
Exploração do gás de xisto pelo método de fratura hidráulica (fracking) em território para-
naense foi proibido pelos deputados segunda-feira (17), em sessão na Assembleia Legisla-

tiva (Alep). Agora o texto segue para sanção, ou veto, do governador Ratinho Jr.  

Proibição do Fracking no
PR só depende do Governo
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Ambulância pode parar 
Corpo de Bombeiros de Umuarama pode dar fim aos atendimentos 

com ambulância devido à falta de efetivo. Previsão é de que o 
socorro em casos emergenciais seja realizado só até o dia 25 deste 

mês. Prioridade é o combate à incêndios. Até lá, autoridades tentam 
encontrar solução para o problema. Casos que, por enquanto ainda 

são atendidos por socorristas do CB, deverão ser encaminhados 
para o Samu que atende pelo telefone emergencial 192.

Dupla acusada de matar 
morador de rua com 
pedradas na cabeça 
pega 12 anos de cadeia
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Gavetário no Cemitério 
Municipal de Umuarama 
já está liberado para 
sepultamentos
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O presi-
dente Jair 
Bolsonaro 
declarou 
que não 

pretende reagir em 
caso de derrubada 
dos decretos para 

flexibilizar a posse e 
o porte de armas no 

País. Ele disse que tem 
falado com senado-
res para manter o 

decreto, “explicando, 
conversando”. 

Sol

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

04 05 07 08 11 19 24
concurso: 0165

01 12 14 18 40 50 

concurso: 1950
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
09/07 - 07h56

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quarta

Minguante
25/06 - 19h19

Nova
02/07 - 16h17




18 14 


23 14

Quarta




27 12 


21 14

concurso: 1346

01 19 46 47 49 53
concurso: 2160

concurso: 5001

12 32 45 64 80

concurso: 5397

72.080
45.962
07.033
78.976
31.912

FEVEREIRO

 INTERNACIONAL/RS

concurso: 1828

01 02 05 06 07 08 09 11 
12 13 15 19 21 23 24

concurso: 1979

03 10 26 29 31 36 40 
56 58 62 66 68 74 77 

79 87 88 92 93 95

01 04 12 26 35 47

Quinta

02 05 33 34 38 40 44

Quinta

Cheia
17/06 - 05h31

A tristeza dos heróis e vilões

Nublado

“Eu não posso 
fazer nada. 
Eu não sou 
ditador, sou 

democrata, pô”.

Nublado Nublado

Mauricio Fronzaglia é cientista político da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie  

Sérgio Moro e Deltan Dallagnol são vistos como heróis através 
das suas ações na Operação Lava Jato. Combateram e venceram as 
raízes do mal que assolavam o Brasil. Mais do que isso, combateram 
o personagem que, na visão de parte da população brasileira, é a 
expressão maior de todo esse mal: Luiz Inácio Lula da Silva.

Por outro lado, os defensores do ex-presidente o enxergam como 
o herói que teve a coragem e a habilidade de combater as elites que 
por séculos exploraram o povo brasileiro. Lula seria o “guerreiro do 
povo brasileiro”.

As duas visões passam o tempo a vociferar suas virtudes e a 
denunciar a maldade nunca antes vista daqueles que estão do outro 
lado. Contudo, uma questão importante se perde nessa polarização: 
quais suas raízes?

Uma possível explicação pode ser feita a partir do ditado: “Infeliz 
é a nação que precisa de heróis”. A frase é bem conhecida e cons-
tantemente usada. Há variações como “pobre a nação que precisa de 
heróis”. O signifi cado, contudo, não sofre alterações. 

E por que é infeliz a necessidade do herói? O herói é, por defi nição, 
aquele que traz em si capacidades incomuns e que tem o poder de 
realizar atos extraordinários.

O herói é aquele que concentra as virtudes e as qualidades para 
fazer o que os indivíduos e a sociedade, por si mesmos, não conse-
guiriam. Uma nação que precisa de heróis seria, então, infeliz por não 
ser capaz de realizar suas potencialidades e desejos sem a ajuda de 
alguém extraordinário.

Infeliz é a nação que precisa do antônimo do herói: o vilão. O 
vilão é aquele que concentraria em si todas as mazelas, maldades e 
vícios existentes na sociedade. Infeliz é também a sociedade que não 
é capaz de reconhecer seus próprios males e vícios projetando-os na 
fi gura do vilão. O vilão torna-se “o mal”.

A polarização atual se expressa nesta dicotomia de heróis e vilões. 
Na verdade, ela funciona de forma a fazer desaparecer as nuances, 
as convergências, e os espaços de diálogo e de construção de con-
sensos provisórios.

Desaparecem os pontos de convergência que podem existir entre 
grupos diferentes e desaparecem as alternativas políticas de com-
promisso. Tudo reaparece nesta triste visão de nós e os outros, os 
heróis e os vilões.

  ALAN SANTOS/AGÊNCIA BRASIL  
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Homenagem
Os parlamentares do Estado aprovaram em redação 
final o projeto de lei que dá o nome do ex-deputado 
Caíto Quintana (MDB) à Usina Hidrelétrica Baixo 
Iguaçu. O texto agora segue para sanção, ou veto, do 
Poder Executivo. A usina localizada entre Capanema 
e Capitão Leônidas Marques, foi construída por meio 
de consórcio formado pela Copel e a Neonergia e 
recebeu investimento de R$ 2,3 bilhões. Já operando 
com as três unidades geradoras de energia, tem 350,2 
megawatts (MW) de potência instalada, o suficiente 
para atender mais de um milhão de pessoas.

Fracking 
proibido

A proibição definitiva 
da exploração do gás de 
xisto pelo método de fra-
tura hidráulica (fracking) 
em território paranaense 
foi aprovada em redação 
final pelos deputados na 
sessão plenária da segun-
da-feira (17), na Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep). Agora o texto segue 
para sanção, ou veto, do 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior (PSD). O 
projeto assinado pelos 
deputados Evandro Araújo 
(PSC), Goura (PDT) e Mar-
cio Pacheco (PDT), e pela 
deputada Cristina Silvestri 
(PPS), também determina 
a proibição das demais 
modalidades de explora-
ção do solo que possam 
ocasionar contaminações 
do lençol freático e aciden-
tes ambientais, ou ainda 
prejudicar a saúde.

O texto prevê a revoga-
ção de uma lei estadual de 
22 de dezembro de 2016, 
que tratava da suspensão 
da exploração do gás de 
xisto pelo método fracking 
por um período de dez 
anos em todo o estado. A 
lei é oriunda do projeto de 
lei nº 873/2015, assinado 
pelo deputado Marcio 

Pacheco e pela deputada 
Cristina Silvestri; pelo 
deputado estadual licen-
ciado e atual secretário de 
Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos, Mar-
cio Nunes (PSD); pelo 
deputado estadual licen-
ciado e atual secretário-
-chefe da Casa Civil, Guto 
Silva (PSD); pelo ex-de-
putado estadual e hoje 
deputado federal, Schiavi-
nato (PP); e pelos ex-depu-
tados Rasca Rodrigues e 
Fernando Scanavaca.

“Este método é alta-
mente poluente, pode 
prejudicar demais nosso 
meio ambiente e é uma 
pauta pacificada entre 
ambientalistas e agricul-
tores. É importante estar 
vigilante”, explicou Evan-
dro Araújo. “O método traz 
um risco imenso, podendo 
destruir a nossa produção 
agrícola, a principal riqueza 
que temos no Paraná”, 
afirmou Marcio Pacheco. 
Segundo o deputado 
Goura, a aprovação do 
projeto é um marco para o 
meio ambiente no Paraná. 
“A atividade econômica não 
pode criar perturbação des-
necessária às vidas das 
pessoas”, complementou.

