
A minissérie “Eu amo Umuarama”, concebida pela Secretaria de Comunicação resgata 
fatos e histórias de personalidades. Um capítulo apresentado no início desta semana 
homenageou o cartorário e esportista Mário Oncken. O movimento que faz parte das 

comemorações dos 64 anos de Umuarama reuniu pioneiros, familiares do homenageado e 
pessoas que participaram da infância da Capital da Amizade.

Curta-metragem lembra
histórias de pioneiros

l Pág. 24

Polícia Federal 
apresenta resultado 
oficial da Operação 
Contorno Norte 

PÁGINA

10

Caminhonete lotada com cigarros 
contrabandeados do Paraguai 

foi apreendida ao final da tarde 
de ontem (12) após perseguição 
pela rodovia PR-323. Condutor 

abandonou o veículo, fugindo entre 
propriedades rurais na região dos 

pesqueiros, entre Umuarama e 
Cruzeiro do Oeste. PM entregou a 

caminhonete e a carga na Delegacia 
da Receita Federal de Guaíra. 

Rota do 
contrabando

MISSA DE 7o DIA
A família Mar-
ques convida 

parentes, amigos e a 
comunidade em geral 
para a missa de 7º 

Dia de José Marques. 
A celebração especial 
será nesta quinta-fei-
ra 13/06/2019 ás 

20:00 horas, na Paró-
quia São Francisco de 
Assis, em Umuarama.

Sindicato adere à 
Greve Geral e agências 
bancárias não abrem 
na sexta 

PÁGINA

08

Ações legislativas 
extinguem votações 
secretas na Câmara 
Municipal 

PÁGINA

03
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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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  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

Sérgio Moro e o Complexo 
de Órfão do Brasileiro

Relator da 
Operação Lava 
Jato no STF 
(Supremo 
Tribunal 

Federal), ministro Edson 
Fachin, sobre danos à 

operação após o site “The 
Intercept” Brasil publi-
car supostas mensagens 
trocadas pelo então juiz 

federal Sergio Moro e 
o procurador federal 

Deltan Dallagnol.  

DIVULGAÇÃO

Leonardo Torres é palestrante, professor, doutorando em 
Comunicação e Cultura Midiática e pós-graduando em 

psicologia junguiana

Nublado Nublado

Não era difícil saber que a sombra de Moro iria aparecer. Quanto 
maior a luz, maior a sombra. Sua vaidade brilhou demais nos últimos 
anos. As coisas não são por acaso. Parece que tal vaidade do juiz e 
a busca por um “herói salvador da pátria” do brasileiro criaram um 
casamento que acabou de entrar em crise.

Deixo qualquer argumentação de crime do juiz de lado neste artigo; 
afi nal, não é de hoje que vemos algumas artimanhas de Moro. Vamos 
falar do brasileiro que o idolatrou. No fundo, todo brasileiro possui o 
“complexo de órfão”, mais especifi camente, de órfão de pai. Não é a 
toa que gostamos tanto de Chaves, Superman, Homem-Aranha, Goku, 
Naruto e tantos outros órfãos.

Desde que o Brasil se tornou o Brasil não existiu um indivíduo 
sequer que fosse o “Pai da Nação”, como Lincoln, Rômulo e Remo. 
Não temos um mito ou um herói fundador; somos, desde sempre, 
órfãos. Tentaram com D. Pedro II, com Tiradentes, Getúlio, Collor, Lula, 
Moro e Bolsonaro. Se olharmos para a nação com viés psicológico, 
vamos perceber que a fi gura de autoridade - que no fundo, é a fi gura 
paterna - nos falta.

Muito feita pelos pais de verdade, e não os ausentes, e também 
muito feita por mães, tias, tios, avós, avôs, não importando o sexo ou 
gênero, toda sociedade precisa de uma autoridade. Autoridade é quem 
é respeitado por sua experiência. Isso é muito diferente de quem é 
autoritário. Este último é infantil, narcisista e só sabe mandar quando 
impõe medo e violência. A autoridade é quem inspira. 

Independentemente dos dois, o brasileiro tem sede da fi gura do 
pai, por isso ele busca incessantemente o pai herói que irá salvar o 
Brasil do Brasil, seja autoridade ou autoritário. 

Assim o Brasil elegeu Moro como herói e, agora, Bolsonaro. O fato 
é que qualquer eleito nunca corresponderá às expectativas do povo, 
afi nal, quem tem que salvar o Brasil é o próprio brasileiro.

Temos que tomar a responsabilidade em nossas mãos e não eleger 
quem esbravece mais ou promete que vai resolver tudo. Se continuarmos 
nessa de eleger o próximo herói, temos que lembrar que cada vez que um 
herói é eleito, dentro dele já nasce também o violão.   

 “A Lava Jato é uma realidade e não acredito que 
esta realidade venha a ser afastada por qualquer 
circunstância conjuntural. A operação trouxe um 
novo padrão normativo, jurídico, portanto, e tam-

bém de natureza ética ao Brasil e à administração pública. 
Tenho confiança plena de que isso não é suscetível de qual-

quer retrocesso”.
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Gratificação na aposentadoria
Um Projeto de Lei Complementar sofreu pedido 
de vistas na sessão ordinária. Vereadores querem 
analisar com calma o texto que determina que 
vantagens pecuniárias, excetuadas as de caráter 
indenizatório, percebidas em caráter eventual ou 
transitórias, desde que incluídas na base de cálculo da 
contribuição previdenciária, serão incorporadas, para 
efeitos do cálculo dos proventos de aposentadoria, 
proporcionalmente ao tempo de contribuição exigido 
para aposentadoria integral.

Voto secreto

Foi discutido em pri-
meira sessão ordinária 
na Câmara de vereadores 
de Umuarama, o projeto 
de Lei que extingue o voto 
secreto na ocasião da 
eleição de membros da 
Mesa Diretora do Poder 
Legislativo. O texto é par-
cial a um projeto que está 
sendo analisado há algu-
mas semanas e também 
poderá ser colocado em 
discussão no plenário.

A proposição foi a 
primeira colocada em 
discussão na segun-
da-feira (10) e acabou 
sendo aprovada por una-
nimidade em segunda 
discussão e votação. 
Se trata da Proposta de 
Emenda à Lei Orgânica 
Municipal 01/2019, que 
dá nova redação a deter-
minados trechos.

A  p r opos i tu ra  é 
assinada pelos verea-
dores Jones Vivi, Ana 
Novais, Deybson Biten-
cour t, Maria Ornelas, 
Mateus Barreto e Noel 
do Pão. Prevê que ime-
diatamente, depois de 
empossados, os verea-
dores elegerão, através 
de processo de votação 
nominal, os componentes 
da Mesa Diretora, que 

serão automaticamente 
empossados. O texto 
segue agora para pro-
mulgação do Presidente 
Noel do Pão e uma vez 
promulgada, encerra o 
voto secreto neste tipo 
de apreciação da Casa.

‘Tramitando pelas bei-
radas’, está um projeto 
de Lei que prevê outras 
mudanças no Regimento 
Interno da Casa. Entre 
elas, está a eliminação 
do voto secreto na oca-
sião da eleição de comis-
sões parlamentares.

Segundo o vereador 
Mateus Barreto, que 
analisa o texto a ser apre-
sentado oficialmente na 
próxima segunda-feira 
(17) em sessão ordiná-
ria, o projeto prevê várias 
alterações no Regimento 
Interno, e uma delas é a 
extinção do voto secreto 
nas eleições das comis-
sões. “Serão 45 alterações 
no Regimento. Estamos 
terminando as análises do 
texto para que possamos 
fazer a leitura na próxima 
segunda-feira durante a ses-
são. Acredito que a propo-
sição poderá ser colocada 
definitivamente em votação 
até o final de agosto”, 
acrescenta Barreto.

EM Sessão Ordinária, vereadores eliminaram voto secreto na eleição das comissões 
parlamentares

ASSESSORIA

Licença para cortar
Por unanimidade foi aprovado o Projeto de Lei 
50/2018, tendo como autor o vereador Deybson 
Bitencourt. O texto dispõe sobre a publicação em 
meio eletrônico oficial de autorizações e licenças 
para corte de árvores ou supressão de áreas verdes 
em Umuarama e, de autoria do vereador Ronaldo 
Cruz Cardoso, foi aprovado por unanimidade em 
primeira discussão o projeto que prevê a instituição 
do “Dia da Caminhada de Bênçãos”.

Intenção
A intenção da proposição 
de autoria do Poder 
Executivo, é incorporar 
as gratificações 
dos servidores na 
aposentadoria. 
Consta ainda no 
texto que nenhum 
servidor poderá 
perceber proventos 
de aposentadoria em 
valor superior ao que 
perceberia se estivesse 
em atividade, no cargo 
em que se aposentou.

Insegurança jurídica
Segundo o vereador 
Jones Vivi, o pedido 
de vistas feito pelo 
vereador Junior Ceranto, 
foi necessário para que 
seja feita uma análise 
cautelosa no texto. “Esta 
proposição, se aprovada, 
pode criar uma 
insegurança jurídica, pois 
o Conselho do Fundo de 
Previdência do Servidor 
Público de Umuarama 
não participou de 
sua elaboração”.

Mais vistas
Também sofreu pedido de vista o projeto de 
Lei Complementar 24/2018 que dispõe sobre a 
implantação de faixa de retenção e recuo exclusiva 
para bicicletas e motocicletas nas vias públicas 
equipadas com semáforos da cidade. Outro projeto 
que foi retirado da tramitação em plenário para 
analise, trata da instituição da Câmara Mirim.
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Apoio a Moro

O senador Oriovisto Guimarães 
(Pode-PR), em nome dos três 
senadores paranaenses e dos noves 
senadores do partido, manifestou 
total apoio ao ministro Sergio Moro 
(Justiça e Segurança Pública) sobre o 
que chamou de investidas e manobras 
contra o ministro e a Operação Lava 
Jato. Oriovisto repudiou a ação que 
classificou como criminosa. “A coisa 
mais normal do mundo conversas 
entre juízes e procuradores e o que 
o senhor está sofrendo é manobra 
orquestrada por pessoas que 
procuram desestabilizar o governo 
e a nação. Conte conosco”. Moro 
agradeceu a solidariedade e disse 
que há uma sensação estranha de 
um site que publica algo em pedaços, 
com base em conteúdo raqueado 
do telefone. “Agradeço o apoio dos 
senadores e as investigações estão 
em andamento para esclarecer os 
fatos”, disse.

