália, Austrália e Jamaica.

desde 2001, ela atuou como assis-
tente até 2014, quando decidiu se 
tornar árbitra. Ela comandou parti-
das da Copa São Paulo de Juniores, 
das Séries A2 e A3 do Paulista, da 
Série B do Brasileiro e também do 

Brasileirão Feminino da Série A1. A 
juíza, por sinal, apitou as duas últi-
mas finais da categoria e também 
tem no currículo a decisão de 2014. 
No ano passado, Edina arbitrou parti-
das das Séries C e D do Brasileirão.

EDINA Alves, primeira árbitra brasileira em uma Copa do Mundo de futebol

No último domingo (9), aconteceu no Bosque Uirapuru de Umuarama, o Circuito Muni-
cipal de Vôlei de Praia – 2ª etapa. Disputado nas categorias juvenil e infantil, o campeo-
nato contou com a participação de 25 duplas, de Umuarama, Douradina e Alto Piquiri.
As equipes vencedoras foram, Yasmin Saab e Ana Beatriz (feminino A), Vitória Lima 
e Maria Vitória (feminino B), Matheus Souza e Rógerio Junior (masculino A), Lucas 

Pangioni e Gustavo Lavagnini (masculino B).
De acordo com Alessandro, professor de vôlei da Secretária de Esporte e Lazer de Umua-

rama (Smel), o torneio contará com mais uma etapa, que está com data a ser definida.

AILTON CRUZ/CBF

DIVULGAÇÃO
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Santos e Corinthians no
intervalo da Copa América

O Brasileirão terá, neste meio 
de semana, a última rodada antes 
da paralisação para a Copa Amé-
rica. E nada melhor do que um clás-
sico para animar as torcidas. Às 
21h30, na Vila Belmiro, o Santos 
receberá o Corinthians.

O Peixe assumiu a vice-liderança 
da competição na última rodada, 
após vencer o Atlético-MG. Já o 
Timão, com um jogo a menos, caiu 
para o décimo lugar. Cinco pontos 
separam os rivais paulistas.

Fábio Carille tem um quebra-ca-
beça para montar hoje (12), quando 
o Corinthians encara clássico con-
tra o Santos com pelo menos cinco 
desfalques. Michel Macedo esta 
fora e o atacante Vagner Love é 
duvidas para o treinador.

Os dois jogadores sofrem com 
problemas musculares. Michel 
jogou apenas 18 minutos no 
sábado, contra o Cruzeiro, quando 
foi substituído por sentir dores no 

músculo posterior da coxa direita. 
Já Vagner Love ficou fora da última 
par tida, contra o Cruzeiro, por 
causa de dores na panturrilha.

Bruno Méndez, desta forma, 

está praticamente garantido em 
seu segundo jogo com a camisa 
do Corinthians. O uruguaio estreou 
justamente no lugar de Michel, no 
sábado, e teve bom desempenho.

SANTOS e Corinthians voltam a jogar na Vila após quase dois anos

DJALMA VASSÃO

O Futsal Umuarama sub-20, participou no último 
final de semana (7 a 9), em Paranavaí, do Cam-
peonato Paranaense Categorias de Base. Pelo 
grupo F, enfrentou na estreia a equipe da casa, 
o São Lucas/Cresol Paranavaí. O jogo ficou no 
empate em 2 a 2.
O segundo jogo dos umuaramenses aconteceu no 
sábado (8), contra a equipe de Sarandi, o placar 
novamente ficou no 2 a 2.
O último jogo – para finalizar a primeira etapa da 
competição –, aconteceu no domingo (9), onde 
os jovens de Umuarama encararam o Iate Clube de 
Londrina, sendo derrotados por 3 a 1.
Com os resultados o time da Capital da Amizade está 
na 3ª colocação do grupo e em 14º lugar na geral.
A próxima etapa do campeonato acontece nos 
dias 9, 10 e 11 de agosto. O local ainda 
será definido.

AFSU
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extra bucal, e é zoado pelos colegas. Marcelo 
pede aos alunos que criem programas de TV 
de diferentes gêneros. Waldisney desconfi a de 
que os supostos membros da equipe de reforma 
na casa de Arlete estejam procurando algo.