PROIBIÇÃO definitiva da exploração do gás de xisto pelo método de fratura 
hidráulica no PR depende apenas da sanção do governador

ORLANDO KISSNER/ALEP

Carneiro no 
calendário
Também passou em 
redação final um projeto 
de lei do deputado 
estadual licenciado 
e atual secretário 
de Estado do Meio 
Ambiente e Recursos 
Hídricos, Marcio Nunes 
(PSD), que insere no 
calendário oficial de 
eventos turísticos e 
gastronômicos do Paraná 
a “Festa Nacional do 
Carneiro do Buraco”.

Cidadão Benemérito
O deputado Gilson de 
Souza (PSC), apresentou 
proposição que concede 
o título de Cidadão 
Benemérito do Paraná 
ao apóstolo Sérgio 
Castro, ex-pastor da 
Igreja do Evangelho 
Quadrangular e 
fundador da Igreja 
Evangélica Templo das 
Águias. A propostas 
também segue para 
sanção, ou veto, 
do Governo.

Recursos para Saúde
Está em articulação o repasse de verbas federais no valor de 
R$ 1,3 milhão, que serão destinadas para três hospitais de 
Umuarama. Um deles é o Hospital do Câncer – Uopeccan –, 
que ficará com a maior fatia do bolo, R$ 1 milhão.
Outros R$ 300 mil serão rachados entre o Cemil 
e o Norospar.
Os diretores esperam ansiosos o envio dos recursos, 
da mesma forma que aguarda a comunidade para ver 
como serão aplicados.

Deputado é instrumento
O deputado federal Sargento Fahur é quem está 
articulando o envio dos valores e disse que o dinheiro 
é da população. “Estes recursos são do povo. Nós 
somos apenas os instrumentos que agilizam o repasse 
deles às instituições que mais necessitam e que, 
por sua vez, usam o dinheiro para elaborar ações 
que atinjam a comunidade que necessita da saúde 
pública. Os recursos procuram contemplar órgãos que 
atendem o maior número de municípios, para que de 
fato seja usado em prol da sociedade”, conta Fahur.



04 ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 19 DE JUNHO DE 2019

Cidadão do Paraná

O senador Oriovisto Guimarães 
(Pode-PR) recebeu da Assembleia 
Legislativa a cidadania honorária do 
Paraná - título proposto pelo deputado 
Marcio Nunes (PSD), secretário estadual 
do Desenvolvimento Sustentável 
e Turismo. “Nem em meus sonhos 
imaginei que este dia aconteceria, ser 
reconhecido pelo meu Paraná, estado 
em que passei toda a minha vida. 
Tudo que construí foi aqui. Receber 
este título de cidadão honorário, com 
a presença do governador (Ratinho 
Junior), dos meus dois colegas 
senadores (Alvaro Dias e Flávio Arns), 
deputados e autoridades do Judiciário, 
é uma honra imensa e motivo de 
grande orgulho”, afirmou Oriovisto.

Cida presidente
A Sociedade Giuseppe Garibaldi 
elegeu a ex-governadora Cida 
Borghetti a nova presidente da 
entidade que reúne italianos e 
descendentes em Curitiba. 
Cida será a primeira mulher a comandar 
a sociedade em 136 anos de história. 
“Quero continuar colaborando com a 
sociedade Giuseppe Garibaldi. O meu 
propósito é cuidar deste extraordinário 
patrimônio no centro histórico de 
Curitiba. Imigrantes se reuniram para 
continuar a tradição italiana no nosso 
Estado. Aqui está a história das nossas 
famílias”, disse.

Torino na Itaipu
O presidente Jair Bolsonaro nomeou 
o engenheiro Celso Villar Torino para 
diretor técnico da Itaipu Binacional, 
cargo diretamente ligado à produção 
de energia. Torino é o quarto diretor de 
Itaipu nomeado por Bolsonaro e é o único 

sem formação militar. É também o primeiro 
diretor técnico de carreira do lado brasileiro 
da binacional. A escolha de seu nome 
se deve, principalmente, à experiência e 
competência técnica demonstradas em 30 
anos de carreira na usina de Itaipu. 

Atenção produtor!
A Receita Estadual poderá cancelar o 
cadastro de produtor rural de milhares de 
agricultores do Paraná. Os cancelamentos 
vão começar a partir do dia 11 de julho. 
Para evitar o cancelamento e problemas 
na tomada de crédito, os produtores 
com nome na lista precisam procurar 
pessoalmente a prefeitura da sua cidade 
ou entrar em contato pelo telefone 
41-3200-5009 para normalizar a situação.

Reforma dividida
Pesquisa Ibope mostra que a reforma 
da Previdência é apoiada — total ou 
parcialmente — por 44% da população. 
Outros 49% são contrários ao texto e 7% 
não souberam responder. Apenas 19% 
se dizem completamente favoráveis às 
mudanças nas regras da aposentadoria 
apresentadas e 25% se dizem parcialmente 
a favor. Entre os que são avessos ao texto, 
33% se dizem completamente contra 
e 16%, parcialmente.

Cascavel Saúde
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) já 
investiu 27,54%, com recursos próprios, na 
área de saúde em Cascavel. O volume é 
quase o dobro dos 15% ao estabelecido pela 
Constituição. Das receitas no quadrimestre 
(incluindo repasses federais e estaduais), 
a saúde recebeu um repasse de R$ 
62.927.873,78 em recursos livres (27,54%). 
“Foram 99 mil consultas nas Upas em quatro 
meses, ampliação de 68,4% em relação ao 
quadrimestre de 2018. Isso também por 
conta de um ano atípico, com alto índice 
de casos de dengue e suspeitas de H1N1, 
mas porque também houve migração 
dos planos de saúde para a rede pública, 
aumento no número de desempregados, 
maior facilidade de acesso à consultas para 
a população”, explicou Paranhos.

Apoio do BRDE
O BRDE está com inscrições abertas 
para projetos autorizados a captar 
recursos por meio de renúncia 
fiscal. O banco recebe até 15 de 
outubro de 2019 as propostas de 
patrocínio a projetos culturais, sociais, 
esportivos e também de assistência a 
pacientes com câncer e portadores de 
necessidades especiais.

Frango em Paranaguá
De janeiro a maio de 2019, as vendas 
externas brasileiras de carne de frango 
somaram 1,6 milhão de toneladas. 
Deste total, 637,6 mil toneladas foram 
movimentadas no Porto de Paranaguá, 
o que representa mais de 38% de todo o 
frango congelado exportado pelo Brasil 
neste ano. O resultado mantém o Paraná 
como o principal exportador do produto 
nacional. O desempenho paranaense está 
à frente, inclusive de Santa Catarina, outro 
grande exportador, que embarcou 626,9 
mil toneladas no período. 

Encontro do MDB
Na próxima terça-feira, o MDB de Curitiba 
faz seu primeiro encontro ampliado com 
vistas as eleições municipais de 2020. 
A proposta é intensificar os núcleos do 
partidos nos bairros de Curitiba e formar 
uma chapa de vereadores. Entre os 
nomes, os atuais vereadores Noêmia 
Rocha e Professor Silberto e os pré-
candidatos, a advogado Clóvis Costa e o 
jornalista Nello Marlotti. O pré-candidato 
a prefeito é o ex-deputado João Arruda, 
atual presidente estadual do MDB.

Plano Safra
Entre julho próximo e junho do próximo 
ano, os agricultores brasileiros terão 
R$ 225,59 bilhões do governo federal 
para investimentos no campo. Esse é o 
valor do Plano Safra 2019/2020. O valor 
é pouco acima dos R$ 225,3 bilhões 
anunciados na safra passada e o maior 
volume, de R$ 169,33 bilhões, será 
destinado ao custeio, comercialização 
e industrialização. Outros R$ 53,41 
bilhões irão para investimentos, R$ 1,85 
bilhão para apoio à comercialização e 
R$ 1 bilhão em subsídio ao seguro rural.