Idosos e crianças
A Comissão de Direitos Humanos 
vota substitutivo do senador Flávio 
Arns (Rede-PR) ao projeto de lei que 
aumenta o poder dos delegados de 
polícia para proteger idosos e crianças 
em situação de vulnerabilidade. Arns 
preservou três competências para 
a autoridade policial: encaminhar 
o idoso com direitos ameaçados 
ou violados à família ou curador, 
mediante termo de responsabilidade; 
determinar abrigo temporário ao 
idoso com direitos ameaçados ou 
violados, desde que corra risco de 
morte; e encaminhar ao Conselho 
Tutelar criança ou adolescente com 
direitos ameaçados ou violados.

Boa conduta
“Se verdadeiras essas mensagens, 
deveriam se constituir em atestado de 
boa conduta a Moro e Dalagnol, não há 
nenhum fato escuso que os condene, 
que os incrimine, que deponha contra 
a honra desses agentes públicos. A 
primeira palavra deve ser de condenação 
à criminosa invasão à privacidade, que 
é assegurada constitucionalmente. Os 
invasores devem ser responsabilizados. 
Eles são criminosos”, dos senador Alvaro 
Dias (Pode-PR) sobre o vazamento das 
mensagens do então juiz Sérgio Moro e o 
procurador, Deltan Dallagnol.

Liberação dos Jogos
Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas 
aponta que a maioria dos deputados 
federais (52,1%) é a favor dos liberação 
dos jogos de azar – cassinos, jogo do bicho, 
bingos vídeo jogo e jogo online. Contrários 
somam 40,8 e 7% não opinaram. Os 
favoráveis defendem que os cassinos sejam 
localizados em cidades turísticas (40%), em 
cidades de IDH baixo (21,6), em qualquer 
cidade (8,4%). Os contra acreditam a 
liberação de cassinos facilita a lavagem de 
dinheiro (20,6%), vicia (17,2%), por motivos 
religiosos (10%), entre outros. As entrevistas 
foram feitas com 238 deputados entre os 
dias 27 e 31 de maio.

Voto distrital
O Tribunal Superior Eleitoral entregou 
à Câmara dos Deputados proposta de 
reforma do sistema e legislação eleitoral. 
O projeto propõe a implantação, em 
cidades com mais de 200 mil habitantes, 
já nas eleições municipais de 2020, do 
sistema eleitoral distrital misto no Brasil, 
inspirado no modelo alemão. O sistema 
distrital misto prevê que metade das 
Câmaras de Vereadores, das Assembleias 
Legislativas e da Câmara dos Deputados 
seja eleita por meio do voto distrital, ou 
seja: ocupam os assentos os que forem 
mais votados nominalmente.

Cidadã do Paraná
O deputado Fernando Francischini (PSL) 
propôs para a ministra Damares Rodrigues 
Alves (Mulher, Cidadania e Direitos 

Humanos), o título de cidadã benemérita 
do Paraná. Francischini diz que Damares 
desenvolve amplo trabalho “em prol da 
proteção das mulheres, da infância, do 
combate à pedofilia e da promoção dos 
direitos humanos”. Damares graduou-se 
em direito e pedagogia pela Faculdade 
de Direito de São Carlos e pela 
Faculdade Pio Décimo, respectivamente, 
e foi pastora da Igreja do Evangelho 
Quadrangular e da Igreja Batista.

Secretário especial
O ex-deputado Abelardo Lupion 
(DEM) foi nomeado pelo ministro 
Onyx Lorenzoni (Casa Civiil) no cargo 
de secretário especial para atender 
a Câmara dos Deputados. Lupion foi 
deputado federal por seis mandatos 
consecutivos e desde março deste 
ano já ocupava o cargo de assessor 
especial da Casa Civil.

Moro sangrando
Oposição e Centrão no Congresso 
Nacional vão esperar novas revelações do 
site Intercept que devem continuar com 
a sangria do ministro Sergio Moro (Justiça 
e Segurança) para depois decidir como 
agir no caso do escândalo das mensagens 
trocadas pelo ex-juiz com os procuradores 
da Operação Lava Jato. Moro se antecipou 
e disse que vai ao Senado no próximo 
dia 19 para esclarecer as revelações do já 
chamado wikicuritiba. 

Encontro com deputados
A Ocepar reuniu os deputados federais 
paranaenses e debateu projetos que 
tramitam no Congresso Nacional - ao 
todo, são 1.415 - que afetam de forma 
positiva ou negativa, no cooperativismo 
brasileiro. O presidente José Roberto 
Ricken disse que a iniciativa traz uma 
sintonia mais afinada com os deputados 
e sua base. A Ocepar vai fazer a ponte 
entre o trabalho do deputado e o 
eleitorado das cooperativas. “Isso é 
bom ao deputado, pois os eleitores 
conseguem acompanhar o que ele está 
fazendo para o sistema cooperativo e 
para os produtores de um modo geral 
no Congresso Nacional”.

Paraná Cooperativo
A partir da edição de julho, a revista 
Paraná Cooperativo vai publicar uma 
seção com a divulgação das atividades 
dos parlamentares paranaenses 
na Frente Parlamentar do 
Cooperativismo. A frente é composta 
por 264 deputados, dos quais  22 do 
Paraná, e 37 senadores, entre eles, os 
três paranaenses.



05ESPLANADAUMUARAMA, 13 DE JUNHO DE 2019

EXTRA
Pressão total
Sem alarde, mas com cerco total 
aos fabricantes, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária recolheu 
das drogarias e distribuidoras em 
todo o Brasil, nas últimas semanas, 
medicamentos para pressão alta com 
o princípio da “sartanas”, produzidos 
por seis laboratórios. O alerta da 
OMS foi mundial, por impurezas 
encontradas na formulação dos 
remédios. Embora a Anvisa alerte que 
o risco de efeito colateral seja muito 
baixo, o alto grau de “nitrosaminas” 
(as impurezas detectadas nos 
comprimidos) “têm potencial ou 
provável risco de causar câncer caso 
os medicamentos sejam consumidos 
todos os dias, em sua dose máxima, 
durante cinco anos seguidos”. A 
despeito da ação da Anvisa, há 
risco de muitos lotes estarem em 
comercialização na praça.

Bula geral
De acordo com comunicado no site 
da Anvisa, estudos apontam que, 
nesse cenário, o risco de câncer em 
pacientes é de um caso para cada 
grupo de 60 mil pessoas.

Alerta 2
É considerável o número de 
recolhimentos de diferentes 
medicamentos do laboratório EMS 
por irregularidades. Numa lista 
da Agência, há 40 notificações 
para produtos do laboratório nos 
últimos dois anos. A assessoria 
não respondeu até o fechamento.

No acostamento
Leonardo Farias Passos, filho do 
ex-ministro dos Transportes Paulo 
Sérgio Passos, foi nomeado para a 

corregedoria da Agência Nacional de 
Transportes, para cargo comissionado 
técnico. Ele é servidor concursado da 
Anvisa e foi cedido para a ANTT. 

Então tá
É um retorno. Passos Filho já foi 
analista administrativo apadrinhado 
anos atrás pela então corregedora 
Maria Carolina Pullen, que acaba de 
voltar à Agência. A ANTT limitou-se 
a informar que o “Sr. Leonardo foi 
nomeado pela capacidade técnica e 
experiência que apresentou”.

Contramão
Por falar em ANTT, ela acaba de 
baixar o valor da “multa de fuga” 
dos motoristas de carga pesada das 
balanças de R$ 5 mil para R$ 500. 
Há dias, no Espírito Santo, uma 
pedra de dezenas de toneladas 
rolou para cima de um carro e 
matou toda a família.

Gira a roleta!
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, ficou animado com 
a pesquisa na Câmara sobre 
o humor dos deputados para 
aprovação dos Jogos de Azar (52% 
dos entrevistados apostam na 
legalização), conforme a Coluna 
noticiou, e quis saber mais do tema. 

Aposta no cofre
A sondagem, encomendada pelo 
Instituto Jogo Legal, foi entregue ao 
ministro em reunião ontem à noite, 
capitaneada pelo senador Ciro 
Nogueira (Progressistas-PI) e por um 
staff do Governo que analisa o setor. 
A União pode arrecadar, de início, 
R$ 20 bilhões/ano com impostos 
com a abertura de bingos, cassinos 
e oficialização do Bicho.

Torcida pergunta
Há algo estranho no indiciamento 
do ex-presidente do Flamengo 
Bandeira de Melo como um 
dos culpados do incêndio que 
matou dez garotos no Ninho. 
Você compra um carro, usa-o por 
algum tempo sem manutenção, 
perde o freio, colide em uma 
van e mata dez passageiros. E 
a polícia indicia o ex-dono do 
veículo? Causa estranheza a 
ausência da responsabilidade, 
também, do atual presidente, 
Rodolfo Landim.

Vaza Jato
O ex-senador e hoje vereador 
paulistano Eduardo Suplicy 
(PT) lançou o movimento “Vaza 
Jato”, em alusão e crítica à Lava 
Jato, com o escândalo Moro & 
Dallagnol. Vai acompanhar uma 
turma na rua na greve geral 
convocada para amanhã.

O de sempre
Suplicy avisou em casa que 
seus 78 anos, dia 22, serão 
comemorados num almoço com 
moradores de rua na capital, na 
antiga sede o INSS.