TOPÍSSIMA 
Zumbi reclama da acusação de Rafael. 

Ele sugere que o fi lho do reitor procure outro 
estudante para conseguir pistas sobre a overdose 
de Gabriela. Edison fi ca tenso. Antonio descobre 
que pagaram pelo conserto de seu táxi. Isadora 
se desespera durante um teste para televisão. 
Rafael fi nge estar procurando o Veludo Azul 
para conseguir informações com o estudante 
indicado por Zumbi. Gabriela recebe a visita de 
Carlos em sua casa. Mariinha se surpreende ao 
ver o professor e questiona sua presença. 

JEZABEL 
Queila diz a Elias que não para de se sur-

preender com a abundancia do azeite e da 
farinha que nunca acaba. Queila aproveita e 
pergunta para Elias porque ele não pede ao 
seu Deus que acabe com a seca, pois o povo 
está morrendo em Samaria. Elias responde que o 
povo só reconhece a Deus quando está sofrendo. 
Jezabel sentada na sala do trono manda chamar 
Phineas. Acabe ainda no leito. Jezabel diz a Phi-
neas que quer redecorar o palácio com estatuetas 
de Baal e Aserá. Phineas fi ca maravilhado.  

desconfi a do comportamento de Lyris. Régis 
contrai dívidas de jogo e sofre ameaças. Ellen 
conversa com Maria da Paz sobre Régis. Már-
cio sonda Abel sobre seus sentimentos por Brit-
ney. Antero comunica a Eusébio que encontrou 
dois homens que podem ser seu pai. 

 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Eric e Hugo acusam João de ter trazido 

os marginais para o colégio, Filipa o defende. 
Kessya grava o comercial Fios Maravilha. Fin-
gindo ser da equipe de reforma, 3 homens 
vasculham a casa de Arlete, que não des-
confi a da armação. Lindomar se lembra de 
um envelope entregue por Ciro antes de sua 
morte. Vini chega à escola com um aparelho 
extra bucal, e é zoado pelos colegas. Marcelo 
pede aos alunos que criem programas de TV de 
diferentes gêneros. Waldisney desconfi a de que 
os supostos membros da equipe de reforma na 
casa de Arlete estejam procurando algo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Eric e Hugo acusam João de ter trazido 

os marginais para o colégio, Filipa o defende. 
Kessya grava o comercial Fios Maravilha. Fin-
gindo ser da equipe de reforma, 3 homens 
vasculham a casa de Arlete, que não des-
confi a da armação. Lindomar se lembra de 
um envelope entregue por Ciro antes de sua 
morte. Vini chega à escola com um aparelho 
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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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ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
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
Thiago não consegue se aproximar de 

Jaqueline. Para provocar Marco, Carla beija 
Madureira. César leva Milena à festa de 
Jaqueline, que fi ca radiante com a presença 
da irmã. Todos conhecem Milena. Lara fala 
mal de Rita para Filipe. Nanda desconfi a do 
namoro de Rita e Guga. Milena sente-se mal e 
acaba se ferindo. Vânia cuida de Milena. Lúcia 
chega à festa, e todos se emocionam. Anjinha 
e Cléber namoram escondidos.

ÓRFÃOS DA TERRA
Fauze e Santinha se interessam um pelo 

outro. Valéria e Camila fi cam amigas. Norberto 
sofre com o comportamento de Valéria. Paul fala 
com Fauze, e disfarça quando Dalila chega. San-
tinha desconfi a da origem do dinheiro de Miguel. 
Cibele e Padre Zoran recebem Davi no instituto 
de refugiados. Abner decide abrigar Latifa em sua 
casa. Cibele e Davi se beijam. Elias descobre que 
o food-truck de Missade foi roubado.

