
Prefeitura de Umuarama 
inicia tramitação para 
contratar 20 agentes
de trânsito 

PÁGINA

08

,18/06/2019
Edição 2363 - Ano VIII
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Projeto modifica 45 itens no
Regimento Interno da Câmara

Entrou ontem (segunda-feira, 17) em tramitação na fase da plenária, um projeto de 
resolução que fará as alterações no Regimento Interno da Câmara Municipal de Umua-
rama. A intenção é fechar algumas lacunas que davam margem para que vereadores 

as usassem em manobras legislativas. l Pág. 6 

Legislativo discute,  
em sessão ordinária, 
implantação do Plano 
de Mobilidade 
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Afsu deixa primeira fase 
do Paranaense com 
vitória e sobe um degrau 
na tabela
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Acusados de matar andarilho vão à júri
 Dois homens acusados de matar o morador de rua Reginaldo Vieira de Souza, em Umuarama, foram 

submetidos a julgamento popular na segunda-feira (17).
A dupla foi detida pela Polícia Civil na madrugada em que o crime foi praticado (3 de maio de 2018). David 

Gonçalves Junior, 26 anos, e Sebastião Aparecido do Nascimento, 49 anos, estavam na mesma praça – a Papa 
Paulo VI – onde Reginaldo foi morto a pedradas desferidas contra sua cabeça. 

ALEX MIRANDA

l Pág. 24
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Ministra Tereza 
Cristina (Agricultura, 

Pecuária e 
Abastecimento) diz 
que o Plano Safra 
2019/2020, que será anunciado 

oficialmente hoje (18), no Palácio 
do Planalto, dará prioridade aos 
pequenos e médios agricultores. 
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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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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”. 

Terça

Cheia
19/05 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47

h

h

2613

Quarta

h

h

2116

Terça

h

h

2312h

h

2215

Nublado

concurso: 1324

16 18 31 39 42 44
concurso: 2146

concurso: 4962

13 39 53 72 73

concurso: 5383

36.672
10.194
76.007
86.276
41.620

JANEIRO

ABC/RN

concurso: 1807

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

concurso: 1964

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

75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

Quarta

  DIVULGAÇÃO  

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

Não existe dor que 
dure para sempre

Nublado

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

“Vamos privilegiar, ou focar 
mais, no número maior de 

produtores para pegar os 
recursos do Plano Safra. 
Não é que vamos discri-

minar os maiores, para eles teremos 
outras opções, para que também 

tenham recursos mais baratos e mais 
compatíveis com a nossa atividade 
agropecuária. Mas vamos fazer com 
que os pequenos e os médios tenham 

mais acesso ao crédito, o que eles 
nem sempre tiveram”.

Nublado Nublado

As angústias que permeiam a vida humana são contadas 
e cantadas em melancólicas melodias registradas ao longo 
do tempo. Histórias e canções foram consumidas ao redor 
da fogueira.

Até mesmo o salmista se amargurou, porém, sem deixar 
de acreditar em Deus e confi antemente esperar: “Os que 
semeiam entre lágrimas, recolherão com alegria. Na ida, 
caminham chorando, os que levam a semente a espargir. 
Na volta, virão com alegria, quando trouxerem os seus feixes” 
(Salmo 125, 5-6).

Quando doer, lute, e, se doer ainda mais forte, lute 
com muito mais força. Não há dor que dure para sempre. 
Perdoe-se e perdoe os outros também. Siga em frente. 
Sempre há razões para ser feliz! Descubra aquilo que te 
conecta com as outras pessoas. Tenha prazer em contemplar 
as obras da criação. Relacione-se com Deus.

Viva e alegre-se, porque essa dor irá passar! 
E, tão logo, quando passar, surgirão inevitáveis novos 

desafi os a serem suportados e superados e de tal modo se 
repetirá durante toda a jornada. Estar vivo é se fadigar com 
os afazeres do dia a dia. Terminante descanso só mesmo 
no Céu, assim como a verdadeira Justiça, só de lá provêm.

Não existe problema que não possa ser abrandado, ate-
nuado, suavizado. Não existe dor que dure pera sempre.

E se der vontade de chorar... não tem problema, não 
tenha medo... o Senhor também chorou (João 11,35).

Jeandré C. Castelon é advogado, pós-graduado em Cultura 
Teológica e membro da Pastoral Familiar
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Animais de estimação
O projeto de lei nº 185/2019, de autoria do deputado 
Luiz Fernando Guerra (PSL) proibindo o comércio físico ou 
digital de cães e gatos de estimação por petshops, clínicas 
veterinárias e estabelecimentos comerciais similares é uma 
das primeiras proposições constantes na pauta da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) para a próxima terça-feira (18).

Reforma tira
abonos no PR

A proposta de reforma 
da Previdência, relatada 
pelo deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP), vai 
deixar 1,5 milhão de para-
naenses sem abono sala-
rial. Este alerta foi dado 
pelo deputado estadual 
Romanelli (PSB). Ele afirma 
que a reforma causará um 
impacto de R$ 1 bilhão ao 
Estado. No seu relatório, 
Samuel Moreira propôs 
uma mudança nas regras 
para que o trabalhador 
tenha direito ao abono sala-
rial do PIS/Pasep e sugeriu 
no texto uma renda mensal 
de até R$ 1.364,43. 

“A nova paulada acaba 
com o pagamento do abono 
salarial em estados que 
desenvolvem a política do 
piso do salário mínimo regio-
nal: Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, São Paulo 
e Rio de Janeiro”, disse.

O abono salarial atende 
os trabalhadores de baixa 
renda e funciona como um 
14º salário. Hoje, quem 
tem carteira assinada e 
recebe até dois salários 
mínimos (R$ 1,9 mil) 
por mês tem direito ao 
abono, cujo valor é de um 
salário mínimo (R$ 998). 
De acordo com a RAIS 
(Relação Anual de Infor-
mações Sociais) de 2017, 
quase 24 milhões dos 46 
milhões de trabalhadores 
formais do país ganhavam 
até dois salários mínimos, 
considerando o patamar 
nacional. Se a proposta 
for aprovada, apenas 2,6 
milhões passariam a ter 

direito ao benefício.
RETROCESSO

“Esse impacto no 
Paraná será muito grande. 
Com base nos dados da 
Rais, 1,5 milhão de tra-
balhadores paranaenses 
serão afetados com o fim 
do abono e isso representa 
cerca de R$ 1 bilhão no 
ano. Para se ter uma ideia, 
a Caixa Econômica Federal 
pagou 1.596.839 bene-
fícios do abono salarial 
em 2018 no Paraná, um 
montante de R$ 1 bilhão”, 
aponta o deputado. 

O montante significa 
8,6% de todos os benefí-
cios (Fies, FGTS, seguro 
desemprego, bolsa famí-
lia) pagos pela Caixa, 
3,9% dos recursos movi-
mentados pelo banco e 
2,12% do orçamento do 
Estado. “É muito dinheiro 
que é muito importante 
para nossa economia, 
pois os assalariados não 
vão gastar esse dinheiro 
nem em Paris ou Miami 
e sim no mercado local”.

De acordo com o par-
lamentar, a proposta da 
reforma da previdência, 
neste ponto, confronta de 
forma direta com a política 
salarial incentivada pelo 
Paraná nos últimos 13 
anos. “Vivemos em uma 
sociedade de consumo. O 
Brasil é uma sociedade 
capitalista e moderna e 
quanto mais poder de 
compra tem o trabalha-
dor e as pessoas, de 
uma maneira geral, mais 
a economia gira”.

Incentivo
O texto trata da 
obrigação de afixação 
de cartazes que 
facilitem e incentivem 
a adoção responsável 
de animais e determina 
a criação de Cadastros 
Municipais de Comércio 
de Animais (CMCA). O 
objetivo da proposta, 
segundo seu autor, é 
coibir a produção em 
massa de animais.

Doação 
regulamentada
A intenção é regularizar, 
fazendo com que o acesso 
à compra de animais, pelas 
pessoas que não optarem 
pela adoção, somente 
seja possível através dos 
criadouros, devidamente 
cadastrados junto às 
secretarias de Meio 
Ambiente, que deverão 
promover a fiscalização 
dos criadouros.