Tô fora!
A ministra dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, negou o convite 
do site de namoros Sugar Mommy 
para encontrar um namorado. Ela 
ganharia assinatura vitalícia. 
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Brasileiro deve, em 
média, R$ 3,2 mil

Dados apurados pela CNDL 
(Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Ser-
viço de Proteção ao Crédito) reve-
lam que, em média, as dívidas em 
atraso dos inadimplentes superam 
em mais de três vezes o salário 
mínimo atual do País. De acordo 
com o indicador, o inadimplente 
brasileiro encerrou o último mês 
de maio com uma dívida média de 
R$ 3.239,48, somando todas as 
pendências em seu nome. O valor 
é 41% maior que a renda média 

mensal do trabalhador brasileiro 
(R$ 2.291, segundo o IBGE). Cada 
consumidor negativado tem, no 
geral, duas dívidas em aberto.

Embora a somatória da dívida do 
brasileiro seja elevada, o levantamento 
mostra que um percentual relevante 
de pessoas deve quantias que não 
chegam a quatro dígitos. Em cada 
dez consumidores que estão com o 
CPF inscrito na lista de inadimplen-
tes, quatro (37%) devem até R$ 500 
e a maioria dos inadimplentes (53%) 
possui dívidas que não ultrapassam 

R$ 1.000. Já 20% devem algum 
valor entre R$ 1.000 e R$ 2.500, 
ao passo que 16% devem entre R$ 
2.500 e R$ 7.500. As dívidas acima 
de R$ 7.500 são objeto de preocu-
pação para 10% das pessoas que 
estão negativadas no Brasil.

Na avaliação do presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, 
os números refletem o atual qua-
dro de dificuldades econômicas, 
com as famílias ainda enfrentando 
um alto nível de desemprego e a 
renda comprimida. 

Gripe já matou 51
pessoas no Paraná

O informe semanal sobre os 
casos de gripe no Paraná regis-
tra 212 casos confirmados de 
gripe no Estado, com 51 óbitos. 
São oito mortes a mais que na 
semana anterior, que apon-
tava 43. Os óbitos confirmados 
aconteceram em Foz do Iguaçu, 
Maringá, Curitiba e Cambé.

Do começo do ano até agora, 

Foz é o município que registra 
maior número de mortes com 13 
confirmações. Na sequência está 
Curitiba, com sete óbitos confir-
mados este ano.

O boletim também aponta 
que a faixa etária acima dos 
60 anos é a mais atingida pela 
gripe. Depois vêm as crianças 
menores de seis anos.

Prevenção 
Com a chegada do inverno, na próxima semana, a Secretaria da Saúde 

recomenda medidas preventivas. “A gripe é uma doença respiratória 
aguda que deve ser levada a sério”, ressalta o enfermeiro-chefe da Divisão 

de Doenças Transmissíveis, Renato Lopes. 
Os sintomas são aparecimento súbito de calafrios, febre, tosse seca, 

mal-estar, dores no corpo e na garganta, fadiga. Podem ainda estar presentes: 
diarreia, vômito, fadiga, rouquidão.

Como medidas preventivas, a Secretaria da Saúde recomenda: frequente 
higienização das mãos, principalmente antes de consumir alimentos. Em 

caso de não haver disponibilidade de água e sabão, é recomendado o uso de 
álcool gel 70%; cobrir nariz e boca com a dobra do braço quando espirrar ou 

tossir; não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos 
e garrafas e manter os ambientes bem ventilados.

CCJ do Senado derruba 
o decreto de armas 

A CCJ (Comissão de Constitui-
ção e Justiça) do Senado aprovou 
os projetos que anulam o decreto 
de armas assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Agora, o tema 
deverá passar pelo plenário do 
Senado e pela Câmara. 

Em maio, Bolsonaro assinou o 
Decreto 9.797 facilitando o porte de 
armas de fogo para 19 categorias, 
entre elas políticos, caminhoneiros 
e moradores de área rural. Duas 
semanas depois, ele alterou o docu-
mento determinando que somente 
profissionais que exerçam ativi-
dades profissionais consideradas 
“de risco”, podendo ser vítimas 
de delito ou sob grave ameaça, 
poderão portar armas. Pelo texto, 
também será preciso comprovar a 
efetiva necessidade do porte.

A Constituição Federal permite que 
o Congresso derrube um decreto presi-
dencial que ultrapasse o poder regu-
lamentar ou que trate de algo limitado 
exclusivamente ao Legislativo. Nesse 
caso, o projeto de decreto legislativo 
precisa passar pelo Senado e pela 
Câmara para ser aprovado. 
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Previdência: Estados e 
municípios ficarão fora

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou 
nessa quarta-feira (12) que o rela-
tório da reforma da Previdência, do 
deputado Samuel Moreira (PSDB-
-SP), não vai incluir as regras para 
o funcionalismo público de esta-
dos e municípios. O texto deve ser 
apresentado hoje. “Mas temos até 
julho para construir acordo para 
que eles sejam reincluídos”, disse.

Segundo ele, hoje não há votos 
para que o relator mantenha em 
seu texto o sistema de capitaliza-
ção, como previsto pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes. Maia 
sinalizou, no entanto, que esse 
tema ainda deve ser debatido e 
não está totalmente descartado.

Para o presidente da Câmara, 
Guedes não pode sair como derro-
tado. “Vamos construir uma solu-
ção para a capitalização. Esse 
tema não pode ser excluído do 
debate”, afirmou. “Vou me reunir 
com Paulo Guedes para debater 

Plano original
Pela proposta enviada ao Congresso, as novas regras para os servidores públi-

cos federais também valeriam para estados e municípios - no caso de policiais 
militares e bombeiros, as exigências seriam atreladas às das Forças Armadas. Isso 

representaria um alívio de R$ 330 bilhões em dez anos para os estados e de R$ 
170,8 bilhões para os municípios.

Da forma como foi enviado o texto, União, estados e municípios teriam dois anos 
para montar um plano para equacionar o rombo na Previdência dos regimes próprios 
dos servidores. Em caso de déficit atuarial - ou seja, o valor futuro das contribuições 
ser insuficiente para bancar o valor futuro dos benefícios -, deveriam ser estipuladas 

contribuições extraordinárias a serem pagas pelos governos e pelos segurados. 
Essa medida ajudaria principalmente os estados, que hoje não têm base legal 

para criar essa alíquota adicional para fazer frente a um rombo de R$ 4,6 trilhões, 
caso tivessem que pagar hoje todos os benefícios futuros.

Na terça-feira (11), 25 governadores apresentaram suas condições para apoiar 
a reforma da Previdência, e uma das questões era justamente a inclusão dos esta-

dos no texto que será votado agora.

esse assunto.”
Segundo o líder do PP, Arthur 

Lira, os governos regionais podem 
voltar a ser incluídos na reforma 
no plenário da Câmara, por meio 
de emenda, mas ele não acredita 
que haverá votos para isso. “Se 
os governadores quiserem garan-
tir os votos, eles apresentam a 

emenda”, disse o líder da maioria 
na Casa, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Maia afirmou que o relatório 
da reforma será lido na Comis-
são Especial nesta quinta-feira e 
votado no colegiado no dia 25 de 
junho. A votação pelo plenário da 
Casa deve ficar para a primeira 
semana de julho. 

Caixa “despedala” e devolve R$ 3 bilhões para a União
A Caixa anunciou ontem (12) 

a devolução de R$ 3 bilhões 
ao Tesouro Nacional. A medida 
atende à orientação do governo 
de “despedalar” os bancos 
públicos e tem impacto positivo 
sobre a dívida pública.

Em anúncio feito ao lado do 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, o presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, afirmou que o banco 
terá de devolver mais R$ 17 
bilhões até o fim deste ano, tota-
lizando R$ 20 bilhões em 2019.

De acordo com Guedes, a 
devolução dos recursos descom-
prime a dívida pública. Segundo 
ele, o Brasil gasta R$ 100 bilhões 
ao ano apenas com o pagamento 
de juros da dívida. “Durante a 
campanha, falamos que íamos 
‘despedalar’ os bancos públi-
cos. Houve muitos empréstimos 
da União aos bancos públicos, 
que cometeram excessos (...) 
Essas pedaladas levaram inclu-
sive ao impeachment de uma 
presidente”, disse, em alusão à 

cassação do mandato de Dilma 
Rousseff em 2016.

A Caixa tem um total de R$ 41 
bilhões para devolver, resultado 
de injeções de recursos feitas 
por meio de IHCD (Instrumentos 
Híbridos de Capital e Dívida) entre 
2007 e 2013, governos do PT.

Os débitos são com Caixa (R$ 
40,2 bilhões), BNDES (R$ 36,1 
bilhões), Banco do Brasil (R$ 8,1 
bilhões), Banco do Nordeste (R$ 
1 bilhão) e Banco da Amazônia 
(R$ 1,06 bilhão).
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Sindicato adere à Greve Geral
O Sindicato dos Bancários de 

Umuarama decidiu, em assem-
bleia realizada no fim da tarde 
de terça-feira (11), aderir à Greve 
Geral, que está programada para 
sexta-feira (14) em todo o país. 
Com a decisão, as agências ban-
cárias da cidade não abrirão no 
período da manhã para a realiza-
ção dos serviços. Durante esse 
tempo, os bancários se reunirão 
em frente à Praça Miguel Ros-
safa, a partir das 8h30 para ten-
tar falar para a população alguns 
possíveis prejuízos que a Reforma 
da Previdência pode acarretar 
para a sociedade.

Segundo o presidente do sin-
dicato em Umuarama, Edilson 
José Gabriel, vice-presidente da 
Central Única dos Trabalhadores 
do Paraná (CUT-PR), o comércio 
provavelmente funcionará normal-
mente. “É difícil conseguir uma 
adesão dos comerciantes e dos 
comerciários nestas ocasiões, 
mas estamos fazendo nossa 
par te e conseguimos a adesão 
parcial das agências bancárias 
nesta mobilização”, conta.

A assembleia que deliberou 
pela greve contou com a par tici-
pação de aproximadamente 40 
pessoas. A categoria decidiu pela 
paralisação por entender que o 
momento é de unir os demais gru-
pos para tentar impedir o avanço 
da Reforma da Previdência.

“Nas outras vezes foram as 
greves tinham a intenção de 

impediram a votação na pro-
posta de mudança no sistema 
previdenciário do ex-presidente 
Michel Temer. Entendemos que 
é só a par tir desse movimento 
que o Poder Público pode se 
conscientizar sobre a impor-
tância de debater com os sin-
dicatos essa proposta. Nós não 
somos contra uma reforma na 
previdência, mas, não somos 
favoráveis à forma como essa 
atual está sendo elaborada, que 
pretende tirar dos pobres para 
dar aos mais ricos”, disse.