Combate ao contrabando
A Câmara dos Deputados lançou ontem 
a Frente Parlamentar Mista de Combate 
ao Contrabando e a Falsificação. Os 
trabalhos serão coordenados pelo 
deputado Efraim Filho (DEM-PB).
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Casa das Cobras
A empresária Nora Rabelo, 
uma das herdeiras do Banco 
Rural, recuperou na Justiça 
a linda (e cara) Casa das 
Cobras, em Arraial D’Ajuda, 
distrito de Porto Seguro (BA). 
A mansão numa falésia de 
frente para a praia da Pitinga, 
que vale uns R$ 30 milhões, foi 
arrematada, num leilão muito 
confuso e questionável, por 
apenas R$ 600 mil pelo filho 
do deputado federal Ronaldo 
Carletto (PP-BA), que mora 
na região. A Coluna revelou 
o imbróglio em julho do 
ano passado. Num processo 
meteórico, a casa foi a leilão 
após a defesa da empresária 
recusar acerto trabalhista 
com um ex-funcionário. Um 
representante de Nora já ocupa 
o lugar. Mas cabe recurso.

Vem pro carro
Reboliço na firma. Um 
presidente de banco federal 
foi flagrado aos “amassos” 
com funcionária, dentro de um 
carro, no estacionamento da 
sede em Brasília.

Força, PF!
Andou a PEC 412/09, a da 
autonomia orçamentária 
e administrativa da Polícia 
Federal. O relator escolhido é 
o deputado Felipe Francischini 
(PSL-PR), presidente da CCJ.

É a crise
Continua a derrocada do 
setor de imprensa. Uma 
revista, uma TV e dois jornais 

fecharam sucursais em Brasília 
nas últimas semanas.

Futuro do BB
Os funcionários do Banco do 
Brasil lançaram um movimento 
contra a eventual privatização 
da instituição e contra a venda 
da BBDTVM, nos planos do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes. A DTVM lucra bilhões 
por ano administrando fundos 
de investimentos e patrimônios 
de terceiros. Os integrantes 
da Associação Nacional dos 
Funcionários do BB - são quase 90 
mil no País - criaram campanha 
nas redes sociais.

Balanço geral
Dirigentes de dez centrais 
sindicais se reuniram na noite 
de segunda-feira no auditório da 
Dieese, em São Paulo, para fazer 
um balanço da greve geral do 
último dia 14. A avaliação foi a de 
que a mobilização foi “positiva”.

Carta conjunta
Dia 24 de junho os sindicalistas 
voltarão a se reunir para 
lançar, em conjunto, abaixo-
assinado contra a proposta do 
Governo. O documento será 
entregue no dia 26 na Câmara 
Federal e no Senado. 

Construção
O MDB junta os cacos após a 
derrota de Renan Calheiros para 
a presidência no Senado. Mas 
é a ala contrária a ele quem se 
articula, para levar aos holofotes 
nacionais, desde já, a senadora 
Simone Tebet - cujo falecido pai, 

Ramez, não lidava com Renan.

Funcionária
Ex-companheira da vereadora 
assassinada Marielle Franco, 
Mônica Tereza Benício está 
empregada no escritório de 
representação do deputado 
Marcelo Freixo (PSOL-RJ) no Rio, 
com salário de R$ 8.722,66.

Encontrão dos Brics
O Ministério das Relações 
Exteriores prevê 100 reuniões, 
entre encontros de chefes de 
Estado, de ministros e de altos 
funcionários, na XI Cúpula 
dos Brics, entre 13 e 14 de 
novembro, em Brasília. O 
presidente da China, Xi Jinping, 
é esperado. 

Bola fora
Michel Platini entrou para o 
time de Lula da Silva: aquele dos 
que mancham com ganância a 
bonita biografia.

Nos trilhos
O secretário de Transportes 
Metropolitanos do Estado de São 
Paulo, Alexandre Baldy, garante 
que a pasta apenas indicou 
estudo para o Ministério da 
Infraestrutura fazer a licitação 
do monotrilho Cumbica-
Morumbi, e que ele não tem 
participação no processo.



06 GERAL TRIBUNA HOJE NEWS, 19 DE JUNHO DE 2019

Cadastro Positivo pode
injetar R$ 71 bi no PR
O novo modelo de Cadastro 

Positivo, que entra em vigor dia 
9 de julho, poderá injetar R$ 71 
bilhões na economia do Paraná 
e possibilitar acesso ao crédito 
para um contingente adicional de 
1,197 milhão de consumidores, o 
que representa cerca de 10% da 
população total. Os números fazem 
par te de desdobramento, por 
estado, de estudo realizado pelo 
setor, a pedido da ANBC (Associa-
ção Nacional dos Bureaus de Cré-
dito), que também concluiu que, 
no Brasil, o novo CP tem potencial 
de inserir até 22 milhões de con-
sumidores no mercado de crédito, 
além de mais de R$ 1,1 trilhão na 
economia nacional.

De acordo com a pesquisa 
ampliada, o Paraná, com 36,1% 
de inadimplentes, apresenta 
um índice inferior ao da média 
brasileira, que é de 40,3%. E a 
exemplo do que deve ocorrer no 

INADIMPLÊNCIA POPULAÇÃO 
 BENEFICIADA 

INJEÇÃO NA 
ECONOMIA

Sul   34,90% 3,014 milhões R$ 191 bilhões  

Paraná  36,10% 1,197 milhão  R$ 71 bilhões

Brasil 40,30% 22,1 milhões R$ 1,1 trilhão

resto do País, o novo Cadastro 
Positivo tende a promover uma 
redução de até 45% na inadim-
plência no Estado.

Isso tende a acontecer porque 
o novo CP vai promover a inclusão 
automática de todos os consu-
midores, formar um histórico de 
pagamento de cada cidadão, seja 
de crédito recebido ou de serviços 
continuados (água, energia elétrica, 
gás e telefonia), e estabelecer uma 
nota de crédito com base neste his-
tórico. Ou seja, o modelo valoriza os 
pagamentos realizados, os dados 
positivos - e não somente eventuais 

dívidas não pagas ou em atraso. 
“A adição de mais pessoas ao 

mercado de crédito, a ampliação 
do crédito para quem já está no 
mercado e a confiabilidade da nota 
de crédito como base para a con-
cessão de crédito têm potencial de 
baixar os juros dos empréstimos 
e financiamentos”, observa Elias 
Sfeir, presidente da ANBC.  

Outro ponto a se destacar em 
relação ao novo CP é a melhoria 
de crédito para as classes C, D e 
E. Segundo Sfeir, o cadastro posi-
tivo aumenta a nota de crédito para 
cerca de 60% dessa população. 

Apoio da população
“A situação é grave e por isso reafirmamos que o apoio da população é fundamen-

tal”, reitera Ivana Belmonte, coordenadora de Vigilância Ambiental da Sesa. “Com os 
índices elevados de infestação precisamos fazer uma busca minuciosa em todos os 

terrenos e quintais. Além de eliminar os criadouros que se formam em recipientes mais 
visíveis com água parada, como pratos de vasos de plantas, ralos descobertos e pneus 

velhos, temos que buscar também os locais menos visíveis, como telhados, nas antenas 
de TV e nas calhas;  nos troncos ocos de árvores e  nas caixas de água. O mosquito vai 

em busca de recipientes com água ou lixo acumulados”, afirma a coordenadora.
A Sesa segue apoiando os municípios nas ações de orientação e de busca 

ativa por focos e criadouros.

Os casos de dengue continuam 
a crescer no Paraná. O boletim 
semanal divulgado ontem pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
registra 15.396 casos confirma-
dos da doença; são 1.892 casos 
a mais que na semana anterior. 

Subiu para 70 a quantidade de 
municípios que estão em epide-
mia e sete aparecem pela primeira 
vez nessa relação: Capanema, 
Realeza, Rancho Alegre D’Oeste, 
Mandaguari, Jataizinho, Sertaneja 
e Palotina. Em alerta para a den-
gue estão mais 59 municípios.

Paraná confirma mais 1.800 casos de dengue
O Paraná tem 17 óbitos confirma-

dos causados pela dengue desde 
junho de 2018. São quase 76 mil 

notificações realizadas nesse 
período nas 22 Regionais de 
Saúde do Estado.
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Aneel determina reajuste 
de 3,41% na tarifa de luz

A Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) anunciou nessa 
terça-feira (18) o reajuste na tarifa 
de energia elétrica para os consu-
midores do Paraná atendidos pela 
Copel. A partir de 24 de junho a nova 
tarifa terá reajuste médio de 3,41%. 
O índice ficou abaixo da inflação nos 
últimos 12 meses, de 4,66% (IPCA), 
e também é menor que a média do 
setor elétrico no período.