Aplicativos
Um projeto de lei de autoria do deputado Delegado 
Francischini (PSL), determina que as empresas 
de aplicativos de mensagens instantâneas devem 
imediatamente comunicar o consumidor sobre 
suspeita ou efetiva invasão da conta. A proposição 
passa pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Outras proposições
Amanhã (18) a pauta é extensa na CCJ. Entra em 
discussão um projeto do Professor Lemos (PT) 
que dispõe sobre o Estatuto da Igualdade Étnico-
Racial. Já Emerson Bacil, do PSL apresentou texto 
estabelecendo diretrizes de acompanhamento 
psicológico escolar nas redes públicas de ensino 
fundamental e médio. Jonas Guimarães (PSB) 
pretende, através de uma proposição, proibir a 
manipulação, fabricação, registro, importação, 
distribuição e comercialização de cosméticos e 
produtos de higiene pessoal que contenham em 
sua composição qualquer tipo de microesferas de 
plástico, conhecidas como microplásticos. Ainda 
quatro emendas serão apreciadas, entre elas a 
subemenda de Recalcatti (PSD), obrigando as 
concessionárias de pedágio a afixar cronograma 
de obras do Programa de Exploração do Lote 
previsto no contrato com o governo.
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Traiano na ativa
O deputado 
Ademar 
Traiano (PSDB), 
presidente da 
Assembleia 
Legislativa, voltou 
a comandar 
as sessões do 
legislativo estadual 
depois de se 
submeter a uma 
pequena cirurgia. “Feliz por voltar ao trabalho 
depois de uma curta interrupção por motivos 
médicos. Trabalhar é uma alegria para quem 
faz o que gosta”, disse Traiano.   

Voto no exterior
O eleitor brasileiro que se encontrar 
no exterior poderá votar também nas 
eleições para governadores, senadores, 
deputados federais, deputados estaduais 
e deputados distritais. É o que estabelece 
projeto de lei do senador Jorginho Mello 
(PL-SC). Nas eleições de 2018, havia 
500.727 eleitores brasileiros aptos a votar 
no exterior. Atualmente, esse contingente 
estaria autorizado a votar nas eleições para 
presidente e vice-presidente da República.

Sem armas
O Senado vota hoje projeto de lei do 
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
que susta o decreto do presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) que amplia as 
possibilidades de porte de arma. 
Assinado em maio por Bolsonaro, o 
decreto concede porte a 20 categorias 
profissionais e aumenta de 50 para 
5 mil o número de munições que o 
proprietário de arma de fogo pode 
comprar anualmente. 
 

Vagas em Foz
As agências do Trabalhador de Foz do 
Iguaçu e região vão intermediar mil vagas 
de trabalho para a construção da 2ª ponte 
entre o Brasil e o Paraguai. As vagas serão 
disponibilizadas para as áreas de técnico 

administrativo, auxiliar de serviços gerais, 
almoxarife e engenheiro e a previsão da 
obra é para que seja concluída em três anos. 

Corrupção
Também na pauta do Senado o projeto de 
iniciativa popular conhecido como “Dez 
medidas contra a corrupção”. A proposta 
traz várias alterações na legislação para 
criminalizar a compra de votos e o chamado 
caixa dois eleitoral, além de agravar penas 
de crimes relacionados à corrupção. Na 
Câmara dos Deputados, diversos pontos 
das propostas originais foram rejeitados e 
os deputados introduziram medidas para 
coibir o abuso de autoridade, também de 
juízes e procuradores.

Moro na CCJ 
Nesta quarta-feira (19), o ministro Sergio 
Moro (Justiça e Segurança Pública) será 
ouvido na Comissão de Constituição e 
Justiça e esclarecer informações publicadas 
na imprensa sobre a suposta colaboração 
dele com procuradores da força-tarefa 
da operação Lava Jato enquanto era juiz 
federal. A bancada evangélica da Câmara 
dos Deputados já declarou apoio ao ministro 
de forma incondicional. “Ele está blindado 
por nós”, diz o deputado Pastor Marco 
Feliciano (Pode-SP).
 

Multa do Procon
O secretário Ney Leprevost (Justiça, Família 
e Trabalho) deferiu as multas do Procon, no 
valor de R$ 1 milhão, a bancos, telefoniaz e 
planos de saúde que lesaram consumidores. 
Na lista de multados estão a Claro, Golden 
Cross, Bradesco, Sofisa, Banco do Brasil, 
Losango, Correios, Lojas Americanas e 
Magazine Luiza.   
 

Redação final
A Assembleia Legislativa aprovou, em redação 
final, três projetos. O que proíbe a exploração 
do gás do xisto pelo método de fratura 
hidráulica no Paraná - dos deputados Evandro 
Araújo (PSC), Cristina Silvestri (PPS), Goura 
(PDT) e Márcio Pacheco (PDT); o que nomina 

Deputado Caíto Quintana, a Usina do Baixo 
Iguaçu - do deputado Anibelli Neto (MDB); e 
o que o inclui a Festa do Carneiro no Buraco 
em Campo Mourão no calendário oficial de 
eventos turísticos do Estado - do deputado 
Marcio Nunes (PSD). A festa é realizada 
sempre no segundo domingo de julho.  

Estados na reforma
“Os estados já estão quebrados. O 
Rio Grande do Sul está com severas 
dificuldades. Já aprovamos algumas 
reformas. Aumentamos a alíquota das 
contribuições do funcionalismo para 14% 
e fizemos previdência complementar. 
Além da contribuição dos servidores, mais 
os 28% que o estado paga como patrão, 
ainda faltam R$ 12 bilhões. Quem paga a 
conta? Todos os gaúchos, que, em vez de 
verem seus impostos retornarem como 
serviços, veem os recursos sendo drenados 
para sustentar um sistema previdenciário 
deficitário. Com isso, temos poucos 
investimentos em infraestrutura, nas 
estradas, precarizando também serviços 
essenciais, como saúde, educação e 
segurança. Todas as áreas são atingidas” 
- do governador Eduardo Leite (PSDB-RS) 
que ainda espera que estados e municípios 
sejam incluídos na reforma da previdência.

Vagas no Paraná
A semana começa com 2.025 vagas de 
emprego nas agências do trabalhador. 
Das vagas, 150 são para Curitiba, 121 
para São José dos Pinhais e 36 para 
Araucária. Entre as principais vagas estão 
operador de telemarketing, repositor de 
mercadorias, auxiliar de linha de produção 
e empacotador. A média salarial gira 
em torno de R$ 998 a R$ 1,3 mil, além 
de benefícios como vale transporte e 
alimentação. Também há 465 vagas para 
candidatos com algum tipo de deficiência.

Greca enxuga
A Câmara de Vereadores aprovou do 
prefeito Rafael Greca (DEM) que reduz as 
secretarias na prefeitura de Curitiba. As 
secretarias de Informação e Tecnologia 
foram extintas e unificadas as pastas de 
Administração e de Gestão Pessoal e a de 
Planejamento, Finanças e Orçamento. As 
secretarias-fim caíram de 11 para 8, com 
a extinção de Assuntos Metropolitanos 
e de Trabalho. O projeto prevê ainda a 
fusão das secretarias de Trânsito e de 
Defesa Social. A pasta de Abastecimento 
passa a se chamar Secretaria Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional.
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O bom aluno
O novo presidente do BNDES, 
Gustavo Montezano, de apenas 
37 anos, é cria da escola Daniel 
Dantas, do Banco Opportunity 
- por onde já passou - e em 
especial de André Esteves, dono 
do BTG Pactual. Até ontem ele 
era funcionário-sócio de Esteves 
- que tem ótima relação com 
o presidente da República, Jair 
Bolsonaro. Como deputado, 
Bolsonaro já fez palestras para 
os funcionários do BTG no Rio e 
em São Paulo, a pedido do amigo 
banqueiro - e na plateia lá estava 
o atento Montezano. 