SERVIDORES ADEREM
Diversas categorias de todo 

o país estão se planejando para 
realizar a Greve Geral na sexta-
-feira. Em Umuarama, além dos 
bancários, os servidores da Uni-
versidade Estadual de Maringá 
(UEM), do Instituto Federal do 
Paraná (IFPR) e da rede pública 
estadual também podem parar as 
atividades. Isso porque os sindi-
catos que representam as respec-
tivas categorias deliberaram pela 
adesão à greve.

Na manhã de ontem (12), 
Edilson reuniu integrantes do 
sindicato para a realização de 
uma panfletagem no centro de 
Umuarama. Nas lojas foram dis-
tribuídos folders falando sobre 
a greve geral. Também foram 
apresentados detalhes sobre as 
mudanças previstas na Reforma 
da Previdência.

Paralisa quem quiser
Apesar de as instituições de ensino terem liberado os professores para 

que possam aderir à manifestação, cada servidor tem a liberdade de esco-
lher se pretende paralisar ou não. Durante o período da manhã em que os 
bancos não estarão funcionando com as atividades rotineiras, as pessoas 

podem utilizar somente os caixas eletrônicos nos locais. O expediente volta 
ao normal a partir do meio-dia.

SINDICATO dos Bancários e representante das CUT fizeram panfletagem no centro de Umuarama

ALEX MIRANDA
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‘Programa Material 
Escolar Solidário’

Foi aprovado em primeira discus-
são na sessão ordinária da Câmara 
de Vereadores o projeto de Lei 
45/2019, que institui o ‘Programa 
Material Escolar Solidário’. A pro-
posta foi votada na última segunda-
-feira (10) e é de autoria dos verea-
dores Junior Ceranto e do presidente 
do Poder Legislativo, Noel do Pão.

A proposição visa promover 
ações destinadas à arrecadação de 
materiais escolares novos e usa-
dos junto às instituições de ensino 
da rede pública e privada, com o 
reaproveitamento e utilização des-
tes materiais pelos alunos da rede 
municipal de ensino.

De acordo com os autores do 
texto, a medida foi tomada depois 
de constatada a eficiência de ini-
ciativa semelhante em outras 
cidades, já que a ação colabora 
ambientalmente, uma vez que 
propõe usar produtos que cer ta-
mente seriam descartados, repre-
sentando perda de matéria prima 
e de toda a energia despendida 

em seu processo de produção.
ARRECADAÇÃO

O texto apresentado pelos 
vereadores prevê que o programa 
arrecade os mais diversos itens, a 
exemplo de livros, cadernos com 
folhas utilizáveis, estojos, mochi-
las, lápis preto, lápis de cor, régua, 

dicionário, borrachas, canetas, 
marcadores de texto, etc, numa 
ação a ser coordenada pela Secre-
taria de Educação de Umuarama, 
com previsão de realização no 
período próximo ao encerramento 
do ano letivo perdurando até o iní-
cio do próximo período letivo.

AUTORES do projeto querem promover ações de arrecadação de materiais escolares junto às instituições de 
ensino da rede pública e privada

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/19 878,00 18,75 8,5%
FARELO jul/19 319,50 5,10 11,2%
MILHO jul/19 430,00 2,25 22,2%
TRIGO jul/19 526,25 8,25 23,9%

Ações % R$
Petrobras PN -1,14% 26,85 
Vale ON +0,12% 51,49 
Bradesco PN -1,16% 36,59 
ItauUnibanco PN -0,57% 34,60 
Sid. Nacional ON -5,60% 17,20 
B2W Digital ON -4,47% 31,81

IBOVESPA: -0,65% 98.320 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 69,77 -0,6% 8,4% 69,00
MILHO 28,32 0,0% 10,8% 28,00
TRIGO 46,21 0,0% -0,4% 46,50
BOI GORDO 149,58 -0,1% -1,5% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,43
Libra est. 0,7878
Euro 0,8840
Peso arg. 43,75

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 3,8680 3,8690 -1,4%

PTAX  (BC) -0,6% 3,8431 3,8437 -2,5%

PARALELO +0,2% 3,8000 4,1000 -1,4%

TURISMO +0,2% 3,8000 4,0800 -1,4%

EURO -0,6% 4,3462 4,3480 -1,0%

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

DÓLAR 12/06

Iene R$ 0,0355
Libra est. R$ 4,88
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.621,27 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 12/06 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 12/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 12/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 76,00 0,0% 8,6%
SOJA Paranaguá 82,00 -0,6% 9,0%
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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PF apresenta balanço da 
Operação Contorno Norte

A Polícia Federal de Maringá 
apresentou ontem pela manhã o 
balanço oficial da Operação Con-
torno Norte. Forma feitos os levan-
tamentos oficiais do que havia sido 
apreendido e das prisões feitas 
durante a ação desencadeada na 
manhã da terça-feira (11).

De acordo com o delegado 
Ricardo Hiroshi, forma cumpri-
dos 16 mandados de prisão 
preventiva e 17 mandados de 
busca e apreensão.

Cinco pessoas foram detidas 
em Umuarama e destaca que a 
quantia de R$ 111.987,00 forma 
retirados de circulação, além de 9 
carros e dois caminhões.

Além das diversas mercadorias e 
cigarros contrabandeados apreendi-
dos, também foi recolhido um rádio 
transceptor, uma pistola e munições, 
além de dezenas de aparelhos celu-
lares que eram utilizados pelo grupo, 
bem como notebooks, joias e uma 
grande quantidade de documentos 
(incluindo um cofre) e vários chips 
de telefonia celular.

Depois de aberto o cofre, foram 
encontrados diversos documentos 
de veículos que serão analisados 
no decorrer das diligências.

A operação foi desencadeada 
depois que um caminhão carre-
gado com cigarros contraban-
deados do Paraguai se envolveu 
em um acidente no Contorno 
Nor te em Maringá, na ocasião, 
uma mulher morreu.

Os agentes começaram a puxar 
o fio da meada a partir daquela 
apreensão e descobriu que os líde-
res da organização criminosa eram 
especializados no contrabando de 

cigarros de origem paraguaia.
Os detidos na ação desenca-

deada na terça-feira eram envol-
vidos com o segundo escalão 
da facção. “Os alvos principais 
eram gerentes da organização e 
pessoas seguiam as ordens dos 
líderes”, apontou Hiroshi.

Os policiais cumpriram os man-
dados nos municípios de Nova 
Esperança, Guaíra, Umuarama, 
Alto Paraíso e Mundo Novo/MS. 
Além disso, foram deferidos judi-
cialmente o bloqueio de contas 
bancárias, o sequestro de bens 
imóveis e a apreensão de veículos 
vinculados aos investigados.

As apurações permitiram iden-
tificar que a organização era res-
ponsável pela movimentação de 
em média, de 20 carretas cheias 
de cigarros contrabandeados por 
noite e, durante os três anos 
de apuração, a PF prendeu 204 
membros da organização, rea-
lizou 130 flagrantes de contra-
bando, além da apreensão de 

156 caminhões e outros 60 veí-
culos utilizados nos crimes.

Também foram apreendidas 
cerca de 105 mil caixas de cigar-
ros, o equivalente a 52 milhões 
de maços. As mercadorias foram 
avaliadas em R$ 250 milhões 
pela Receita Federal, gerando 
aprox imadamente  R$ 360 
milhões em tributos 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.

PF encontrou no cofre apreendido vários documentos de veículos que serão analisados no decorrer das investigações

DIVULGAÇÃO
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PM apreende caminhonete
com cigarros na PR-323

Depois de uma perseguição pela 
rodovia PR-323 na tarde de ontem, 
policiais militares de Umuarama 
apreenderam uma caminhonete 
cheia de cigarros contrabandeados 
do Paraguai. O veículo foi abando-
nado pelo condutor ás margens da 
pista no trecho compreendido entre 
Umuarama e o distrito de Lovat.

A perseguição começou pouco 
depois das 17h, depois que o con-
dutor de uma caminhonete GM 
S-10, com placas de Minas Gerais 
jogou o veículo sobre u carro de 
um morador de uma propriedade 
rural e por pouco não causou um 
acidente. O motorista conseguiu 
desviar e acionou a polícia.

Com a chegada da guarnição, o 
condutor da caminhonete abando-
nou o veículo e fugiu à pé. No inte-
rior da S-10, os policiais militares 

Dinheiro, eletrônicos e drogas
apreendido em Cidade Gaúcha

Equipes do 7º Batalhão de Polí-
cia Militar (7º BPM) prenderam 
um homem na manhã de ontem 
(12) em Cidade Gaúcha, durante 
o cumprimento a mandado judi-
cial. Também foi apreendida uma 
arma falsa, dinheiro e drogas. A 
ocorrência foi encaminhada para 
a Polícia Civil. Os PMs informa-
ram que por volta das 6h30 as 
equipes iniciaram as buscas no 
endereço citado no mandado judi-
cial e, ao perceber a aproximação 
policial, o morador tentou fugir, 
mas acabou capturado.

Norospar dá início ao
programa de voluntariado

 
O Hospital Norospar lan-

çou o programa de voluntariado 
para vários setores. Para par ti-
cipar é necessário ter 18 anos 
e ter disponibilidade em alguns 
dias e horários. As inscrições 
podem ser feitas pelo site. 
A ação faz parte do eixo de ges-
tão humanizada e visa aproximar a 
comunidade do hospital. Os volun-
tários poderão escolher dias e horá-
rios que se encaixam melhor na sua 
rotina e os esforços serão direcio-
nados para os atendimentos feitos 
via Sistema Único de Saúde (SUS).  
Os voluntários poderão fazer a 
diferença na vida dos pacientes e 
ajudar doando as notas fiscais sem 
CPF para o hospital.

