
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados registrou em maio um número de 
contratações 0,19 por cento menor do que o de demissões em Umuarama. Foram 932 

novos empregados contra 952 desligados do mercado formal de trabalho.

Caged registrou queda 
nas contratações de maio

l Pág. 9 

Lei de deputado 
umuaramense 
responsabiliza pais pelo 
ato dos filhos na escola 

PÁGINA

03

,28/06/2019
Edição 2368 - Ano VIII

UMUARAMA

Afsu contrata 
experiente pivô do Rio 
Grande do Sul para 
fazer parte da equipe

PÁGINA

14
Por enquanto, greve 
dos servidores tem 
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TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

20 mil pessoas na
Santos Dumont

Organizadores do show de aniversário de Umuarama 
realizado na noite da terça-feira (25), estimam a presença de 

20 mil pessoas na Praça Santos Dumont.
O logradouro recentemente reformado, se transformou 

num palco para famílias e esportistas. Além do show, jovens 
também frequentam a pista de skate construída entre as 
escadarias da praça. A iluminação também é destaque, 

dando segurança aos frequentadores. Veja aqui os eventos 
que fazem parte das festividades. 
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Do ministro da Economia, Paulo Guedes, que 
afirmou que o governo pretende liberar mais de 
R$ 100 bilhões desses recursos no futuro para 
estimular o crédito privado. O Banco Central 

anunciou a liberação de R$ 16,1 bilhões em com-
pulsórios na quarta-feira (26).
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

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

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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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
16/07 - 18h39

Não deixe o frio te dominar. 
Movimente-se!

“Nosso primeiro 
desafio é a reforma 

da Previdência, 
mas faremos tam-

bém a reforma tributária e 
o pacto federativo. Estamos 
desestatizando o mercado 
de crédito e quarta-feira 

(dia 26) o Banco Central já 
liberou compulsórios para 

aumentar o crédito privado. 
Vão vir mais de R$ 100 

bilhões de liberação de com-
pulsório no futuro”

Sol

Joaquim Reichmann médico ortopedista e traumatologista

NubladoNublado Nublado

O hábito regular de exercícios aumenta a resistência e ajuda a prevenir 
e aliviar dores nos ossos e nas articulações causadas pela compressão 
vascular (diminuição do fl uxo de sangue nos vasos do corpo) – problema 
comum no inverno. No entanto, a queda da temperatura faz com que 
muitos desistam das academias, caminhadas, corridas ou qualquer outra 
atividade física.

 Não deixe a indisposição tomar conta! Por mais que seja um pouco 
difícil tomar a iniciativa e se exercitar no frio, é fundamental fazer um 
esforço. Basta alguns minutos para se acostumar e a sensação de bem-
-estar no fi nal comprova que a atitude sempre vale a pena.

Aliado a isso, outros fatores demonstram a importância de movimen-
tar-se no inverno. O fato de as pessoas, muitas vezes, permanecerem 
encolhidas nas baixas temperaturas pode afetar e tencionar músculos e 
nervos. Com isso, algumas partes do corpo fi cam mais doloridas. Além 
disso, este hábito pode afetar a postura e provocar dores na coluna. Nas 
articulações, o líquido sinovial (um dos elementos que formam o Sistema 
Locomotor, junto com os ossos, músculos, ligamentos e articulações) fi ca 
mais encorpado com o esfriamento do corpo e pode também causar pro-
blemas. Apesar de haver poucos estudos sobre o impacto da baixa tem-
peratura no organismo, o inverno é uma época do ano em que recebemos 
muitas queixas de desconforto nos ossos, articulações e músculos. Os 
exercícios são essenciais para prevenir ou aliviar essas tensões. 

Os músculos e articulações frequentemente parados provocam 
aumento nos sintomas de muitos problemas de saúde, pela perda de fl e-
xibilidade. Por isso, reforçamos a orientação de manter a prática exercícios 
físicos em todas as estações do ano. Alongamento diário e caminhadas 
também são importantes, pois são complementares e recomendadas para 
a maioria das pessoas, em qualquer idade. Também ajudam a destravar 
ossos, músculos e nervos, para que o sistema locomotor funcione ple-
namente e com facilidade. Os exercícios de alongamento são simples e 
podem ser praticados em qualquer lugar.

Quanto à caminhada, são necessários alguns cuidados.  É impor-
tante saber que a respiração se altera durante esta atividade no inverno, 
porque o ar gelado entra pelo nariz e se choca com a temperatura interna 
do corpo. Além disso, fi camos mais vulneráveis a lesões musculares e a 
outras doenças, como gripes e resfriados.

Por fi m, é essencial esclarecer que as pessoas que continuam pra-
ticando atividades físicas no inverno também obtêm outros benefícios 
como a melhora do apetite e do sono, além de apresentar menos riscos 
de desenvolver diversos tipos de problemas de saúde. 

 SENADO 
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Audiência pública
A Câmara Municipal de Umuarama foi, na noite da 
quinta-feira (27), palco de uma audiência pública 
para tratar de assuntos envolvendo a concessão da 
prestação dos serviços de água e esgoto na cidade. 
A reunião começou às 19h30 e foi iniciativa dos 
vereadores Mateus Barreto, Ana Novais, Jones Vivi e 
Deybson Bitencourt. Integraram a mesa diretiva dos 
trabalhos, além dos vereadores, autoridades da área 
ambiental e representantes da Sanepar.