Para o índice, influenciou negati-
vamente o aumento na cotação do 
dólar, moeda utilizada para calcular 
o valor da energia gerada pela Usina 
de Itaipu. Outro fator foi o maior uso 
de usinas térmicas no período, que 
encareceu o custo geral da energia.

Em contraponto, contribuiu para 
um menor reajuste a redução da CDE 

Plano Safra terá R$ 225,59 bilhões
O governo anunciou ontem 

(18) a liberação de R$ 225,59 
bilhões em créditos para finan-
ciamento de pequenos, médios 
e grandes agricultores pelo Plano 
Safra 2019/2020. Do total, R$ 
31,22 bilhões são para o Pronaf 
(Programa Nacional da Agricultura 
Familiar). O crédito estará disponí-
vel a partir de 1º de julho.

Do valor do total do plano, R$ 
222,74 bilhões vão para o crédito 
rural, R$ 1 bilhão para subvenção 
ao seguro rural e R$ 1,85 bilhão 
para apoio à comercialização.

A ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, comemorou os valores 
anunciados. “Investir na agropecuá-
ria é uma aposta na interiorização 
do desenvolvimento, na geração 
de emprego e renda, na segurança 
alimentar, no superávit da nossa 
balança comercial, na nossa pros-
peridade como nação”, disse.

CRÉDITO RURAL
Dos recursos destinados ao cré-

dito rural, R$ 169,33 bilhões vão 
para o custeio, comercialização e 
industrialização. Para investimento, 
são R$ R$ 53,41 bilhões.

Na parte de custeio, comercializa-
ção e industrialização, os juros para 
o Pronaf, que reúne os pequenos 
agricultores, são de 3% a 4,6% ao 
ano. Para o Pronamp, que reúne os 
médios agricultores, os juros serão 
de 6% ao ano e para os demais pro-
dutores, de 8% ao ano.

Nos programas de investimento 
os juros vão de 3% a 10,5% ao ano.

SEGURO RURAL
O volume de recursos - R$ 1 

bilhão - para o Programa de Subven-
ção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) 
mais que dobrou nesta temporada. 
A estimativa do Ministério da Agricul-
tura é que a área segurada chegue a 

15,6 milhões de hectares em 2020.

PRONAF
Pela primeira vez, recursos do 

Pronaf podem ser usados na cons-
trução e reforma de moradias de 
pequenos agricultores. Foram des-
tinados R$ 500 milhões para essa 
finalidade, valor suficiente para 
construir 10 mil casas, de acordo 
com o Ministério da Agricultura.

O Seguro da Agricultura Familiar 
(Seaf) e o Programa de Garantia da 
Atividade Agropecuária (Proagro) 
terão disponíveis R$ 13,4 bilhões 
para segurar 120 diferentes culturas.

APOIO À COMERCIALIZAÇÃO
Para 2020, está programado 

R$ 1,85 bilhão para apoio à 
comercialização nas modalidade 
de aquisição direta do produtor, 
contratos de opção de venda e 
subvenção de preços.

(Conta de Desenvolvimento Energé-
tico), que se refere ao empréstimo 
feito pelo governo federal em 2013 
a bancos públicos e privados para o 
reequilíbrio do sistema.

O reajuste tarifário de cada 
distribuidora é estabelecido para 

a data em que a concessão foi 
originada. No caso da Copel, 
24 de junho. O valor, anunciado 
pela Aneel em reunião pública, 
é calculado pela própria agên-
cia reguladora, representante do 
poder concedente.

DIVULGAÇÃO
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Basquete em cadeiras de
rodas compete em Londrina

A equipe Adefiu/Unipar/ Tigres 
Umuarama inicia hoje (quar ta-
-feira, 19), sua participação na 8ª 
edição dos Jogos Paradesportivos 
do Paraná – Parajaps, que terá o 
torneio de basquete em cadeiras 
de rodas em disputa na cidade 
de Londrina. Os umuaramenses 
realizarão três jogos na fase 
classificatória – contra Cascavel, 
Maringá e Ponta Grossa, entre 
quarta e sexta-feira – e caso con-
siga a classificação disputará a 
semifinal no sábado e a grande 
final no próximo domingo.

Sob o comando técnico do 
treinador Itamar Inácio da Silva 
Júnior, a equipe vem treinando 
firme durante toda a semana no 
Ginásio Amário Vieira da Costa e 
também na academia de muscula-
ção da Universidade Paranaense, 
com a supervisão do preparador 
físico Marcos Suguimatti – repre-
sentante da instituição de ensino 
superior na parceria. A saída será 
às 8h desta quar ta-feira, 19. A 
equipe almoça e descansa em 
Londrina para entrar na quadra 
às 16h, contra Cascavel. Os 
outros jogos serão às 11h30 de 
quinta-feira (Maringá) e às 9h45 
de sexta (Ponta Grossa).

“Nossa delegação é composta 

Malas prontas
Na próxima semana, a equipe embarca para Patos de Minas (MG), onde 

disputará um campeonato com a participação de equipes de vários Estados 
brasileiros, nos dias 28, 29 e 30 deste mês. “Esses atletas são batalhadores 
e merecem todo o nosso apoio. O município é parceiro desta equipe e um 
grande incentivador do esporte em praticamente todas as categorias com 

representação na cidade. Em breve teremos uma ampla reforma nas nossas 
praças esportivas, para melhorar ainda mais as condições de preparação 
e competição para os atletas e conforto e segurança para os torcedores”, 

anunciou o prefeito Celso Pozzobom.

por 15 membros, entre atletas e 
comissão técnica. Os jogadores 

são profissionais, com vínculo à 
Unipar, e apoio da Prefeitura de 
Umuarama, por meio da Secreta-
ria Municipal de Esporte e Lazer 
(Smel)”, explicou o diretor Jefer-
son Ferreira. O município oferece 
toda estrutura de treinamento para 
a equipe, além do treinador e do 
apoio logístico. “Temos um time 
forte e bem competitivo, que está 
muito motivado para essa e outras 
competições já agendadas”, acres-
centou o técnico Itamar Júnior.

O município oferece toda estrutura de treinamento para a equipe, além do treinador e do apoio logístico

TIAGO BOING/ASSESORIA-PMU
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Farmácia da Partilha
passa por reformas

Premiado duas vezes, em 2005 e 
2012, pela Fundação Banco do Bra-
sil como o ‘Melhor projeto no âmbito 
da saúde com benefício social’, o 
projeto Farmácia da Partilha vem 
cumprindo com a sua missão, que é 
distribuir medicamentos para a popu-
lação carente. Nascido em 1996, na 
comunidade da Igreja São Francisco 
de Assis, a iniciativa ganhou a par-
ceria da Universidade Paranaense – 
Unipar um ano depois.

Desde então, professores e estu-
dantes do curso de Farmácia se 
esforçam para ampliar cada vez mais 
o número de pessoas beneficiadas 
pelo projeto, sustentado por meio de 
doações e arrecadações em campa-
nhas. E para deixar o ambiente ainda 
mais agradável e aconchegante, 
recentemente o espaço passou por 
uma ampla reforma.

Além das paredes, que recebe-
ram uma nova pintura, foram coloca-
das novas cortinas e mesas, novos 
ares-condicionados e adesivos com 
figuras coloridas nas prateleiras e 

painéis, proporcionando conforto 
aos estagiários do curso de Far-
mácia e à população que procura o 
projeto. Professores do curso de Far-
mácia da Unipar aprovaram o novo 
ambiente. Para a responsável téc-
nica Márcia Inoue, a repaginação do 
ambiente proporciona mais alegria 
ao lugar, pois as cores usadas nas 
figuras dão essa sensação, trazendo 
elementos que fazem referência aos 
signos utilizados dentro da farmácia. 

