
Após conclusão de 
ponte, travessia de 
veículos é liberada na 
Estrada Amarela
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UMUARAMA

O time de Futsal de Umuarama começa dia 22 os confrontos da 2º etapa da Série Ouro, 
jogando fora de casa contra o Aymoré de Matelândia. O time de Nei Victor, que lutou para 

terminar a primeira fase na zona de classificação, ultrapassou os adversários e atualmente 
está em sétimo na tabela. O técnico aponta que a classificação no primeiro turno ocorreu 

como havia sido planejado. l Pág. 14

Afsu começa os confrontos
da 2ª etapa do Paranaense

Ambulância não vai parar
Depois do anúncio feito pelo comando do 6º Subgrupamento de Bombeiros de Umuarama de que 

haveria a possibilidades de a ambulância cessar os atendimentos na cidade, o comando geral enviou nota 
afirmando que vai remanejar equipe de outras unidades para solucionar a falta de efetivo.

Orlando Luiz é 
reconduzido ao cargo 
de presidente da 
Associação Comercial 

PÁGINA

07
Com o banco de leite 
materno zerado, 
Hospital Norospar 
pede ajuda e doações

PÁGINA

09
Em virtude do feriado de Corpus Christi, o jornal Tribuna HojeNews não circulará nesta sexta-feira.
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Em depoimento 
no Senado para 
explicar a troca 
de mensagens 
vazadas com o 

procurador Deltan Dallagnol, o 
ministro Sergio Moro (Justiça) 
admitiu a possibilidade de dei-
xar o posto no governo de Jair 

Bolsonaro (PSL) caso sejam 
apontadas irregularidades em 

sua conduta.

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.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928
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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”. 

Terça

Cheia
19/05 - 08h12
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26/04 - 19h19
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05/05 - 19h47
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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  

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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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
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concurso: 1950
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte‘‘
Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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  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

Corpus Christi não é feriado 
em todos os lugares

Nublado

“Eu não tenho nenhum 
apego pelo cargo em si. 

Apresente tudo. Vamos 
submeter isso, então, ao 

escrutínio público. E, se houver 
ali irregularidade da minha parte, 
eu saio. Mas não houve. Por quê? 
Porque eu sempre agi com base 
na lei e de maneira imparcial”.

Nublado Nublado

Ana Claudia Martins Pantaleão, especialista em relações 
do trabalho do Massicano Advogados

 DIVULGAÇÃO 

Algumas empresas acreditam que o feriado de Corpus Christi é nacio-
nal e, assim, todos os empregados devem ter folga neste dia, mas isso 
não é verdade, pois nem todos consideram essa data como feriado e, se 
assim for, a folga pode não ser devida.

O feriado em questão é regional, assim, para que seja celebrado, deve ser 
decretado pela prefeitura local. Em São Paulo, existe a Lei 14.485 de 2007 que 
estabelece o feriado de Corpus Christi, mas, caso não tenha sido decretado 
pela prefeitura, o dia é considerado útil e deve-se trabalhar normalmente, sem 
o adicional de 100% devido quando se trabalha em feriados.

Desse modo, se no município não houver lei que estabelece o feriado, 
como São Paulo e outros Estados, a paralisação das atividades nessa data 
dependerá de acordo entre empregados e empregador, o qual poderá 
prever a compensação das horas relativas à folga. 

Com isso, podemos ter um trabalhador que resida em um município 
que é considerado feriado, mas trabalhe no município vizinho que não há 
lei que defi na a data como feriado, e por este fato, o trabalhador trabalhará 
normalmente, sem o adicional pago a quem trabalha nos feriados.

Quanto às empresas que necessitem de seus empregados no dia de 
feriado, essas poderão ter parte de seus empregados trabalhando nesses 
dias, mas devem pagar um adicional de 100% (pagamento em dobro) 
sobre o dia que o empregado trabalhou, ou então a empresa deve fazer 
um acordo com este empregado para que ele compense esse dia de 
trabalho em outro dia, desde que esse dia não recaia em outro feriado.

Lembramos, por fi m, que a emenda de feriado pode não ser concedida 
pela empresa, sendo mera liberalidade dela fornecer este dia de folga ou 
não ao empregado. Na verdade, o que é comum acontecer é a empresa 
conceder a emenda do feriado, mas exigir que ele compense esses dias em 
horas, em outros dias, para que ele trabalhe um pouco a mais por alguns 
dias até compensar sua ausência na emenda de feriado.

A compensação deve respeitar o limite máximo de 2 horas a mais por 
dia, bem como as horas a mais não serão consideradas como horas extras, 
pois, trata-se de compensação de um dia que o empregado descansou 
quando deveria trabalhar. 
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ADI de Rondônia
O presidente da Alep citou, durante a sessão, uma 
ADI da Assembleia de Rondônia, idêntica ao caso do 
Paraná e de outros estados, que ao informar “que em 
breve o órgão legislativo adotaria providência para 
revogar a disposição constitucional”, o Ministro Edson 
Fachin extinguiu a ADI.

Ofensiva da OAB
O pres idente  da 

Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), deputado 
Ademar Traiano (PSDB), 
comentou durante a 
sessão plenária da ter-
ça-feira (18) sobre a 
manifestação da Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil (OAB) na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(ADI) sobre o ar tigo da 
Constituição Estadual 
que trata do subsídio 
mensal a ex-governado-
res. Segundo Traiano a 
“manifestação é ofensiva 
ao Poder Legislativo para-
naense que não pode e 
não deve ficar sem res-
posta. A OAB insiste no 
julgamento da ADI para 
declarar inconstitucional 
um dispositivo revogado 
pela emenda constitu-
cional 43/2019”, afir-
mou Traiano.

O presidente ressaltou 
que a alteração à Cons-
tituição foi aprovada no 
mês de maio pelos depu-
tados estaduais e promul-
gada por ele no dia 29 do 
mesmo mês após passar 
por todas as etapas de 
votação no Legislativo 
paranaense, resultando 
na extinção do §5º do 
artigo 85 da Constituição 
que tratava do tema.

Na manifestação ao 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), a OAB insiste 
em dizer que a votação 
da emenda apresentada 
na Assembleia se deu 
para “burlar a jurisdição 
constitucional”. Sobre o 
termo utilizado, Traiano 
rechaçou a manifestação. 

“Com todo o respeito, à 
manifestação, para reite-
rar, é ofensiva ao Poder 
Legislativo paranaense. E 
sem nenhuma razão. Não 
houve burla ou manobra. 
Houve apenas uma legí-
tima e soberana delibera-
ção legislativa”, relatou. 
“O que a Assembleia 
queria era apenas exer-
cer o poder, o dever de 
alterar a Constituição e 
acabar, ela própria, com 
o privilégio injustificado. 
A votação foi unânime na 
Assembleia. No momento 
em que a emenda consti-
tucional foi proposta por 
iniciativa do Poder Exe-
cutivo não havia nenhum 
sinal de que a ADI seria 
julgada em breve, afinal 
tramitava desde 2011”.

NOUTROS ESTADOS
Traiano destacou 

ainda que em outros seis 
estados a revogação do 
dispositivo constitucional 
aconteceu antes do julga-
mento de ações similares 
no Supremo.

S o b r e  o  t e r m o 
“manobra” utilizado na 
manifestação da OAB 
ao citar pedido da Alep 
para que o STF espe-
rasse a conclusão do 
processo legislativo, 
Traiano destacou que o 
“pedido, legítimo, não 
foi acolhido. E o mais 
impor tante, não teve 
nenhuma influência na 
ausência de julgamento 
da ADI antes da revoga-
ção do dispositivo pela 
Assembleia, ao con-
trário do que sugere a 
manifestação”.

Busca no sistema
O Sinesp Cidadão, analisa a condição de veículos 
furtados e roubados através de consulta no banco de 
dados do Denatran por aplicativo de celular. A ideia 
do deputado é integrar os grandes estacionamentos à 
ferramenta que já é um sucesso em todo o país.
Nos casos de constatação de que há veículos 
furtados ou roubados no pátio dos estacionamentos 
a empresa deve comunicar imediatamente o fato à 
Polícia Militar.