Versões
Um livro de Geografia da 
plataforma Eleva, para a 7ª 
série, causa a ira discreta de civis 
e militares do atual Governo. 
Elogia Lula e cita que Dilma 
Rousseff sofreu golpe.

Cidadania 1
A Secretaria Nacional do Idoso, 
ligada ao Ministério dos Direitos 
Humanos (MDH), entregou 
o Programa Vida Ativa e 
Envelhecimento Saudável para 35 
municípios. 

Cidadania 2
Os imigrantes venezuelanos 
acolhidos no Brasil vão receber a 
partir de hoje um guia, em língua 
espanhola, de deveres e direitos, 
organizado pelo MDH e pela 
ONU.

Sem impressão
Amparado na decisão do 
Supremo Tribunal Federal pela 

desobrigação do voto impresso, 
a despeito da lei, o Tribunal 
Superior Eleitoral não vai instalar 
impressoras nas urnas para 
a eleição municipal de 2020, 
segundo informou à Coluna. A 
necessidade do voto impresso 
foi uma das gritas do então 
candidato a presidente,
Jair Bolsonaro.

Alertinha básico
A direção do Whatsapp ficou tão 
preocupada com o escândalo 
dos vazamentos do Telegram 
no Brasil que passou a enviar 
mais notificações e alertas aos 
celulares de usuários sobre login 
em outros dispositivos. 

Memória
O senador Fernando Collor 
marejou os olhos, há dias, ao 
receber uma foto do pai, então 
senador Arnon de Mello, de 1939, 
em jantar de homenagem na 
Embaixada do Brasil em Lisboa. 
Foi arrematada num leilão pelo 
presidente do Patriota-DF, Paulo 
Fernando Melo, que presenteou o 
senador, e dele recebeu um cartão 
de agradecimento.   

Jaleco & Justiça
A 2ª Vara Criminal do Rio de 
Janeiro adiou o julgamento do 
ex-presidente do Conselho Federal 
de Enfermagem Gilberto Linhares, 
acusado de duplo homicídio 
qualificado. Ele já foi preso pela 
PF, suspeito de desvios de verba 
do Cofen, e é réu na ação como 
suposto mandante do assassinato 
do casal Marcos e Edma Valadão, 
então diretores do Conselho 

estadual no Rio. Hoje, Linhares 
vive em Sergipe. 

Tendler escreve
O cineasta Silvio Tendler escreve 
sua biografia para comemorar 
seus 70 anos e 51 de carreira. 
O livro contará com fotos e 
depoimentos do autor de 75 
filmes. Ele vai lançar em breve o 
documentário ‘Nas Asas 
da PANAM’.

Voo alto
Os setores de drone e 
geotecnologia movimentam 
juntos R$ 1,5 bilhão no mundo, 
com a geração de mais de 100 
mil empregos. O Brasil possui 
mais de 100 mil aparelhos 
(35% para uso profissional) - 
70 mil deles cadastrados na 
Anac. De 25 a 27 deste mês, a 
DroneShow terá 52 expositores 
e 200 palestrantes no Centro de 
Convenções Frei Caneca, 
em São Paulo.

Digitai$
O Banco de Brasília (BRB) vai 
lançar um banco digital ainda 
este ano, revelou o presidente, 
Paulo Henrique Costa, no 
programa Ponto e Vírgula, da 
Rádio JK FM. Num momento de 
economia estagnada no País, 
o novo concurso da instituição 
virou chamariz. Até sexta 
passada, foram 36 mil inscritos. 
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Câmara inicia alterações
no Regimento Interno

Entrou ontem (segunda-feira, 
17) em tramitação na fase da 
plenária, um projeto de resolu-
ção que fará diversas alterações 
no regimento Interno da Câmara 
Municipal de Umuarama. De 
acordo com o Vereador Mateus 
Barreto, que é um dos idealiza-
dores, a intenção é fechar algu-
mas lacunas que davam margem 
para vereadores as usassem em 
manobras legislativas.

Barreto é o presidente da 
comissão formada para elaborar 
o novo plano de gerência dos tra-
balhos legislativos. Mas ele con-
tou com a ajuda dos vereadores 
Jones Vivi, Ana Novais, Deybson 
Bitencourt e Marcelo Nelli. “Nós 
formamos a comissão, decidindo 
chamar também Nelli, que é um 
dos vereadores mais experien-
tes e conhece muito bem o Regi-
mento Interno, principalmente 
por ter sido presidente do Poder 
Legislativo por várias gestões”, 
conta Barreto.

Segundo o vereador, uma 
das alterações mais esperadas, 
envolve o segredo de voto dos 
par lamentares em algumas 
situações. “Ocasiões como a do 
voto a um veto do prefeito e elei-
ção de comissões permanentes 

Voto duplo
Uma das mudanças pretende acabar com a dupla votação por parte do presidente 

em situações de desempate. “Presidente só votará para desempatar empate quando 
a votação for de projetos que pedem maioria absoluta”. Barreto explica que outra 

modificação importante e que ajudará diretamente no andamento das sessões, é a 
antecipação da convocação. “Atualmente os vereadores são convocados com pouco 

tempo de antecedência para sessões extraordinárias e com pouco tempo para analisar 
os projetos. Vamos alterar isso”, comenta o vereador.

Trâmite final
Todas as alterações foram apre-
senta na leitura durante a sessão 
ordinária da segunda-feira e, 
durante três semanas consecutivas 
ficarão à disposição dos demais 
vereadores para o recebimento de 
emendas. Depois será levado ás 
comissões permanentes e poste-
riormente à votação definitiva.

COM a mesa repleta de documentos a serem 
inseridos nas alterações ao Regimento Interno, 
Mateus Barreto, lembra da importância em 
alinhar o RI com a Constituição Federal

já estão sendo extintos em 
sessões ordinárias com altera-
ções paralelas à mudança do 
regimento, mas temos muitas 
outras metas’, ressalta.

ALINHADO COM 
A CONSTITUIÇÃO

Além das novas definições, 
com a finalidade de impedir 
manobras e extinguir votações 
secretas, Barreto salienta sobre 

a importância em alinhar o regi-
mento interno da Casa de leis de 
Umuarama à constituição Federal. 
“Com as 45 alterações que estão 
em pauta, vamos poder agilizar 
e facilitar os trabalhos do Poder 
Legislativo do Município, aca-
bar com duplas interpretações 
e mostrar mais transparência 
esclarecendo os tramites mais 
facilmente ao público”.

ALEX MIRANDA
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S A N E P A R . C O M . B R

NOSSO
TRABALHO 
ENCHE
SUA VIDA 
DE SAUDE.

O litoral com 
os melhores 
indicadores de 
balneabilidade 
do Brasil.

Grandes 
investimentos 
em coleta e 
tratamento 
de esgoto.

Chegamos a 82% 
de cobertura com 
coleta e tratamento 
de esgoto e vamos 
avançar ainda mais.
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Projeto visa contratação
de 20 agentes de trânsito

O Departamento de Trânsito de 
Umuarama (Umutrans) deu início 
ao procedimento legal para a con-
tratação de 20 agentes que atua-
rão diretamente e indiretamente 
no Sistema de Estacionamento 
Rotativo no Município.

Um projeto de lei foi enviado à 
Câmara Municipal de Umuarama e 
foi apreciado em regime ordinário na 
sessão de ontem (segunda-feira, 17).

A intenção da prefeitura de 
Umuarama é ampliar o número de 
vagas de cargos públicos, criando 
na estrutura administrativa do Poder 
Executivo, o cargo de provimento 
efetivo de Agente da Autoridade de 
Trânsito. As contratações serão sob 
o regime estatutário e a carga horá-
ria será de 40 horas semanais.

Entre as exigências, estão a 
posse de Car teira Nacional de 
Habilitação (CNH) na categoria A 

e B e grua de escolaridade com 
ensino médio completo.

No texto enviado para a 
Câmara e apreciado pelos verea-
dores, consta que a remuneração 
mensal para cada contratado será 
de R$ 1.686,52

Entre as atribuições, está a pro-
moção da fiscalização através de 
equipamentos eletrônico de velo-
cidade; cumprir as competências 
previstas no Manual Brasileiro de 
Fiscalização de Trânsito; executar 
a fiscalização de acordo com as 
competências municipais e tam-
bém as infrações de competência 
estadual de acordo com convênios 
firmados pelo município.

