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Palestras, novos 
conhecimentos e várias 
atrações durante a Feira 
de Empreendedorismo
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Assassino de cantora é 
condenado a 38 anos

Júri de Cruzeiro do Oeste condenou Paulo César Andrade do Nascimento a cumprir pena 
em regime fechado pelo assassinato de Gisele Prado, ocorrido em 2017. O julgamento 

aconteceu com as portas fechadas. À época do crime, Nascimento ofereceu uma carona 
para a vítima que estava em um ponto de ônibus em Nova Olímpia aguardando condução 
para retornar à Maria Helena. No meio do trajeto ele a estuprou, assassinou a jovem com 

uma facada na garganta e depois ocultou o corpo em um canavial. 

Dia do Meio Ambiente 
teve plantio de mudas 
nativas na Área de 
Proteção do rio Piava
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Afsu encara amanhã, 
o São José dos Pinhais 
pela Série Ouro do 
Paranaense de Futsal
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Divisa do tráfico
A PRF apreendeu centenas de quilos de maconha na tarde de 
ontem (13) em Alto Paraíso. O entorpecente estava escondido 

em compartimentos ocultos de um ônibus. O veículo, 
abordado em frente à Unidade Operacional Porto Camargo, 

na BR-487, era conduzido por uma mulher de 36 anos que não 
é habilitada. Ela disse ter saído de Ponta Porã/MS e pretendia 

levar o veículo com a maconha até Marília/SP.
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O vice-presidente 
da República, 
Hamilton 

Mourão, refor-
çou a confiança 
no ministro da Justiça após 
a série de reportagens do 

site The Intercept Brasil que 
revelou conversas privadas 
do então juiz federal com 

integrantes da força-tarefa 
da Operação Lava Jato.  
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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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

Hora de recolocar o País nos eixos

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil 
(Associação de Assist. Social dos Policiais Militares de São 

Paulo) - aspomilpm@terra.com.br    

Nublado Nublado

Depois de tantos anos de irresponsáveis experimentações, que 
enfraqueceram os poderes do Estado e da sociedade e transforma-
ram o País no paraíso do ativismo e dos interesses daqueles que 
lucram com projetos, ONGs e similares, o Brasil e suas instituições 
se voltam para a reorganização. Começou pela montagem do minis-
tério sem barganha com congressistas. A Câmara dos Deputados 
aprovou a divisão prazo de 120 dias de validade das medidas provi-
sórias para que sejam discutidas e votadas. Os deputados terão 80 
dias e os senadores outros 30, o que evita que a Câmara use todo 
o tempo e deixe o Senado com apenas horas para votar as MPs.

Outra medida forte, em tramitação pelo Senado, é o projeto 
que impede ministro do Supremo Tribunal Federal de decidir indivi-
dualmente sobre ações contra atos do Executivo e do Legislativo. A 
proposta é de que as ADIs (Ações Diretas de Inconstitucionalidade) 
e as ADPFs (Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental) 
sejam decididas exclusivamente pelo plenário da Corte.

Outro problema que deverá encontrar em breve uma solução 
é a existência de decretos que só podem ser revogados por leis. O 
presidente Jair Bolsonaro que já assinou 147 decretos contesta a exi-
gência de lei (que implica na votação pelo Congresso). Na sua opinião, 
esse é um recurso ilegítimo aplicado no passado para travar o País.

Além das grandes reformas estruturais, é preciso recolocar o 
País nos eixos eliminando as pegadinhas e as facilitações indevidas 
que os espertos intrujaram ao longo dos anos na estrutura oficial. 
A política que aparelhou e enfraqueceu o poder do Estado nos 
conduziu às crises econômica e social. Precisamos ter agilidade 
para operar no mundo globalizado, atrair investimentos e com isso 
gerar empregos, melhorar a segurança pública e outros itens de pri-
meira necessidade ao país. É fundamental o encontro do equilíbrio 
e a harmonia entre os poderes para que cada um, na sua área de 
atribuições e sem invadir terreno alheio, dê a sua contribuição para 
o progresso, o bem-estar da Nação e a manutenção da democracia. 
Chega de ativismos, protecionismo e ações temerárias! 

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

 “No Exército, a 
gente tem uma 

linguagem 
muito clara: 

se eu tiver que ir para 
a guerra, eu levo o 

Sergio Moro e o Deltan 
Dallagnol comigo”.
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A interceptação
O site The Intercept divulgou no domingo (9) trechos 
de mensagens atribuídas a procuradores da força-
tarefa da Lava Jato em Curitiba e ao então juiz Sérgio 
Moro, extraídas do aplicativo Telegram. Os alvos 
dessas conversas denunciaram recentemente que 
tiveram seus celulares hackeados ilegalmente.

Lei Sergio 
Moro

O deputado Dele-
gado Francischini (PSL) 
apresentou um projeto 
de lei inédito no estado 
determinando que as 
empresas de aplicativos 
de mensagens avisem 
os consumidores para-
naenses imediatamente 
em casos de suspeita 
ou de invasão nos dis-
positivos. A proposta foi 
protocolada nesta quarta-
-feira (12), na Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(Alep), após o turbilhão 
causado pela intercepta-
ção de conversas entre 
integrantes da Operação 
Lava Jato, como o ex-juiz 
e atual Ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro e o procura-
dor Deltan Dallagnol.

“É um projeto inédito 
que trará mais segu-
rança aos usuários, para 
o consumidor. Será a 
Lei Sérgio Moro. O que 
aconteceu ser viu de 
aler ta e todos os cida-
dãos estão sujeitos a 
situações como essa 
que ocorreu, de serem 
expostos. Na nossa pro-
posta, havendo suspeita 
ou mesmo a invasão de 
alguém não autorizado, 
a empresa prestadora do 
serviço deverá imediata-
mente bloquear esse 
acesso e enviar uma 
mensagem de aler ta”, 
explicou o deputado.

O projeto prevê que 

após esse bloqueio o 
programa solicite a senha 
de acesso, impressão 
digital ou reconheci-
mento facial para o des-
bloqueio. Também será 
possível a empresa 
enviar uma senha pro-
visória de liberação ao 
número do celular ou 
e-mail cadastrado na 
instalação do aplicativo.

“A proposta obriga 
a empresa a exigir uma 
autenticação em duas 
etapas. E caso haja 
novo acesso em um 
dispositivo diferente 
do originalmente cadas-
trado, o usuário possa 
liberar ou impedir essa 
entrada”, acrescentou 
o parlamentar.

O pro jeto de le i 
467/2019 seguirá para 
análise das Comissões 
da Assembleia antes de ir 
ao plenário para votação.

DELEGADO Francischini (PSL) 
apresentou um projeto de lei inédito 
no estado

DÁLIE FELBERG/ALEP

Escalada
Membro titular da Academia Paranaense de Letras 
desde 2006, deixou a presidência do Positivo em 
2012 com dez mil funcionários e mais de um milhão 
de alunos. Em 2018, filiado ao Podemos, assumiu o 
desafio de trabalhar pela transformação da forma 
como a política é feita no país. Foi eleito senador pelo 
Paraná com 2.957.239 votos.
A sessão solene será realizada, às 18 horas, no 
Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, 
com transmissão simultânea pela TV Assembleia 
e suas redes sociais, bem como pela fangapage do 
senador Oriovisto.

Professor
O homenageado deu aula particular de matemática 
até iniciar sua jornada como professor de cursos 
preparatórios para vestibular e, em 1972, junto 
a colegas professores, fundou o Positivo. Depois 
vieram as escolas de ensino médio e fundamental; 
a Posigraf – uma das maiores gráficas e editoras do 
país; a Universidade Positivo, da qual foi fundador e 
primeiro reitor, cargo que ocupou durante dez anos; 
e a Positivo Informática, hoje a maior fabricante 
brasileira de computadores.

Senador honotário
O senador Oriovisto 
Guimarães será 
homenageado, no dia 17 
de junho, com o título 
de Cidadão Honorário 
do Paraná. A honraria foi 
proposta pelo deputado 
estadual Marcio Nunes, 
secretário de estado 
do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos. “Esse 
reconhecimento se dá 
ao trabalho e progresso 
que o professor Oriovisto 
trouxe ao Paraná”, 
afirmou Nunes.