Ação extinta
Após a extinção 
do dispositivo da 
Constituição do Paraná, 
a procuradoria da 
Assembleia Legislativa 
do Paraná entendeu 
que era necessário 
informar ao Supremo 
Tribunal Federal 
(STF) que o objeto 
da Ação direta de 
Inconstitucionalidade 
(ADI) deixou de exigir, 
e por isto não havia 
razão para se julgar o 
mérito da ação.

Explicação
“Devia essa explicação, 
para justificar a 
decisão da Mesa, que, 
aliás, é um dever da 
procuradoria da Casa 
informar que aqui 
houve uma decisão 
referente ao tema do 
§5º do artigo 85 e que 
perdeu o objeto em 
razão de uma decisão 
da Alep que revogou 
o artigo por iniciativa 
Executivo e o objeto 
deixou de existir”, 
concluiu Traiano.

Segurança
Tramita na Alep um projeto de autoria do 
deputado Delegado Fernando que pretende 
integrar os sistemas de controle de veículos em 
estacionamentos particulares ao Sistema Nacional 
de Informações de Segurança Pública do Ministério 
da Justiça – Sinesp Cidadão. O texto deu entrada 
na Alep em maio.
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“Forte nas eleições”
O deputado 
e presidente 
estadual 
do PSDB, 
Paulo Litro, 
adiantou que 
os tucanos 
terão uma 
atuação forte nas eleições municipais, 
com projetos para o executivo e 
legislativo alinhados com as principais 
demandas e realidades de cada 
região do Paraná. “Iremos reforçar 
ainda mais esse trabalho no segundo 
semestre, com os encontros regionais”. 
O partido, segundo o deputado, vai 
viabilizar candidaturas para prefeito 
no maior número de municípios e dar 
continuidade a parcerias bem sucedidas 
como acontece em Curitiba com o 
prefeito Rafael Greca (DEM) e o vice-
prefeito Eduardo Pimentel (PSDB).
 

Prêmio Ocepar
Interessados no 13º Prêmio Ocepar de 
Jornalismo têm até o dia 1º de julho 
para inscrever as matérias publicadas ou 
veiculadas entre 1º de janeiro de 2018 
a 1º de julho de 2019. Serão aceitos 
materiais que façam referência a um ou 
mais ramos do cooperativismo em que 
atuam as cooperativas filiadas à Ocepar: 
agropecuário, crédito, saúde, transporte, 
turismo, habitacional, educacional, 
infraestrutura, consumo e trabalho. Ao 
todo, serão distribuídos R$ 88 mil em 
prêmios, já descontados os impostos. 

Ponta Grossa-Foz
Os prefeitos Marcelo Rangel (Ponta 
Grossa) e Chico Brasileiro (Foz do 
Iguaçu) assinaram carta de intenção 
para abertura de voos da Azul Linhas 
Aéreas entre as duas cidades. O 
aeroporto de Ponta Grossa atende 
os 23 cidades dos Campos Gerais e 
nos cincos primeiros meses deste ano 
recebeu cerca de 20 mil passageiros 

- aumento de 18,61% em relação ao 
mesmo período do ano passado.
 

Novos hotéis
A rede hoteleira de Foz do Iguaçu contará 
com seis novos empreendimentos até 
meados de 2020. Com os investimentos, 
o número de leitos deve passar dos atuais 
27,5 mil para 32 mil. Na lista estão um 
hotel de luxo e um econômico do Grupo 
Viale - que já conta com dois na cidade -, 
outro da rede Mabu, um da rede Hard Rock, 
um resort ligado ao complexo Dreamland 
e um segundo Recanto das Cataratas, este 
também na linha de hospedagem de luxo.

Sem certeza
O relator da Reforma da Previdência, 
Samuel Moreira (PSDB-SP) disse que 
conversará ainda esta semana mais uma 
vez com governadores favoráveis à inclusão 
dos Estados na reforma. “Essa construção 
está em andamento, mas ainda não dá 
para dizer nada em definitivo. Ainda não há 
nenhum movimento concreto do governo 
para incluir a capitalização ou os Estados 
na reforma. Mas qualquer mudança no 
relatório precisa construir ampla maioria 
para a votação”, afirmou.

Parque em Colombo
A prefeita Beti Pavin (PSDB) assinou ordem 
de serviço no valor de R$ 5 milhões, para 
as obras do Parque Linear do Palmital, no 
bairro Guaraituba, em Colombo. O parque, 
um dos maiores da região metropolitana de 
Curitiba, terá 3,5 quilômetros de extensão 
com ciclovia, vias de pedestres para 
caminhada, lagoa, estacionamento, praças 
com mobiliários urbanos, pista de skate, 
quadra de vôlei e futebol, playground e 
passarelas de ligação.
 

Campo Mourão
O deputado Douglas Fabrício (Cidadania) 
cobrou mais segurança no anel viário de 
Campo Mourão, na Rodovia BR 158, devido 
aos constantes assaltos no local. “Quem 

viaja para Cascavel ou Foz do Iguaçu tem 
medo e desta vez os bandidos ainda se 
enganaram. Queriam assaltar sacoleiros 
e abordaram um ônibus de estudantes. 
A Polícia tem setor de inteligência e 
condições para resolver esta situação. 
Os assaltos aos ônibus no anel viário se 
tornaram rotina. Vamos levar este caso ao 
governador Ratinho Júnior”, afirmou.  

Combate a fraudes
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a 
lei de combate a fraudes previdenciárias. 
A lei, relatada pelo deputado Paulo 
Martins (PSC-PR), no Congresso Nacional, 
cria um programa de revisão de benefícios 
com indícios de irregularidades e autoriza 
o pagamento de um bônus aos servidores 
do INSS para cada processo analisado fora 
do horário de trabalho. Exige ainda um 
cadastro para o trabalhador rural feito 
pelo governo e não mais pelos sindicatos, 
como é feito hoje. Além disso, amplia 
o número de contribuições mínimas 
exigidas para a requisição do benefício 
pela família do detento.  
 

Proibição
A Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa aprovou projeto 
de lei do deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL) que proíbe a venda de 
cães e gatos em petshops e clinicas 
veterinárias. A proposta veta o comércio 
dos animais em lojas físicas e online e 
somente criadores registrados serão 
autorizados para fazer a reprodução e 
venda. Guerra quer reduzir o número de 
canis clandestinos no Estado. 

Congresso em Foco
Vinte e quatro paranaenses – três 
senadores e 21 deputados – concorrem 
ao prêmio “melhores deputados” e 
“melhores senadores do Congresso 
em Foco. A votação é pela internet. Na 
lista estão: Alvaro Dias (Pode), Oriovisto 
Guimarães (Pode), Flávio Arns (Rede), 
Aliel Machado (PSB), Aline Sleutjes 
(PSL), Christiane Yared (PL), Diego 
Garcia, (Pode), Enio Verri (PT), Evandro 
Roman (PSD), Felipe Francischini (PSL), 
Giacobo (PL), Gustavo Fruet (PDT), 
Frangão (MDB), Leandre (PV), Luciano 
Ducci (PSB), Luiza Canziani (PTB), Luizão 
Goulart (PRB), Paulo Martins (PSC), 
Pedro Lupion (DEM), Stephanes Júnior 
(PSD), Rubens Bueno (Cidadania), 
Sargento Fahur (PSD), Schiavinato (PP) e 
Toninho Wandscheer (Pros).
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Distribuidoras lucram
Começou um esforço oficial 
para inibir os preços abusivos 
e garantir a concorrência 
no setor de combustíveis: o 
Conselho Nacional de Política 
Energética estabeleceu o prazo 
de 120 dias para a Agência 
Nacional do Petróleo decidir 
sobre o fim da exclusividade 
nos postos bandeirados. 
Um exemplo de como 
essa situação prejudica o 
consumidor final: desde maio, 
o preço médio da gasolina 
nas refinarias caiu R$ 0,25 
por litro. Já o consumidor 
final só viu cair R$ 0,03 por 
litro. A diferença ficou no 
bolso das distribuidoras. A 
ANP ficou mais alerta sobre o 
setor. A conferir.

Vem pro carro 2
Estacionamento e a sede pegam 
fogo com a revelação da Coluna 
de que o presidente de um 
banco federal foi flagrado em 
saliência com funcionária dentro 
de carro oficial.

Cine Garagem
Já tem investigação, e o caso fica 
mais sério: o chefão mandou 
recolher, no dia seguinte, todos 
os vídeos das câmeras de 
vigilância. Segue a novela.