Dentro da casa estavam outras 
três pessoas. Ainda de acordo com 
a Polícia Militar foram encontradas 
porções de maconha, cinco apare-
lhos celulares e R$ 876 em espécie. 
Além disso também foram apreendi-
dos aparelhos eletrônicos, munições 
calibre 22 e uma arma falsa.

Aos policiais o detido disse que 
‘aluga’ a arma falsa para prática de 
crimes, por isso tinha o dinheiro no 
imóvel. Os produtos apreendidos 
foram encaminhados à 19ª Delega-
cia Regional de Polícia juntamente 
com o homem preso.

encontraram dezenas de caixas de 
cigarros contrabandeados do Paraguai.

O veículo com a carga foi 
levado ao 25º Batalhão em 

Umuarama e posteriormente 
encaminhado à Delegacia da 
Polícia Receita de Guaíra, onde 
foi entregue ás autoridades

VEÍCULO carregado de contrabando foi abandonado pelo motorista ás margens da rodovia depois de uma 
perseguição

JOAS CAVALCANTE
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Engenharíadas reunirá mais
de seis mil universitários

Torcedores e atletas de todo o 
Paraná movimentarão Umuarama 
nos próximos dias. Com apoio da 
Prefeitura, a cidade vai sediar as 
Engenharíadas, evento esportivo 
anual que reúne competidores 
das atléticas dos cursos de En-
genharia e Arquitetura de institui-
ções de ensino superior de todo 
o Paraná. As disputas esporti-
vas envolvem 12 modalidades e 
as equipes são divididas em 1ª 
e 2ª divisão. Serão quatro dias 
de competições reunindo mais 
de 10 mil par ticipantes de todo 
o Estado, que movimentarão a 
economia do município.

Além do fomento ao esporte, a 
intenção da competição é aumen-
tar a integração e união entre os 
universitários. As disputas são 
realizadas em diversos centros 
esportivos da cidade e o evento 
conta com o apoio da Secreta-
ria Municipal de Esporte e Lazer 
(Smel). A realização e organização 
dos jogos fica por conta de repre-
sentantes das atléticas partici-
pantes – os próprios universitários 
comandam cada detalhe.

Diversão
Nas três primeiras noites do evento, a comunidade local é convidada 

a se juntar aos atletas para grandes festas com artistas nacionais. Nesta 
edição, a diversão começa no dia 20, quinta-feira, com Turma do Pagode 
e o Grupo Sempre Tem. Na sexta (21) é dia de funk com MC 2K, MC Don 

Juan e MC Kekel. A última noite é de festa à fantasia e a animação fica por 
conta de DJ Dennis e o grupo Sacode Aê.

Todos os shows serão realizados no Parque de Exposições Dário Pimenta Nó-
brega, com open bar. A realização da Euphoria Eventos e os ingressos podem ser 
comprados separadamente para cada noite ou em um “pacote” que contempla 

as três datas dos shows. Não é permitida a entrada de menores de 18 anos.
Pontos de venda: Sportland – Av. Paraná, 4708, centro; Posto Presidente – Av. 

Londrina, 3810, Zona II; MC Papelaria – Av. Maringá, 5220, centro; Monkeys – Av. 
Maringá, 5220, Zona III; Holy Beard – R. Marialva, 5555, Zona III; UmuFarma – Av. 

Anhanguera, 2732, Zona V.

O Engenharíadas Paranaen-
se nasceu em 2009 e, ao longo 
de dez anos, se destacou como 
maior evento esportivo entre atlé-
ticas do Paraná. Umuarama já se-
diou os jogos em duas oportuni-
dades (2012 e 2015) e, segundo 
os organizadores impressionou 
pela receptividade. “A ‘cidade da 

amizade’ conta com tudo e mais 
um pouco do que é necessário 
para os ‘maiores jogos do sul 
do mundo’ acontecerem: é uma 
cidade estruturada, com boas 
praças esportivas, além de uma 
receptividade sensacional que 
promete muita integração para a 
galera do Engenharíadas”, diz o 
presidente da Comissão Organi-
zadora, André Campos.

AÇÕES SOCIAIS
Para retribuir pela utilização 

dos espaços públicos cedidos 
para a realização de suas ativi-
dades esportivas, os organizado-
res promovem ações sociais que 
beneficiem à comunidade local. 
No ano passado foram arrecada-
das 18 toneladas de alimentos e 
300 litros de leite que foram do-
ados às instituições beneficen-
tes Fazenda Esperança, Creche 
Lions, HOESP e Beit Abba.

DIVULGAÇÃO

ALÉM do fomento ao esporte, a intenção da competição é aumentar a integração e união entre os universitários
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Feitu traz conhecimentos
e estímulo para economia

Aberta nesta quarta-feira, 12, 
a 1ª Feitu – Feira de Empreende-
dorismo, Inovação e Tecnologia de 
Umuarama – traz à programação 
do 64º aniversário da cidade um 
olhar voltado ao futuro. O even-
to é uma exposição de produtos, 
serviços, projetos e pesquisas 
que podem conduzir os empreen-
dedores a uma nova realidade, 
focada no desenvolvimento em-
presarial e econômico. “Com o 
crescimento das empresas a ci-
dade também se desenvolve e a 
economia é for talecida, gerando 
mais empregos e divisas”, apon-
ta o prefeito Celso Pozzobom.

Esse é um caminho que, se-
gundo ele, beneficia empreende-
dores, consumidores e Umuara-
ma como um todo. “Com mais 
recursos circulando, o município 
tem condições de atender me-
lhor à sua população”, acrescen-
ta. É com este espírito e a men-
te aber ta para a impor tância da 
inovação e da tecnologia, que a 

Empreendedores
Até o próximo sábado, dia 15, a feira 
terá empresários, microempreende-
dores, estudantes e pesquisadores da 
cidade e região em 23 estandes de 
microempreendedores e 15 de empre-
sários da cidade. “Os visitantes conhe-
cerão uma série de produtos, projetos 
e pesquisas nas áreas de negócios, tec-
nologia e inovação. Na Feitu teremos 
ainda um fórum de debate econômico 
e social, palestras sobre finanças, ten-
dências, inovação e cooperativismo, 
além de oficinas, workshop e talk 
show com personalidades importan-
tes do cenário nacional”, convida o 
secretário de Indústria, Comércio e 
Turismo, Douglas Bácaro.

Programação
A 1ª Feitu abriu às 19h30 da quarta (12), no Salão de Eventos do Campus 3 

da Unipar, e a primeira palestra teve como tema “Transformação digital de novos 
modelos de gestão + Crise pra quem?”, com o presidente da Celepar, Allan Costa. 

A programação continua hoje (13). Das 16h às 23h, haverá visitação aos estan-
des da feira e às 17h, “Robô Tinbot” estará no Salão de Eventos. Às 19h30, no 

mesmo local, acontece a palestra “A impressionante ação em favor do desenvol-
vimento local salvou e mudou a história de vários municípios”, com João Carlos 

Leite (presidente do Sicoob de Minas Gerais).
Na sexta-feira entre 16h e 23h, será a visitação aos estandes e às 17h aconte-

ce a palestra “Projeto Evoa e Tinbot”, com Matheus, do Evoa, no Salão de Even-
tos. Às 19h30, talk show “Gente que faz um Brasil novo”, com os empresários 
Carlos Eduardo Garcia (reitor da Unipar), Jaime Basso (presidente do Sicredi), 
Jean Alberini (gerente de desenvolvimento econômico e empresarial) e Mário 

Gazin (proprietário da rede Móveis Gazin), no mesmo local.
Sábado 15 às 8h será a palestra “Tendências”, com Nickolas Zeni Kretz-

man, no Anfiteatro Central do Campus 3 da Unipar. Entre as 9h e 16h, acon-
tece a oficina “Level One”, com Adriano Spanhol, Bruno Aldana e Rodrigo 

Martins, no bloco 2, nível B (piso Administração), salas 4, 6 e 8; 9h, oficina 
“Design Thinking”, no bloco 2, nível B (piso Administração), sala 1; 14h, ofici-
na “Oportunidades, Exportação e Importação”, com Ligia Regina Pereira, no 

bloco 2, nível B (piso Administração), sala 1.

FEIRA do empreendedorismo começou ontem e segue até sábado com palestras e apresentações

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Prefeitura – por meio da Secre-
taria Municipal de Indústria, Co-
mércio e Turismo, Casa do Em-
preendedor e parceiros – inicia 

a primeira Feira de Empreende-
dorismo, Inovação e Tecnologia, 
no campus 3 da Universidade 
Paranaense (Unipar).
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Falcão vem à Umuarama
participar do Jogo do Rei

O ex-jogador Falcão estará em 
Umuarama em agosto para parti-
cipar do Jogo do Rei, campeonato 
organizado pela Associação de Fut-
sal de Umuarama (AFCA) em parceria 
com a escola de futsal Camisa 10.

Eleito pela FIFA quatro vezes 
como o melhor jogador de futsal 
de todos os tempos (2004, 2008, 
2011 e 2012), feito que foi superado 
apenas pelo português Ricardinho.

Em dezembro de 2018, Falcão 
fez sua última partida como pro-
fissional, jogando pelo Corinthians. 
Com 20 anos de carreira, entre 
suas maiores conquistas estão, 
Medalha de Ouro nos Jogos Pan-A-
mericanos do Rio, Bi-campeonato 
Mundial com a Seleção Brasileira 
(em 5 participações), dono de duas 
Bolas de Ouro Fifa (2004 e 2008) 
e aos 39 anos conquistou o título 
da Copa Intercontinental de Futsal.

A carreira do Falcão é conhe-
cida principalmente pelas suas 
passagens pelo Jaraguá Futsal, 
onde atuou em três oportunidades. 

Em preparação para 
a estreia dos Jogos 
Paradesportivos do 
Estado do Paraná – 
PARAJAP’s 2019. 
O ADEFIU/Tigres 
Umuarama participou 
no último sábado (9), 
de um amistoso em Cas-
cavel, contra a equipe 
APAC.
Os confrontos do 
Parajaps, acontecerão em 
19 à 23 de junho, em 
Londrina. Além desta 
competição, os umua-

ramenses também disputam em julho o Campeonato Paranaense em Cadeira de Rodas, 
que acontecerá em Umuarama, no Ginásio do Campus III da Unipar.