Fundador do Positivo
Oriovisto foi um dos 
fundadores do Grupo 
Positivo e o presidiu por 
40 anos, tornando-o um 
dos principais grupos 
educacionais, industriais 
gráficos e de informática 
do Brasil. 
Nascido em Batatais/SP, 
veio ao Paraná aos três 
anos de idade e morou 
em Bela Vista do Paraíso, 
Mandaguari, Apucarana 
e Curitiba, onde cursou 
Economia na Universidade 
Federal do Paraná.
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Sem alvará
Já está em vigor a resolução com a lista 
das 287 atividades econômicas que 
não precisam de autorizações prévias 
para funcionar, como alvarás e licenças. 
Foram criadas três classificações: “baixo 
risco A”, “médio risco” e “alto risco”. As 
atividades de “baixo risco” não precisam 
de qualquer tipo de autorização para 
implantação e funcionamento. Isso 
inclui licenças e autorizações. Até então, 
para abrir um empreendimento havia 
necessidade de buscar permissões, como 
alvarás da prefeitura ou autorizações de 
Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil.

Economia
O deputado Romanelli (PSB) defendeu a 
economia no pagamento do auxílio-saúde 
para os servidores do legislativo estadual. 
A Mesa Diretora estuda alterações na lei 
aprovada em 2018, buscando a redução 
de despesas e eficiência na aplicação do 
dinheiro público. Os primeiros estudam 
apontaram um custo de R$ 24 milhões 
por ano com o pagamento do auxílio. 
“Estamos sempre abertos ao diálogo, ao 
entendimento, mas ao mesmo tempo 
buscamos a boa aplicação do dinheiro 
público, para que possamos fazer tudo 
dentro da legalidade e ao mesmo 
tempo atender o princípio da eficiência 
na aplicação do dinheiro”, disse o 1º 
secretário da Casa de Leis.

Apoio a Lava Jato
Neste domingo, 16, em frente a 
Justiça Federal em Curitiba, tem 
manifestação de apoio a Operação 
Lava Jato. “Movimentos de esquerda 
estão tentando descredibilizar a maior 
operação anticorrupção do Brasil, que 
já retornou aos cofres públicos mais 

de R$ 13 bilhões. Não podemos ficar 
quietos diante disso. Muitas pessoas 
foram presas porque existem provas 
dos desvios de verbas. O brasileiro tem 
que se unir novamente para não deixar 
que os bandidos saiam como bonzinhos 
da história. A operação não é a vilã 
e sim todos os criminosos que foram 
pegos nela”, disse Alborghetti Neto, um 
dos coordenadores da manifestação.

Alimentação e saúde
O deputado Evandro Roman (PSD-PR) 
foi escolhido presidente da subcomissão 
permanente sobre alimentação e saúde. 
O grupo, vinculado à Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, foi instalado 
na Câmara dos Deputados. O objetivo é 
incentivar a elaboração de leis e ações 
que promovam o acesso da população 
brasileira a melhores condições de 
alimentação e saúde.

Chico Noroeste
O ex-deputado Chico Noroeste foi 
convidado por dois partidos políticos 
para a disputar a prefeitura de Foz do 
Iguaçu em 2020. Até semana que vem, 
Noroeste escolherá o partido, mas já 
disse que topa a parada. “Minha linha 
de atuação, de centro-direita, é um 
clamor em Foz do Iguaçu para uma 
administração com este perfil”, disse.

Total desinteresse
A Copa América começa hoje e parece 
que não atrai interesse dos brasileiros. 
Levantamento do Instituto Paraná pesquisas 
aponta que 70% dos entrevistados não 
estão interessados na competição e, para 
piorar, 46% não acham o Brasil favorito para 
ser campeão do torneio. O Paraná Pesquisas 

entrevistou 2.071 eleitores entre os dias 
4 e 6 de junho em 180 cidades de 26 
estados e o distrito federal.

Hiroshi homenageado
A Assembleia Legislativa homenageou 
o prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo 
(PSDB), vencedor das etapas estadual 
e nacional do Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor. Hiroshi recebeu 
uma menção honrosa proposta pelo 
deputado Romanelli (PSB) e entregue 
pelo 1º vice-presidente da Casa, 
deputado Tercílio Turini (PPS).

Pedágio intimado
O juiz Augusto César Gonçalves, da 6ª 
Vara Federal de Curitiba, determinou 
72 horas de prazo para receber as 
manifestações dos réus - entre eles, 
a concessionária Econorte - da ação 
popular que pede o fechamento 
imediato da praça e suspensão da 
cobrança das tarifas de pedágio na BR 
369 entre Andirá e Cambará, no Norte 
do Paraná. A ação foi movida pelo 
deputado Romanelli (PSB) e o prefeito 
de Cambará, Neto Haggi (MDB). “Antes 
de apreciar o pedido de tutela de 
urgência, intimem-se os representantes 
judiciais das rés para se manifestarem 
no prazo de setenta e duas horas”, 
afirmou o magistrado. “Após, voltem 
conclusos para apreciação do pedido de 
tutela antecipatória”, acrescentou.

Cidadão do Paraná
O senador Oriovisto Guimarães 
(Pode-PR) será homenageado na 
segunda-feira, 17, com o título de 
Cidadão Honorário do Paraná. A 
honraria foi proposta pelo deputado 
Marcio Nunes (PSD), secretário estadual 
do Desenvolvimento Sustentável e 
Turismo. “Esse reconhecimento se dá 
ao trabalho e progresso que o professor 
Oriovisto trouxe ao Paraná”, afirmou 
Nunes. Oriovisto fundador e presidente 
do Grupo Positivo por 40 anos, 
tornando-o um dos principais grupos 
educacionais, industriais gráficos e de 
informática do Brasil.
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Nos trilhos
O ex-prefeito do Rio de Janeiro 
Eduardo Paes deve receber nos 
próximos meses uma vultosa 
comissão com a venda do 
monotrilho da linha 17 que 
liga as estações Morumbi e 
Congonhas, em São Paulo. Ele 
é vice-presidente da chinesa 
BYD Motors América Latina, 
que deve pegar a obra, herança 
da enrolada Andrade Gutierrez 
e a falida Scomi, da Malásia. 
A contratação da linha 17, 
que ocorreu em 2013, foi 
suspensa em março deste ano 
pelo governador João Dória. 
O secretário de Transportes 
Metropolitanos de do Estado, 
Alexandre Baldy, conduz a nova 
licitação anunciada no fim de 
maio. E a BYD já marca presença 
certeira nos corredores, nos 
cafés de Paes com o amigo Baldy.

Memória
O sogro de Baldy, o empresário 
Marcelo Limírio, foi o principal 
doador da campanha de Pedro 
Paulo, o indicado de Paes para 
a Prefeitura do Rio de Janeiro 
em 2016. 

Silêncio na estação
Paes não foi localizado pela 
Coluna - enviamos e-mail para 
endereço pessoal cadastrado 
há anos e não tivemos 
respostas. O secretário Baldy 
ainda não respondeu.

Vitória de Pirro
Que não se animem os ruralistas 
que derrubaram Franklimberg de 
Freitas. O ministro Sérgio Moro 

avalia nomear outro general linha 
dura para o comando da Funai.

Mesa política
O presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro Dias 
Toffoli, jantou terça-feira com 
a bancada federal do DEM e 
o presidente do partido, ACM 
Neto, prefeito de Salvador. 
Marcaram presença também 
os presidentes da Câmara e do 
Senado, Rodrigo Maia e Davi 
Alcolumbre, ambos do partido. 

Cercadinho
Os seguranças não deixaram 
curiosos se aproximarem da ala 
reservada da conhecida Trattoria 
do Rosário. O grupo tinha cerca 
de 70 convidados.

Fogo amigo
O presidente do PSL e deputado 
federal Luciano Bivar (PE) 
garante que não vai renunciar 
ao comando do partido. Alega 
que deu uma legenda ao então 
candidato Jair Bolsonaro e 
que não admite ser fritado 
pelo vice-presidente do PSL, 
Antônio Rueda. Admite que 
o fogo amigo é o responsável 
pelas denúncias na mídia.

Fogo amigo 2
O suplente Paulo Marinho, mui 
amigo, abandonou o senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e 
pulou para o PSDB. Foi Marinho 
o articulador da malsucedida 
visita de João Doria a Jair 
Bolsonaro, na transição, quando 
o presidente eleito não quis 
receber o governador eleito de 

São Paulo. Na casa do próprio 
Marinho. É porque faltou 
combinar com o chefe.

Batalha do Palácio
Terminou a fritura do general 
Santos Cruz no Palácio do 
Planalto. Bolsonaro chegou a 
tirar de suas mãos a Secretaria 
de Comunicação, mas o homem 
dançou. Os olavistas (seguidores 
de Olavo de Carvalho) voltarão 
a ter controle em indicações 
no Governo.