Intensivão
O coordenador do GT do 

Licenciamento Ambiental, 
deputado Kim Kataguiri 
(DEM-SP), entrou em estudos. 
“Único que não sabe o que tá 
fazendo aqui sou eu!”, confessou.

Ilações
O senador Rogério Carvalho (PT-
SE) se queimou com o ministro 
Sergio Moro na audiência da 
CCJ. Inventou que ele fez media 
training de R$ 180 mil. A Coluna 
pediu o nome da empresa e 
o contrato - que assessoria 
prometeu enviar, depois recuou.

Publicidade
O marketing do portal The 
Intercept está forte na Europa. 
Vários jornais publicaram o furo 
de reportagem sobre o diálogo 
de Moro com Deltan Dallagnol. 
O Diário de Notícias de Lisboa 
reproduziu farto material e 
entrevista com Glenn Greenwald.

“Fora da lei”
A fumaça do cigarro do 
presidente da Comissão de 
Agricultura e Pecuária da Câmara, 
deputado Fausto Pinato (PP-SP), 
tem incomodado muita gente 
que torce o nariz, mas ele não 
liga. Já foi flagrado até na sala do 
colegiado, o que contraria norma 
da Casa.

Mercado em alta
Em tempos de invasões 
cibernéticas e vazamentos de 

conversas em aplicativos, 
chegou ao Brasil o vice-
presidente da ST Electronics, 
Eng Choon Goh, de Singapura. 
Vai fazer visitas para apresentar 
soluções de blindagens 
tecnológicas contra hackers para 
o Banco do Brasil e Serpro, entre 
outros potenciais clientes.

Precavido 
Com o chefe de olho em suas 
declarações, o precavido vice-
presidente Hamilton Mourão 
não deve palestrar no Congresso 
de Jornalismo Investigativo da 
Abraji. Mas sabem quem vai 
aparecer? O general recém-
demitido Santos Cruz vai soltar 
a língua. Sergio Moro também 
confirmou presença. Será de 
27 a 29 em SP.

Reforço na Esap
A Procuradoria-Geral do Estado 
do Rio de Janeiro promoveu 
o 1º Painel Internacional de 
Direito Constitucional da 
Escola Superior de Advocacia 
Pública (Esap), com juristas 
de brasileiros e estrangeiros. 
Serão outros cinco seminários 
até fim do ano.
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Liberada a travessia 
na Estrada Amarela

Prêmio Fecomércio traz como tema a cidadania
Estão abertas a partir do dia 

15 de abril, as inscrições para o 
6º Prêmio Fecomércio PR de Jor-
nalismo que vai premiar os ven-
cedores em R$ 38 mil (R$ 4 mil 
para o primeiro colocado de cada 
categoria, R$ 3 mil para o segundo 
e R$ 2 mil para o terceiro). 
As instituições que compõem o 
Sistema Fecomércio Sesc Senac 
PR desafiam jornalistas a mostrar 
a importância do Sesc e do Senac 

e como programas e ações das 
duas entidades desempenham 
um papel crucial em prol da jus-
tiça social, da cidadania e da qua-
lidade de vida dos paranaenses. 
Serão aceitas matérias que façam 
referência a um ou mais programas 
e ações realizadas pela Fecomér-
cio PR, Senac e Sesc no estado, 
publicadas no período de 1º de 
janeiro a 15 de outubro de 2019. 
A iniciativa premiará reportagens 

nas categorias jornalismo impresso 
e webjornalismo, telejornalismo, 
radiojornalismo e fotojornalismo. 
Só podem concorrer trabalhos 
publicados em veículos jornalís-
ticos. Não poderão ser inscritos 
trabalhos veiculados em meios de 
comunicação de instituições aca-
dêmicas, empresariais, sindicais 
filiadas à Fecomércio, e entidades 
de classe ou vinculados aos Execu-
tivo, Legislativo ou Judiciário.

Com um esforço concentrado 
das equipes das secretarias 
municipais de Serviços Rodoviá-
rios e de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos na 
reconstrução da ponte sobre o 
Ribeirão Vermelho, que liga as 
estradas Amarela e Vermelha e 
as rodovias PR-489 e PR-323, a 
passagem de veículos foi anteci-
pada e já está liberada – contra-
riando a previsão inicial, que era 
a próxima sexta-feira, 21.

A passagem havia sido inter-
ditada na segunda-feira, 17, por 
conta das condições precárias do 
madeiramento, que foi totalmente 

substituído. O secretário de Servi-
ços Rodoviários, Mauro Liutti, infor-
mou que após 20 anos de uso as 
vigas de sustentação da ponte apo-
dreceram. “É uma estrada movi-
mentada, que atende moradores 
das propriedades rurais, o trans-
porte escolar e o escoamento da 
produção local. A reforma estava 
no planejamento do prefeito Celso 
Pozzobom”, disse.

As antigas vigas de madeira 
foram substituídas por vigas em 
concreto armado, que servem de 
base para um novo tablado em 
madeira de eucalipto. “A nova 
ponte terá durabilidade de 20 

anos ou mais. E no futuro, quando 
houver necessidade de manuten-
ção, será necessário apenas a 
troca do tablado”, afirma o secre-
tário de Obras, Isamu Oshima.

OUTRAS PONTES
A Prefeitura está licitando a 

construção de seis pontes em 
concreto armado. Uma delas na 
Estrada Timbó, córrego Moema; 
outra na Estrada Itajé, córrego 
Cedro; a terceira na Estrada Bai-
tira, córrego Garça; uma na Estrada 
Paulista, córrego Água do Jumento; 
na Estrada Divisora, córrego Água 
Santa Rosa; e na Estrada Cea-
rense, ribeirão Tiradentes.
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Aciu empossa sua
22ª Diretoria Executiva

A 22ª Diretoria Executiva da 
Aciu (Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Umuarama) foi 
empossada ontem (19) para o triê-
nio 2019/2022, em cerimônia no 
salão de eventos do Hotel Caiuá. 
O imobiliarista Orlando Luiz San-
tos foi reconduzido ao cargo de 
presidente e anunciou mudanças 
no sistema de gestão, que inclui 
a constituição de uma Diretoria 
Setorial. José Celso Zolim e Miguel 
Fuentes Romero Neto assumem 
como vice-presidentes.

Em seu discurso, Santos agrade-
ceu o apoio dos associados e desta-
cou as parcerias que a entidade tem 
com a administração municipal, insti-
tuições de ensino, Sebrae, Senac e 
Sesi, dentre outras, fato que garante 
boas oportunidades para toda a 
classe empresarial. “A participação 
da Aciu em decisões importantes 
para a sociedade confirma que aqui 
[na Aciu] o empresário realmente 
tem voz. Todas as ações que rea-
lizamos são pensadas exatamente 
em beneficiar nossos mais de 1,3 
mil associados”, afirmou.

O presidente também desta-
cou algumas conquistas da enti-
dade, como a aquisição de um ter-
reno de 500m² – no antigo pátio 
da Prefeitura –, onde deve ser 

Gestão compartilhada
O estabelecimento de um novo sistema de gestão foi proposto por Orlando 

Santos, com o estabelecimento de uma Diretoria Setorial, nos moldes de associações 
como as de Marechal Cândido Rondon e Toledo. “No sistema de Diretoria Setorial, o 

comprometimento dos diretores é ainda mais exigido, pois cada empresário dedi-
ca-se a um setor em que tem mais conhecimento. Por exemplo, a Diretoria Setorial 

da Indústria ficará a cargo de Sandra Mara Alonso Guilherme, diretora-presidente da 
Baterax; a do Comércio ficará com Clóvis Bruno Filho, d´O Boticário; a do Cooperati-
vismo terá Carlos Augusto Farinazzo, da Cocamar; e a de Tecnologia e Inovação será 
atendida por Andréa Secco Antonio, da Afa Sistemas. Escolhemos empresários de 

destaque em nossa cidade, que voluntariamente vão engrandecer ainda mais a Aciu, 
que em 2019 completa 55 anos”, explicou o presidente.