A DONA DO PEDAÇO 
Vivi teme a reação de Camilo ao ver suas 

fotos, e Fabiana e Kim incentivam a blogueira 
a não se importar. Os policiais provocam 
Camilo ao ver as fotos de Vivi na internet. 
Tonho entrega uma encomenda na casa de 
Lyris e ela se interessa pelo rapaz. Agno 

Em “Verão 90”, Mercedes ameaça 
Vanessa. João diz a Giovana que 
não descansará enquanto não 
provar sua inocência. Vanessa con-
vence Quinzinho a voltar para casa. 
Horácio tenta animar Quinzão, que 
está deprimido por causa de Lidiane. 
João pede Manu em casamento. 
Marco Aurélio avisa a Ticiano e 
Dandara que eles se despedirão 
do Brasil abrindo o show de Beto 
Falcão. Patrick tenta fazer Gisela 
acreditar que ele não se envolveu 
com Tânia. Raimundo convida 
Janaína para jantar. Jerônimo é 
barrado na Dr. Spock.

Mercedes 
ameaça Vanessa
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Você se moverá para cumprir seus sonhos e 
isso vai distraí-lo no presente. Concentre-se 
no pormenor prático. Sua força não é um poço 
sem fundo. Você está exagerando sem perce-
ber e precisa ir mais devagar!

Urano está levando você na direção certa. Faria 
bem acabar com um caso em andamento. Seu 
amor pela comida o está levando a fazer refeições 
muito pesadas. Você precisa pensar no seu físico 
e isso iria melhorar seus níveis de energia.

O clima é construtivo e gratifi cante no que diz 
respeito às relações pessoais e a sorte vai per-
mitir que você faça novos contatos. Você está 
desperdiçando tempo demais com assuntos 
insignifi cantes e isso é desgastante.     

Você terá uma tendência a idealizar o passado. 
Não entre neste beco sem saída. Tenha cuidado, 
sua tendência a exagerar poderia prejudicar sua 
saúde e suas relações com os outros. Você corre 
perigo de levar as coisas muito longe. 

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera 
do presente constrói a sua confiança. Apro-
veite ao máximo a paz e a tranquilidade do 
dia para dar atenção ao que pode estar fal-
tando em sua dieta.

Aproveite o tempo para pensar cuidadosa-
mente sobre todos os aspectos antes de tomar 
decisões defi nitivas hoje. Custa-lhe muito fazer 
esforços e você sente isso, a fadiga é real. 
Você chegou ao seu limite. Descanse.

Você será capaz de se expressar de forma espon-
tânea e com mais liberdade. Não perca esta opor-
tunidade. Sua vida amorosa vai dominar e equili-
brar seus níveis de energia. Mostre-se como você 
é juntamente com as suas necessidades reais.

Você vai ter que se mover para resolver algumas 
questões urgentes. Sua eficiência é formidável hoje! 
Você precisa de equilíbrio em conformidade com as 
exigências do seu corpo: o estado de ânimo e a saúde 
física, atividade e relaxamento; ação e descanso.

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de discus-
sões íntimas. Este é o momento para desenvolver 
seu relacionamento com cuidado. “Depois de fazer 
um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lem-
brar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

Cuidado com distrações ou negligências de 
qualquer tipo. Concentre-se em seus cálculos. 
Você vai mostrar mais cautela em questões de 
dinheiro hoje e não haverá um retorno ao seu 
equilíbrio anterior.

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

Faça um balanço de sua vida hoje. Pare e siga 
adiante com calma. Você precisa relaxar e se 
desprender dessas preocupações mundanas 
que o tem preocupado o dia todo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Palestrantes na 1ª Feitu 
começam hoje

Uma das atrações do 64º ani-
versário da cidade, a 1ª Feira de 
Empreendedorismo, Inovação e 
Tecnologia de Umuarama (1ª Feitu) 
será aberta às 19h30 desta quar-
ta-feira, 12, no campus 3 da Uni-
versidade Paranaense (Unipar). Até 
o próximo sábado, empresários, 
microempreendedores, estudantes 
e pesquisadores da cidade e região 
apresentarão produtos, projetos e 
pesquisas na área de negócios, 
tecnologia e inovação.