“Chegar aqui e ver que nossa farmá-
cia está de cara nova é muito bom, 
os clientes chegam e notamos que 
eles têm a mesma sensação boa 
que temos ao olhar tudo isso”.

ENDEREÇO
A Farmácia da Partilha está locali-

zada na Rua Cambé, no salão Santa 
Clara da Igreja Matriz São Francisco 
de Assis; fica aberta para atendi-
mento de segunda a sexta, das 08h 
às 11h30 e das 14h às 17h.

PROJETO distribui medicamentos para a população carente

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/19 913,50 0,75 11,2%
FARELO jul/19 322,00 -2,30 9,4%
MILHO jul/19 449,75 -5,00 17,4%
TRIGO jul/19 531,50 -8,00 14,3%

Ações % R$
Petrobras PN +1,25% 27,45 
Vale ON +3,59% 52,00 
ItauUnibanco PN +2,59% 34,83 
Bradesco PN +0,86% 36,35 
B3 ON +7,35% 38,11 
B2W Digital ON +5,73% 33,23

IBOVESPA: +1,82% 99.404 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 72,52 -0,3% 6,2% 72,00
MILHO 30,30 -0,9% 19,0% 30,00
TRIGO 46,21 0,0% 0,3% 46,50
BOI GORDO 149,55 -0,1% -0,4% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,41
Libra est. 0,7969
Euro 0,8929
Peso arg. 43,67

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,1% 3,8590 3,8600 -1,6%

PTAX  (BC) -0,7% 3,8602 3,8608 -2,0%

PARALELO -0,7% 3,7800 4,0900 -1,7%

TURISMO -0,7% 3,7800 4,0700 -1,7%

EURO -1,1% 4,3215 4,3237 -1,6%

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 18/06

Iene R$ 0,0356
Libra est. R$ 4,84
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.601,28 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 18/06 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 18/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 18/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 77,00 2,7% 3,4%
SOJA Paranaguá 83,00 2,5% 2,5%
MILHO Cascavel 34,00 6,3% 19,3%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Iniciada a reconstrução da
ponte sobre o rio Vermelho

Equipes das secretarias muni-
cipais de Serviços Rodoviários e 
de Obras, Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos estão traba-
lhando na reconstrução da ponte 
sobre o Ribeirão Vermelho, que liga 
as estradas amarela e Vermelha 
e também as rodovias PR-489 e 
PR-323. A passagem teve de ser 
interditada na última segunda-feira, 
17, por conta das condições precá-
rias das madeiras da ponte.

Nesta terça-feira, 18, o secre-
tário de Serviços Rodoviários, 
Mauro Liutti, informou que após 
cerca de 20 anos de uso as vigas 
de sustentação da ponte apodre-
ceram. “É uma estrada bastante 
utilizada pelos moradores das pro-
priedades rurais, bem como para 
o escoamento da produção agro-
pecuária. Por isso, o desgaste é 
natural. A reforma da ponte estava 
no planejamento do prefeito Celso 
Pozzobom, porém quando a equipe 
da Secretaria de Obras foi desmon-
tá-la, percebemos que não seria 
possível aproveitar mais o madei-
ramento”, explicou.

No lugar das vigas de madeira 

Três pessoas do Paraná foram presas em Iguatemi/
MS pela Polícia Civil, na segunda-feira (17), por 
tráfico de drogas. Uma delas é uma moradora de 
Umuarama, de 35 anos, e dois homens são da 
cidade Alto Piquiri. O trio era responsável pelo 
transporte de 306,08 kg de maconha, que esta-
vam escondidos em cinco estepes de um caminhão.
O bando era monitorado pelo serviço de inteligên-
cia da Polícia Civil de Iguatemi.
O motorista do Peugeot foi abordado em Eldo-
rado/MS. Ele era acompanhado pela miradora de 
Umuarama. O condutor do caminhão, também 
abordado, confessou que transportava a droga.

PORTAL ITUDO

serão colocadas duas vigas em con-
creto armado, que servirão de base 
para um novo tablado em madeira 
de eucalipto. “Com este trabalho, 
acreditamos que a ponte deve durar 
mais 20 anos, pelo menos. E em 
manutenções no futuro, com as 
vigas de concreto, será necessário 
apenas a troca do tablado, o que 
não vai onerar os cofres do muni-
cípio”, acrescentou o secretário de 
Obras, Isamu Oshima.

A previsão é que até a próxima 
sexta-feira, 21, a passagem esteja 
restabelecida. “Não temos previsão 
de chuva, então o trabalho poderá 
ser acelerado. Em todo caso, con-
tamos com a compreensão dos 
moradores pela interrupção na 
travessia ao longo dessa semana. 
A reforma é necessária para a 
segurança de todos”, completou o 
secretário de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos.

NO lugar das vigas de madeira serão colocadas vigas em concreto armado, que servirão de base para o 
tablado de eucalipto

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Dupla acusada de matar
andarilho é condenada

Dois moradores de rua, acu-
sados de matar um andarilho em 
Umuarama, forma condenados na 
noite da segunda-feira (17), em 
julgamento popular no Fórum do 
município. Os assassinos usaram 
uma pedra e golpearam a cabeça 
da vítima, que morreu na praça 
que servia de abrigo para ela e 
também para os algozes.

David Gonçalves Junior, 27 
anos, e Sebastião Aparecido do 
Nascimento, 50 anos, foram con-
denados a 12 anos de cadeia cada 
um. A pena deverá ser cumprida 
em regime fechado em uma peni-
tenciária estadual. Por enquanto 
eles permanecem recolhidos na 
Cadeia Pública de Umuarama.

O crime aconteceu na praça Papa 

De volta à cela
O julgamento começou às 9h e terminou pouco depois das 20h com a leitura 

da sentença pelo juiz de direito Adriano Cesar Moreira. Em seguida os conde-
nados foram levados sob escolta policial à Delegacia de Polícia de Umuarama e 

colocados de volta no Setor Carcerário.

Paulo VI, local usado pelo andarilho 
e também morador de rua Reginaldo 
Vieira de Souza para pernoitar.

Naquela mesma praça, vários 
outros moradores de rua costu-
mavam se reunir à noite e todos 
dormiam no logradouro.

Reginaldo foi morto a pedradas 
desferidas contra sua cabeça na 
madrugada de 3 de maio de 2018.

O corpo da vítima foi encon-
trado por uma pessoa que pas-
sava pelo local logo pela manhã, 
viu o homem ensanguentado 
caído no pátio da praça e acionou 
a Polícia Militar. Uma pedra com 
manchas de sangue foi encon-
trada nas proximidades.

O delegado na época era Fer-
nando Ernandes Mar tins. Ele 

explicou que uma equipe da Polí-
cia Civil esteve no local e fez um 
levantamento da cena, vindo a se 
deparar com David e Sebastião, 
sendo que um deles estava ferido 
com um corte na cabeça e uma 
mordida em um dos dedos da mão.

MARCAS
“São ferimentos compatíveis 

com luta corporal”, informou o 
delegado na ocasião e ressaltou 
que Reginaldo tinha ‘fama’ de ser 
briguento. No início das investiga-
ções, a polícia acreditou que foi 
justamente tal comportamento que 
tenha levado à sua morte.

Fernando Ernandes relatou 
também que uma moradora de 
rua, que costumava permanecer 
naquela 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.

ASSASSINOS (sentados atrás da bancada dos advogados) foram condenados a 12 anos de reclusão em regime fechado

ALEX MIRANDA
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Rugby Umuarama 
vence no Paranaense

O Clube de Rugby de Umuarama 
foi à Maringá no último sábado 
(15), para participar da 2ª etapa 
Campeonato Paranaense de Rugby 
Sevens – Taça John Swann.

O evento reuniu 230 atletas de 
19 equipes do Estado – 12 mascu-
linas e sete femininas, no Estádio 
Willie Davids. No total, o evento 
teve 28 partidas, nas categorias 
juvenil e adulta.

O time adulto masculino de 
Umuarama conseguiu chegar em 
5º lugar na etapa.