Ramires no 
Palmeiras

A paralisação para a Copa Amé-
rica promete ser agitada para o Pal-
meiras, que poderá ter novidades 
para a sequência da temporada no 
que diz respeito à contratação de 
novos reforços. O Alviverde nego-
cia a chegada do volante Ramires, 
ex-Cruzeiro, Benfica e Chelsea. 
Atualmente no Alviverde, o meio-
-campo é um dos setores com mais 
opções. Ou seja, caso o jogador 
chegue a um acordo com a equipe 
paulista, Ramires terá forte con-
corrência. Nesta quinta-feira (13), 
o Palmeiras recebe o Avaí, às 20h.

Em algumas delas esteve jogando 
contra o Afsu em 2007, pela Liga 
Nacional. A partida foi de derrota 
para o Umuarama, por 1 a 0, o gol 
foi anotado por Falcão.

De acordo com o organizador do 
evento Valmir Andrean, a competi-
ção será uma partida entre o time 
de Falcão e outro que será montado 
por uma equipe de Umuarama. “Nos 

próximos dias serão iniciadas as ven-
das dos ingressos”, disse Andrean.

Falcão estará em Umuarama 
acompanhado de seus amigos, os 
freestyles Adonias e Diego, e os 
youtubers Lucaneta, Igor Rezende, 
Jukanalha e Lucas BKZ.

O jogo acontecerá em 10 de 
agosto, às 20h, no Ginásio Amário 
Viera da Costa.

TENDO atuado como ala, Falcão é considerado o rei do futsal

DIVULGAÇÃO

SMEL
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Bate-Estaca defende
título contra chinesa

Atual campeã peso-palha após 
destronar Rose Namajunas no UFC 
Rio, quando venceu por nocaute 
técnico no segundo round, a umua-
ramense Jéssica Bate-Estaca já 
sabe contra quem e quando defen-
derá seu cinturão pela primeira vez. 
Segundo divulgou a ESPN, a bra-
sileira vai encarar a chinesa Weili 
Zhang na luta principal do UFC 
Shenzhen, na China, programado 
para 31 de agosto.

O contrato ainda não foi assi-
nado, mas o anúncio surpreendeu 
a todos. Inicialmente, o nome mais 
cotado para enfrentar Bate-Estaca 
era o da americana Tatiana Sua-
rez, segunda no ranking peso-pa-
lha, mas ela ainda se recupera de 
uma lesão no pescoço. Já Nina 
Ansarof f, Joanna Jedrzejczyk e 
Claudinha Gadelha, terceira, quarta 
e quinta no ranking, respectiva-
mente, vêm de derrotas. Michelle 
Waterson é a sétima.

Com isso, a sexta colocada 
Weili Zhang foi escolhida para 
encarar Bate-Estaca. Aos 29 
anos, a chinesa, que lutará com 
o apoio da torcida, possui um 
car tel de 19 vitórias e só um 
revés, em sua estreia no MMA. 

Desde então, apenas triunfos, 
três deles pelo Ultimate.

POSSÍVEL REVANCHE
A ex-campeã do UFC, Rose Nama-

junas deixou o futuro em aberto 
após perder o título para Jéssica. Em 
entrevista ao MMA Fighting, o empre-
sário de “Thug”, Brian Butler, disse 
que a norte-americana quer ter um 
novo encontro com a umuaramense, 

mas antes precisa se curar de uma 
lesão no pescoço.

“Rose está definitivamente inte-
ressada em uma revanche. Seu 
plano é lutar até o final do ano. O 
UFC estava interessado na revan-
che, mas ela não está em condições 
necessárias que precisa para discu-
tir uma data”, destacou o empresá-
rio da ex-campeã peso-palha do UFC.

JÉSSICA ‘Bate Estaca’ soma 20 triunfos e seis derrotas no seu cartel

Após estrear na Copa do Mundo feminina com vitória 
sobre a Jamaica por 3 a 0 no último sábado (8), a 
seleção brasileira entra em campo hoje (13), às 13h, para 
encarar a Austrália, pela segunda rodada do Grupo C. As 
australianas eliminaram o Brasil nas Olimpíadas.
A equipe comandada por Vadão divide a liderança ao 
lado da Itália, que venceu por 2 a 1 os australianos na 
rodada de estreia do Mundial.
As expectativas para o jogo é a participação da Marta. O 
técnico afirmou em entrevista que a jogadora tem chances 
de entrar. Uma entrevista foi realizada ontem (12) e outra 
hoje (13), com a comissão técnica e com a própria joga-
dora para decidir como utilizar a camisa 10.

CBF

REPRODUÇÃO
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começar a gravar um videoclipe. Manuela conta 
para os cúmplices que Marina foi capturada e 
está em perigo. Meire diz para Dinho que “os 
exterminadores do inferno”, ou seja, as crianças 
podem estar com Bartolomeu.

TOPÍSSIMA 
Paulo Roberto é avisado sobre a compra 

do Veludo Azul feita por Rafael. O rapaz tenta 
saber quem entregou a droga. Jandira pede para 
Fernando lhe ajudar a sair de casa escondida. 
Isadora comemora ao saber que foi aprovada 
no teste. Minha Flor sente ciúmes de Mão de 
Vaca e Beca. Gabriela se surpreende ao saber 
que sua mãe agrediu Lara. Paulo Roberto acusa 
Rafael de ser usuário de droga. Carlos conta 
a verdade para Sophia sobre seu passado. O 
professor avisa que era noivo de Mariinha.

JEZABEL 
Obadias diz a Tadeu que a refeição será 

servida e Tadeu diz que não irá. Obadias acon-
selha Tadeu a não afrontar a rainha. No outro dia, 
Jezabel chama Tadeu na sala do trono e pede 
que ele ensine Isaac a arte de fazer um bom 
vinho. Depois de alguns dias, Acabe diz à Jeza-
bel que foram os sete dias mais prazerosos que 
já teve com sua rainha. Jezabel diz que o sétimo 
dia ainda não acabou e que tem uma surpresa 
para o rei à noite. Jezabel chama os generais 
Barzilai e Hannibal e dá ordem para destruírem 
todos os altares do Senhor em Samaria.

VERÃO 90
Quinzinho sente saudades de Dandara. 

Patrick incentiva Dandara a perdoar Quinzinho. 
Tânia confi rma a Patrick e Gisela que Mercedes 
a obrigou a mentir. Manu e João não gostam 
da intromissão de Lidiane em suas vidas. Arra-
sado, Quinzinho assiste ao show de Dandara 
e Ticiano. A Cantora Mascarada se apresenta 
em seguida. Gisela desmascara Mercedes 
e enfrenta a mãe durante um almoço com as 
amigas. Quinzão sugere que Lidiane o deixe 
participar do concurso de dança, como uma 
forma de se redimir.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
O grêmio pede a diretora Ruth que libere o 

celular e evite que a situação entre os alunos 
piore, Pendleton faz uma visita à escola e reforça 
o pedido dos alunos. Lindomar é sequestrado. 
Waldisney e Roger desconfi am que Pendleton 
tenha enviado os homens para vasculhar a casa 
de Arlete. A diretora Ruth anuncia aos alunos 
sua decisão quanto a liberação dos celulares.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
O gato Bartolomeu entra no apartamento 

dos Vaz para tentar comer Beijoca, Isabela 
aparece e evita. A garota trata bem o gato e 
o chama de belo. Enquanto isso, Meire entra 
em desespero e pede ajuda de Dinho para bus-
car Bartolomeu, que sumiu. Vicente avisa as 
crianças da banda que eles estão prontos para 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
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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Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
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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
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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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que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no
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nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

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

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

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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MALHAÇÃO  
Lúcia afi rma a Marco que Zé Carlos não era 

um bandido, e diz que Cléber deve saber algo 
sobre o fi lho. Camelo se desculpa com Guga. 
Marco pressiona Cléber a contar a verdade 
sobre Zé Carlos. Jaqueline agradece o carinho 
de todos e faz uma homenagem a Vânia. Tadeu 
diz a Raíssa que é o pai da fi lha de Rita. Joaquim 
e Lígia pensam sobre a audiência que decidirá o 
destino de Nina. Beto e Filipe se desentendem. 
Cléber garante a Marco que não sabe nada 
sobre Zé Carlos. Tadeu encontra Rita e conhece 
Serginho. Carla e Thiago afi rmam que Tadeu não 
pode ser o pai da fi lha de Rita. Tadeu sugere a Rita 
que ele assuma a paternidade da criança diante 
da juíza. Filipe vence um campeonato de judô.  

ÓRFÃOS DA TERRA
Davi descobre que a família de Cibele é 

árabe. Almeidinha explica a Elias que ele foi 
vítima de um golpe. Ester permite que Latifa se 
mude para sua casa. Abner tenta beijar Latifa. 
Fauze convida Santinha para sair, e os dois 
inventam mentiras sobre suas vidas. Benjamin 
insinua a Caetano que Dalila/Basma pode ser a 
responsável pelas tragédias envolvendo a famí-
lia de Laila. Elias confessa a Helena que não 
pode se separar de Missade. Padre Zoran apoia 
Missade. Cibele e Benjamin decidem investigar 
Dalila/Basma. Helena revela a Missade que está 
grávida de Elias.

Edilene descobre que 
está grávida de Otávio 

Em “A dona do pedaço”, Gladys 
repreende Régis, que assume para a mãe 
sua dívida no jogo clandestino. Antero 
garante a Eusébio que falará com os 
investigadores para descobrir sua possível 
herança. Jô aconselha Régis a visitar Maria 
da Paz e furtar um objeto da mãe para 
quitar sua dívida. Fabiana conhece Rock. 
Vivi pede um tempo para Camilo. Fabiana 
mente e diz a Camilo que aconselhou Vivi 
a não divulgar fotos ousadas. Rock cobra 
de Jô a ajuda que a menina lhe prometeu. 
Linda insiste para que Beatriz não confronte 
Otávio. Edilene descobre que está grávida 
de Otávio. Fabiana procura Agno. Régis 
visita Maria da Paz. Jô ajuda Régis a furtar a 
estátua valiosa de Maria. Ellen alerta Maria 
da Paz sobre o sumiço da estátua.
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Sua sensibilidade óbvia o empurra na direção 
de outras pessoas de disposição similar. Não 
dê ouvidos a todas as opiniões das pessoas 
que o cercam. É melhor ir ao médico e evitar 
conselhos de outras pessoas.