Pá-pá-pá
Cresceu estupendamente o 
número de pedidos de exames 
psicológicos para manuseio 
de armas, em consultórios 
credenciados pela Polícia Federal.

Teste popular
O presidente Bolsonaro disse que 
levou Moro ao Estádio Nacional 
em Brasília porque “ele torce lá pro 
Maringá”. O jogo era Flamengo x 
CSA. Mas gostaram da ovação.

Pontapé
A empresa curitibana 
Phonetrack passou a dispensar 
seus 50 funcionários para 
assistirem aos jogos da Seleção 
Feminina do Futebol na Copa 
do Mundo. Questão de tempo 
- ou algumas Copas ainda - o 
restante do País fazer o mesmo.
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Chega ao Paraná programa
para geração de empregos

O secretário especial de Produ-
tividade, Emprego e Competitivi-
dade, do governo federal, Carlos 
Alexandre da Costa, lançou nessa 
quinta-feira (13), em Curitiba, o pro-
grama Mobilização pelo Emprego 
e Produtividade. A iniciativa tem a 
parceria do Sebrae.

O Paraná é o terceiro estado 
brasileiro a receber o lançamento, 
que já ocorreu em Minas Gerais e 
Santa Catarina. A mobilização foi 

lançada em Curitiba, na sede da 
Fiep (Federação da Indústria do 
Estado do Paraná). “Trata-se de 
uma agenda focada em seis pilares 
que vão atacar os grandes proble-
mas brasileiros”, disse Costa.

Ele frisou que primeiramente 
é preciso promover as reformas 
estruturais para recuperar o equi-
líbrio fiscal do Estado brasileiro. 
E que “a partir daí, começamos 
uma agenda positiva, uma agenda 

de geração de emprego, com mais 
produtividade nas empresas”.

SEIS PONTOS 
Os seis pontos da Mobilização 

pelo Emprego e Produtividade são: 
Simplifica (remoção de obstáculos 
à produtividade e à competitividade, 
com diminuição do custo Brasil e 
de entraves burocráticos), Pro-Mer-
cados (atacar barreiras ao pleno 
funcionamento dos mercados e 
à falta de planejamento de longo 
prazo para infraestrutura), Pro-Infra 
(investimentos privados em infraes-
trutura), Emprega + (focado na 
melhoria da qualificação profissio-
nal) Brasil 4.0 (voltado à qualifica-
ção das empresas em habilidades 
gerenciais) Programa de Micros e 
Pequenas Empresas (com incenti-
vos aos pequenos negócios).

O programa Mobilização pelo 
Emprego e Produtividade inclui um 
webaplicativo, também lançado no 
evento. Nesse aplicativo, os empre-
sários podem informar qual o prin-
cipal problema que enfrentam. “Até 
agora o maior problema apontado 
pelos empresários foi a burocra-
cia, com o excesso de regulação”, 
informou o secretário. 

500 mil empregos 
Durante o lançamento do programa, o governador Ratinho Junior apresen-

tou as principais iniciativas do Estado para alavancar a economia paranaense e 
afirmou que a expectativa é criar 500 mil novos empregos Paraná nos próximos 

quatro anos. Ele destacou, como base da retomada da economia estadual, o bom 
ambiente político no Estado, os investimentos em infraestrutura e o apoio do 

Estado à tecnologia e inovação.
O governo do Estado desenvolve três novos programas para seguir na escalada 

da abertura de postos de trabalho. O Paraná mais Empregos quer levar oportuni-
dades para as 50 cidades com menor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). 
Nesses municípios haverá subsídio de energia e juros com taxas mais baixas, via 

Fomento Paraná ou BRDE, para investimento, criando bolsões de emprego.
Outro ponto mira o apoio ao empreendedorismo feminino, com linhas de 

crédito facilitadas por meio da Paraná Fomento para mulheres que querem iniciar 
ou ampliar atividades e negócios.

A terceira iniciativa, o Banco do Agricultor Paranaense, consiste em uma linha 
de financiamento, também com recursos do BRDE e da Fomento Paraná, que 

apoie a inovação e sustentabilidade na agricultura e o desenvolvimento tecnoló-
gico em micro, pequenas e médias empresas inovadoras.
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São Paulo - A China vai retomar 
as importações de carne bovina 
do Brasil que estavam suspen-
sas desde 3 de junho, por conta 
da notificação de caso atípico de 
Encefalopatia Espongiforme Bovina 
(EEB), detectado em Mato Grosso.

A China é o único país, entre os 
importadores do Brasil, que tem pro-
tocolo sanitário que exige a suspen-
são temporária das importações 
de carne quando detectado caso 
atípico de EEB. A ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, 

Previdência: Economia
será de R$ 913,4 bilhões

A economia a ser obtida com a 
nova versão da reforma da Previ-
dência será de R$ 913,4 bilhões 
em dez anos, aponta o parecer 
apresentado nessa quinta-feira 
(13) pelo relator da proposta, depu-
tado Samuel Moreira (PSDB-SP).

Segundo Moreiro, haverá um 
ganho de outros R$ 217 bilhões 
em recursos do FAT (Fundo de 
Amparo ao Trabalhador) que 
deixarão de ser transferidos ao 
BNDES no mesmo período. “Está 
tudo em ordem. Estou convicto do 
que estamos fazendo.”

A proposta encaminhada pelo 
Governo Bolsonaro previa uma 
economia de R$ 1,2 trilhão em dez 
anos. Mas o relator retirou do texto 
alguns itens, como as mudanças 
no benefício assistencial pago a 
idosos de baixa renda (BPC), as 
alterações na aposentadoria rural 
e regras mais duras para ter direito 
ao abono salarial.

MUDANÇAS
O relatório da proposta de 

reforma prevê aumento do tempo 
mínimo de contribuição para 
homens de 15 para 20 anos (só 

Estados e municípios
Em sessão que teve um início tumultuado e durou seis horas, o relator 

da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados, 
Samuel Moreira (PSDB-SP), concluiu a leitura de seu relatório sobre a pro-

posta de reforma da Previdência.
A perspectiva de Moreira agora é buscar entendimento dos parlamenta-

res a respeito da reinclusão de estados e municípios no texto da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC 6/2019). O dispositivo foi retirado do texto 
apesar do apelo de governadores para que as regras de aposentadoria de 

servidores estaduais e municipais fossem mantidas. 
O parlamentar espera reunir o apoio necessário para que o dispositivo 

volte ao texto da PEC, o que pode acontecer por meio de um voto complemen-
tar ao relatório apresentado ontem. “Estados podem ser incluídos a qualquer 
momento. Eles podem ser incluídos ainda na comissão, por um voto comple-

mentar, ou podem ser incluídos também no plenário. O processo de negociação 
liderado pelo [presidente da Câmara] Rodrigo Maia [DEM-RJ] por um grande 

entendimento nacional continua”, disse Moreira.
Pelo acordo, não há data certa para o fim da discussão da matéria na 

comissão especial, mas a expectativa é de que essa etapa seja concluída até 
o fim deste mês para que o texto possa ser votado, na Casa, antes do recesso 

parlamentar, que começa em 18 de julho.

Brasil volta a exportar carne para a China

para trabalhador urbano). O tempo 
de contribuição para as mulhe-
res permanece em 15 anos. “Tal 
medida não pode ser adotada para 
as mulheres e muito menos no 
meio rural, onde há grande dificul-
dade de comprovação de contribui-
ções”, diz o voto do relator.

O relator também não concordou 

com a proposta do governo de 
extrair do texto constitucional a 
aposentadoria por idade: “Assim, 
devolvemos ao texto constitucional 
esse benefício, deixando no inciso I 
do §7º do art. 201 a regra do traba-
lhador urbano com fixação da idade 
mínima em 65 anos, se homem, e 
de 62 anos, se mulher”.

Tereza Cristina, recebeu a notícia 
da reabertura do mercado chinês 
nesta madrugada. A ministra reafir-
mou que vai continuar negociando 
um novo protocolo com as autori-
dades sanitárias chinesas.

A doença foi constatada em 
uma vaca de corte, com idade de 
17 anos. Todo o material de risco 
específico para EEB foi removido do 
animal durante o abate de emergên-
cia e incinerado no próprio mata-
douro. Outros produtos derivados 
do animal foram identificados, 

localizados e apreendidos preven-
tivamente, não havendo ingresso 
de nenhum produto na cadeia ali-
mentar humana ou de ruminan-
tes. Não havia, por tanto, risco 
para a população.