Serão 25 estandes de microem-
preendedores e 15 de empresá-
rios da cidade. A feira terá ainda 
um fórum de debate econômico 
e social, onde os empresários 
discutirão finanças, tendências, 
inovação e cooperativismo. Para 

isso, a Prefeitura de Umuarama – 
por meio da Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Turismo e a Casa 
do Empreendedor – preparou uma 
série de palestras, whorkshops e 
talk show com personalidades do 
meio tecnológico e de inovação, 
além de reconhecidos empresários 
e empreendedores regionais.

Após a abertura, nesta quarta, 
a primeira palestra será com o pre-
sidente da Companhia de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do 
Paraná (Celepar), Allan Marcelo de 
Campos Costa. Com o tema “Crise 
para quem”, ele falará sobre trans-
formação digital e novos modelos de 
gestão. “Quero inspirar e mobilizar 

pessoas para que se tornem agen-
tes ativos em processos de trans-
formação”, destaca o palestrante, 
que é empresário, empreendedor, 
consultor de negócios, conselheiro 
de administração, investidor anjo, 
mentor de startups, músico e moto-
ciclista de aventura.

“Acredita na capacidade das 
pessoas para promover transfor-
mações. Os maiores pecados das 
empresas contemporâneas são as 
obviedades, a mediocridade e as 
tartarugas nas árvores. Encontrei 
nas palestras que realizo a forma 
de manter essa espiral de conhe-
cimento girando de forma perma-
nente”, diz Allan Costa.

Presidente do 
Sicoob
Na quinta-feira, 13, a palestra será 
com o presidente do Sistema de Coo-
perativas de Crédito do Brasil (Sicoob) 
de Minas Gerais, João Carlos Leite – o 
Joãozinho da Canastra –, com o tema 
“A impressionante ação em favor do 
desenvolvimento”. “Compreendo o 
cooperativismo como um agente de 
desenvolvimento territorial que valo-
riza as pessoas e a atitude empreen-
dedora como forma de transformar 
realidades”, aponta o palestrante, 
que encanta o público com o seu 
“mineirês” e a bela história da criação 
da cooperativa localizada na pequena 
cidade de São Roque de Minas.

Oficinas
No sábado, 15, entre outras atrações, os visitantes poderão participar do wor-

kshop Oficina Design Thinking, que traz propostas de soluções inovadoras para pro-
blemas enfrentados na rotina das empresas, e também conhecer a starup LevelOne 

2019, desenvolvedora de ideias com metodologias e conceitos inovadores.
“Teremos a palestra ‘Tendências’, com Nickolas Zeni Kretzman no anfiteatro 

central do Campus 3 da Unipar, a partir das 8h, e depois a oficina LevelOne será 
desenvolvida em salas de aula do bloco 2, nível B, sob a condução de Adriano 
Spanhol, Bruno Aldana e Rodrigo Martins”, convida o secretário municipal de 

Indústria, Comércio e Turismo, Douglas Bácaro.

Talk show
Já no dia 14 é a vez do talk show “Gente que faz um Brasil novo”, reunindo no 

palco o reitor da Universidade Paranaense (Unipar), Carlos Eduardo Garcia, o pre-
sidente da instituição financeira cooperativa Sicredi – Vale do Piquiri, Jaime Basso, 
o presidente do grupo Móveis Gazin, Mário Gazin, e o gerente de desenvolvimento 

econômico e empresarial Jean Alberini, que contarão um pouco da trajetória de 
sucesso, dividirão experiências de crescimento pessoal e empresarial com os pre-

sentes e trarão motivação para quem busca espaço no empreendedorismo.

Os participantes saberão o que 
são starups e como estão mudando 
o mundo; tendências tecnológicas 
e como explorar oportunidades; 
desenvolver ideias e soluções; 

estruturar ideias de forma estra-
tégica com o Lean Canvas; tirar 
a ideia do papel e apresentação 
de projetos em forma de Pitch, 
entre outros aprendizados. “Para 

levar a informação ao empreen-
dedor, fechamos parcerias com o 
Sebrae, Fomento Paraná, univer-
sidades e outras organizações”, 
apontou Douglas Bácaro.