Jovens e mulheres
Após seis anos à frente do Conselho 
da Mulher Empresária e Executiva da 
Aciu, Carina Previato passou o cargo 
para Carla Regina Moreira Frasquette, 
do ramo hoteleiro. Carina continuará 
atuando como vice-presidente, além 
de ser diretora setorial para Feiras e 
Eventos. Do ramo supermercadista, 
Heitor Souza Viviãn segue como 
presidente do Conjove (Conselho do 
Jovem Empresário).

construída uma nova sede com 1,5 
mil m². “Nosso foco primordial no 
momento é a construção da nova 
sede própria da Aciu. Imaginamos 
algo moderno e que corresponda 
às necessidades de atendimento 
aos associados. Nossa sede atual 
ficou pequena, então agora esta-
mos determinados na realização 
desse grande projeto”, relatou.

Santos frisou ainda que a deci-
são de não realizar um jantar de 

gala, para a posse da Diretoria 
Executiva, foi tomada após discus-
são entre os diretores. “Este ano 
quebramos uma tradição, não rea-
lizando o jantar de posse. Porém, 
nosso foco é a construção da nova 
sede, além de manter reserva 
financeira para a volta da realiza-
ção da maior campanha de Natal 
do Paraná. Tenho plena convicção 
de que a gestão que ora finda, o 
nosso dever e missão foram ver-
dadeiramente cumpridos”, disse.

PRESIDENTE Orlando Luiz Santos, ao lado do vice Celso Zolim, foi reconduzido ao cargo de presidente da 
Associação

ASSESSORIA
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CEIA
A Solenidade em honra ao Corpo do Senhor – 
“Corpus Chisti” –, celebrada hoje por católicos 
de todo o mundo, foi oficializada em 1264 
pelo Papa Urbano IV. O que a data representa? 
Segundo Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo 
de São Paulo, é quando “saímos de nossas igrejas 
e vamos, com Jesus na Eucaristia, para as ruas 
e praças de nossas cidades, anunciando que 
‘Ele está no meio de nós’ e habita conosco 
e orienta nossa história; nossas atividades 
cotidianas, nossas ocupações profissionais 
e responsabilidades sociais, nosso 
convívio social, nada disso é indiferente 
à nossa fé: em tudo somos ‘testemunhas 
de Deus’, discípulos missionários de Jesus 
Cristo”. Bom dia!

CICERONE
Seu avô já dizia: enquanto uns choram, 
outros vendem lenços, por isso prepare 
sua empresa para os “Jogos Engenharíadas 
Paranaense 2019”, que acontece na cidade 
de hoje (20) até 23. Mais de cinco mil pessoas 
vêm à cidade para este mega evento. Jovens 
estudantes de engenharia, com bom poder 
aquisitivo e disposição para investir, as 
Engenharíadas sempre dão uma força extra 
ao caixa de lojas, restaurantes, hotéis, bares, 
salões de beleza e muito mais. Fique atento e 
receba bem os visitantes.

ENTRAVE
“Na minha porta, não! (Mas na dele pode)”. 
Infelizmente esse é o pensamento que grassa 
entre comerciantes e trabalhadores da região 
central da cidade quando o assunto é vaga 
de estacionamento – ou a falta delas. Ao 
melhor estilo ‘quem pode mais, chora menos’, 
vizinhos estacionam seus carros (e motos) na 
frente dos estabelecimentos de seus vizinhos, 
num círculo vicioso difícil de ser quebrado.

OBSTÁCULO
A Zona Azul, mais criticada que cachorro de 
vizinho que late a noite toda, tem feito muita 
falta. Tirando os excessos de gananciosas 
multas e falta de tato de algumas poucas 
agentes, o sistema de estacionamento 

rotativo era muito bom para controlar e fiscalizar 
a utilização do espaço para estacionamento 
disponível na cidade, que possui uma das 
maiores frotas do Paraná. Era o famoso “tava 
ruim, mas tava bão”! E agora? O que fazer?

CONCÍLIO
Empresários, gerentes e funcionários devem – ao 
menos deveriam – pensar menos em si e mais 
no coletivo: se não há vagas em frente às lojas, o 
consumidor vai desistir da compra. Isso é óbvio e 
comprovado. Então, se o comércio se sustenta de 
clientes, por que não oferecer condições para que 
eles comprem? Pensem! Se até há alguns meses 
você estacionava em outro lugar, por que não pode 
continuar fazendo isso? Se seu vizinho estaciona na 
frente da sua loja, fale com ele, comprometam-se 
mutuamente, entrem num acordo. Vamos criar a 
Zona Branca? Paz no centro de Umuarama!

AVANTE
Administradora e coach, Michele Rocco Piffer 
é consultora e especialista em treinamentos de 
profissionais que atuam em gestão de empresas 
– patrões e empregados. Em parceria com a 
Aciu, ela apresenta a palestra “Profissional de 
Excelência” no dia 9 de julho, a partir das 8h na 
sala de treinamentos da entidade, com vagas 
limitadas. Associados Aciu e seus colaboradores 
pagam apenas R$ 40 – outros interessados 
o valor do investimento é de R$ 80. Para 
reservas ou mais informações ligue (44) 
99976-5615 ou (44) 3624-5985.

CHOQUE
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná (Crea-PR) encontrou irregularidades 
em 100% das cercas elétricas fiscalizadas em 
Umuarama nos últimos 12 meses. Do total 
de 29 fiscalizações, em prédios comerciais e 
residenciais, 11 apontam para exercício ilegal 
da profissão (38%), 12 para falta do registro 
da empresa junto ao Crea-PR (41%) e outras 
seis para atividades estranhas (21%), quando 
o serviço foi realizado por Engenheiro de área 
diferente, por exemplo. O Crea deve apertar mais 
o cerco para coibir irregularidades.

SUPORTE
Premiado duas vezes pela Fundação Banco do 

Brasil como ‘Melhor projeto no âmbito da 
saúde com benefício social’, a Farmácia da 
Partilha distribui medicamentos à população 
carente desde 1996, na comunidade da 
Igreja Matriz São Francisco de Assis, com 
dedicação de acadêmicos e docentes do curso 
de Farmácia da Universidade Paranaense 
– Unipar, motriz do projeto. A cada mês 
aumenta o número de pessoas beneficiadas e 
tudo é sustentado com doações da população. 
Doe também. Leve medicamentos – novos 
ou já iniciados – na rua Cambé, no salão Santa 
Clara, de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e 
das 14h às 17h. Para mais informações ligue 
(44) 3621-2826.

CHANDON
Esta é uma edição significativa do 
informativo semanal Aciu InterAtiva, que 
chega ao número 320. São nada menos 
que oitenta meses de muita informação, 
desde que foi lançado em março de 2013. 
Vida longa à comunicação.

ALÉM
A 22ª Diretoria Executiva da Aciu foi 
empossada na noite de terça-feira para o 
triênio 2019/2022, em cerimônia no salão 
de eventos do Hotel Caiuá. O imobiliarista 
Orlando Luiz Santos foi reconduzido ao 
cargo de presidente e anunciou mudanças 
no sistema de gestão, que inclui a 
constituição de uma Diretoria Setorial. José 
Celso Zolim e Miguel Fuentes Romero Neto 
assumem como vice-presidentes.

MAIS
Orlando Luiz Santos destacou algumas 
conquistas da entidade, como a aquisição 
de um terreno de 500m² – no antigo pátio 
da Prefeitura –, onde deve ser construída 
uma nova sede com 1,5 mil m². “Nosso foco 
primordial no momento é a construção da 
nova sede própria da Aciu. Imaginamos 
algo moderno e que corresponda às 
necessidades de atendimento aos 
associados. Nossa sede atual ficou pequena, 
então agora estamos determinados na 
realização desse grande projeto”, relatou.

FOCO
Se você não foi à renovada Praça Santos 
Dumont, vá. Com a família, os amigos, 
sozinho. Historicamente praças são 
exatamente para isso: um não fazer nada 
divertido, sossegado, descomprometido. Ela 
ficou linda e continuará interessante se toda 
a sociedade frequentar. Não critique sem ver, 
não compartilhe comentários perversos se 
sequer esteve no local. Cidades importantes 
precisam de belas praças. Deixe a obtusidade 
para quem não tem muita alegria no coração. 
Nossa cidade é linda e é nossa: vamos 
valorizá-la? Boa semana!
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Estoque do banco de leite
do Norospar está zerado
A direção do Hospital Noropar 

informou que os estoques de leite 
materno da unidade estão zerados. 
Desde junho de 2018 a materni-
dade não enfrentava este problema 
e precisa de doações urgentes.