A OIE (Organização Mundial de 
Saúde Animal) encerrou no último 
dia 3 o pedido de informações 
complementares do Brasil sobre o 
caso, o que mostrou que não há 
risco sanitário. As exportações de 
carne bovina continuaram normal-
mente para os demais países.
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ÂMAGO
Com o objetivo de direcionar recursos 
para a construção de sua nova sede, 
foi decidido que não haverá jantar de 
posse da 22ª Diretoria Executiva da 
Aciu – e nem coquetel. A cerimônia 
protocolar oficial de posse será no 
dia 18 de junho, às 19h30, no salão 
do Hotel Caiuá. Além de empossar 
a nova Diretoria Executiva, Orlando 
Luiz Santos, presidente reeleito para 
o triênio 2019/2022, também dará 
posse aos membros do Conselho 
Fiscal, Conselho Suplente, Conselho 
da Mulher Empresária e Executiva, 
Conselho do Jovem Empresário e 
Diretorias Setoriais.

ESPELHO
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 veicular 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.

IMAGEM
A campanha, que ficará um mês no ar, 
informará a todos os consumidores 
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 

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

MODELO
As principais vantagens do cadastro 
positivo, segundo Orlando Luiz Santos, 
presidente da Aciu, são proporcionar 
aos consumidores 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 
financiamentos.

RETRATO
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 crédito, apenas o score de 
crédito estará visível. O histórico de 
hábitos de pagamentos do cadastrado 
só será disponibilizado mediante prévia 
autorização do consumidor.

PAPEL
O consumidor pode acessar seu 
histórico de pagamentos gratuitamente 

pela internet em sua área logada no 
site do SPC Brasil (www.spcbrasil.org.
br/cadastropositivo) ou por telefone, 
por meio do SAC 0800 887 9105. 
Assim que disponível, a consulta de 
score se dará pelos mesmos canais.

GENTE
A engenharia de cargos e a tecnologia 
para gerir pessoas e desenvolver 
competências será abordada por 
Douglas Camillo no workshop “People 
Analytics”. O coach executivo e consultor 
empresarial se apresenta no dia 18 de 
junho, das 14h30 às 17h30 no auditório 
da Aciu e restam poucas vagas para o 
evento, que tem como público-alvo 
profissionais de RH e de recrutamento 
e seleção de pessoal. Inscrições pelo 
telefone (44) 3621-6700.

INTENSO
O master coach Fabiano Zanzin volta 
a Umuarama no dia 20 de julho para 
apresentar o mega treinamento 
imersivo “Time Out – Uma pausa 
estratégica em sua vida”. Será 
das 8h30 à meia-noite no salão 
de eventos do Hotel Caiuá, com o 
objetivo de gerar alta performance, 
inteligência emocional e 
transformação pessoal e profissional. 
Associados Aciu têm bônus de R$ 50 
e as inscrições podem ser feitas pelos 
telefones (43) 98432-0696 ou (43) 
99112-5483. Mais informações no 
site www.metodotimeout.com.br.

FOCO
Sempre há de haver uma alternativa, 
por isso nada de desespero. Muitas 
vezes apostamos todas as fichas em 
um único número e o chão pode 
sumir caso o resultado não seja 
aquele esperado, porém, ao invés de 
perder tempo lamentando o leite que 
derramou, foque sua energia em um 
novo voo. Fácil não é, pois ser adulto 
é complicado. Mas creia: mais ganha 
quem lutou, quem tentou, quem 
apostou. Você vai longe! Venha e 
fique na Aciu, a Casa do Empresário.
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Palestras e atrações na
Feira de Empreendedorismo

A palestra com o presidente da 
Celepar, Allan Costa, abriu a Feira 
de Empreendedorismo, Inovação e 
Tecnologia de Umuarama (Feitu), 
um dos atrativos da programação 
do 64º aniversário de Umuarama, 
na noite de quar ta, 12. Discor-
rendo sobre os impactos da crise, 
a importância na inovação e da 
tecnologia no desenvolvimento das 
empresas, e a mudança de modelo 
mental necessária para aproveitar 
oportunidades, ele levou o público 
a pensar sobre transformação digi-
tal e novos modelos de gestão.

Na aber tura da Feitu, no salão 
de eventos do campus 3 da Uni-
versidade Paranaense (Unipar), 
o secretário de Indústria, Comér-
cio e Turismo, Douglas Bácaro, 
agradeceu a equipe envolvida na 
organização, o apoio do prefeito 
Celso Pozzobom, e disse que o 
evento será um marco para os 
empreendedores, estudantes e 
visitantes que buscam ideias, 
novos produtos e pesquisas vol-
tadas para a inovação.

Bácaro lembrou os bons resul-
tados da Casa do Empreendedor, 
que vem facilitando a abertura de 
novos empreendimentos e prepa-
rando os empresários e empreen-
dedores individuais para terem 

Talk Show e robôs
Nesta sexta-feira, 14, é a vez do do talk show “Gente que faz um Brasil 

novo”, reunindo no palco o reitor da Universidade Paranaense (Unipar), Carlos 
Eduardo Garcia, o presidente da instituição financeira cooperativa Sicredi – Vale 
do Piquiri, Jaime Basso, o presidente do grupo Móveis Gazin, Mário Gazin, e o 

gerente de desenvolvimento econômico e empresarial Jean Alberini.
Em clima de bate-papo, eles contarão um pouco da trajetória de sucesso, divi-

dirão experiências de crescimento pessoal e empresarial com os presentes e trarão 
motivação para quem busca espaço no empreendedorismo. Além disso, a feira terá a 

presença do Robozão, divertindo os visitantes com sua alegria, luzes e ritmo.

mais chances de sobrevivência e 
sucesso no mercado, e destacou 
a presença dos 23 expositores da 
Feitu, “que vão mostrar um pouco 
do que é produzido de forma ino-
vadora na cidade”.

PARCERIAS DE SUCESSO
O prefeito Celso Pozzobom 

citou o sucesso das parcerias na 
administração municipal, “que 
ajudam a Prefeitura a chegar mais 
próximo do cidadão e impactar 
sua vida de forma positiva, melho-
rando o serviço público e criando 
novas perspectivas”, disse. “A 

gestão precisa atuar como coo-
perativa, envolver a sociedade e 
atender a toda a comunidade, e 
este evento é uma mostra disso. 
A Feitu é uma iniciativa pioneira 
em Umuarama que vai despertar 
muitas pessoas para a inovação e 
o empreendedorismo, para mexer 
e materializar as suas ideias, aju-
dando a movimentar a nova eco-
nomia e beneficiando a cidade 
como um todo”, disse.

O vereador Júnior Ceranto 
falou em nome dos demais verea-
dores presentes e a abertura con-
tou ainda com a participação de 
Jane Panaro Queiroz, do Sebrae, 
o gerente do Sicredi, Jacques 
Douglas Pacheco, o diretor-su-
perintendente do Sicoob Arenito, 
Fábio Júnior Viar, o coordenador 
do curso de Ciências Contábeis 
da Unipar, Clóvis Uliana, e o pre-
sidente da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Umuarama 
(Aciu), Orlando Luiz Santos.

POZZOBOM citou o sucesso das parcerias na administração municipal na abertura da Feitu

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

LIONS EMPOSSA NOVA DIRETORIA 

Na próxima quarta-feira, 
19/06/2019, o Lions Clube de 

Umuarama dá posse à sua nova 
diretoria AL 2019/2020. 

Jeferson Carmelo e Kátia Pacheco assu-
mem pela segunda vez a presidência do 
Lions Clube de Umuarama.                                                                               
O casal é associado ao movimento leo-
nístico desde 2002, tendo atuação des-
tacada em todas as campanhas e pro-
moções do clube.    

Dia do Meio Ambiente com
plantio de mudas no Piava

Em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente (5/06), as 
secretarias municipais 
de Educação e da Agri-
cultura e Meio Ambiente, 
em conjunto com a Ema-
ter/PR, mobilizaram pro-
fessores e alunos do 4º 
ano da Escola Municipal 
São Francisco de Assis 
para o plantio de árvores 
nativas visando a restau-
ração de mata ciliar no 
sítio Maringá, na Área de 
Proteção Ambiental (APA) 
do rio Piava.