Com a contratação destes pro-
fissionais a prefeitura pretende 
garantir o interesse coletivo pelo 
exercício do poder de polícia admi-
nistrativa no município, orientando, 

fiscalizando e notificando motoris-
tas que estiverem irregulares.

ROTATIVO
Outra atribuição do cargo de 

agente de trânsito, será a promo-
ção e zelo pela ordem no estacio-
namento rotativo regulamentado. 
O profissional poderá emitir e 
entregar aos usuários, aviso de 
infração pelo descumprimento da 
legislação, devendo fiscalizar veí-
culos estacionados no anel cen-
tral da cidade, na área delimitada 
para incidência do Estacionamento 
Regulamento, orientando os moto-
ristas quanto ao uso do cartão de 
estacionamento, raspagem e expo-
sição no veículo, bem como monito-
rar o tempo de uso de vagas e emi-
tir aviso de infração aos infratores.

O Projeto de Lei passará por 
duas votações seguidas em ses-
sões ordinárias na câmara.

PROPOSIÇÃO enviada à Câmara pelo Poder Executivo, prevê que agentes de trânsito cuidem de todas as áreas, inclusive do Estacionamento Rotativo

JOAS CAVALCANTE



09LOCALUMUARAMA, 18 DE JUNHO DE 2019

Legislativo discute
Plano de Mobilidade

O Projeto de Lei que institui o 
Plano de Mobilidade Urbana de 
Umuarama começou a ser anali-
sado ontem (segunda-feira, 17) 
pelos vereadores. Antes, o texto 
passou por uma avaliação da 
Comissão de Justiça e Redação 
(CJR) da Câmara, ocasião em que 
os membros foram reunidos junta-
mente com uma engenheira que 
atuou na elaboração da proposição.

O projeto de autoria do Execu-
tivo destaca, através de avaliação 
do prefeito Celso Pozzobom, que 
são perceptíveis alguns transtor-
nos no contexto urbano da cidade, 
entre eles cruzamentos críticos, 
número elevado de veículos, aci-
dentes, pedestres e ciclistas.

Levando em consideração tais 
parâmetros, Pozzobom destaca 
que o plano apresentado ao Poder 
Legislativo foi desenvolvido por 
meio de pesquisas técnicas e 
levantamento de dados de campo, 
assim como um amplo trabalho de 
coletas de informações mediante 

participação popular.
A elaboração também levou em 

conta as determinações da Lei 
Federal 12.587, que estabelece 

Reunião
Para explicar os detalhes do plano de Mobilidade, o vereador Jr Ceranto (PSD), 

presidente da CJR convidou par a reunião que aconteceu na última semana, a enge-
nheira responsável pelo projeto, Barbara Marchesini, que apresentou o contexto do 

plano aos vereadores, que também foram todos convocados a acompanhar a reunião, 
bem como a diretora da Umutrans Dianês Piffer. “Notamos que toda a parte jurídica 
e técnica está correta e, agora que pudemos entender os detalhes do plano, estamos 

mais preparados para discuti-lo em sessão”, encerra Ceranto.

a obrigatoriedade da realização de 
planos de mobilidade urbana em 
municípios que possuam mais de 
20 mil habitantes.

JR Ceranto, Dianês Piffer e Bárbara Marchesini, durante a apresentação do Plano de Mobilidade aos Vereadores

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

16/5 a 16/6 0,5000 0,3715 0,0000
17/5 a 17/6 0,5000 0,3715 0,0000
18/5 a 18/6 0,5000 0,3715 0,0000
19/5 a 19/6 0,5000 0,3715 0,0000
20/5 a 20/6 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/19 912,75 16,00 11,1%
FARELO jul/19 324,30 0,80 10,2%
MILHO jul/19 454,75 1,75 18,7%
TRIGO jul/19 539,50 1,00 16,0%

Ações % R$
Petrobras PN +0,18% 27,11 
Vale ON -2,33% 50,20 
ItauUnibanco PN -0,12% 33,95 
B3 ON -0,70% 35,50 
MRV ON +2,31% 17,70 
Gol PN +2,24% 31,00 

IBOVESPA: -0,43% 97.623 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 72,77 2,0% 6,6% 72,50
MILHO 30,56 3,6% 20,0% 30,50
TRIGO 46,21 0,0% 0,3% 46,50
BOI GORDO 149,63 0,1% -0,4% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,57
Libra est. 0,7956
Euro 0,8901
Peso arg. 44,00

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 3,9000 3,9010 -0,6%

PTAX  (BC) +0,2% 3,8889 3,8895 -1,3%

PARALELO 0,0% 3,8000 4,1200 -1,0%

TURISMO 0,0% 3,8000 4,1000 -1,0%

EURO +0,4% 4,3688 4,3699 -0,5%

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 17/06

Iene R$ 0,0358
Libra est. R$ 4,89
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.598,72 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 17/06 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 17/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 79,50 6,0% 6,7%
SOJA Paranaguá 85,50 4,9% 5,6%
MILHO Cascavel 33,00 1,5% 15,8%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Adolescentes levadas
para sexo em Goioerê

Duas adolescentes de Umua-
rama foram levadas, na noite do 
domingo (16) para Goioerê por um 
grupo de três homens. Todos foram 
para um hotel onde uma das meni-
nas teve relações sexuais com um 
dos envolvidos. O caso foi parar na 
delegacia de Polícia Civil.

De acordo com os investigadores 
de Goioerê a dupla estava em uma 

casa noturna de Umuarama, embora 
a entrada seja restrita a maiores de 
18 anos. Após saírem do show, as 
garotas foram parar em um quarto 
de hotel na cidade. Lá, segundo 
relatou a psicóloga do Conselho 
Tutelar, uma delas fez sexo com um 
dos homens, mas disse que não foi 
obrigada a praticar o ato.

Os três homens, que segundo a 

Polícia Civil são moradores de Umua-
rama, foram ouvidos e liberados em 
seguida. As jovens foram ‘devolvidas’ 
ao pai e ao avô, respectivamente.

A hipótese de estupro, segundo 
a Civil, está descartada já que a 
própria garota afirmou não ter sido 
forçada. Os policiais civis ainda 
aguardam o laudo da perícia para 
dar andamento da investigação.

Central Farmacêutica será transferida ao antigo Fórum
A Central Farmacêutica da 

Secretaria Municipal de Saúde, 
que atende atualmente na avenida 
Brasil, 3678 (centro), vai mudar 
de endereço nos próximos dias. 
Para a transferência da estrutura 
e dos estoques de medicamen-
tos, será necessário suspender 
o atendimento entre os dias 21 
a 29 de junho, quando as portas 
permanecerão fechadas.

Neste período, os medicamen-
tos serão distribuídos normal-
mente nas farmácias das uni-
dades básicas de saúde (UBS) 
que contam com farmacêuticos. 
A partir de 2 de julho a entrega 
de medicamentos será retomada 
no novo endereço, a Travessa 
Euclides Pelacani (antigo fórum, 
próximo à sede da Justiça do Tra-
balho), no Centro Cívico.

Conforme o chefe da Divisão 
de Assistência Farmacêutica, 
Jader Cardas Ferraz, o público já 
foi informado sobre a mudança e 
não ficará sem assistência. Foram 
colocados car tazes na central, 
avisando os usuários sobre o 

fechamento provisório, e a maio-
ria deles retirou medicação para 
60 dias no mês passado, a fim de 
evitar a descontinuidade de trata-
mento no período da mudança.

“As farmácias das unidades de 
saúde mais próximas (Posto de 
Saúde Central e Unidade Bem-
-Estar, próximo da Praça Sete 
de Setembro, e o Centro de 
Saúde Escola, no campus sede 

da Unipar) estão preparadas 
para atender os usuários desta 
central. Também reforçamos os 
estoques para o Pronto Atendi-
mento e as farmácias das uni-
dades que possuem farmacêu-
tico, para atender à população 
durante a mudança”, reforçou 
Jader Ferraz, lembrando que o 
atendimento na nova unidade 
será retomado no dia 2 de julho.