Desde a manhã da quarta-feira 
(19) os dez bebês que ocupam a 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
Neonatal passaram a receber fór-
mula para alimentação. O apelo da 
direção é para que as mamães que 
têm leite materno façam doações.

É necessário, segundo o hos-
pital, de um litro de leite materno 
por dia para amamentar os recém-
-nascidos que estão na UTI Neona-
tal. Todos os bebês passam por 
tratamento e necessitam deste 
tipo de alimentação.

O período do inverno, contudo, faz 
com que haja queda nas doações 
em torno de 70% em todo Brasil. O 
cenário se repete em Umuarama.

De acordo com o Norospar, em 
abril haviam 30 doadoras cadas-
tradas. Houve queda dde pessoal 
em maio, quando as temperaturas 

costumam baixar, chegando a dez 
doadoras em junho.

Segundo a direção do Norospar, 
o leite materno é o único alimento 
completo com todos os nutrientes 
que o bebê necessita. Fórmulas e 
leite de animais não suprem todas 
as necessidades e podem atrasar a 
alta médica das crianças internadas.

Além dos dez leitos existentes 
o hospital deve ampliar em breve o 

atendimento para 15 leitos, sendo 
5 de semi-intensiva, o que aumen-
tará a demanda. Por isso existe o 
apelo para que as mulheres que 
estão amamentando possam aju-
dar a salvar a vida dos bebês que 
estão internados.

Para doar, basta entrar em 
contato com o hospital pelo tele-
fone (44) 3621-1299 e pedir o kit 
esterilizado.

MATERNIDADE pede para que mães que estão amamentando, façam doação de leite

DIVULGAÇÃO

Índice em % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,57 0,13 2,22 4,66
IGP-M (FGV) 0,92 0,45 3,56 7,64
IGP-DI (FGV) 0,90 0,40 3,75 6,93

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 3ª parcela
vence em 28/06, com juros Selic de 1,54%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

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/19 903,25 -10,25 9,9%
FARELO jul/19 316,90 -5,10 7,7%
MILHO jul/19 441,00 -8,75 15,1%
TRIGO jul/19 522,25 -9,25 12,3%

Ações % R$
Petrobras PN +0,26% 27,52 
Vale ON +0,58% 52,30 
ItauUnibanco PN +1,58% 35,38 
Smiles ON -4,14% 44,19 
Natura ON +5,27% 59,70 
Rumo S/A ON +3,70% 20,48 

IBOVESPA: +0,90% 100.303 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 -0,3% 3,8490 3,8500 -1,9%

PTAX  (BC) +0,3% 3,8717 3,8723 -1,7%

PARALELO -0,5% 3,7800 4,0700 -2,2%

TURISMO -0,5% 3,7800 4,0500 -2,2%

EURO +0,5% 4,3410 4,3432 -1,2%

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 19/06

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 19/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 19/06 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 19/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 19/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 76,00 0,0% 2,0%
SOJA Paranaguá 82,00 0,0% 1,2%
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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Alunos do Ceju se
divertem em festa junina

Os adolescentes e 
jovens que integram 
as oficinas do Centro 
da Juventude Agnaldo 
Mackert Barbosa(Ceju) 
se reuniram nos últi-
mos dois dias para um 
momento alegre e diver-
tido – a dança da quadri-
lha junina. As atividades 
aconteceram nos perío-
dos da manhã e tarde, 
na terça e quarta-feira, e 
contaram com brincadei-
ras e quitutes típicos.

A secretária municipal 
de Assistência Social, 
I zamara Amado de 
Moura, e a chefe da Divi-
são de Proteção Social 
Básica, Dayanne Paola 
de Oliveira Demozzi, 
acompanharam as apre-
sentações. “Além dos 
cursos, do acompanha-
mento e da assistência 

que o Ceju oferece às 
crianças, adolescentes 
e jovens atendidos pelas 
nossas oficinas, também 
realizamos atividades 
de lazer e cultura, valo-
rizando as tradições do 
nosso povo”, disse.

A festa junina do 
Ceju começou com 
apresentação dos alu-
nos do curso de violão 
popular e em seguida 
foi realizada a dança da 
quadrilha. Depois o pes-
soal recebeu um café 
reforçado, com bolo de 
milho, doces, pipoca e 
cachorro quente, além 
de sucos e leite com 
chocolate, e por fim se 
diver tiram com brinca-
deiras típicos das festas, 
como corrida do saco, 
ovo na colher, boca de 
palhaço e outras.

Resgate Cultural
A chefe da Divisão da Juventude da Secretaria 

de Assistência Social e coordenadora do Ceju, Bruna 
Daiane de Lima, destacou a alegria dos participan-

tes. “É interessante ver como eles aproveitam esses 
momentos de lazer e integração na quadra do Centro 
da Juventude. Além do resgate cultural, que ajuda a 

manter a tradição da festa junina, o fortalecimento da 
convivência entre os participantes também é muito 

importante, é uma alegria que merece ser comparti-
lhada”, comentou.

A festa junina do Ceju começou com apresentação dos alunos do curso de violão 
popular e em seguida foi realizada a dança da quadrilha

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Após rebelião, cinco presos
são transferidos para a Peco

Depois de contida a rebelião na 
Cadeia Pública de Cianorte, cinco 
presos foram transferidos para a 
Penitenciária Estadual de Cruzeiro 
do Oeste (Peco).

O motim foi iniciado ao final da 
manhã da terça-feira (18), quando 
os detentos das galerias A e B 
começaram a reivindicar mudanças 
nos procedimentos para entrada 
de itens de alimentação que geral-
mente são entregues pelos fami-
liares semanalmente. No momento 
em que um agente de cadeia foi 
dialogar com os presos, foi contido, 
mas conseguiu se desvencilhar.

Com o ocorrido, os detentos 
começaram a quebrar a porta da 
galeria que dá acesso ao corredor. 
Eles também destruíram parte de 
uma parede em uma das celas. 
Foi então que os presos que esta-
vam na galeria ao lado (A) também 
começaram a se rebelar, batendo 
nas portas das celas.

Os agentes acionaram a Polí-
cia Militar de Cianorte e o grupo 
do Setor de Operações Especiais 
de Maringá (SOE). Inicialmente a 

As ações de fiscalização nos 
mais de 12 mil quilômetros de 
rodovias estaduais serão reforça-
das durante o feriado de Corpus 
Christi pelo Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv). Os trabalhos 
começaram às 14h da quarta-feira 
(19) e seguem até a meia noite de 
domingo (23).

Durante a operação os poli-
ciais rodoviários acompanham 
o fluxo de veículos e reforçam a 
fiscalização em diversos trechos 

PRE dá início à Operação Corpus Christi nas estradas

ROTAM chegou ao local contendo 
os presos até que os agentes peni-
tenciários do SOE de Maringá assu-
miram o controle da situação.

Foi realizada a movimentação 
dos presos da galeria A para revis-
tas pessoal e estrutural, sendo 
que foram encontradas barras de 
ferro que haviam sido arrancadas 

da estrutura predial.
Os detentos que promoveram 

os atos de insubordinação foram 
isolados e responderão processo 
administrativo disciplinar, além 
dos danos causados ao patrimô-
nio público. Ao todo, cinco presos 
que tomaram a frente do motim 
foram transferidos.

SOE de Maringá assumiu a situação após intervenção inicial da PM de Cianorte

DIVULGAÇÃO

para inibir, além da embriaguez 
ao volante, outras atitudes 
perigosas como a ultrapassa-
gem em local proibido e delitos 
que podem ocasionar acidentes 
fatais. As equipes fazem blo-
queios em locais pré-definidos, 
atividades rotineiras de verifica-
ção de documentação e de infra-
ções de trânsito rodoviário.