O grupo foi rece-
bido pelas senhoras 
Altair e Roseli Bovolini 
Domingues, moradoras 
da propriedade rural. 
“Com mais esta ação, 
a Secretaria da Agricul-
tura e Meio Ambiente e 
a Emater concluem mais 
uma etapa dos trabalhos 
na propriedade da famí-
lia Domingues. Além do 
plantio de ár vores, já 
realizamos também tra-
balhos de conservação 
de solo e adequação 
de carreadores, com 
recursos do governo do 
Estado a fundo perdido, 
ou seja, com custo zero 
para a família”, expli-
cou o diretor de Meio 
Ambiente,  Matheus 
Michelan Batista.

Para as crianças, a 
visita permitiu melhor 
conhecimento das prá-
ticas agrícolas e seu 
papel na conservação de 
recursos naturais, como 
a água. “Procuramos 

explicar o nosso traba-
lho na bacia do rio Piava, 
assim como a simples 
função de um terraço, 
sua relação com as 
demais práticas vegetati-
vas de cobertura do solo 
e os benefícios diretos na 
preservação da qualidade 
da água”, explicou Ander-
son Quinaia, engenheiro 
agrônomo da Prefeitura.

ECOLOGIA
Professores e alunos 

foram informados sobre 
papel das árvores na pro-
teção de nascentes e sua 
função ecológica na APA. 
Segundo a engenheira 
florestal Marta Hoffman, 
a APA do Piava tem 
documento orientador, 
como plano de manejo, 
que ajuda na tomada de 
decisão para escolha de 
espécies de árvores para 
plantio, bem como áreas 
prioritárias a serem recu-
peradas. “Buscamos, na 
escolha da espécie, con-
templar seu potencial 
ecológico de uso múlti-
plo e sua capacidade de 
desenvolvimento, dada 
a característica do local 
do plantio”, disse.

Já  os  a lunos da 
Escola Municipal Cân-
dido Por tinari visitaram 
a Polícia Ambiental para 
uma palestra e assisti-
ram a uma apresenta-
ção da equipe do canil 
do 25º batalhão da Polí-
cia Militar, dentro das 
ações realizadas em 
comemoração ao Dia 
do Meio Ambiente.
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Investigação de
estupro sob sigilo

O delegado responsável pelas 
investigações sobre um caso de 
estupro de uma menina no muni-
cípio de Francisco Alves, informou 
que os detalhes e levantamentos 
dos fatos seguem em sigilo. O caso 
se desenrolou depois que a mãe 
da menina suspeitou do fato e, ao 
questionar a filha, a criança relatou 
que o tio, de 13 anos, teria prati-
cado o ato. A mulher procurou o 
irmão e decepou o pênis do garoto, 
que por sua vez, foi internado em 
um hospital de Umuarama.

Na última quarta-feira (12) o Ins-
tituto Médico Legal (IML) de Umua-
rama concluiu o laudo sobre o caso 
de estupro da garotinha. O resul-
tado do exame não foi divulgado e 
a Polícia Civil afirmou que as inves-
tigações estão em andamento, 
apesar de não poderem repassar 

maiores detalhes a respeito.
Em nota o delegado Thiago Soa-

res, afirmou que “foram dadas as 
informações iniciais (...) no entanto 
eventuais resultados e diligências 
investigativas não poderão ser 
divulgadas tendo em vista a trami-
tação do procedimento em segredo 
de justiça proveniente do Estatuto 
da Criança e do Adolescente”.

A mãe da criança, que tem 26 
anos e trabalhava em uma coopera-
tiva no município de Palotina (situado 
a 26 quilômetros de Francisco 
Alves), foi presa preventivamente a 
pedido do Ministério Público, depois 
de ter se apresentado e confessado 
o crime de lesão corporal contra o 
irmão de 13 anos (denunciado como 
autor do estupro). Ela disse à polí-
cia que decepou o pênis do irmão 
depois de suspeitar que ele havia 

Bando armado rende
família durante a noite
 
Uma mulher e uma criança vive-

ram momentos de tensão na noite 
de quarta-feira (12) após terem a 
casa invadida por três bandidos em 
Brasilândia do Sul (58 quilômetros 
de Umuarama). De acordo a Polí-
cia Militar, os criminosos estavam 
encapuzados quando invadiram a 
residência. Eles portavam facas e 
fizeram os dois moradores reféns.

Foram levados três cheques que 
estavam escondidos dentro de um 
guarda-roupas. O valor é de R$ 2.2 
mil. Conforme os policiais, o bando 
agiu com rapidez.

A mulher acionou a PM por 
volta das 22h e, apesar das dili-
gências, os autores do crime não 
foram identificados.

abusado da garotinha.
A descober ta do suposto 

estupro aconteceu enquanto a 
criança tomava banho e recla-
mou para mãe que estava com 
dores na região genital. A mulher 
questionou a criança sobre o 
motivo das dores e ela disse 
que o tio seria o responsável.

INTERNADO
Depois que o irmão denunciado 

pela criança teve o órgão lesio-
nado, foi encaminhado ao hospital 
Cemil, que, por meio da assesso-
ria de imprensa, informou que “o 
estado do paciente atingido por 
objeto perfuro-cortante era está-
vel e ele seguia requerendo cui-
dados especiais. Para não expor 
o paciente e a família, o Cemil 
reservou-se ao direito de não emitir 
outras informações”.

Por volta das 19h da 
quarta-feira (12), integrantes 
do grupo Rocam (Patru-
lhamento com Motos) da 
Polícia Militar de Umuarama 
realizavam patrulhamento pelo 
bairro Dom Pedro I, quando 
abordaram um casal suspeito 
em uma das ruas daquela 
comunidade. A dupla tinha 
passagens por envolvimento 
em crime de tráfico de drogas 
e, durante uma revista, foram 
encontrados 22 pinos de 
cocaína e uma pedra de 
crack. O casal foi levado 
para a Delegacia de Polícia 
e colocados à disposição da 
Justiça após serem denuncia-
dos novamente por tráfico de 
entorpecentes.

DIVULGAÇÃO
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Afsu disputa último jogo
da 1ª fase do Paranaense

No encerramento do primeiro 
turno da Série Ouro do Campeo-
nato Paranaense de Futsal, o 
Afsu vai em busca da vitória 
diante do São José dos Pinhais 
Futsal. A par tida acontece ama-
nhã (15), no Ginásio Amário 
Viera da Costa, às 20h30.

Jogando em casa, o time trei-
nado por Nei Victor, sabe da impor-
tância de conseguir fechar bem a 
primeira fase do estadual, para 
buscar seus objetivos no segundo 
turno do torneio.

O Afsu atualmente está em 
8º lugar (limite da classificação), 
com 17 pontos. Para conseguir 
subir na tabela, busca os três 
pontos eventuais com a vitória e 
torce pela derrota do Cresol Dois 
Vizinhos, que está em 7º lugar 
(19 pontos). A equipe de Dois 
Vizinhos joga contra o Marreco 
Futsal no próximo dia 20.

Caso não consiga a vitória con-
tra o São José, o time de Umua-
rama continua no oitavo lugar, mas 

Copa Amizade 
de Futebol

No domingo (16), acontece mais 
uma rodada da Copa Amizade de 
Futebol. Quatro times se enfrentam 
simultaneamente em dois campos 
de futebol em Umuarama.

No Estádio Lúcio Pipino, às 
14h30, Futebol Clube Criart Gua-
rani enfrenta o Aceru, pela cate-
goria aspirante. Às 16h os times 
voltam a campo na categoria titular.

Na Arena Carbonera, às 14h30, 
União Carbonera encara o Clube 
Atlético Santa Eliza. Em seguida, às 
16h30, as equipes se enfrentam 
novamente pela categoria titular.

encara novos times que estão dis-
putando a liga Nacional, fator que 
dificultará sua escalada na tabela.

O adversário que o Umuarama 
enfrentará neste sábado está em 
12º lugar na tabela do paranaense, 
com apenas 9 pontos e é conside-
rado um adversário não tão difícil. 
Para o confronto o São José dos 

Pinhais vem com o pivô Maneca, 
que teve uma passagem rápida 
pelo Umuarama em 2018.

Para este jogo, o técnico Nei 
Victor não contará com alas 
Gutti e Ronney, que estão lesio-
nados. Roney sofreu uma lesão 
na coxa e Gutti, lesão dos liga-
mentos do tornozelo.