A primeira partida foi contra o Pé 
Vermelho de Londrina, que acabou 
em derrota, por 31 a 00. No segundo 
jogo, os umuaramenses enfrentaram 
o CRC de Curitiba, novamente a par-
tida não favoreceu o time de Umua-
rama, que perdeu por 58 a 00. O 
último jogo do campeonato foi contra 
o Apucarana. Neste, o time da Capi-
tal da Amizade derrotou o adversário 
com um placar em 14 a 07.

Citadino Chave Prata

Faltando cinco rodadas para 
finalizar a 2ª fase do Campeonato 
Citadino Chave Prata, nesta quar-
ta-feira (19), três equipes entram 
em quadra buscando vitórias para 
subir na tabela de classificação. 
A primeira partida será entre Cór-
rego Longe Futsal e Fiel Capital 
da Amizade, às 19h. Em seguida 
Real Celtic Dog King enfrenta 
Ó O Gás FC, às 20h. Na última 
partida da noite, Paráiso Móveis 
disputa com Hidrocenter, às 21h. 
Os jogos acontecem no Ginásio 
Amário Viera da Costa.

O atleta da cidade de Pérola, Augusto 
Dadauto Moura, participou da segunda 
edição do Circuito Pan-Americano de 
Paraciclismo de Estrada em São Paulo, no 
último final de semana (15 e 16). O 
perolense que faz parte da equipe União 
Metropolitana Paradesportiva de Maringá, 
venceu as duas provas que disputou na 
categoria MT2 (contrarrelógio e resis-
tência) e somou pontos para o Ranking 
Mundial da modalidade.
A competição, reuniu provas de contrarreló-
gio individual e resistência, e distribuiu 126 
medalhas durante os dois dias de evento. No 
próximo final de semana, o ciclista participa 
em Londrina do ParaJaps, realizado pelo 
Governo do Estado do Paraná.

DIVULGAÇÃO

A integrante da diretoria do 
Clube de Rugby de Umuarama, 
Élida Lima valorizou a competição 
na cidade. “Foram jogos muitos 
difíceis, principalmente contra a 
equipe de Curitiba que contava com 
no elenco atletas da seleção brasi-
leira de Rugby”, comentou.

Apesar de não ter conseguido 
bons resultados nesta etapa, o time 
de Umuarama segue em 3º lugar na 
tabela geral da competição. Com 
30 pontos o time está atrás do 
CRC Curitiba e Cascavel, respectiva-
mente. A próxima etapa do campeo-
nato será em julho em Curitiba.

EQUIPE do Clube de Rugby Umuarama está em 3º lugar no Campeonato Paranaense

DIVULGAÇÃO
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Marta é a maior artilheira
da história das Copas

Com o gol anotado pela sele-
ção brasileira sobre a Itália, em 
jogo válido pela Copa do Mundo 
Feminina, Mar ta se tornou a 
maior ar tilheira, entre homens e 
mulheres, da história das Copas 
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Pendleton solicita que Sergio fi que responsá-
vel pela live da O11O.
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Lara percebe que Carlos presenteou Mariinha. 
Gabriela não dá satisfação a Rafael. Mão de 
Vaca se afoga na praia. Antonio pede Sophia 
em namoro. Minha Flor salva Mão de Vaca do 
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agridem Miguel.
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AS AVENTURAS DE POLIANA 
Yasmin diz a Luigi que sente falta da ami-

zade de Filipa. Fernanda diz a Roger o que viu 
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para Sergio ir até sua casa para tratar de um 
assunto urgente. Fernanda diz a Claudia e 
Joana que está interessada em Pendleton. 
Com a volta de Lindomar a escola, Ruth dis-
pensa Celsão. Luisa conta a Marcelo que 
Débora vai  fi car mais alguns dias em sua 
casa, mas quer que ela saia em breve,  Sal-
vador escuta a conversa. Com a veiculação 
do comercial Fios Maravilha, a popularidade 
de Kessya na escola aumenta. Roger pede 
que Waldisney fi que de olho em Lindomar. 
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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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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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MALHAÇÃO 
Filipe tenta fazer um acordo com Rita. 

Karina não aceita que Milena conviva com 
Jaqueline. Marco explica as regras para o 
namoro de Cléber e Anjinha. Rita avisa que 
vai falar com o defensor público antes de acei-
tar o acordo com Filipe. Regina se entristece 
com o comportamento de Max. Cléber decide 
vender sua moto. Guga tem uma conversa 
com Regina. Meg discute com Beto. Mari 
procura por Graveto na ONG. Madureira e 
Daniel veem Graveto com a moto de Cléber, 
e se preocupam quando ele se aproxima de 
um grupo de rapazes. Peixoto vê a moto de 
Cléber passar por ele em alta velocidade. Joa-
quim vai à loja onde Rita trabalha. Jaqueline 
questiona César sobre Milena. Rita aceita o 
acordo proposto por Filipe, e Joaquim fl agra 
os dois.

ÓRFÃOS DA TERRA
Miguel aceita a oferta de Robson. Jamil 

repreende Dalila/Basma pelo beijo roubado. 
Missade decide morar no Instituto, e Elias fi ca 
arrasado. Sara e Ali estranham o comporta-
mento de seus avôs. Robson vê Dalila/Basma 
chegar ao cassino e falar com Paul. Davi e 
Cibele passam a noite juntos. Abner e Latifa 
se beijam. Miguel assina um contrato com 
Robson e volta a jogar. Passa-se um mês. 
Miguel não consegue recuperar o dinheiro do 
empréstimo. Faruq recebe uma intimação e 
descobre que foi denunciado. Chega o dia 
do casamento de Ali e Sara. Ali se preocupa 
com a demora de Sara. Dalila/Basma chega 
para o casamento. Robson e dois capangas 

Em “Verão 90”, João cogita a possibilidade 
de Jerônimo ter provocado a morte de 
Magaiver. Vanessa disfarça para Quinzinho 
sua preocupação com Jerônimo. Mercedes 
manda Figueirinha procurar Quinzão. Jerônimo 
ganha dinheiro na mesa de pôquer. Mercedes 
se surpreende ao ver que Lidiane está sendo 
fotografada para a SexyCat. Jerônimo mostra a 
Galdino o dinheiro que conseguiu no jogo. 

João acredita 
que Jerônimo 
provocou a morte 
de Magaiver
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Você encontrará paz dentro da sua própria 
casa. Você continuará conversas que foram 
interrompidas. Sua forma vai melhorar, você 
está reservando a sua energia de forma sen-
sata, para ganhar ainda mais.

Você tem um talento para se insinuar e seu 
charme vai abrir todas as portas! Se você fi zer 
um esforço consistente para moderar sua impa-
ciência, você será um vencedor. O seu otimismo 
crescente está lhe dando mais energia.

É o momento perfeito para resolver um con-
fl ito. Você está mantendo a sua boa forma e 
vai saber exatamente como colher os frutos. 
Só não se esqueça de parar completamente 
antes de se sentir completamente esgotado.

Você tem uma ideia clara de como realizar 
seus novos projetos. Sua atitude descontraída 
em relação a sua saúde e estilo de vida deve 
fazer você parar e pensar. Você não está dor-
mindo bem.

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 tente não misturar as 
duas coisas.

Aos olhos das outras pessoas, você vai pare-
cer ser mais profundo e vai ganhar reconheci-
mento por isso. Fazer exercício e beber mais 
líquidos são recomendações para recarregar 
as baterias e ajudar a esclarecer as ideias

Você precisa superar sua reticência natural 
para começar a fazer um progresso mais 
rápido. Sua dieta está causando defi ciências 
que você deve levar em conta para voltar aos 
níveis de energia anteriores.

Seus pensamentos levam você a agir direta-
mente, então coloque suas ideias em ação sem 
medo do fracasso! As coisas estão indo bem. 
Você está mais à vontade com seu corpo e 
está ouvindo mais suas necessidades básicas.  

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.