A partir de 2 de julho a entrega de medicamentos será retomada na Travessa Euclides Pelacani (antigo 
fórum), no Centro Cívico

OBEMDITO
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Picape com botijões de
gás pega fogo na PR-323

Uma picape de uma distribuidora 
de gás pegou fogo na manhã da 
segunda-feira (17), em Umuarama. 
O incêndio no motor fio descoberto 
por volta das 10h, no trecho urbano 
da rodovia PR-323, quando o con-
dutor seguia em direção ao Parque 
de Exposições Dario Pimenta da 
Nóbrega. O funcionário da empresa, 
de 38 anos, informou que estava 
indo até o bairro Bonfim fazer uma 
entrega. Ele contou que percebeu 
uma pane elétrica e notou que come-
çou a sair fumaça por baixo do o 
capô da Picape Strada. Rapidamente 
parou o veículo no acostamento da 
pista, em frente a empresa Valtra.

Com ajuda de populares, conse-
guiu retirar os botijões da caçamba 
da picape. Na sequência, foi utili-
zado o extintor de incêndio de uma 
empresa próxima para ajudar a extin-
guir as chamas, que ficaram concen-
tradas na parte frontal do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acio-
nado e logo chegou ao local, rea-
lizando o isolamento da área. De 
acordo com o Tenente Dieferson, 
os bombeiros verificaram que o 
veículo já estava com o incêndio 

Um homem de 40 anos foi esfa-
queado na madrugada da segun-
da-feira (17), em Iporã, e precisou 
ser encaminhado ao hospital. De 
acordo com a Polícia Militar, que 
atendeu a ocorrência, ele teria sido 
ferido por um homem do seu cír-
culo de amigos, mas a PM não con-
seguiu localizar o autor do crime.

O fato aconteceu por volta das 
1h40, na vila Operária. A equipe 

policial foi acionada por populares da 
vila. Conforme a PM, ao receber as 
facadas, o homem foi buscar ajuda 
em uma casa da região. Quando os 
policiais chegaram no local, verifica-
ram que ele estava com cortes na 
cabeça, nas pernas e nos braços. Ao 
interrogar a vítima, porém, ela não 
conseguiu citar muitos detalhes de 
como teria acontecido a situação, 
pois estava abalada e quase não 

conseguia falar por conta da dor.
Os moradores da vila também 

não souberam identificar o autor 
do crime. A única informação que a 
vítima passou à PM é de que conhe-
cia o responsável pela facada.

Com os cortes, o homem foi 
encaminhado ao hospital de Iporã 
e até o momento está internado. 
Até o momento o suspeito não foi 
localizado e ninguém foi preso.

Esfaqueado em Iporã

praticamente extinto pelo próprio 
condutor. Desta forma, a equipe fez 
um trabalho final de apagar peque-
nas chamas que ainda existiam e 
depois o condutor foi orientado.

CARREGANDO GÁS
O Tenente do Corpo de Bombei-

ros ressalta que este tipo de trans-
porte exige uma série de procedi-
mentos, por parte do condutor e 
com relação ao veículo. “O grande 
perigo está mais relacionado com 
um acidente que pode gerar incên-
dio, ou com um incêndio direto, 
como neste caso. Nesta situação 

o condutor avaliou a situação e 
verificou que teria tempo para reti-
rar os botijões. Os funcionários 
devem receber treinamento para 
este tipo de situação. E após reti-
rar os botijões, ele fez o combate 
às chamas”, explica.

O bombeiro comenta que ainda 
é difícil afirmar com cer teza, 
porém, provavelmente o veículo 
tenha sofrido uma pane elétrica 
ou algum tipo de vazamento que 
possa ter iniciado o fogo.

O funcionário da distribuidora de 
gás não sofreu ferimentos.

Condutor retirou os
 botijões de gás da carroceria após 
descobrir o incêndio no motor

ALEX MIRANDA
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Afsu deixa 1º turno com vitória
O Afsu Umuarama Futsal finali-

zou a primeira fase do Campeonato 
Paranaense Série Ouro com vitória. 
Jogando no Ginásio Amário Vieira 
da Costa no último sábado (15), 
contra o São José dos Pinhais, a 
equipe da Capital da Amizade ven-
ceu a partida por 4 a 0. Os gols 
foram marcados por, Caça, Hugo, 
Topeira e Matheus.

Com o resultado, o Afsu subiu 
para o 7º lugar na tabela de clas-
sificação e tirou da garganta o 
gosto do limite da classificação. 
Mas pode não ser por muito 
tempo. Apesar da conquista, o 
time umuaramense só fixa nesta 
posição se o Cresol Dois Vizinhos 
perder o jogo para o Marreco 
nesta quinta-feira (20).

O Afsu finaliza o primeiro turno 
do Campeonato Paranaense com 
20 pontos disputando 13 jogos, 
obtendo seis vitórias, dois empa-
tes e cinco derrotas.

Atualmente quem lidera o cam-
peonato é o Pato Futsal com 28 
pontos na tabela, o Cascavel vem 

Afau na semifinal 
em Centenário 

do Sul

O Afau Umuarama esteve no 
último domingo (16), em Cente-
nário do Sul disputando contra 
o time da casa, a quar tas de 
final da Copa Paraná de Fute-
bol Amador.

A vitória foi para os umuara-
menses, que venceram por 1 a 0. 
O gol foi marcado pelo atacante 
Fabinho. Com o resultado, o Afau 
está classificado para a semifinal 
da competição, que acontece no 
próximo domingo (23). A decisão 
será contra o Miraselva, time 
nunca enfrentado pelo Afau.

O maratonista Marcio Calgara, parti-
cipou no último final de semana (15 e 
16) de duas corridas, que ao todo, 
contou com a participação de mais 
de 2 mil atletas. No sábado à noite, 
Calgara esteve em Maringá participando 
do Circuito de Corridas do Paraná 
Running. Na prova, o umuaramense 
conquistou o 2º lugar geral na categoria 
de 7 quilômetros masculino.
No domingo, o maratonista parti-
cipou da Corrida Tércio Canziani, 
em Regente Feijó-SP. Finalizando a 
prova em 16 minutos e 30 segundos, 
Calgara ficou também em 2º lugar.
“Nas duas provas, os competidores 
provaram ter um alto nível técnico, ficando 
bem próximos um do outro no pódio. 
Como participei de duas corridas seguidas, 
a competição de domingo ficou mais 
difícil para min. A largada foi de manhã 
e eu estava cansado da viagem”, destaca 
Marcio Calgara.

atrás com 27 pontos e depois o 
Foz Cataratas, com 26 pontos.

O próximo jogo do Afsu será fora 
de casa no próximo sábado (22), 

contra a Aymoré de Matelândia. Na 
estreia do Paranaense, o Umua-
rama jogou em casa e venceu por 
4 a 1 o ‘Índio do Oeste’.

JOÁS CAVALCANTE

AFSU

O Afsu prepara para os jogos de volta do Campeonato Paranaense Série Ouro
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Marta e Thaisa entram
em campo contra a Itália

Peça principal da Seleção Brasi-
leira, Marta vai para a partida deci-
siva de hoje (18). Precisando de ao 
menos um empate para assegurar 
a classificação, a equipe de Vadão 
enfrenta a Itália, às 16 horas (de 
Brasília), no Stade du Hainaut, 
em Valenciennes, na França, pela 
última rodada do Grupo C da Copa 
do Mundo Feminina.

Depois de atuar 45 minutos con-
tra a Austrália e marcar um gol, a 
melhor jogadora do mundo come-
çará jogando novamente, mas pode 
não aguentar o duelo inteiro. “Estou 
pronta para jogar. Quanto tempo a 
gente vai ter que sentir no decorrer 
de tudo isso. A vontade é e estar 
dentro do jogo e ajudar o máximo 
possível e ver quantos minutos dá 
para jogar”, disse a camisa 10.