Starups e tendências tecnológicas
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Ação Social   Em 
parceria com a 15ª 
Companhia de Infantaria 
Motorizada de Guaíra, 
os cursos de Pedagogia e 
Enfermagem realizaram 
uma ação Cívico Social 
na escola municipal 
Duque de Caxias. 
Equipes de professores e 
acadêmicos propiciaram 
momentos de lazer 
e saúde aos alunos 
e funcionários da 
instituição de ensino 
fundamental. A equipe 
de Enfermagem ofereceu 
vacinação contra a 
gripe e orientações de 
prevenção de doenças. Já 
os alunos de Pedagogia 
divertiram a criançada 
com pintura facial, cama 
elástica e brincadeiras 
lúdicas. Mais de 
350 pessoas foram 
contempladas. 
O objetivo principal da 
ação foi proporcionar um 
evento acolhedor a toda 
comunidade estudantil 
da escola, incentivando 
a interação entre 
acadêmicos, sociedade e 
exército. 

Web   Integrar e propiciar 
o desenvolvimento 
de habilidades e 
competências para 
a criação de sites 
em HTML. Foi com 
este propósito, que o 
curso de Sistemas de 
Informação realizou a 
oficina de programação 
de página web. Além 
de acadêmicos, 
participaram também 

alunos do ensino médio 
da Escola Estadual, de 
Paranavaí, e Colégio 
São Vicente de Paula, 
de Nova Esperança. 
Ao final da oficina, o 
participante obteve 
conhecimento necessário 
para o desenvolvimento 
de aplicações web. Para 
testar os conhecimentos 
adquiridos, no último 
dia os alunos dos 
colégios participaram 
de uma competição de 
programação. Divididos 
em equipes de três, eles 
tinham que produzir 
sites para internet. O 
tema era livre e cada 
grupo teve que aplicar 
na criação do site o que 
aprendeu sobre fotos, 
vídeos, mapas, links, 
conteúdos e outros itens. 
Os três melhores foram 
premiados. 

Farmácia   Sempre de 
portas abertas para a 
comunidade, a Unipar 
de Toledo recebeu a 
visita de alunos do curso 
técnico em Farmácia do 
Colégio Estadual Luiz 
Augusto Morais Rego. 
Após a recepção, a turma 
foi convidada a fazer um 
tour pelos laboratórios 
dos cursos de Farmácia e 
Fisioterapia e assistir aula 
sobre Anatomia Humana. 
Com isso, os futuros 
técnicos puderam 
aprofundar assuntos 
relacionados à área e 
sanar algumas dúvidas 
sobre os mecanismos 
utilizados.

NOTÍCIAS DA

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

A Secretaria de Estado da Edu-
cação e do Esporte está com 
inscrições abertas para uma série 
de cursos, com início no segundo 
semestre. São 11 mil vagas para 
43 cursos técnicos e outros três 
de especialização, distribuídos 
em 137 instituições de ensino 
de 73 cidades do Paraná. Todos 
são gratuitos, com certificação 
emitida pela secretaria. Os cursos 
são ofertados nas formas subse-
quentes e Programa Nacional de 
Integração da Educação Profis-
sional com a Educação Básica 
na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (Proeja).

Cursos nos 
colégios
Em Umuarama será ofertado sete 
cursos em três colégios estaduais. 
No Colégio Hilda Kamal, haverá 
cursos técnicos de cuidados de 
idosos, enfermagem e enferma-
gem-proeja. No Colégio Estadual 
Pedro II, terá cursos de técnico 
em administração, contabilidade 
e informática. O Colégio Paulo 
Aberto Tomazinho, contará com 
curso de técnico em química.
 

Modalidades
Os cursos subsequentes ao Ensino 
Médio são destinados a estudantes 
que já concluíram essa etapa de 
ensino. A duração varia de um a 
dois anos. Os cursos na modalidade 
Proeja, que duram três anos, têm 
como público-alvo alunos com mais 
de 18 anos que concluíram o Ensino 
Fundamental (8° e 9° anos) e querem 
fazer o Ensino Médio com uma habi-
litação técnica junto.