O BPRv orienta os motoris-
tas para que, antes de pega-
r em a  es t rada ,  façam um 

planejamento de sua viagem e 
cuidem da manutenção do veí-
culo, sendo preciso verificar as 
condições mecânicas (freios, 
suspensão e pneus) para evi-
tar problemas. Além disso, 
também devem sempre por tar 
os documentos do veículo e a 
Car teira Nacional de Habilita-
ção (CNH), além de estarem 
em dia com o pagamento de 
tributos (IPVA, licenciamento e 
seguro obrigatório).
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Afsu inicia os confrontos
da 2ª fase do Paranaense

O Afsu Umuarama Futsal 
começa neste sábado (22), os con-
frontos da 2º etapa do Campeonato 
Paranaense Série Ouro. Jogando 
fora de casa, o Afsu enfrenta o 
Aymoré de Matelândia.

O time de Nei Victor, que lutou 
bastante para finalizar a primeira 
etapa da Série Ouro fora da zona 
de classificação, ultrapassou os 
adversários e atualmente está 
em 7º lugar na tabela. O técnico 
aponta que a classificação do pri-
meiro turno foi como a equipe téc-
nica tinha planejado.

“No primeiro turno garantimos o 
que foi planejado. Ficamos atrás ape-
nas das equipes que tem maiores 
investimentos e estão na Liga Nacio-
nal”, disse Victor, ressaltando que a 

Copa Amizade 
de Futebol

A bola rola neste domingo (23), 
em mais uma rodada da Copa Ami-
zade de Futebol em Umuarama. 
Quatro times se enfrentam simul-
taneamente em dois campos de 
futebol em Umuarama.

Na Arena Serra dos Dourados, 
às 14h30, Serra dos Dourados 
enfrenta o Futebol Clube Criarte 
Guarani, pela categoria aspirante. 
Às 16h, os times voltam a campo 
para jogar na categoria titular.

Na Arena Santa Cruz, às 
14h30, Aceru joga contra Gaspar-
zinho FC. Em seguida, às 16h30, 
as equipes se enfrentam nova-
mente pela categoria titular.

Na classificação geral, a equipe 
Aceru está em primeiro lugar, com 
4 pontos, no Grupo A. Já no Grupo 
B, União Carbonera, é líder da 
chave com 9 pontos. As duas equi-
pes estão na frente, em ambas as 
categorias, aspirante e titular.

O maratonista Hélio Faria, par-
ticipou no último sábado (15), 
do Circuito de Corridas Paraná 
Running – Etapa E-Music.
A competição que aconteceu em 
Maringá, reuniu aproximadamente 
2000 atletas. Faria conquistou o 
5º lugar na categoria mais de 70 
anos. Competindo com 13 cor-
redores, o umuaramense finalizou 
a prova em 54 minutos.
Hélio Faria de 73 anos, afirma vai 
dar uma pausa nas competições, 
após conselhos médicos. “Há 22 
anos participo de maratonas, a 
idade chega e os problemas de 
saúde também. Na segunda-feira 
(17), enquanto estava cami-
nhando meu braço começou a 
formigar e tive que dar uma pausa 
e descansar. Passei por exames 
nesta semana e meu médico aviso 
que foi um começo de AVC”, 
conta Faria, que por enquanto só 
ira fazer caminhadas curtas.

atenção agora será redobrada, para 
não cometer erros e fazer com que 
o time consiga se classificar para as 
próximas etapas.

O próximo adversário do Umua-
rama Futsal está na zona de clas-
sificação em 11º lugar, com 10 
pontos a menos que o Afsu. Na 
estreia do campeonato, os dois 
times se enfrentaram e a vitória foi 
dos umuaramenses, que venceram 
em casa por 4 a 1.

Da mesma forma que aconteceu 
na partida anterior contra o São 
José dos Pinhais, Nei Victor não 
contará com os alas lesionados, 
Ronney e Gutti.

O jogo está marcado para às 
20h30, no Ginásio Olivo Biazus em 
Matelândia.

AFSU reencontra o Aymoré de Matelândia pela 
volta do Campeonato Paranaense

DIVULGAÇÃO

JOÁS CAVALCANTE
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Medina tem como estratégia
‘erro zero’ em Saquarema

Gabriel Medina tem como estra-
tégia para o resto do ano, ‘erro 
zero’, após já ter amargado duas 
eliminações prematuras nas quatro 
primeiras etapas do circuito mundial 
de surfe. O atual campeão chega a 
Saquarema, palco do Rio Pro, hoje 
(20) sabendo que precisa de um 
ótimo resultado para entrar na briga 
pelo seu terceiro título mundial.

“Até tive um começo bom, com 
dois resultados que vão contar no 
fim do ano (dois quintos lugares na 
Austrália), mas outros dois que já 
viraram meus descartes. Agora, não 
posso errar”, disse Medina. Ao fim do 
circuito, com 11 etapas, cada surfista 
conta seus nove melhores resultados, 
descartando os dois piores.

O circuito é liderado pelo havaiano 
John John Florence, que venceu duas 

Michel Platini 
preso por 
corrupção

 
O ex-jogador e ex-presi-

dente da União Europeia 
de Futebol (UEFA) Michel 
Platini foi liberado na ter-
ça-feira (18) após passar 

mais de 12 horas detido na 
França. Ele é acusado de 
corrupção na escolha do 
Catar como sede da Copa 

do Mundo de 2022.
Apesar da liberação do 

ex-jogador e dirigente, a 
investigação sobre o caso 

irá prosseguir.
Em 2016, a promotoria 

francesa abriu uma inves-
tigação sobre a eleição 

do país sede da Copa de 
2022. Há a suspeita de que 

a escolha do país tenha 
sido marcada por atos de 
corrupção, conspiração e 

tráfico de influência. A Jus-
tiça da França se interessa 

par ticularmente por uma 
“reunião secreta” que teria 
acontecido no Palácio do 

Eliseu em 23 de novembro 
de 2010, na qual teriam 

par ticipado o ex-presidente 
francês Nicolas Sarkozy, o 
príncipe do Catar, Tamim 

bin Hamad al-Thani, e 
Michel Platini, na época 

presidente da Uefa e vice-
-presidente da Fifa.

etapas e soma 27.415 pontos. 
Medina é apenas o 12º, com 12.150.

No foco de Medina está uma 
final em Saquarema. O paulista 
já disputou 19 finais no circuito 
mundial, mas nenhuma delas foi 
no Brasil. Em casa, seu melhor 
resultado em casa foi a semifinal, 
em duas ocasiões: 2013 e 2016.

“Estou feliz de estar no Brasil, 
é ir para cima no Rio e fazer meu 
trabalho. Quase fiz uma final com o 
John John (no Postinho, em 2016), 
a gente nunca se encontrou numa 
decisão. Seria legal fazer esse ano”.

Quinta etapa do circuito mun-
dial de surfe, o Oi Rio Pro começa 
nesta quinta-feira, na praia de 
Itaúna, em Saquarema. O campeo-
nato tem prazo até o dia 28 para 
ser realizado.

APÓS início de ano irregular, paulista, em 12º no ranking, avisa: ‘Não posso errar’

As equipes feminina e 
masculina de Umuarama 
estiveram em Cruzeiro do 
Oeste participando da fase 
regional dos Jogos Esco-
lares Paranaense – JEP’s 
2019. Os umuaramenses 
conquistaram o 2º lugar. 
O primeiro lugar foi para a 
cidade de Francisco Alves, 
que também conquistou 
a vitória nas categorias 
masculina e feminina.

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO
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grupo de seu namorado. Ruth fi ca incomodada 
com o alvoroço que a live da O11O gerou na 
escola. João descobre que Poliana esteve em 
sua casa, mas foi dispensada por Filipa.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
O pastor e Nina conversam com Rebeca 

sobre Otávio. Nico tenta andar nas pernas 
de pau na praça. Omar aparece e joga 
uma pedra nas pernas para que ele caia. 
Ofélio desce até o porão, mas é flagrado 
por Regina. O músico consegue despistar 
Regina com uma história falsa. A mulher 
leva novamente Manuela para o quarto de 
Isabela para que os empregados não des-
confiem de nada. Meire continua a achar 
que os irmãos Vaz estão produzindo robôs.