A sorte está do seu lado para remover uma 
preocupação que você tem desde o mês 
passado. O ritmo atual o está levando a fazer 
coisas demais. Você deve pensar em relaxar 
totalmente quando fi nalmente tiver chance.

É muito bom ter boas ideias, mas você tem que 
concretizá-las! Isso vai lhe trazer uma satisfação 
imensa. Você está nervoso e sua vulnerabilidade 
emocional vai torná-lo muito sensível. Você 
precisa de um descanso de verdade.

Você terá o benefício de uma atmosfera agradável 
e amigável, onde o humor vai prevalecer. Aguarde 
mais um dia para ter discussões aprofundadas. Seria 
uma boa ideia melhorar a sua circulação sanguínea 
através do esporte e de um pouco de ar fresco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Curso enaltece importância
do farmacêutico na sociedade

Monteiro Lobato, o precursor da 
literatura infantil, tinha também muita 
preocupação com a saúde pública. Foi 
ele que, no início do século passado, 
registrou, talvez, a melhor definição 
do profissional farmacêutico de todos 
os tempos. Em seu livro ‘O Papel do 
Farmacêutico’ escreveu: “O papel do 
farmacêutico no mundo é tão nobre 
quão vital. O farmacêutico representa 
o órgão de ligação entre a medicina e 
a humanidade sofredora...”.

Mas o escritor não foi o único 
famoso que abraçou esta profissão. 
Entre vários outros estão Henri Nes-
tlé, João Bernardo Coxito Granado, 
John Walker, Miguel Krigsner (funda-
dor da marca Boticário) e o poeta 
Carlos Drummond de Andrade. Uma 
das profissões mais antigas, o far-
macêutico usa de seus conhecimen-
tos de química, biologia, botânica 
e farmacologia para oferecer um 
suporte extremamente importante 
no cuidado da saúde. 

Cumprindo o papel de ligação entre 
os medicamentos e o tratamento, 
os profissionais de Farmácia têm 
campo de trabalho bastante amplo 
– são mais de 70 áreas de atuação. 
“O estudante de Farmácia é sempre 
alguém que gosta muito de estudar, 
de amparar e ajudar as pessoas; para 
isso, compromete-se com o cuidar, 
com o bem-estar dos outros; além 
disso, deve ter equilíbrio emocional, 
sensibilidade para questões sociais 
e facilidade de comunicação”, afirma 
a coordenadora do curso em Umua-
rama, professora Samantha Wietzi-
koski. Segundo ela, na universidade o 
farmacêutico é preparado para realizar 
análises clínicas, de alimentos e fár-
macos, pesquisa, produção, arma-
zenamento, interações e controle 
de qualidade. Também para plane-
jar, desenvolver, manipular, produzir, 
controlar e dispensar medicamentos, 
realizar exames diagnósticos nas 

áreas de análises clínicas, toxicoló-
gicas e de alimentos. “Seu papel é 
imenso! Envolve, ainda, informar a 
população sobre o uso racional de 
medicamentos e seus efeitos, além 
de exercer e divulgar ações sobre a 
farmacovigilância, como aliado da 
vigilância sanitária e epidemioló-
gica; são papeis muito importantes 
e necessários”, enfatiza a coorde-
nadora. Desde 1991, Farmácia faz 
parte da grade de cursos da Unipar. 
Nele, hoje, a Instituição congrega 
cerca de 400 acadêmicos, distribuí-
dos nas modalidades presencial e 
semipresencial. Nesses 28 anos 
formou para a sociedade mais de 
três mil farmacêuticos.

Campo de atuação
O profissional farmacêutico conta com 
mais de 70 áreas para atuar. Entre elas, 
administração farmacêutica, dispen-
sação de medicamentos, bioquímica 
clínica, biofarmácia, citopatologia, 
cosmetologia, perfumaria, acupuntura, 
administração de laboratório clínico, 
administração hospitalar, análises 
clínicas, assistência domiciliar [em 
equipes multidisciplinares], controle 
de qualidade e tratamento de água, 
potabilidade e controle ambiental, 
atendimento pré-hospitalar de urgên-
cia e emergência, auditoria farmacêu-
tica e bacteriologia clínica; toxicologia, 
bancos de cordão umbilical, leite 
humano, sangue, sêmen e órgãos; 
saúde pública, vigilância sanitária e 
controle de vetores e pragas urbanas.

ATUAR em laboratório de análises clínicas é uma das dezenas de opções que o profissional farmacêutico 
encontra no mercado de trabalho

ASSESSORIA
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Carreira profissional   Os 
cursos de Arquitetura e 
Urbanismo e Engenharia 
Civil, Unidade de 
Francisco Beltrão, 
promoveram Aula Magna 
Integrada. O convidado foi 
o engenheiro Silvio Wille, 
que também ministrou 
aula na pós-graduação 
em Gerenciamento de 
Obras. Ele veio para 
falar sobre ‘Estratégias 
para Potencializar Sua 
Carreira’, afirmando aos 
participantes que a crise 
pela qual a economia 
brasileira atravessa atinge 
em cheio o setor de 
construção civil. Contudo, 
segundo ele, os novos 
profissionais que surgem 
no mercado têm várias 
possibilidades para criar 
opções de trabalho. 
Ele ressaltou ainda que 
nesta fase da vida, para o 
jovem, o mais importante 
é a experiência, e ela 
pode vir de diversas 
formas. Três exemplos 
citados por ele foram 
o trabalho voluntário, 
intercâmbio no Brasil e 
exterior e o TCC (Trabalho 
de Conclusão de Curso). 

Educação inclusiva   O 
curso de Pedagogia, 
Unidade de Guaíra, 
realizou a Jornada 
Acadêmica, com o tema 
‘Por Uma Educação 
Melhor’, reunindo 
acadêmicos, professores, 
alunos do curso de 
Formação de Docentes 
do Colégio Roosevelt, 
educadores do ensino 
municipal, profissionais 

da área e comunidade. A 
abertura ficou a cargo do 
Coral Unipar. Em seguida 
foi realizado debate sobre 
a Educação Inclusiva e 
oficinas com foco na 
alfabetização e inclusão.  
Teve ainda sessão de 
cinema, com o filme 
‘Uma viagem inesperada 
- Missão Especial’. A 
semana terminou com 
ex-alunas compartilhando 
suas experiências. 

Fisioterapia   O 
coordenador do curso 
de Fisioterapia da 
Unidade de Toledo, 
professor Jefferson 
Amaral, participou do 
Congresso Mundial de 
Fisioterapia, realizado 
em Genebra/Suíca, onde 
apresentou em forma 
de pôster o projeto de 
pesquisa ‘Adaptação e 
validação transcultural 
da versão brasileira 
da escala funcional da 
dor lombar’. Segundo 
ele, o instrumento foi 
desenvolvido no Canadá 
e ainda não apresentava 
versão validada para 
o português utilizado 
no Brasil. E sendo a 
dor lombar uma das 
disfunções que mais 
ocorrem em toda a 
população mundial, o 
equipamento poderá 
ser usado em diversas 
pesquisas no país. Na 
programação teve ainda 
cursos, palestras e a Feira 
Mundial de Fisioterapia, 
que apresentou o que 
há de mais moderno no 
setor. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S EShow gratuito

O Circuito Cultural, iniciativa do Sesi 
Cultura Paraná, promove o show 
da Banda Mais Bonita da Cidade, 
em Umuarama no dia 27 junho. 
Nascido em 2009 da vontade de 
reinterpretar as canções feitas 
pelos amigos e poetas curitibanos, 
o grupo viu sua carreira tomar pro-
porções inesperadas após o estouro 
do vídeo “Oração”, em 2011.
Com três álbuns e um DVD lança-
dos (muito bem recebidos tanto 
pela crítica quanto pelo público), 
a banda completa 10 anos de 
estrada e realiza um show acústico 
comemorativo com as principais 
canções que os acompanham em 
sua carreira. O espetáculo reflete 
sobre a maturidade do grupo e o 
coloca como um dos mais impor-
tantes da cena brasileira contempo-
rânea. Com entrada franca o show 
acontece no Centro Cultural Vera 
Schubert, às 20h.