Você vai se sentir mais seguro de si. É 
hora de tomar uma decisão importante. 
Você tende a duvidar muito porque ana-
lisa demais as coisas, encontre a fonte de 
confiança dentro de si.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações 
estão em sintonia com o seu ego básico e isso 
o torna dinâmico hoje. Você está inundado com 
uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
infl uência sobre os outros, mas não abuse.

Você impõe suas ideias sem perceber. Seja 
fl exível e tudo vai correr sem problemas. A 
fadiga o está prendendo fi sicamente e você 
precisa recuperar o sono atrasado para poder 
começar de novo.

Você tem ideias concretas, especialmente 
para os seus projetos. A sorte estará do seu 
lado em todas as suas aplicações. Você está 
em melhor forma. Coma mais vegetais.

O entusiasmo que você está mostrando for-
mará um cenário em todas as áreas de sua 
vida. Você deve ter um outro olhar para o ritmo 
de sua rotina para encontrar um melhor equilí-
brio e uma vida mais estável.

Você está mais impulsivo do que o habitual. Evite 
esportes radicais e discussões tempestuosas, 
mas está mais à vontade consigo mesmo e vai 
ser melhor em ouvir as suas necessidades. Tente 
beber mais líquidos e ter uma dieta mais leve.

Seu humor pode causar faíscas hoje. Você pre-
cisa de paz e tranquilidade e evitar discussões 
inúteis. Você precisa sair mais, isso vai ajudar 
você a recarregar suas baterias. Sua qualidade 
de sono deve ser revisada.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta 
muito útil, por isso não hesite em expressar 
sua opinião, o seu realismo não falhará. 
Será fácil mergulhar em um trabalho que 
use o seu cérebro.  

Cuidado com distrações ou omissões de 
todos os tipos. Concentre-se particularmente 
em seus cálculos. Você está mostrando bom 
senso ao liberar energia hoje e está voltando 
a ter uma abordagem equilibrada.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros 
serão agradáveis e reforçarão sua confi ança. 
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a 
refl exão e a ação, entre a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o seu corpo.

Você vai se deparar com uma situação em 
que não será capaz de agir sozinho. Seja 
sensato com os alimentos, é tentador se 
comportar mal, mas o seu fígado precisa 
de um descanso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

BAP
CLIMATICA

TATEARMAU
MINERALRM
EMESMALTE
ROLEION

PARTIDOALTO

FEMILAD
RSECASE

BOVINOERIC
NASMALU
TRIADEIS

GAGAOSAT
ALERGENICO

MARROCOS

Moeda do
Japão

Movimentos de         
                    preamar e

baixa-
mar

Conse-
quência 

da inflação
na indústria

Lobo (?),
vilão de
histórias
infantis

Agir como
quem

brinca de 
cabra-cega

(?) Clark,
drag

queen
brasileira

Riqueza
extraída
dos solos 
brasileiros

Camada 
perdida com
a erosão
dentária

(?) de cober-
tura: lista
de planos
de saúde

Ampla;
enorme

Extensão
de sites 

das Forças
Armadas

"Como (?)?",
programa 

com Sandra
Annenberg

Osso que
forma a
pelve

humana
(?) Clapton,
cantor de
"Tears in
Heaven"

Notas que
formam 

um acorde
(Mús.)

Sereia
dos rios 

brasileiros
(Folcl.)

Lady (?),
cantora
de "Just
Dance"

Expressão
latina

usada em
citações

Código da
Grécia, no
endereço
de sites

Satélite
(abrev.)

Profissional que faz o atendimento
emergencial em ambulâncias

(?) FC, jogo virtual popular 
durante o Campeonato Brasileiro

(?) Mader,
atriz 

carioca
Machucar

Forma o
polo da
pilha
Oi!

Variação
do samba 

baseada em
improvisos

O gado
como o
nelore 
ou o gir

As frutas 
do

panetone
Planície 

Cidade do Estado de
Maryland (EUA)

A mudança
causada

pelo efeito
estufa na

Terra

Dispositivo usado para
tirar selfies

País cujo
rei é Mohammed VI

O produto que causa
reação de hipersen-

sibilidade

2/sic. 4/eric. 6/ilíaco. 9/baltimore. 10/alergênico.







20 GERAL TRIBUNA HOJE NEWS, 13 DE JUNHO DE 2019

Alimentação saudável
desde cedo nas escolas

O tema alimentação saudável é 
mais do que nunca um assunto de 
preocupação, principalmente, entre 
crianças e adolescentes. A má ali-
mentação influencia na saúde física 
e mental. O consumo de produ-
tos alimentícios industrializados 
encontrados nas prateleiras dos 
mercados vem em grande par te 
suprindo a demanda da rotina 
familiar, seja pela falta de tempo 
ou até mesmo pela praticidade. 
Com isso, os hábitos alimentares 
são cada vez mais inadequados. 
Desenvolver hábitos alimentares 
sadios virou necessidade.

As escolas podem e devem cha-
mar a responsabilidade e colaborar 
com a cultura da boa alimentação. 
Pegando carona nessa temática, 
o Elite Rede de Ensino criou o 
projeto chamado “Alimentação 
Saudável”, que tem como obje-
tivo explicar o conceito de uma 
alimentação de qualidade, cons-
cientizar sobre os perigos de uma 
má alimentação e identificar bons 
e maus hábitos nas refeições.

Ao longo do projeto, os alunos 
do Fundamental I e da Educação 
Infantil trabalham temas como: a 
importância do leite e seus deriva-
dos, a relevância da alimentação 
para ter uma boa dentição, apren-
dem a montar a chamada pirâmide 

alimentar, ou seja, uma alimenta-
ção balanceada e saudável e a uti-
lidade dos alimentos - a vitamina 
C no combate de gripes e resfria-
dos e a vitamina do complexo B 
que ajuda no sistema nervoso são 
alguns exemplos.

Dados do Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional (SISVAN), 
apontaram que, em 2017, 55% 
dos adolescentes, acompanhados 
pelos serviços de atenção básica 
do SUS, consumiram produtos 
industrializados regularmente, 
como macarrão instantâneo, sal-
gadinho de pacote ou biscoito 
salgado. Além disso, 42% desses 
jovens ingeriram hambúrgueres 
e/ou embutidos, e 43% biscoitos 
recheados, doces ou guloseimas.

“Sabendo que a escola é um 

AO longo do projeto, alunos trabalham o tema e aprendem a montar a pirâmide alimentar

lugar de novas descobertas e enten-
dendo o quão importante é atentar 
a comunidade escolar sobre esse 
assunto, elaboramos tal projeto a fim 
de desenvolver em nossos alunos 
hábitos alimentares que promovam 
uma vida mais saudável, levando-os 
a experimentar diferentes receitas e 
também apresentar às famílias infor-
mações indispensáveis para cons-
cientizá-las da importância de uma 
boa alimentação regrada e nutritiva 
para que tenham boa saúde”, des-
taca a coordenadora do Elite Rede 

de Ensino, Nathália Ferrari.
MAUS HÁBITOS

Os maus hábitos à mesa têm 
refletido na saúde e no excesso de 
peso dos adolescentes. Números 
da Pesquisa Nacional de Saúde do 
Escolar (PENSE) trouxeram que 7,8% 
dos adolescentes das escolas entre 
13 e 17 anos estão obesos, sendo 
maior entre os meninos (8,3%) do 
que nas meninas (7,3%). O Sisvan 
revela que 8,2% dos adolescentes 
(10 a 19 anos) atendidos na Atenção 
Básica em 2017 são obesos.

55% dos adolescentes consomem industrializados regularmente

ASSESSORIA
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Alistamento militar
O prazo para o alistamento ao 
Serviço Militar Obrigatório, dos 
jovens que completam 18 anos em 
2019, termina no próximo dia 30. 
O alistamento é obrigatório para 
todos os jovens brasileiros do sexo 
masculino nascidos em 2001. Para 
realizar o procedimento, basta 
acessar pela internet o endereço, 
www.alistamento.eb.mil.br, preen-
cher o formulário de alistamento e 
informar o número do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) para validação 
dos dados pessoais. O acompa-
nhamento do processo é feito pelo 
próprio site, usando os números do 
CPF. Quem não possui o cadas-
tro deve comparecer à Junta de 
Serviço Militar de Umuarama 
portando os seguintes documen-
tos: certidão de nascimento ou 
documento oficial com foto e 
comprovante de residência.
 

Clássicos da MPB
O Coral Municipal de Umuarama 
fará uma apresentação especial em 
comemoração ao aniversário de 
64 anos da cidade. O show será no 
dia 16 de junho, às 20h, no Centro 
Cultural Vera Schubert com entrada 
franca. Inspirado em clássicos da 
Música Popular Brasileira (MPB), 
o musical ‘Amizade em Preto e 
Branco’, contará a história de dois 
amigos que lutam para ‘fazer a vida’ 
no sertão paranaense da década de 
1950. Toda comunidade está convi-
dada a prestigiar o espetáculo.

Prouni
Está aberta as inscrições do Pro-
grama Universidade para Todos 
(ProUni). Ao todo, serão ofertadas, 
para o segundo semestre deste 
ano, 169.226 bolsas de estudos em 
instituições particulares de ensino 
superior, sendo 68.087 bolsas inte-
grais e 101.139 parciais. O prazo para 
participar da seleção vai até amanhã 
(14). A inscrição deverá ser feita pela 
internet, no site do Prouni.