O time de Umuarama buscar finalizar a primeira fase da competição fora do limite da classificação

Aconteceu na última segunda-feira (10) 
a 5º etapa do ranking anual de truco do 
Rancho MR. Novamente o torneio bateu 
recorde de inscrito, foram 36 duplas de 
Umuarama participando da etapa.
Foi campeã a dupla Rodrigo Baldo & 
Galinha, que venceu por 2 a 0 a dupla 
Claude Nutry Queijo & Klebinho.
Em terceiro lugar ficaram Barcala & Julin 
HCC. Enquanto em quarto lugar, Kiko 
Rangel & Gustavo Perin.
Na classificação geral, está na liderança a 
dupla Thiaguinho & Ricardinho com 460 
pontos, em 2º lugar Rodrigo Baldo & 
Galinha com 410 pontos e em 3º lugar, 
Emerson & Cezinha com 400 pontos.
A próxima etapa do truco acontece em 
15 de julho, no Rancho MR.

AFSU

DIVULGAÇÃO
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Seleção feminina abre placar
mas leva virada da Austrália

A Seleção feminina brasileira 
entrou em campo pela segunda 
rodada do Grupo C da Copa do 
Mundo, ontem (13), em Montpel-
lier. Após um bom primeiro tempo, 
o Brasil acabou sofrendo a virada 
por 3 a 2 para a Austrália. Os gols 
da Canarinho foram marcados por 
Marta e Cristiane.

Com o resultado, a equipe de 
Vadão ficou com três pontos, e a 
Austrália também chegou à mesma 
pontuação. Na terceira e última 
partida pelo Grupo C, a seleção 
brasileira enfrenta a Itália na ter-
ça-feira (18), às 16 horas (de Bra-
sília), em Valenciennes.

O primeiro tempo começou com 
a Austrália pressionando a saída 
de bola, o que fez a equipe coman-
dada por Vadão ter dificuldades de 
criar pelo meio para chegar ao ata-
que. Apesar disso, o Brasil encon-
trou espaço e fez 2 a 0, mas as 
australianas conseguiram diminuir 
a desvantagem com um gol aos 46 
da etapa inicial.

Na segunda etapa da partida, 

Criticado pela falta de flexibilidade 
em relação à forma como a Seleção 
Brasileira atuava na Copa do Mundo 
de 2018, Tite deve alterar a forma-
ção tática do Brasil para a disputa da 
Copa América. Se na Rússia a equipe 
atuava em um 4-1-4-1, na competi-
ção sul-americana o time deve jogar 
no esquema 4-2-3-1.

A ideia de Tite é ter Coutinho 
mais perto do gol. Na Rússia, o 

a seleção australiana partiu para 
cima das brasileiras, que estavam 
sem Mar ta, e conseguiu deixar 
tudo igual. A Austrália empatou 
após falha da defesa brasileira 
em um cruzamento e virou graças 
a um gol contra. Após os gols, o 
Brasil não teve sucesso nas ten-
tativas de reação.

GOL CONTRA
Aos 23 minutos, após nova 

bola alçada na área brasileira, a 
zagueira Mônica tentou cortar e 
acabou fazendo gol contra. A árbi-
tra consultou o VAR para concluir 
se houve ou não um impedimento 
por par ticipação da australiana 
Kerr e validou o tento.

treinador tinha Paulinho como um 
jogador de infiltração e que avan-
çava constantemente no campo de 
ataque. Dessa forma, o camisa 11 
atuava mais recuado para deixar a 
intermediária mais preenchida.

Com Arthur, o time passa a ter 
um volante que tem como princi-
pal característica a qualidade no 
passe. O ex-Grêmio joga mais pró-
ximo de Casemiro, possibilitando 

que Coutinho jogue em uma posi-
ção mais avançada.Caso Arthur 
não consiga se recuperar da lesão 
e não possa jogar, Tite deve optar 
pela entrada de Allan no time. Ape-
sar do volante do Napoli ter como 
característica a infiltração, o treina-
dor da Seleção não deve alterar a 
formação tática para a estreia na 
Copa América contra a Bolívia, hoje 
às 21h30, no estádio do Morumbi.

Tite deve colocar em prática
mudanças na Copa América

RECUPERADA da lesão na coxa esquerda, Marta abriu o placar em cobrança de pênalti

PASCAL GUYOT/AFP
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CÚMPLICES DE UM RESGATE
Tomas faz várias perguntas para Safi ra sobre a 

menina que estava com ela no almoço. Nina diz para 
Otávio que Rebeca saiu, mas o rapaz garante que irá 
esperá-la. Passada algumas horas, Rebeca resolve 
aparecer e diz que não quer ser feita de tola por ele. 
No escritório, Otávio desconfi a que Safi ra pode ter 
armado a situação para separá-lo de Rebeca. 

TOPÍSSIMA 
Mariinha conversa com o fi lho. Vitor chama um 

táxi para Jandira voltar para casa. Edevaldo pede 
a ajuda de Inês para entrar na suíte de Sophia. 
Vitor chega em casa. Paulo Roberto visita Lara. 
Zeca descobre que Jandira não dormiu em casa. 
Edevaldo pega o diário de Sophia. Madalena ajuda 
Mariinha no restaurante. Zeca questiona Jandira. 
Inês pega o diário dentro da mochila de Edevaldo 
e decide enviar para Antonio. 

JEZABEL 
Zedequias bebe vinho ao lado do rei Acabe e 

diz que as mudanças no palácio foram ousadas. 
Acabe nomeia Zedequias como seu conselheiro 
pessoal. Jezabel organiza uma apresentação de 
dança no templo de Baal e encanta Acabe com seus 
movimentos. A música cessa com as sacerdotisas 
todas aos pés de Jezabel que se sobressai, poderosa. 
Jezabel diz que um novo tempo começa em Israel. 
Um tempo em que somente Baal e Aserá reinarão.

A DONA DO PEDAÇO
Maria da Paz desconfi a que Rock tenha fur-

tado a estátua e Ellen comenta sobre Régis. Camilo 
e Vivi reatam o namoro. Maria da Paz fala com Jô 
sobre sua desconfiança de Rock. Kim invade 
o apartamento de Márcio. Régis vende a está-
tua roubada de Maria em um antiquário para 
quitar sua dívida. Maria da Paz acusa Rock 
de ter lhe roubado e Eusébio se revolta. Rock 
confronta Jô e afirma que descobrirá seus pla-
nos. Fabiana e Rock combinam um encontro. 
Abel convida Britney para sair. Maria da Paz 
pede que Zé Hélio a ajude a fazer as pazes 
com sua família. Rael promete a Nilda que 
atentará contra a vida de Maria da Paz. Linda 
comenta com Vivi que Camilo pediu um jantar 
especial. Rock leva Fabiana para um motel. Rael 
atira contra Maria.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
O Clube MaGaBeLo aparece de surpresa na 

casa de Sr. P, e o confronta sobre a existência de 
OTTO.Arlete percebe que as estátuas que ganhou 
de presente de casamento, não estão mais em sua 
casa. Arlete avisa Vini que não consegue encontrar 
Lindomar. Poliana vai até a casa de João para se 
desculpar, mas Filipa a dispensa sem ele saber. 
Para saciar a curiosidade das crianças, Pendleton 
apresenta OTTO ao Clube MaGaBeLo, que escu-
tam um grito de socorro ao sair.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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MALHAÇÃO 
Tadeu afi rma que é o pai da fi lha de Rita, que o 

contradiz na frente de Regina. Anjinha diz a Marco 
que está namorando Cléber. Beto questiona Filipe 
sobre Martinha. Meg lamenta a situação fi nanceira 
de Martinha, que pensa em usar o fato para chamar 
a atenção de Filipe. Regina revela a Lígia sobre 
Tadeu e Rita. Anjinha repreende Marco por sua 
conduta com Cléber. Meg comenta com Filipe 
sobre as difi culdades de Martinha. Rita explica 
aos amigos que Tadeu não é o pai de sua fi lha. 
Marco pede conselhos a Carla sobre Anjinha. Beto 
é provocado pelos colegas da faculdade por suas 
aulas de dança. Começa a audiência pela guarda 
de Nina. Meg confronta Beto. Lara pressiona Tadeu 
diante da juíza.

ÓRFÃOS DA TERRA
Missade e Helena se desentendem, e Padre 

Zoran tenta apartar as duas. Missade não perdoa 
Laila por não ter lhe contado sobre a gravidez de 
Helena. Davi revela a Cibele que é militar em Israel 
e é contra o casamento de Sara com Ali. Cibele 
se afasta de Davi. Missade confronta Elias, sai de 
casa e pede a Padre Zoran para passar um tempo 
no Instituto. Paul provoca um acidente com o carro 
em que estão Elias e Helena. Cibele desabafa com 
Martin e Benjamin sobre Davi. Elias implora para 
que Faruq salve a vida de Helena e do bebê.