Biodiversidade
A Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) campus Umuarama 
terá no próximo dia 25, às 19h30, 
o evento ‘Hora com o especia-
lista’, organizado pela consultoria 
Ambiente-se. A participação é 
gratuita e estudantes de graduação 
receberão certificado com horas 
complementares. O evento terá 
palestra com Erick Caldas Xavier, 
chefe da APA Ilhas e Várzeas do Rio 
Paraná, onde apresentará a impor-
tância do Instituto Chico Mendes 
para a proteção do meio ambiente 
e dos recursos naturais.

Contrabaixo 
Acústico
Na próxima segunda-feira (24), o 
músico Fernando Almeida, vem 
à Umuarama realizar a palestra 
e Master Class de Contrabaixo 
Acústico. Almeida é primeiro 
contrabaixo da Orquestra Sinfônica 
de Goiânia, e aluno regular do 
professor Rossini Parucci – instrutor 
graduado pela Arizona State Uni-
versity (USA) e músico da Orquestra 
Filarmônica de Minas Gerais. A 
palestra acontece no Centro Cultu-
ral Vera Schubert, às 16h.
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Gavetário liberado
para sepultamentos

O Cemitério Municipal 
de Umuarama já conta 
com 240 gavetas pron-
tas para utilização em 
sepultamentos. O gave-
tário é uma alternativa 
aos túmulos tradicionais 
e apresenta uma série 
de vantagens, a começar 
pelo custo menor – em 
comparação à urna tradi-
cional com revestimento 
em mármore ou granito.

O diretor da Admi-
nistração de Cemitérios 
e Ser viços Funerários 
(Acesf), Alexandre Gobbo 
Maroto, menciona outras 
vantagens. “O sepulta-
mento no gavetário não 
vai gerar custos adicio-
nais para a família do 
falecido, como manuten-
ção, limpeza ou revesti-
mento da sepultura. As 
gavetas são padroniza-
das, com acabamento em 
granito, ao custo único 
de R$ 3.400,00. Temos 
dois blocos concluídos 

em uma área bem loca-
lizada, dentro do cemi-
tério, e já à disposição. 
Uma família inclusive já 
realizou sepultamento no 
gavetário”, informou.

O valor pode ser par-
celado em entrada mais 
cinco pagamentos ou 
com 10% de desconto 
para quitação a vista (sai-
ria por R$ 3.060,00). Um 
túmulo normal hoje, com 
gaveta simples e na parte 
intermediária do cemité-
rio, custa R$ 3.022,00 
e com gaveta dupla, R$ 
3.622,00. Além disso, 
a família vai gastar com 
o revestimento (que em 
granito pode chegar a 
R$ 8 mil ou mais). Se a 
opção for por um jazigo 
para quatro urnas fune-
rárias, nas imediações o 
cruzeiro, o valor pode até 
dobrar.

TENDÊNCIA
“ O  g a v e t á r i o  é 

uma tendência, pela 

Regras
As gavetas não podem ser vendidas para reserva, como 

os túmulos, apenas para utilização no dia. Elas contam 
com sistema de filtragem de gases com carvão ativado, 
que eliminam odores, e contam também com algumas 
regras importantes: não é permitido queimar velas nas 

proximidades do gavetário, nem depositar flores – coroas 
podem ser colocadas apenas no momento do sepulta-

mento. “As características das gavetas, bem como a placa 
de granito, não podem ser alteradas. A família pode fazer 
placa de identificação com medidas padronizadas, colocar 
foto do ente querido (até o tamanho 20x20) e um símbolo 

religioso, como uma cruz”, acrescentou.

praticidade, economia 
nos custos e principal-
mente no espaço den-
tro do cemitério. Numa 
pequena área é possível 
sepultar até 480 faleci-
dos (quando a segunda 

etapa estiver concluída, 
no ano que vem). Quanto 
espaço do cemitério seria 
utilizado para 480 sepul-
tamentos em túmulos 
normais?”, questiona o 
diretor Alexandre Maroto.

O gavetário é uma tendência, pela praticidade, economia nos custos e principal-
mente no espaço dentro do cemitério

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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 HB LT  .....................................14/14 ...................BRANCO ...............COMPLETO, AUT, COURO ............................................................................... R$ 51.900,00
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
ONIX 1.4 LTZ ......................................15/16 ...................BRANCO ...............COMPLETO .................................................................................................... R$ 46.900,00
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 2.8 4X4 AT ............................16/16 ...................BRANCO ...............COMPLETO, AUT, COURO ............................................................................. 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
TRACKER LT TURBO ...........................17/18 ...................BRANCO ...............COMPLETO, AUT, COURO ............................................................................... R$ 79.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 AT ............13/13 ................... PRATA ..................COMPELTO, AUT, COURO ............................................................................. R$ 104.900,00
VOYAGE 1.0 COMFORTLINE ...............14/15 ...................BRANCO ...............COMPLETO .................................................................................................... R$ 36.900,00
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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

Aluga-se
 Casa de alvenaria de 

fundos contendo 04 peças 
e garagem. Localizada na 

Rua Jequitibá, 1315 
Jardim Canadá. 
Valor R$ 430,00

Contato (44) 99912-4062 
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Estoque de leite materno do
Norospar em nível crítico

Apesar de salvar vida de bebês 
prematuros diariamente nas UTIs 
(Unidade de Terapia Intensiva) de 
todo o país, o leite materno nem 
sempre tem estoque de doações 
suficiente para a demanda.

Nos meses de inverno e de 
férias escolares, a ofer ta cos-
tuma ser ainda menor e os ban-
cos de leite chegam ao limite. 
De acordo com Daiane Ribeiro, 
fonoaudióloga do Norospar, os 
Bancos de Leite Humano (BLH) 
e os Postos de Coleta de Leite 
Humano (PCLH) do país, sofreram 
uma queda de 70% neste período.

Em abril, o posto de coleta de 
leite do Norospar era formado por 
30 doadoras cadastradas que ofe-
reciam 55 litros ao mês. Em maio o 
número caiu para 23 doadoras, e a 
litragem também diminuiu, caindo 
para 33 litros ao mês. “Em junho, 
o número caiu pela metade, temos 
somente 10 doadoras que doam 
leite materno para a Instituição e 
o estoque está praticamente zero. 
O leite que temos pasteurizado 
na Instituição não vai dar até esta 
quar ta-feira (19), infelizmente”, 
afirma Daiane Ribeiro

LOTADO
Com 10 leitos de UTI neonatal, 

o Norospar futuramente vai inaugu-
rar 5 leitos na Unidade de Cuida-
dos Semi Intensiva. Atualmente 10 
bebês prematuros e outros bebês 
que precisam de cuidados de UTI 
são beneficiados com o leite doado. 
“Salientamos que 300 ml de leite já 
é suficiente para amamentar até 10 
bebes dentro da UTI. Ao todo, por 
dia, utilizamos 1 litro de leite”.

As mães que estão amamen-
tando e desejam fazer doações, 
podem ir até o Posto de Coleta do 
Hospital Norospar. A unidade fica 
localizada na Avenida Ipiranga, 
3883, dentro do hospital. O tele-
fone é o (44) 3621-1299. Para as 
mães que não podem se deslo-
car ao hospital, o Norospar conta 
com uma parceria com o Corpo de 
Bombeiros de Umuarama, que se 
desloca até o endereço da doa-
dora para fazer a coleta.

Armazenamento
Além da doação e leite a equipe 
do Norospar, precisa de potes de 
vidros para armazenamento do 
leite materno doado. Os reci-
pientes adequados são aqueles 
com bordas largas e tampas 
plásticas, como os potes de 
vidro de cafés solúveis ou de con-
serva de palmito, por exemplo. O 
ideal é que não tenham pintura 
no vidro. As doações podem ser 
feitas na sede da Norospar.

EM abril, o posto de coleta era composto por 30 doadoras que ofereciam 55 litros/mês. Em maio caiu para 23 
doadoras, e a litragem para 33 litros/mês
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