Inscrições
As inscrições devem ser feitas até 
19 de junho, diretamente nas ins-
tituições que ofertam o curso pre-
tendido. A abertura de turmas e a 
matrícula serão efetivadas somente 
se houver o número mínimo de 35 
interessados ao final do processo 
classificador. As aulas começam em 
29 de julho.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPORÃ 

ESTADO DO PARANÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2019-PMI 
PROCESSO N°. 062/2019 

O Município de Iporã, Estado do Paraná, com autorização do excelentíssimo 
Prefeito Municipal Roberto da Silva, em conformidade com o disposto na Lei 
nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e demais 
legislação, torna público a realização da licitação no dia 27 de junho de 2019 ás 
10:00 horas, na sala de reuniões em sua sede administrativa – Paço Municipal, 
sito à Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677, na cidade de Iporã-PR, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, para execução, sob regime de empreitada por preço 
global, tipo MENOR PREÇO, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra: 
OBJETO: Contratação de Empresa para Realização de Infraestrutura em 
conformidade com o respectivo Memorial Descritivo, Projeto, Planilha de 
Serviços e Cronograma físico-financeiro. 
A pasta contento projetos, memorial e cronograma, com inteiro teor do Edital e 
seus respectivos modelos, adendos e anexos poderá ser adquirida no endereço 
acima indicado no horário ou obtida no site oficial do município 
www.ipora.pr.gov.br. 
Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser 
dirigidos à Comissão de licitação no endereço acima mencionado – telefone 
0xx44-3652-8100 e Fax 0xx44-3652-8101 – “e-mail” licitacao@ipora.pr.gov.br. 

Iporã-Pr, 11 de junho de 2019 
Michell Christian Uhdre 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
 
 
 

 

Boinas verdes e braçal de monitor
O Tiro de Guer ra 

05-012 realizou em sua 
sede, a cerimônia de 
entrega da boina verde-
-oliva aos atiradores da 
turma de 2019. A boina 
compõe o uniforme mili-
tar e distingue a tropa de 
acordo com suas carac-
terísticas de emprego 
operacional. Os atirado-
res matriculados neste 
ano, após um período de 
adaptação à disciplina 
militar, recebem a boina 
verde-oliva como símbolo 
pela passagem por este 
período de adaptação.

O evento também 
encerrou o Curso de For-
mação de Cabos (CFC). 
Dezessete atiradores 
concluíram o curso com 
aproveitamento e rece-
beram o cer tificado de 
conclusão e o braçal de 
monitor, símbolo de dis-
tinção entre os demais. 
O braçal distingue o moni-
tor e para ter o direito de 

usá-lo, o aluno cumpre 
carga horária de instru-
ções diferenciada em 
relação aos demais ati-
radores, além de ser 
posto à prova em ativida-
des práticas, superando 
limitações e desenvol-
vendo atributos ineren-
tes ao comandante de 
pequenas frações.

ATIRADORES 
EXEMPLARES

Os atiradores Thiago 
Antonio Rossatto Casola 
e Guilherme Moretto de 
Araújo foram agraciados 
com uma lembrança – o 
primeiro por ter se des-
tacado no acampamento 
do CFC ao colocar em 
prática, de maneira 
exemplar, os ensinamen-
tos recebidos ao longo 
das instruções, e o outro 
por ter obtido a primeira 
colocação no curso, reve-
lando possuir os atributos 
necessários ao desempe-
nho da função.

Cerimonial
O sargento Roberto Finamor Daronco, chefe de instrução 

do Tiro de Guerra, presidiu a cerimônia que contou com a 
presença do prefeito Celso Pozzobom, diretor de honra do 
TG, e dos secretários municipais Vicente Gasparini (Admi-

nistração) e José Guimarães de Melo (Serviços Públicos), do 
tenente Dieferson Silva, do Corpo de Bombeiros, inspetor 

Valdiney Roberto Rissato, diretor da Guarda Municipal.
Estiveram presentes, ainda, o sargento Roberto, ex-chefe 

da instrução do TG, Rômulo Rauen, da Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio e amigo do Tiro de Guerra, Cassilda 
Poli Cassiano, diretora do Centro de Formação de Conduto-
res Umuarama, Orlando Gastaldin, familiares, ex-atiradores, 

amigos e convidados.