TOPÍSSIMA 
Edison não percebe que está sendo 

seguido por Pedro e André. Jandira sai acom-
panhada de Fernando e pede para se separa-
rem. Pedro e André fl agram Edison vendendo 
droga e o perseguem. Rafael diz para Beatriz 
que só comprou o Veludo Azul para descobrir 
quem drogou Gabriela. Antonio questiona Inês 
sobre o envio do diário. Edevaldo fi ca tenso. 
Pedro alcança Edison e descobre quem é 
o rapaz. Lara fi ca revoltada a descobrir que 
Sophia está namorando Antonio.

com a guru. Gisela apoia a decisão de Quin-
zão de se divorciar de Mercedes. Filipa avisa 
a Larissa e Candé que se separou e pede 
para morar com os fi lhos. Diego estranha a 
presença de Filipa e alerta Larissa. Quinzinho 
pensa em se casar com Vanessa. Jerônimo 
planeja dar um grande golpe e avisa a Galdino 
que ele deverá se passar por um investidor 
italiano chamado Andreas Moratti.

A DONA DO PEDAÇO 
Fabiana e Vivi fazem o teste de DNA. 

Fabiana pede para Rock lhe ajudar a inves-
tigar Agno. Maria da Paz pensa em contratar 
Antero para encontrar suas sobrinhas. Evelina 
e Chiclete chegam à casa de Maria da Paz e 
conhecem Jô, que fi nge ser gentil. Nilda avisa 
a Amadeu sobre Rael e exige que ele ajude 
o sobrinho. Márcio consegue uma confi ssão 
de Kim. Rael atenta contra a vida de Maria 
da Paz. Maria da Paz descobre que Rael é 
um Matheus e se surpreende ao ver Amadeu 
chegar para defender o sobrinho.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Antônio vai vistar Branca, e conhece os 

pais de Mirela. Nancy se encontra novamente 
com Walter Elias. Os alunos da Ruth Goulart 
formam seus squads para participar do game, 
e Raquel fi ca chateada por não fazer parte do 
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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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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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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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
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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
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perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
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ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin
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do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
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ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
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pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-
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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 veloci-
dade. Joaquim vai à loja onde Rita trabalha. 
Jaqueline questiona César sobre Milena. Rita 
aceita o acordo proposto por Filipe, e Joaquim 
fl agra os dois.

VERÃO 90
Jerônimo avisa a Galdino que Madame 

Adelaide precisa desaparecer. Mercedes se 
surpreende quando Quinzão defende Lidiane. 
Larissa conta a Diego que iniciará as aulas do 
seu projeto com o dinheiro doado por Gisela. 
Mercedes se sente devastada quando Quin-
zão pede o divórcio. Galdino/Adelaide se 
despede de Álamo, que pede uma fotografi a 

Em “Órfãos da terra”, Laila sente ciúmes de Dalila/
Basma com Jamil. Sara tenta convencer Bóris a 
aceitar seu casamento. Santinha encontra Miguel, 
que mente para Rania sobre o que lhe aconteceu. 
Bóris entrega a falsa carta de Sara para Ali. Miguel 
afi rma a Camila que não fez dívidas de jogo. Valéria 
se decepciona com a falta de convidados em seu 
casamento. Helena, Faruq e Letícia concluem que 
Dalila/Basma pode ter sido a denunciante. Sara foge 
da casa de Abner. Miguel entrega parte do dinheiro 
para Robson. Dalila/Basma invade o carro de Jamil, 
e Laila fl agra os dois juntos. 

Laila flagra Basma 
e Jamil juntos
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Com um pouco mais de paciência e cabeça 
fria, você poderá superar um obstáculo. As coi-
sas estão começando a se mover novamente. 
Você tem menos resistência do que o normal 
por causa da fadiga mental.  

Você estará mais à vontade na empresa e é 
hora de cuidar corretamente do seu relacio-
namento. Você precisa cuidar de si mesmo e 
compensar o período de negligência. Cuide da 
sua dieta para fazer alguns ajustes.

Você será capaz de se expressar de forma 
espontânea e com mais liberdade.  Sua vida 
amorosa vai dominar e equilibrar seus níveis 
de energia. Mostre-se como você é, junta-
mente com as suas necessidades reais.

Você será capaz de empreender uma viagem que 
está adiando há muito tempo. Esta viagem será bem 
sucedida. A qualidade do seu descanso deixa muito 
a desejar. Sua tensão nervosa está impedindo que 
você consiga um verdadeiro descanso.

Você vai fazer uma escolha específi ca que 
trará resultados em Junho próximo. É essencial 
deixar de ter preocupações domésticas para 
equilibrar seus níveis de energia e direcioná-los 
de forma construtiva.

Não force as coisas. Este sentimento de iso-
lamento não vai durar. Mantenha-se fi el a si 
mesmo. Não há preocupações maiores em 
vista e sua forma está relativamente boa. Tudo 
seria melhor se você ouvisse mais seu corpo.

É o seu bom senso que lhe permitirá sair 
de uma situação difícil. Sair da rotina irá 
permitir-lhe melhorar o seu estado de ânimo. 
No aspecto físico, você deveria beber mais 
líquidos para limpar os seus rins.

Você vai estar muito sensível para fazer qual-
quer julgamento real sobre os eventos que apa-
recerem. Você será mais racional com mais 
facilidade do que o normal, é hora de começar 
uma dieta e de eliminar um mau hábito.

Você vai fi car mais tranquilo do que o habitual 
e as pessoas vão confi ar em você - não abuse! 
Você também vai se sentir mais nervoso. Um 
forte desejo de maior liberdade é a causa. Tire 
algum tempo só para você.

Você tem uma maior autoconfiança e uma 
necessidade crescente de transformar seus 
sonhos em realidade. Você está em exce-
lente forma e sabe gerenciar seus níveis de 
energia habilmente.

Você quer derrubar barreiras. Não coloque a 
carroça na frente dos bois, faça a coisa certa. 
Há muito estresse em torno de você, mas você 
não pode fazer mais nada. Seria melhor procu-
rar uma atmosfera calma e descansar.

O passado voltará sob a forma de um encontro, 
de uma carta ou de um telefonema. Sinais de 
cansaço se aproximarão de você. Não tenha 
medo de relaxar, você pode fazer isto sem 
prejudicar seus projetos atuais.
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Cercado por lideranças Fávaro
pode ser candidato à prefeitura

Desde que anunciou a saída do 
PDT, por não concordar com o posi-
cionamento do partido no cenário 
nacional, o engenheiro agrônomo 
Antonio Carlos Fávaro passou a ser 
disputado pelas principais siglas polí-
ticas de Umuarama para concorrer à 
prefeitura da cidade, no ano que vem.

Fávaro foi candidato em 2016 
e, na reta final da campanha ficou 
lado a lado com Celso Pozzobom. O 
engenheiro, porém, deixou ativo um 
patrimônio eleitoral vigoroso, que 
agora cobra sua volta para o embate 
eleitoral, mas por enquanto apenas 
fala no desejo de contribuir pelo cres-
cimento ordenado de Umuarama, não 
necessariamente como prefeito da 
cidade. “Ser ou não ser candidato, lá 
na frente, é uma questão que eu não 
vou decidir sozinho. O posicionamento 
da minha família será fundamental na 
minha decisão. E há também a qua-
lidade das lideranças que desejam 
estar comigo”, disse.

Funcionário público lotado no 
núcleo regional da Seab (Secreta-
ria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento) em Umuarama há 
vários anos, Fávaro é respeitado 
pelo equilíbrio e bom senso mesmo 

nas piores intempéries.
O engenheiro confirma que vem 

recebendo convites de várias siglas 
e diz que vai decidir por aquela que 
esteja alinhada com o atual cenário 
político e suas convicções pessoais 
de política. Segundo ele, Umua-
rama precisa de um olhar mais 
atento para o desenvolvimento. 

“Temos um grande potencial e 
precisamos potencializá-lo. Não dá 
para ser morno. Precisamos de mais 
empregos e escancarar as portas 
para o desenvolvimento. As pessoas 
querem isso. Seja quem for o pró-
ximo prefeito, terá que promover um 

Pozzobom deve ir para reeleição
O atual prefeito Celso Pozzobom não declarou oficialmente que pretende ir 

para a reeleição. Pessoas próximas a ele, no entanto, dão como certa sua candi-
datura. Por enquanto, o único pré-candidato declarado é o empresário Marcelo 

Adriano, derrotado na última eleição para deputado estadual. Dentro da Câmara 
de Vereadores há pelo menos um par de nomes que vislumbram a cadeira de 

chefe do Executivo.