“Obviamente ela sai jogando. 
O tempo vai depender da inten-
sidade dela. Não dá para prever. 
Atletas que tiveram lesão estamos 
tomando cuidado para prolongar o 

máximo possível. Esperamos que 
ela possa jogar um pouco mais 
(do que 45 minutos). No intervalo, 
vamos conversar e saber como 
está. Não faremos nenhum tipo de 
loucura”, reforçou Vadão.

O treinador ainda confirmou a 
substituta de Formiga, suspensa pelo 
segundo cartão amarelo. A atleta de 
Xambrê, Thaisa ficará encarregada de 

proteger a defesa no setor. Já Andres-
sinha entrará no time e atuará como 
segunda volante, com maior liberdade 
para apoiar o ataque.

“Quem vai substituir a Formiga 
vai ser a Andressinha. A Thaisa 
vai fazer a função da Formiga, e a 
Andressinha vai entrar para fazer 
o segundo elemento do meio-
-campo”, finalizou.

Lesões ameaçam seleção contra a Venezuela
Prestes a fazer o segundo jogo 

pela competição, hoje (18), contra 
a Venezuela, em Salvador, a maior 
ameaça para o técnico Tite neste 
início de torneio são as lesões no 
elenco. O técnico mal tem conse-
guido contar com os 23 atletas 
convocados para os treinamentos.

A preparação para o torneio 
começou em 22 de maio, e desde 
então os problemas físicos e 
lesões afetaram seis jogadores. 
A situação mais grave foi com 
Neymar, cortado após romper os 
ligamentos do tornozelo direito.

Tite teve dores de cabeça com 
mais outros convocados. Thiago Silva 

Vadão conversa com 
Thaisa e Marta em 
treino da seleção 
feminina

CBF

e Fagner se apresentaram em fase 
final de recuperação de lesões, Éder 
Militão deixou o treino de sábado 
com problema no quadril e Arthur 
sofreu com dores no joelho e perdeu 
a estreia. Por fim, Ederson continua 
fora com lesão na panturrilha direita.

O treino de domingo (16), mos-
trou boas notícias. Ar thur está 
recuperado e retomou a vaga de 
titular como substituto de Fernan-
dinho para o jogo com a Venezuela. 
Militão também foi liberado pelo 
departamento médico e realizou 
normalmente a atividade.

A par tida contra a Venezuela 
nesta terça-feira, está marcado 

para às 21h30 (horário de Brasí-
lia), na Arena Fonte Nova.

Arthur treina e deve voltar à Seleção Brasileira 
diante da Venezuela

CBF
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numa casa abandonada para buscar pistas 
do paradeiro de Manuela. Omar e Priscila os 
assustam como se fossem assombrações. Os 
cúmplices conseguem pular o muro da man-
são de Regina e entram no porão onde está 
Manuela pela passagem secreta.

TOPÍSSIMA 
Beca diz para Maria Flor que o namoro 

com Mão de Vaca é falso. O rapaz percebe 
que a voz da gaúcha é de Maria Flor. Gabriela 
fala do comportamento estranho de Vitor. Lara 
questiona Carlos sobre o recado enviado. 
Rafael estranha ao saber que Vitor estava com 
Gabriela. Lara disfarça o ciúme por Carlos. 
Rafael e Vitor brigam. Graça sai de baixo da 
cama de Mão de Vaca. Edevaldo conta para 
André que não recuperou o diário. Antonio se 
desculpa com Sophia e lhe mostra o diário. 
Ela fi ca surpresa.

JEZABEL 
Sidônio propõe que Joana fuja do palá-

cio. Joana com receio, fi ca pensativa. Oba-
dias procura por Joana no palácio e não a 
encontra. Phineas acoberta a fuga de Sidônio 
e Joana do palácio. Eliseu e mais profetas 
sobrem o Monte Carmelo para orar ao Senhor. 
Barzilai, Emanuel, Micaías e Raquel chorando 
copiosamente. Elias está na fachada da casa 
de Queila, ouve uma voz dizendo que enviará 
chuva sobre a terra. Elias abre um largo sor-
riso e olha para o céu. 

Fabiana incentiva Vivi a usar roupas ousa-
das. Amadeu cuida de Gilda. Márcio tenta se 
reconciliar com Silvia. Maria da Paz pergunta 
por Amadeu para Márcio. Ademir sente uma 
forte dor no peito. Evelina decide ir para 
São Paulo com Chiclete. Camilo e Vivi 
descobrem que Fabiana tentou colocar um 
contra o outro. Jô pede para Régis consolar 
Maria da Paz. Fabiana se aconselha com 
Rock. Régis se penaliza com o sofrimento 
de Maria da Paz e os dois se beijam. Vivi 
demite Fabiana, que decide mostrar seu amu-
leto antes de ir embora.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Arlete fi ca irritada ao descobrir que Vini 

doou seu presente de casamento ao bazar. 
Vini e Jeff tentam descobrir quem foi o res-
ponsável pelo pagamento da reforma da casa 
de Arlete. Helô vai jantar na casa de Ruth, e a 
diretora está convicta de que Bento é mesmo 
seu sobrinho. Pendleton descobre que Mar-
celo esteve na O11O para falar com Roger. 
Débora vê a foto que Iuri postou durante o 
jantar na casa de Marcelo, e tem um ataque 
de fúria. Rato acha que Jeff e Vini o denun-
ciaram para polícia e os confronta.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Helena conta para Pedro que recebeu 

um convite de trabalho para ser veterinária 
fi xa no haras. Pedro não reage bem, embora 
diga que não ache que isso seria uma traição 
por parte dela. Mateus, Dóris e Téo entram 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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se importa com os comentários e que quer

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • 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-
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MALHAÇÃO
Lara não deixa Rita falar com Filipe. Anji-

nha convence Marco a aceitar jantar com 
Cléber. Lígia teme que Filipe ainda esteja 
envolvido com Rita. Carla culpa Tadeu pelo 
resultado da audiência. Anjinha acerta os 
detalhes do jantar com Marco. Rita e Tadeu 
se preocupam com o sumiço de Isaura. Marti-
nha não gosta quando Meg insinua que Filipe 
pode estar interessado em Rita. Tadeu fala 
para Thiago que tentará encontrar Isaura. Rita 
lembra do dia em que deu à luz. Tadeu sugere 
que ele e Rita sequestrem Nina.

VERÃO 90
João garante a Magaiver que falará com 

Giovanna para acompanhá-lo na delegacia. 
Mercedes avisa a Murilo que Figueirinha 
falhou. Jerônimo perde na mesa de jogo. 
Manu e João constatam que Morvan não 
fez um bom serviço. João convence Manu a 
deixar que Morvan faça a reparação. Murilo 
conta a Jerônimo que Mercedes tentou elimi-
nar Magaiver. Jerônimo persegue Magaiver. 
Tânia devolve a Gisela o dinheiro que Mer-
cedes lhe deu. Mercedes pressiona Vanessa. 
João não encontra Magaiver. João e Manu 
tomam conhecimento do acidente de Magaiver 
por meio de Moana. Jerônimo sofre ao ver 
Vanessa beijando Quinzinho.

A DONA DO PEDAÇO
Cosme acerta os detalhes com Chiclete. 

Em “Malhação”, Lara não 
deixa Rita falar com Filipe. 
Lígia teme que Filipe ainda 
esteja envolvido com Rita. 
Tadeu Rita lembra do dia 
em que deu à luz. Tadeu 
sugere que ele e Rita 
sequestrem Nina. 

Tadeu sugere 
que ele e Rita 
sequestrem Nina
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Você vai achar fácil encontrar um bom equi-
líbrio entre atividade e repouso e isso vai ser 
bom para o seu bem-estar.

Você deve se certifi car de que não está sendo 
muito duro consigo mesmo. Você está cavando 
muito profundo em suas reservas.

Você está totalmente feliz com você mesmo 
e está estabelecendo uma vida equilibrada. 
Praticar esporte seria uma boa ideia.

Não perca de vista os seus objetivos e você 
estará indo na direção certa. O cansaço das 
preocupações diárias pesa muito sobre você 
e este é o momento para praticar um esporte. 
Um esporte calmo seria ideal.