Liderança   O 
coordenador do 
curso da Unidade 
de Cianorte, 
professor Fabiano 
Higor, participou da 
premiação da posse 
dos alunos eleitos 
para compor o grêmio 
estudantil do Colégio 
Estadual Helena 
Kolody, de Terra Boa/
PR. Na ocasião, ele 
ministrou palestra 
sobre liderança de 
mercado de trabalho, 
destacando os desafios 
e a competitividade.  
Segundo ele, as 
pessoas querem 
ter um valor dentro 
do mercado de 
trabalho, mas para 
isso é preciso ser 
diferenciado, buscar 
estar por dentro de 
tudo e, principalmente, 
desenvolver 
habilidades de 
comunicação para se 
tornar atrativo. 
 
Solidariedade   A 
responsabilidade social 
integrou mais uma 
vez a formação dos 
acadêmicos da Unidade 
de Toledo. O CMEI 
Dedinho Verde, de 
Ouro Verde do Oeste, 
e o Lar dos Idosos 
foram as entidades 
beneficiadas por 
ações desenvolvidas 
pela Instituição, 
com participação 
de estudantes 

das modalidades 
presencial, 
semipresencial e EAD. 
Eles abraçaram a 
causa e doaram para a 
creche o lar cem quilos 
de alimentos, mais 
de trinta pacotes de 
fraldas geriátricas, 140 
caixas de bombons e 
60 brinquedos. 

Violência   O curso de 
Psicologia da Unidade 
de Francisco Beltrão 
promoveu sua Aula 
Magna com o tema 
‘O que a violência 
tem a dizer da nossa 
realidade social?’. A 
temática foi escolhida 
considerando que o 
momento é pertinente 
para a discussão de 
aspectos da realidade 
que instigam reflexões 
contemporâneas. O 
convidado para proferir 
a aula foi o psicólogo 
e também tenente da 
Polícia Militar, Dênis 
Wellinton Viana, 
que recentemente 
terminou seu mestrado 
em Educação, 
na Universidade 
Federal do Paraná. 
Dada a uma grande 
relevância sobre o 
tema, os acadêmicos, 
professores e 
responsáveis técnicos 
do curso escutaram 
atentamente 
as palavras e a 
experiência prática/
teórica do palestrante. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E
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SPC começa a operar 
Cadastro Positivo

A corrida para a implantação 
definitiva do Cadastro Positivo deu 
mais um salto na última segunda-
-feira (10). Emissoras de rádio e TV 
de todo o país começaram a veicu-
lar uma campanha institucional e 
obrigatória por lei, promovida pela 
Associação Nacional dos Bureaus 
de Crédito (ANBC), com o intuito de 
esclarecer a população sobre como 
será o funcionamento do novo 
banco de dados, que tem o Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
como um dos seus gestores.

A campanha, que ficará um mês 
no ar, informará a todos os consu-
midores sobre a inclusão automática 
no cadastro a partir de 9 de julho 
e da possibilidade de cancelamento 
em qualquer gestor. O pedido de 
exclusão do cadastrado pode ser 

Banco de dados
O cadastro consolida o histórico de 
crédito de pessoas físicas e jurídicas, 
por meio de bancos de dados com 
informações do cumprimento de 
obrigações financeiras, dos pagamen-
tos de dívidas e contas de consumo, 
como água, luz, gás e telecomunica-
ções. Os bancos de dados são opera-
dos por instituições autorizadas pelo 
Banco Central, entre as quais o SPC 
Brasil, braço de serviços e inovação 
do Sistema CNDL.
As principais vantagens do cadas-
tro positivo, segundo Orlando Luiz 
Santos, presidente da Aciu (Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de 
Umuarama), são proporcionar aos con-
sumidores uma análise de crédito mais 
abrangente e assertiva, possibilitar 
que eles negociem melhores prazos e 
taxas de juros, de acordo com a análise 
de cada empresa. “Além de facilitar a 
aprovação de empréstimos e financia-
mentos”, avalia.

Score do consumidor
Com o novo Cadastro Positivo, as informações dos pagamentos das pessoas 

físicas e jurídicas serão utilizadas para compor um score de crédito, ou seja, uma 
nota determinada a partir da análise estatística dos hábitos de pagamento, do 

relacionamento com o mercado e dos dados cadastrais. “Para quem concede cré-
dito, apenas o score de crédito estará visível. O histórico de hábitos de pagamen-
tos do cadastrado só será disponibilizado mediante prévia autorização do consu-
midor”, detalha Charles Furlan, do setor de atendimento do SPC Brasil na Aciu.

De acordo com ele, no histórico de pagamentos ou na composição do score 
não serão incluídos elementos relacionados à origem social, etnia, saúde, informa-
ções genéticas, sexo e convicções políticas, religiosas e filosóficas. “O consumidor 

pode acessar seu histórico de pagamentos gratuitamente pela internet em sua 
área logada no site do SPC Brasil ou por telefone”, finaliza.

Segurança tecnológica
A proteção de dados sensíveis e o sigilo bancário permanecem preservados, 

como todas as demais exigências previstas no Código de Defesa do Consumidor, 
garantindo que as informações dos cadastrados sejam utilizadas única e exclusi-
vamente para fins de análise de crédito. Com anos de experiência na gestão do 

banco de dados de inadimplentes, o SPC Brasil possui uma estrutura tecnológica 
certificada para operar com o Cadastro Positivo, atendendo a todos os requisitos 

previstos nas normativas e com o objetivo de garantir a segurança dessas informa-
ções e preservar a integridade dos dados dos consumidores cadastrados.

feito a qualquer tempo e de forma 
gratuita. O retorno ao Cadastro Posi-
tivo é permitido mediante solicitação 
aos gestores dos bancos de dados 
também a qualquer momento e sem 
custo algum. As informações do his-
tórico de pagamentos dos consumi-
dores não poderão ser utilizadas 
para outras finalidades que não seja 
a concessão de crédito.

ACESSO AO CRÉDITO
Sancionada em abril, a lei do 

novo Cadastro Positivo determina 
que todos os consumidores bra-
sileiros que possuem CPF ativo 
e empresas inscritas no CNPJ 
passem a fazer parte automatica-
mente do banco de dados. Dife-
rentemente da tradicional lista de 
inadimplentes, o Cadastro Positivo 

irá trazer todo o histórico de cré-
dito de forma consolidada, inclu-
sive as contas que são pagas em 
dia, abrindo possibilidade para uma 
avaliação mais justa e para a redu-
ção do custo do crédito no país.

Tendo o SPC Brasil como uma 
das instituições pioneiras na 
defesa do novo modelo, foram 
quase 16 anos de discussão no 
Congresso Nacional até que a lei 
fosse aprovada e sancionada pelo 
Poder Executivo. Na avaliação do 
SPC Brasil, as alterações no Cadas-
tro Positivo devem democratizar o 
acesso ao crédito e estimular a 
competição entre as empresas 
desse mercado, como instituições 
financeiras, cooperativas de cré-
dito, fintechs e varejo.
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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

ANTÔNIO PEDROSO inscrito no 
CPF 117.340.609-30 estabelecida na 
Avenida Rio de Janeiro, 4305 centro, 
CEP 87501-370, na cidade de Umu-
arama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio de 
seu Alvará de Licença Municipal 
nº 10.528, com esta publicação o 
mesmo torna-se sem valor legal 

e comercial.
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Curta-metragem relembra
histórias de Mário Oncken

A minissérie “Eu amo Umua-
rama”, concebida pela Secretaria 
Municipal de Comunicação para res-
gatar fatos e histórias de personali-
dades de Umuarama, teve mais um 
capítulo na noite da última segun-
da-feira (10), com a homenagem ao 
cartorário e esportista Mário Oncken 
– que deu nome a um ginásio de 
esportes ao lado da principal praça 
esportiva de Umuarama. O momento 
reuniu pioneiros, familiares do home-
nageado e pessoas que participaram 
da infância da Capital da Amizade, 
que está completando 64 anos de 
fundação neste mês de junho.

A noite começou com a exibição 
de um curta-metragem produzido 
pela Secretaria de Comunicação 
especialmente para a roda de con-
versa que se seguiu, aberta pelo pre-
feito Celso Pozzobom. O vídeo e a 
palavra aberta para os participantes 
partilharem suas histórias de vida e 
falarem da relação com o esportista, 
objetivam perpetuar a memória de 
ícones que deram nome a praças, 
colégio, ao Centro Cultural e a outros 
logradouros públicos.

“Cada um dos pioneiros e familia-
res tem as suas lembranças e histó-
rias. Eu também tenho as minhas, por-
que cheguei bem cedo a Umuarama. 

É muito bom se reunir com essas 
lideranças, pioneiros, personagens da 
vida política e cultural de Umuarama, 
e relembrar momentos importantes 
ou pitorescos que ajuda a contar a 
história de nossa cidade”, comentou 
o prefeito Celso Pozzobom. Ele agra-
deceu a presença de todos, espe-
cialmente da filha de Mário Oncken, 
Anecy – hoje com 66 anos.

“Não queremos que essas his-
tórias caiam no esquecimento. 
Resgatando esses momentos, 
contados por pessoas que viveram 
aqueles momentos, faremos com 
que essas memórias sejam perpe-
tuadas e as origens de Umuarama 
jamais sejam esquecidas”, disse o 
prefeito. “Conheci Mário Oncken, 
convivi muito com seu filho Renato, 
e tenho consciência da importância 
do esporte na vida das pessoas. Por 
isso, investimos bastante em melho-
rias nas nossas praças esportivas – 
inclusive trocamos toda a iluminação 
do Ginásio Amário Vieira da Costa e 
vem muita coisa boa aí pela frente”, 
completou Pozzobom.

Anecy Oncken relembrou fatos de 
sua vida, a ótima relação que tinha 
com o pai, cidades onde viveu e a deci-
são de voltar para Umuarama após a 
aposentadoria como professora. Ela 

agradeceu o convite para a home-
nagem e disse ser uma “honra” 
ter um ginásio de esportes com o 
nome do pai. “Quando passo aqui na 
frente com meu neto ele se alegra 
em saber que o ginásio de esportes 
homenageia o bisavô, um persona-
gem marcante da história esportiva 
de Umuarama, um ótimo pai e um 
cidadão exemplar”, resumiu.

AO lado do prefeito Celso Pozzobom, Anecy Oncken 
relembrou fatos de sua vida, a ótima relação que tinha 
com o pai

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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