Em “Verão 90”, Lidiane aceita dançar com Quinzão e 
o casal acaba vencendo o concurso. Dandara deixa 
claro a Quinzinho que seu casamento acabou. Quin-
zinho cancela a viagem com Vanessa. Catraca se 
apaixona pela Cantora Mascarada, sem saber que 
é Kika. Gisela e Patrick se reconciliam. Lidiane e 
Quinzão se beijam. Raimundo e Janaína passam a 
noite juntos. Mercedes demite Lidiane. Álamo aposta 
nas previsões de Adelaide para sua nova coleção. 
Após uma passagem de tempo, Manu e João fazem 
sucesso na tevê, e Jerônimo se revolta. 

Lidiane e Quinzão 
vencem concurso 
de dança 
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Você está muito atencioso com as pessoas ao 
seu redor e o calor de suas relações com elas 
vai ser um prazer real. Você deve perceber 
que um mau hábito pode ter consequências 
infelizes para você.

Não tente ser algo que você não é. Seja verda-
deiro, sem falsos pretextos. Você será capaz 
de acompanhar o ritmo imposto indiretamente 
a você pelas pessoas ao seu redor. Ser útil 
lhe dará energia.

Você vai encontrar maneiras inteligentes de 
abordar diálogos que farão com que tudo seja 
mais fácil com as pessoas ao seu redor. Você 
terá mais energia mental e um forte desejo de 
liberdade. Conceda-se esta liberdade e respire.

Você vai obter um retorno positivo dos esforços 
do mês passado. Há festas em todos os lugares. 
Existem motivos para comemorar! As doenças 
psicossomáticas e distúrbios leves que está 
sofrendo são causados pelas suas frustrações. 

Você vai ter dificuldade para trabalhar. 
Não desperdice seus esforços, pense nas 
coisas antes de começar. Você precisa 
de um descanso. Não faça muitas coisas, 
tente relaxar.

Deixe-se guiar pelo seu talento e intuição. Não 
vão enganá-lo hoje. A fadiga pode lhe derrubar 
e seria bom escapar da rotina e se concentrar 
no que você realmente gosta.

Seu relacionamento com seus amigos vai fazer 
você se sentir no topo do mundo. Esqueça as 
preocupações cotidianas! Você sente que algo 
está faltando e seu corpo está tentando preen-
cher a lacuna. Vá devagar com os doces.

O calor das pessoas ao seu redor será muito 
gratifi cante. Não se isole. Aproveite o máximo 
de hoje, tomando muitas vitaminas - você pre-
cisa cuidar mais de si mesmo.

Você vai se esforçar para preparar melhor o 
seu entorno. Você precisa resolver suas coi-
sas. Não se afunde em suas emoções, isso lhe 
suga energia. Você precisa falar abertamente 
para levantar sua moral.

Não hesite em dar a sua opinião, o seu rea-
lismo não vai decepcioná-lo. Você está abu-
sando da sorte sem perceber. Você precisa de 
repouso e exercício, mas não tente misturar 
as duas coisas.

Você está insistente, mas, ao mesmo tempo, 
fl exível e tem uma maneira de persuadir, reu-
nindo e motivando aqueles que o rodeiam. 
Apesar de passar a sensação de fadiga, você 
está em boa forma hoje.  

Você está achando mais fácil construir suas 
esperanças para o futuro. Faça algumas ave-
riguações. Você está mais em sintonia com as 
necessidades do seu corpo. Este é o caminho 
a percorrer.
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CAAV
PANDEMONIO

LEBEES
MERIDIANOS

XRGIRA
FAMAUSAGE
DNESOAOX

DTANRC
GRATUIDADE
REMARANEL

NOCALICE
ERAROIN

ERFIHCABC
VOOIFREI

SENTINELA

Que pode
ter mais
de um
sentido

Organiza-
ção dos 

Estados A-
mericanos

Linhas
norte-sul
do globo
terrestre

Letra
puxada no
sotaque
caipira

(?) Gees,
banda de
"Stayin'
Alive"

Feitio de
ganchos

do
açougue

Condição
desejada

pelo
artista

Etapas do 
desenvolvi-
mento da
borboleta

Uso, 
em inglês

Dá
impressão
de  (fig.)

"The (?)",
frase ao
final do 

filme (ing.)

Ser como
o Shrek
(Cin.)

Benefício
dado 

aos idosos,
em ônibus

Tarsila do
Amaral,
pintora

brasileira 

Formato
do palito
de dentes

(?) Vargas,
período
de 1930
a 1945

Música 
de muito
sucesso

(ing.)

(?) baba!:
expressão

indiana

"Nota",
em abre-
viaturas
literárias

(?) Galvão,
santo

brasileiro

Rede de TV
dos EUA
Corno
(Zool.)

Tipo de
taça

Imaturas
(fig.)

Levantar (?): decolar

Soldado armado que
guarda um posto

Cacho (de
cabelos)
Arco, em
francês

Competir
na regata
Laço do
vaqueiro 

Mulher 
de rajá
Unidade

física

Cólera
Árvore
indiana

aromática

Confusão
(fig.)

(?) elétrica, forma de execução
penal Ator que viveu o

maestro João Carlos
Martins, no Cinema

Pronome de tratamen-
to dado a Ministros

Lamento 
fúnebre (Mús.)

3/arc — bee — end — hit. 5/nênia — usage. 13/alexandre nero.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Criança com dengue
está em coma induzido
Uma menina de Iporã está 

internada no hospital Cemil de 
Umuarama com suspeita de den-
gue hemorrágica. O caso foi confir-
mado ontem (quinta-feira, 13) e o 
estado da criança, que tem 7 anos 
de idade, é considerado delicado.

A internação aconteceu na 
última terça-feira (11), no entanto, 
ela teria apresentado os sintomas 
da doença há alguns dias.

No início da tarde da quinta 
o Hospital Cemil divulgou uma 
nota à imprensa local relatando 
que: “A respeito da criança inter-
nada na UTI pediátrica do hos-
pital com suspeita de dengue 
hemorrágica, a informação é de 
que a paciente permanece em 
coma induzido, em estado grave, 
com discreta melhora no sangra-
mento. Para preservar o paciente 

e a família, a hospital não emite 
maiores informações”.

A Secretaria Estadual de Saúde 
informou que todos os casos de 
dengue e dengue hemorrágica – 
atualmente chamada de dengue 
grave – estão disponíveis no bole-
tim epidemiológico que é atualizado 
nas terças-feiras. Desta forma, o 
caso deve ser confirmado apenas 
na próxima semana.

Carretas do Conhecimento
A Secretaria de Estado da Jus-

tiça, Família e Trabalho escolheu o 
bairro Uberaba para ser o primeiro 
de Curitiba a receber o projeto Car-
retas do Conhecimento, realizado 
em parceria com a Volkswagen e o 
Senai/PR. A partir de julho, o pro-
grama percorrerá o Estado com 
carretas adaptadas e com infraes-
trutura completa para qualificação 
profissional. Serão oito veículos, 
um deles para atender a Capital.

NOROESTE
Na região de Umuarama, as 

cidades a receberem o serviço 
são: Cruzeiro do Oeste, Cidade 
Gaúcha e Perobal.

Serão oferecidos à população cur-
sos de panificação, costura indus-
trial, aperfeiçoamento em mecânica 
industrial, manutenção e instalação 
de ar-condicionado split, mecânica 
de automóveis, aperfeiçoamento em 
eletricidade automotiva, noções de 
mecânica de motocicleta e instala-
ções elétricas prediais.

Ainda em Curitiba, os bairros de 
Santa Felicidade e Tatuquara rece-
berão cursos do programa até o 
final do ano. As carretas passarão 
também por outros 46 municípios 
atendidos pelo programa Família 

Pa ranaense , 
com previsão 
de capacitar 
mais de 2 mil 
pessoas apenas 
em 2019.

De acordo 
com o secretá-
rio da Justiça, 
Família e Traba-
lho, Ney Lepre-
vost, essa é 
mais uma opor-
tunidade para 
quem procura 
se aperfeiçoar e se qualificar na 
área em que atua, gerando mais 
empregos e renda. “O bairro do 
Uberaba é muito populoso e tem 
realidades distintas. Em meio 
a grandes condomínios existem 
muitas áreas degradadas, com 
altos índices de criminalidade e de 
desemprego. Por isso, determina-
mos que seja o primeiro na Capital 
a receber o projeto”, destacou.