Você terá a inspiração para fazer progressos 
em seus planos. Você está usando muita ener-
gia e a fadiga é desagradável. Tire um tempo 
para recarregar suas baterias em ambiente 
calmo e solitário.

Não deixe que os outros se encarreguem de 
dar passos por você ou as coisas podem dar 
errado. Há previsão de acesso de nervos e, 
embora você não queira, você realmente deve-
ria manter distância.

Sua autoexpressão será mais clara e concisa, 
mas não se esqueça de como lidar com outras 
pessoas. Períodos de estresse estão no hori-
zonte, mantenha a calma e concentre-se em 
suas prioridades.  

Se você estiver disponível para todo mundo 
que precisa de você, você precisa defi nir os 
limites. Perturbações menores existem para 
lembrá-lo de que você pode melhorar seu bem-
-estar e não descuidar da saúde.

Há discussões frutíferas no horizonte. Não 
hesite em solicitar ajuda jurídica. Não deixe 
que as necessidades de outras pessoas o opri-
mam. Elas estariam em detrimento de você 
mesmo e você não pode permitir isso.

Você vai se benefi ciar de uma atmosfera agra-
dável e amigável, onde o humor irá desempe-
nhar um papel dominante. Aguarde mais um 
dia para conversas mais profundas.  

Você se sente mais confortável com você 
mesmo e está ciente disso. Não explore a 
sua aura, deixe as coisas seguirem seu curso 
natural. Outras pessoas vão tentar frear a sua 
vitalidade. 

Evite pessoas negativas, você precisa de oti-
mismo. Pense em você, agora mais do que 
nunca. Você vai sentir mais suas necessida-
des orgânicas e vai usar isso a seu favor, você 
equilibrará melhor descanso e atividade. 
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Roda de conversa relembra
histórias de Orlando de Carvalho

A Roda de Conversa em come-
moração ao 64º aniversário de 
Umuarama teve um capítulo 
“aéreo” no último final de semana. 
Os participantes conheceram um 
pouco mais sobre a história do 
comerciante e pecuarista Orlando 
de Carvalho, um dos primeiros 
pilotos de avião da cidade, que dá 
nome ao aeroporto da Capital da 
Amizade. Ideia do prefeito Celso 
Pozzobom, os curtas-metragens da 
minissérie “Eu Amo Umuarama” e 
as rodas de conversa estão reu-
nindo pioneiros, personalidades 
políticas, culturais e histórias da 
cidade, e relembrando memórias 
interessantes das pessoas que 
ajudaram a fazer de Umuarama a 
bela cidade que ela é.

Na tarde de domingo, a roda foi 
levada para o aeroporto – que está 
passando por uma grande obra de 
reforma, ampliação e modernização 
para receber linhas aéreas comer-
ciais ainda neste ano – e contou 
com a presença da viúva do home-
nageado Orlando de Carvalho, a pro-
fessora aposentada Lourdes Salete 
Remor Carvalho, familiares, ami-
gos e pessoas que conviveram com 
o piloto. Estiveram presentes, ainda, 
os vereadores Newton Soares e 

Obras no aeroporto
Pozzobom também destacou as obras em realização no aeroporto, que 

ganhou uma pista praticamente nova com ampliação e recape, pátio de mano-
bras ampliado, unidade de combate a incêndios, reforma e ampliação do termi-
nal de embarque e em breve novos equipamentos para garantir mais segurança 

e cumprir as exigências da Anac para operação comercial.
“A Companhia Aérea Azul já está em contato com a Prefeitura para definir 

o início das operações”, completou. “Isso é resultado de planejamento, do 
trabalho dedicado da nossa equipe de projetos e obras e também do apoio 
políticos dos nossos representantes, em especial o ex-deputado Fernando 

Scanavaca e o deputado e secretário de Estado Márcio Nunes, junto ao 
governo do Estado”, encerrou o prefeito.

Maria Ornelas, os secretários muni-
cipais de Habitação, Amós Westphal, 
de Indústria, Comércio e Turismo, 
Douglas Bácaro, o vice-prefeito Her-
mes Pimentel da Silva, a diretora da 
Fundação Cultural, Vera Lúcia Bor-
ges, o chefe da Divisão de Indús-
tria e Comércio, Rômulo Rauen, e 
outros convidados.

Após a exibição do curta-metra-
gem sobre Orlando de Carvalho, 
Salete saudou os presentes e agra-
deceu a participação de todos e 
fez um breve resumo da vida do 
pioneiro da aviação em Umuarama. 

Lembrou algumas histórias curio-
sas e o trágico acidente que inter-
rompeu a vida do marido, em uma 
das idas e vindas para a fazenda 
da família no Mato Grosso, em 6 
de março de 1987. “Ele ajudava 
muita gente com o seu avião, inclu-
sive levando córneas para trans-
plantes e trazendo o papai noel 
para animar os finais de ano na 
cidade”, contou Salete.

RESGATE HISTÓRICO
O prefeito Celso Pozzobom des-

tacou o resgate histórico da minis-
série e das conversas, que reúnem 
amigos e familiares dos homena-
geados, lembrou da convivência 
que teve com Orlando de Carvalho, 
em especial, e das aulas de dire-
ção que teve no aeroporto munici-
pal, durante a juventude. Destacou 
o sucesso do piloto nos negócios – 
foi o fundador da Profértil, abrindo 
várias filiais, e também criador de 
gado de corte – e a participação 
que ele teve no desenvolvimento 
de Umuarama, nos primeiros anos 
após a fundação.

Pozzobom destacou o resgate histórico da minissérie e das conversas, que reúnem amigos e familiares dos 
homenageados

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU



21GERALUMUARAMA, 18 DE JUNHO DE 2019

PEBIC e PIBITI   
Estudantes da 
graduação que desejam 
ingressar no mundo 
da pesquisa científica 
já podem participar 
do processo seletivo 
do Pebic (Programa 
Externo de Bolsas de 
Iniciação Científica). 
Os interessados têm 
até o dia 28 deste mês 
para se inscrever. O 
Pebic é um programa 
de iniciação científica 
em que o estudante 
executa um projeto de 
pesquisa, orientado 
por um professor 
pesquisador da Unipar. O 
projeto dura 12 meses e, 
durante este período, o 
estudante recebe bolsa 
no valor de R$ 400,00, 
concedida por órgãos de 
fomento externo. Um dos 
objetivos do programa, 
que também é destinado 
ao Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação 
(Pibiti), é o de estimular 
pesquisadores produtivos 
a engajarem estudantes 
de graduação. A inscrição 
deve ser feita no site 
da Unipar. No lado 
superior direito da tela 
acesse o Sistema do 
‘Aluno Online’, depois 
clique em ‘Inscrição 
Iniciação Científica: 
PEBIC - Programa Externo 
de Bolsas de Iniciação 
Científica’.   

Cooperativas de Crédito   
Começou na semana 
passada as atividades da 
nova turma do MBA em 

Gestão de Cooperativas 
de Crédito da Unipar 
de Francisco Beltrão. A 
aula inaugural foi com 
Tiago Alves, psicólogo, 
consultor e diretor da 
Sucesso em Vendas. 
O curso tem como 
missão apresentar aos 
profissionais pontos 
importantes sobre a 
entrada das organizações 
num ambiente micro 
e macroeconômico, 
mostrando as doutrinas 
e princípios que regem o 
cooperativismo de crédito 
e ensinando como gerir 
os tributos dentro de uma 
organização. Ainda tem 
vagas e os interessados 
podem se inscrever no 
site da Unipar, no link da 
pós-graduação. 