ATIRADORES receberam as boinas e os braçais foram entregues aos monitores

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

T&T TELECOMUNICAÇÕES LTDA – 
ME pessoa jurídica de direitos privados, 
inscrito no CNPJ: 03.982.361/0001-79, 

estabelecida na Avenida Paraná, 4500 
Zona I, CEP 87501-030, na cidade de 

Umuarama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio de seu 

Alvará de Licença Municipal nº 22.729, 
com esta publicação o mesmo torna-se 

sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ

TELEWAVE COMUNICAÇÃO E IN-
FORMÁTICA LTDA - ME pessoa jurídica 

de direitos privados, inscrito no CNPJ: 
03.023.295/0001-00, estabelecida na Rua 

Francisco Buosi, 2518, Parque Alto da 
Paraná, CEP 87504-700, na cidade de Umu-

arama Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de seu Alvará 

de Licença Municipal nº 21.690 com esta 
publicação o mesmo torna-se sem valor 

legal e comercial.
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Uopeccan comemora 28 anos
A União Oeste Paranaense de 

Estudos e Combate ao Câncer, 
foi fundada no dia 12 de junho de 
1991, onde se escrevia a primeira 
página da história da Uopeccan. O 
atendimento de fato deu início no 
hospital regional de Cascavel, entre 
1998 e 1999, com apenas 35 lei-
tos e com a Bomba de Cobalto, a 
instituição recebia pacientes de 
Cascavel e região.

Com a demanda de pacientes 
se viu a necessidade de buscar um 
local maior e que se adequasse, 
“foi quando a prefeitura nos doou 
uma parte deste imóvel, e a gente 
iniciou a construção da Casa de 
Apoio, que aloja 60 pacientes e 
acompanhantes quando neces-
sário para aqueles que buscam 
tratamento na Uopeccan”, afirma 
Ciro Antonio Kreuz, Presidente do 
Conselho Superior.

Segundo o Presidente do Conse-
lho Superior, a chegada da Bomba 
de Cobalto foi o início de um 
sonho, a construção do complexo 
hospitalar Uopeccan, o primeiro 
bloco construído após a Casa de 
Apoio foi a radioterapia, medindo 
700 m2, que, recebeu na época 
um novo equipamento, o Acelera-
dor Linear, liberado pelo Ministério 
da Saúde através do Fundo Nacio-
nal de Saúde.

HOSPITAIS de Umuarama e Cascavel contam com mais de 600 voluntários divididos entre matriz e filial

Com o passar dos anos, cada 
vez mais pessoas se juntaram na 
missão de prestar atendimento de 
qualidade e humanizado. Atual-
mente o hospital conta com mil 
colaboradores entre Cascavel e 
Umuarama e mais de 600 voluntá-
rios divididos entre matriz e filial. A 
Uopeccan presta atendimento por 
meio de convênios, atendimento 
particular e através do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

DOAÇÕES
A instituição é filantrópica, 

sobrevive de doações da comuni-
dade, eventos beneficentes, Nota 
Paraná, cofrinhos distribuídos 
pelos municípios da região, soma 
de toda a dedicação e confiança 
depositada na Uopeccan.

Trabalho 
e dedicação

DIVULGAÇÃO

A Uopeccan tem uma histó-
ria de muito trabalho e dedica-
ção cuja fundação foi através 
de Rotarianos de Cascavel e de 
membros da sociedade. “Conta-
mos com o apoio da sociedade, 
empresariado e comunidade”, 
diz Kreuz. A dedicação dos par-
ceiros e doadores refletem nos 
resultados. Doações são destina-
das ao avanço tecnológico e pos-
sibilitam a melhoria da estrutura. 
Uopeccan, é a única instituição 
do interior do Paraná, creden-
ciada a realizar Transplantes de 
Medula e Fígado.
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