BENEFICIADOS
Serão beneficiados com a 

Carreta do Conhecimento os 
municípios de Cornélio Procópio, 
Bandeirantes, Andirá, Pato Bra-
gado, Santa Terezinha do Itaipu, 

São Miguel do Iguaçu, Foz do 
Iguaçu, Realeza, Ampére, Vito-
rino, Mariópolis, Chopinzinho, 
Ibiporã, Perobal, Cruzeiro do 
Oeste, Ser tanópolis, Assaí, Flo-
restópolis, Jaguariaíva, Reserva, 
Tibagi, Ouro Verde do Oeste, 
Cafelândia, Campo Mourão, 
Pontal do Paraná, Lapa, Cam-
pina Grande do Sul, Terra Roxa, 
Sarandi, Astorga, Santa Fé, Jan-
daia do Sul, Por to Amazonas, 
Telêmaco Borba, Matelândia, 
Corbélia, Peabiru, Engenheiro 
Beltrão, Rio Negro, Morretes, 
Cidade Gaúcha, Cambé, Colo-
rado, Paiçandu e Cambará.

NOS veículos adaptados serão oferecidos vários cursos técnicos

AEN
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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 EVagas de emprego

A Agência do Trabalhador de 
Umuarama finaliza a semana 
com mais de 100 vagas de 
emprego disponível. As oportu-
nidades estão nas mais diver-
sas áreas, algumas delas são: 
assistente social, balconista de 
crediário, costureira de máquina 
reta, entregador de gás, mecâ-
nico de motocicleta e profes-
sor de inglês. Os interessados 
devem comparecer na agência 
(Avenida Rio Branco, 4211), 
com os documentos básicos em 
mãos. RG, CPF, PIS e Carteira de 
Trabalho. Vale ressaltar que as 
vagas estão sujeitas a alteração 
a qualquer momento.
 

Seminário do NRE
Na próxima terça-feira (18), o 
Núcleo Regional da Educação 
(NRE) de Umuarama, em parce-
ria com a Prefeitura Municipal 
de Umuarama e o Instituo Fede-
ral do Paraná (IFPR), realiza o 
primeiro Seminário Regional da 
Educação do Campo. O evento 
contará com a participação dos 
diretores, professores e pedago-
gos de todas as escolas jurisdi-
cionadas ao NRE de Umuarama. 
Além da participação dos técni-
cos pedagógicos da Prefeitura de 
Umuarama e professores do IFPR.

Objetivo
De acordo com os organizadores 
do evento, o seminário tem como 
objetivo capacitar os profissionais 
da educação do campo sobre as 
metodologias postas nas diretri-
zes da Educação do Campo do 
Paraná. O seminário contará com 
duas palestras, sendo, uma pelas 
professoras Michele e Ana Sueli 
do DEDIDH da SEED Curitiba e 
outra pelas professoras Amanda 
(IFPR - Curitiba) e Margarida 
(IFPR - Umuarama).
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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital resumido o SINTRAPOSTOS-MGÁ – Sindicato dos Trabalhadores em 
Postos de Serviços de Combustíveis, Derivados de Petróleo e Lojas de Conveniência de 
Maringá e Região, inscrito no CNPJ 14.291.103/0001-62 vem através de seu presidente que 
abaixo subscreve no uso de suas atribuições estatutária, convocar e faço saber a todos os 
Associados do Sintrapostos-Mgá,que no dia 24 e 25 de Julho de 2019, no período de 08:00 
às 18:00 horas, na Sede desta Entidade localizada na Av. Brasil nº 957 zona 03 Maringá-
Paraná, será realizada a Eleição para composição da Diretoria Administrativa, Conselho 
Fiscal e Conselho de Representantes junto a Federação bem como seus respectivos  
suplentes,  com instalação de urna fixa na sede e subsedes de: Paranavaí localizada na Rua 
Souza Naves nº 1.882 sala 07 centro; Umuarama localizada na Rua Rui Ferraz de Carvalho nº 
4.212 sala 704 centro; e Campo Mourão localizada na Avenida Capitão Índio Bandeira nº 
1.400 sala 309 centro; e ainda através de urnas itinerantes. Ficando aberto o prazo de 05 
(cinco) dias, para o Registro de Chapas, que ocorrerá a contar da data da publicação deste 
Aviso Resumido do Edital. O requerimento acompanhado de todos os documentos exigidos 
para o registro será dirigido ao presidente da entidade, podendo ser assinado por qualquer 
dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da entidade funcionará no período 
destinado ao Registro de Chapas, no horário das 08:00 às 17:30 horas, na sede do sindicato 
na Avenida Brasil nº 957 zona 03 Maringá/PR, onde se encontrará à disposição dos 
interessados, pessoa da comissão eleitoral habilitada para o atendimento, prestação de 
informações concernentes ao Processo Eleitoral, recebimento de documentação e 
fornecimento do correspondente recibo. Comissão essa que será eleita neste dia 14 de 
junho de 2019 as 08:00 horas em assembleia geral extraordinária na sede do Sintrapostos-
Mgá na Av. Brasil nº 957 Maringá Paraná. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no 
prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação da relação de Chapa (s) registrada (s). Caso 
não seja obtido quórum em primeira convocação, a Eleição em segunda convocação será 
realizada no dia 12 e 13 de agosto de 2019, não conseguindo quórum na segunda 
convocação, a Eleição em terceira convocação será realizada no dia 26 e 27 de agosto de 
2019. Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição nos dias 
26 e 27 de setembro de 2019. As eleições de que se trata caso não tenha atingido quórum, 
serão realizadas no mesmo local e horário da primeira. Maringá/PR, 14 de junho de 2019. 

 
Odair José Rodrigues 
CPF 018.531.219-59 

Presidente. 

Assassino de cantora
é condenado a 38 anos

Por volta das 18h da 
quinta-feira (13) o tribu-
nal do júri de Cruzeiro 
do Oeste condenou 
Paulo César Andrade 
do Nascimento a 38 
anos de pr isão em 
regime fechado pelo 
assassinato da jovem 
Gisele Prado, ocorrido 
em 2017. O júri come-
çou às 9h e ao longo de 
todo dia foram ouvidas 
testemunhas de acusa-
ção e defesa. À época 
do crime Nascimento 
ofereceu uma carona 
para a vítima que estava 
em um ponto de ônibus 
em Nova Olímpia aguar-
dando condução para 
retornar à Maria Helena.

Nascimento era cobra-
dor de ônibus e conhecia 
Gisele. No meio do trajeto 
ele a estuprou e depois 
assassinou a jovem. 
Gisele, que tinha o sonho 

de ser cantora, foi esfa-
queada na garganta e 
golpeada na cabeça com 
o macaco do carro.

Durante o  jú r i  a 
defesa do acusado ten-
tou amenizar a pena 
afirmando que não havia 
provas de que a vítima 
havia sido estuprada. A 
família ficou indignada 
com a suposição. “Como 
não houve estupro se o 
laudo confirmou isso?”, 
criticou uma familiar.

Nascimento já estava 
preso na Penitenciária 
Estadual de Cruzeiro do 
Oeste (Peco) e saiu do 
Fórum diretamente para 
a unidade.

A família considera 
a condenação um des-
fecho para história da 
jovem Gisele.

Paulo Cesar deixou 
o corpo de Gisele num 
canavial entre Cruzeiro 

do Oeste e Nova Olímpia. 
Durante todo o tempo da 
identificação o cobrador 
de ônibus permaneceu 
dentro de uma das cinco 
viaturas utilizadas na 
operação para localizar o 
corpo da jovem.

PRISÃO
Paulo foi preso pelo 

Grupo de Diligências 
Especia is  (GDE)  na 
estação rodoviária de 
Umuarama, ao encer-
rar o expediente de tra-
balho. No depoimento, 
confessou e levou a 
polícia até o local onde 
o crime foi praticado.

O superintendente à 

época era o investigador 
Milton Cinque e disse ter 
se surpreendido com a 
frieza do acusado.

Testemunhas e ima-
gens de monitoramento 
confirmaram que Gisele 
entrou em seu veículo, 
um Corsa bordô, no iní-
cio da noite de domingo. 
Após passar o dia com 
a mãe, em Nova Olím-
pia, a jovem aguardava 
o ônibus para retornar 
a Maria Helena, cidade 
onde também reside o 
acusado. Paulo César 
diz ter matado a jovem 
pois temia que fosse 
denunciado.
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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
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