Ação social   A Praça 
Oscar Garbo, que fica 
no Jardim Iguaçu, em 
Paranavaí, está passando 
por uma reforma. A 
revitalização está sendo 
feita pela Prefeitura em 
parceria com os cursos de 
Arquitetura e Urbanismo 
e Engenharia Civil da 
Unipar. Orientados 
por professores, os 
acadêmicos colocaram a 
‘mão na massa’ fazendo a 
limpeza e revitalização do 
espaço. O grupo plantou 
grama e fez trabalho de 
pintura, melhorias na 
iluminação e serviços de 
manutenção da Academia 
da Terceira Idade). A 
Unipar também está 
ajudando com parte dos 
recursos. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S EVaga farmacêutico

O Hospital do Câncer Uopeccan 
de Umuarama está com vaga de 
emprego aberta para farmacêu-
tico. A pessoa aprovada irá atuar 
no setor da farmácia da unidade, 
na função de farmacêutico, 
compras e gestão de estoque. Os 
pré-requisitos para os candidatos 
são à vaga são flexibilidade de 
horários e, de preferência, que 
tenha experiência. O expediente 
de trabalho e das 13h às 19h 
(de segunda a sexta) e das 
7h às 19h (fim de semana). 
Interessados podem cadastrar 
currículo no site da Uopeccan 
ou enviar para recrutamento.
umu@uopeccan.org.br.
 

Arrecadação
Os acadêmicos de Agronomia da 
Universidade Estadual de Maringá 
(UEM), câmpus regional de Umua-
rama, estão promovendo uma cam-
panha de arrecadação de caixas de 
leite. A ação pretende posterior-
mente beneficiar os idosos do Lar 
São Vicente de Paulo com as doa-
ções dos respectivos donativos. 
As pessoas interessadas podem 
contribuir com as doações até o 
fim de julho. O ponto de coleta 
estará fixado no câmpus regional 
de Umuarama, na secretária da 
Fazenda. A intenção é que, ainda 
no mesmo mês, os estudantes 
façam a doação dos leites arreca-
dados ao Lar.

Oficina
Nesta terça-feira (18) o polo da 
Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) em Umuarama oferece uma 
oficina de metodologia científica. 
As inscrições podem ser feitas no 
email: uab@umuarama.pr.gov.
br . A oficina acontece na UEM a 
partir das 19h30. A carga horária 
é de 40 horas, sendo 8 horas em 
encontros presenciais, 12 para 
pesquisa científica e 20 para exe-
cução do projeto.
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Tudo pronto a Engenharíadas

O prefeito Celso Pozzobom e o 
diretor de Esporte e Lazer do muni-
cípio, Jeferson Ferreira, receberam 
o diretor-geral da Euphoria Even-
tos, João Vitor Mazzer, e o diretor 
responsável pela Engenharíadas 
Paranaense – festa esportiva e 
recreativa que deve reunir mais de 
5 mil universitários na Capital da 
Amizade, entre os dias 20 a 23 
próximos – para uma reunião téc-
nica sobre a segurança do evento, 
na manhã desta segunda-feira, 17, 
na sala de reuniões do gabinete.

Também par ticiparam técni-
cos da Smel, o comandante da 

Guarda Municipal, inspetor Val-
diney Rissato, o delegado-chefe 
da 7ª Subdivisão Policial, Osnildo 
Carneiro Lemes, o comandante 
do 25º Batalhão da Polícia Militar, 
tenente-coronel Agnaldo Letrinta, o 
major William Dieimes da Silveira 
e a chefe do Núcleo Regional de 
Educação (NRE), Gilmara Zanata. 
Esta será a 11ª edição da Enge-
nharíadas Paranaense e a terceira 
em Umuarama.

Parceria com a Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Esporte e 
Lazer, a promoção movimenta o 
comércio e o setor de serviços em 

Umuarama, especialmente hotéis e 
praças de alimentação. “Por conta 
da grande estrutura e do público, 
acaba impactando de alguma 
forma o setor de segurança, por 
isso solicitamos essa reunião para 
apresentar as medidas que adota-
mos e comunicar a programação 
do evento”, disse João Vítor. Ele 
lembrou que todos os alojamentos 
e ambientes utilizados pelos atle-
tas terão segurança privada auto-
rizada pela Polícia Federal.

ESTRUTURA DO MUNICÍPIO
Segundo os organizadores, 

Umuarama é uma das melhores 
cidades – ao lado de Maringá 
– para a realização da Enge -
nharíadas Paranaense, graças 
à ótima estrutura espor tiva do 
município e à receptividade da 
população para com os visitan-
tes. O evento gera cerca de 600 
postos de trabalho temporário e 
injeta um grande volume de recur-
sos no comércio, além de arreca-
dar toneladas de donativos para 
entidades e de custear reparos 
nos locais que recebem os jogos 
e atletas, se necessário.

Visitantes
O prefeito Celso Pozzobom destacou que é importante trazer gente de fora 

para comprar no comércio de Umuarama, ocupar os hotéis e movimentar o 
setor de serviços. “É um prazer para a cidade receber mais uma edição dos 
jogos dos universitários. Esperamos que tudo corra dentro dos conformes 
e que não tenhamos incidentes. Independente disso, a economia terá um 

impacto bem positivo dos jogos e dos shows que serão realizados no nosso 
parque de exposições”, comentou.

Umuarama já sediou os jogos em duas outras edições (2012 e 2015) e, 
segundo os organizadores impressionou pela receptividade. “A Capital 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 esporti-
vas, e promete muita integração para a galera do Engenharíadas”, diz o presidente 

da Comissão Organizadora, André Campos.

REUNIÃO técnica sobre o evento aconteceu na manhã da segunda-feira

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

A J MANINI GRÁFICA E BRIN-
DES, firma inscrita nº CNPJ 

11.013.818/0001-65, situada na Rua 
DR. Camargo, 5036, Zona III, CEP: 

87502-010, nesta cidade de Umuara-
ma, Estado do Paraná, comunica o 

extravio do ALVARÁ DE LICENÇA 
Nº 28.339. Com esta publicação o 

mesmo fica sem nenhum efeito legal. 

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$ 74.900,00
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$ 79.900,00
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
PRISMA 1.4 LT ........................... 14/15 ............... BRANCO .......... COMPLETO ....................................................................................... R$ 41.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT...................... 16/17 ............... BRANCO .......... COMPLETO, AUT ............................................................................ R$ 112.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT...................... 17/17 ............... BRANCO .......... COMPLETO, AUT ............................................................................ R$ 114.900,00
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
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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Acusados de matar
andarilho vão à júri

Dois homens acusados de 
matar o morador de rua Regi-
naldo Vieira de Souza, em 
Umuarama, foram submetidos 
a julgamento popular durante a 
segunda-feira (17).

A dupla foi detida pela Polí-
cia Civil na madrugada em que o 
crime foi praticado.

David Gonçalves Junior, 26 
anos, e Sebastião Aparecido do 
Nascimento, 49 anos, estavam na 
mesma praça – a Papa Paulo VI – 
onde Reginaldo foi morto a pedra-
das desferidas contra sua cabeça. 
O assassinato foi registrado na 
madrugada de 3 de maio de 2018.

O corpo da vítima foi encon-
trado por uma pessoa que passava 
pelo local logo cedo, viu o homem 
ensanguentado caído no chão 
e acionou a Polícia Militar. Uma 
pedra com manchas de sangue foi 
encontrada nas proximidades.

O delegado na época era Fer-
nando Ernandes Martins. Ele expli-
cou que uma equipe da Polícia Civil 
esteve no local para fazer o levan-
tamento da cena. Eles se depara-
ram com David e Sebastião, sendo 
que um deles estava machucado 

– com um corte na cabeça e uma 
mordida em um dedo da mão.

“São ferimentos compatíveis 
com luta corporal”, informou o 
delegado na ocasião e ressaltou 
que Reginaldo tinha ‘fama’ de ser 
briguento. A polícia acreditou que 
foi justamente tal comportamento 
que tenha causado sua morte.

Fernando Ernandes relatou 
também que uma moradora de 
rua, que também costuma per-
manecer na praça, prestou alguns 
detalhes sobre o fato, apontando 
a dupla como autora do assassi-
nato. Ela disse aos policiais que 

os três – vítima e acusados do 
crime – teriam se envolvido em 
uma briga no dia anterior.

O julgamento começou às 9h 
e até o fechamento desta edi-
ção, o juiz Adriano Cesar Moreira 
não havia lido a sentença dos 
acusados.

DUPLA acusada de matar morador de rua passou 
a segunda-feira no banco dos réus

FOTOS: ALEX MIRANDA
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