Silêncio de Scanavaca
O ex-prefeito e ex-deputado estadual Fernando Scanavaca tem optado pelo 

silêncio e se dedica a cuidar de seus negócios particulares. Pesquisas de gaveta, 
aquelas para medir a imagem e a temperatura entre os eleitores, sempre colocam 

Scanavaca em situação convidativa para um eventual pleito. 

Moacir é sondado
O também ex-prefeito Moacir Silva 
já disse publicamente que não 
pretende voltar à política. Mas é 
outro nome consultado por parti-
dos e lideranças, que reconhecem o 
trabalho que desenvolveu em oito 
anos de gestão. Umuarama cresceu 
em todos os índices econômicos 
medidos nacionalmente.
A movimentação, embora ainda 
esteja atrás das cortinas, é grande 
nos bastidores da política local. E 
está apenas começando. (Colabora-
ção OBemdito)

diálogo verdadeiro com a população 
e olhar para frente”.

DECISÃO BREVE
Fávaro informou que deve deci-

dir nos próximos dias se vai par-
ticipar ou não da próxima disputa 
eleitoral. “Há tempo para tudo e 
entendo que preciso me manifes-
tar em breve. Não tenho medo da 
disputa e creio que a população já 
conhece meu estilo de fazer polí-
tica, sem ataques, primando pelo 
debate. Conheço de perto a reali-
dade da administração municipal 
e sei em quais portas devo entrar 
para fazer um bom trabalho”. 

FÁVARO deverá decidir nos próximos dias se vai participar ou não da próxima disputa eleitoral

DIVULGAÇÃO
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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 ECompetição 

de skate
No próximo domingo (23), 
acontece em Umuarama o Go 
Skateboarding Day. O evento 
organizado pela Associação 
Umuaramense de Skate com 
apoio da Prefeitura Municipal, é 
alusivo ao Dia Mundial do Skate 
(21 de junho). A competição, ori-
ginou-se na Califórnia (EUA) por 
Don Brown, sempre realizado no 
dia 21 de junho, que é o dia mais 
longo do verão, em vários países. 
Na Capital da Amizade, o evento 
foi levado para o domingo para 
que todos possam participar da 
ação, inclusive as famílias. Além 
de Umuarama terá skatista de 
Campo Mourão, Cianorte, Cidade 
Gaúcha, Cruzeiro do Oeste, 
Goioerê, Maringá e Toledo.

Programação
A programação do evento acon-
tece a partir das 13h, na Praça 
Miguel Rossafa, onde acontece a 
concentração dos skatistas que 
desejam participar do encontro. 
De lá, eles seguem pela Ave-
nida Paraná até a Praça Santos 
Dumont, palco da grande festa e 
de competições. De acordo com 
os organizadores, haverá dois 
tipos de modalidades, uma que 
avaliará a melhor manobra com 
o julgamento de atletas profissio-
nais de Maringá (PR), e outra que 
avaliará o maior salto. Os melho-
res colocados serão premiados.

Nova pista
Durante o Go Skateboarding Day 
haverá a inauguração simbólica 
da pista de skate que foi cons-
truída na Praça Santos Dumont, 
e que fez parte do projeto de 
revitalização do centro de lazer. 
A Associação de Skate de Umua-
rama montou o projeto com apoio 
de arquiteto/engenheiro skatista, 
onde foi apresentado para à Pre-
feitura, que por sua vez ajudou na 
concretização da estrutura.
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12ª RS confirma 5 cidades
com epidemia de dengue

A 12ª Regional de Saúde, com 
sede em Umuarama, registrou que 
cinco municípios estão em situa-
ção de alerta: Francisco Alves, Alto 
Piquiri, Xambrê, Icaraíma, Nova Olím-
pia (nesta ordem de gravidade). Na 
Regional foram contabilizados 447 
casos (entre autóctones e impor-
tados) e há 2.459 suspeitas da 
doença ainda a serem confirmadas.

Os casos de dengue continuam 
a crescer no Paraná. O boletim 
semanal divulgado pela Secretaria 
Estadual de Saúde registra 15.396 
casos confirmados da doença. 

São 1.892 casos a mais que na 
semana anterior.

Também foram notificados 
32 casos de dengue com sinais 
de alarme e 1 de dengue grave 
(antiga denominação de dengue 
hemorrágica).

No Paraná, os casos autóctones 
(adquiridos no município de residên-
cia dos infectados), são a maioria: 
14.961, contra 435 adquiridos em 
outros estados e importados para 
o estado. Setenta municípios estão 
em epidemia. Em alerta para a den-
gue estão mais 59 municípios.

O padrasto da criança de ape-
nas 4 meses, que foi encontrada 
mor ta em Campo Mourão foi 
transferido para a Penitenciária 
Estadual de Cruzeiro do Oeste 
(Peco), depois de ser espancado 
pelos outros presos na cadeia do 
município em que foi detido.

A mãe também foi presa, acu-
sada do homicídio do bebê.

Imagens das agressões ao 
detento foram gravadas por tele-
fone um celular que estava com 
os outros presos. O aparelho foi 
apreendido e a Polícia Civil que irá 

Programação de 
Corpus Christi

 
A Diocese de Umuarama divul-

gou a programação das paróquias 
para a celebração de Corpus 
Christi, que acontece hoje (20).

Na Catedral do Divino Espí-
rito Santo, na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida e no Santuá-
rio Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro as missas começam às 
9h. nesta última, a procissão 
será na avenida Liberdade e 
retorna pela lateral do Santuário.

Na Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus não houve a confecção do 
tapete, mas a procissão começa 
às 8h30 com saída da Igreja.

A Paróquia Santa Clara de Assis 
terá procissão a par tir das 9h, 
começando pela rua Bom Jesus e 
dando a volta no quarteirão.

Na Igreja Matriz da Paróquia 
São Francisco de Assis o tapete 
foi confeccionado com fraldas 
geriátricas apenas nos altares. 
A procissão começa às 9h na 
praça Miguel Rossafa, seguindo 
pela rua Arapongas até a avenida 
Maringá, onde fica a Igreja.

Na paróquia São José Operário 
os fiéis se reúnem às 7h para criar 
o tapete e a procissão com missa 
começa a partir das 9h.

Haverá 10 altares espalhados 
na celebração da Paróquia São 
Lucas e São Cristóvão. A procissão 
na Paróquia São Paulo Apóstolo 
começa às 9h na praça Anchieta, 
seguindo pela avenida Apucarana 
até a Igreja.

Na São Vicente Pallotti a procis-
são será em volta da Igreja seguida 
de missa começa às 9h.

investigar o espancamento e a ori-
gem do aparelho.

Após as agressões o padrasto 
do bebê foi submetido a exames 
junto ao Instituto Médico Legal 
(IML) e, segundo a comissão 
de Direitos Humanos da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
foi ar ticulada sua transferência 
para a Peco.

O bebê foi encontrado morto na 
casa do casal na manhã da segun-
da-feira (17), depois que a mãe 
acionou o Samu porque a criança 
estava desacordada.

FRANCISCO Alves, Alto 
Piquiri, Xambrê, Icaraíma e 
Nova Olímpia estão em alerta

DIVULGAÇÃO

Padrasto preso apanha na cadeia
e acaba transferido para a Peco
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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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O projeto ‘Unipar na Praça’ 
reafirmou sua importância, 
chamando cada vez mais a atenção 
da comunidade umuaramense e 
regional, que prestigia os serviços 
prestados pelas graduações da 
Instituição, todos voltados para 
a melhora da qualidade de vida. 
O evento foi realizado, como 
sempre, na Praça Arthur Thomas. 
Coordenado pela DEGCD (Diretoria 
Executiva de Gestão da Cultura e 
Divulgação) da Unipar, via DCSU 
(Departamento de Comunicação 
Social Universitária), o projeto 
mobilizou para os atendimentos mais 
de cem acadêmicos e professores. 

NOTÍCIAS DA UNIPAR

U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Projeto socializa conhecimento na Arthur Thomas
UNIPAR NA PRAÇA

Brinquedos 
do curso de 

Educação 
Física 

divertem a 
criançada

Estudantes 
de 
Medicina 
orienta 
morador 
sobre 
primeiros 
socorros

Espaço do curso de Pedagogia 

Acadêmica de Enfermagem 
afere pressão arterial

Equipe de 
Estética e 
Cosmética 
relaxa 
visitantes 
com 
massagem
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