Pais são os
responsáveis
Pais e responsáveis 

por alunos da rede esta-
dual menores de 18 anos 
que pratiquem atos de vio-
lência contra profissionais 
de ensino e causem dano 
material, moral ou estético 
podem ser responsabiliza-
dos civil e criminalmente 
no Paraná. É o que prevê 
um projeto de lei apre-
sentado pelos deputados 
Delegado Fernando (PSL) e 
Soldado Fruet (PROS).

A matéria em trâmite 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) altera a 
lei que instituiu a Política 
de Prevenção à Violência 
contra Educadores da 
Rede de Ensino do Estado 
do Paraná. “Precisamos 
urgentemente atualizar 
a legislação para colocar 
um freio nesta escalada 
da violência em ambiente 
escolar que a imprensa 
noticia quase todo dia”, 
diz o Soldado Fruet.

O projeto de lei amplia 
o alcance da política para 
todos os profissionais de 
ensino, inclusive no ensino 
superior e profissionali-
zante. Conforme o texto, 
além dos docentes, a pro-
posta também irá abran-
ger dirigentes ou adminis-
tradores das instituições 
de ensino, inspetores, 
supervisores, orientado-
res educacionais e coor-
denadores pedagógicos.

“O objetivo deste 

Combate ao feminicídio
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior sancionou a Lei 

19.873/2019, proposta através de um projeto de lei da deputada esta-
dual Cristina Silvestri (PPS), que implanta no Paraná o Dia de Combate 

ao Feminicídio, e que foi aprovado pelos deputados na Alep.

projeto é envolver pais, 
alunos e profissionais 
das escolas na preven-
ção e no planejamento 
de medidas para contro-
lar as condutas violentas 
nas escolas”, afirma o 
Soldado Fruet. “A ideia 
é endurecer o combate 
à violência escolar para 
ampliar a conscientização 
de toda a comunidade e, 
assim, reduzir o número 
de ocorrências”, destaca.

Segundo o texto, uma 
das propostas é que o pro-
fissional de ensino ofendido 
ou em risco de ofensa pro-
cure a direção da escola e 
postule providências correti-
vas. Caso comprovado o ato 
de violência do aluno contra 
o profissional de ensino, a 
família ou cuidador respon-
sável será responsabilizada 
perante a lei, se o ato for 
praticado por menor de 
idade, e o estudante, caso 
tenha 18 anos ou mais.

O projeto estabelece 
também o encaminha-
mento do aluno, de sua 
família ou cuidador res-
ponsável, a um grupo 
de reflexão e discussão 
sobre o tema, a fim de 
compreenderem as rela-
ções familiares que con-
greguem educadores, 
alunos e membros das 
respectivas comunida-
des, voltadas ao combate 
à violência contra os pro-
fissionais de ensino.

Data pode ser nacional
Ainda de acordo com o parlamentar, alguns estados já 
manifestaram o interesse em oficializar a data 8 de junho 
como o Dia do Heavy Metal, “O Paraná, que tem uma 
significativa comunidade roqueira, também reconhece 
a importância da sua obra e presta esta homenagem”, 
argumenta, destacando que uma petição de fãs do cantor 
publicada na internet solicitando a homenagem em 
âmbito nacional já conta com mais de 42 mil assinaturas.

Detalhes
Os cidadãos presentes, 
ao final das exposições 
puderam fazer 
apontamentos e 
questionamentos 
referentes aos temas 
propostos. A audiência 
pública discutiu a 
possibilidade a renovação 
do contrato da Companhia 
de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) em Umuarama, 
o coquetel de agrotóxicos 
despejado na água e a 
contaminação do Rio 
Pinhalzinho.

Dia do heavy metal
O deputado estadual 
Douglas Fabrício 
(PPS) apresentou na 
Assembleia Legislativa 
(Alep) projeto de lei 
que institui no Paraná, 
o “Dia Estadual do 
Heavy Metal”, a ser 
comemorado no dia 
08 de junho. A data foi 
escolhida em homenagem 
ao cantor, compositor, 
pianista e maestro 
brasileiro, André Matos, 
que faleceu no último dia 
08 de junho de 2019.

André Matos
A proposta foi apresentada devido ao reconhecimento 
do estado do Paraná ao músico brasileiro que teve 
carreira artística vitoriosa no Japão, Estados Unidos e 
países da Europa, com milhões de discos vendidos e 
inúmeros shows realizados. “André Matos foi pioneiro 
na mistura da música clássica com o estilo pesado 
do heavy metal e ritmos brasileiros, sendo um dos 
responsáveis por colocar o Brasil no cenário do rock 
internacional em um estilo dominado por norte-
americanos e europeus”, aponta o autor do projeto.
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Coletiva seletiva
O prefeito 
Augustinho Zucchi 
(PDT) investiu 
R$ 365,3 mil e 
comprou mais 150 
contêineres para a 
coleta seletiva em 
Pato Branco. “Cento 
e vinte serão distribuídas na área central 
e 30 serão reservadas para uso durante 
eventos ou para substituições urgentes. 
Com os contêineres, fortalecemos a coleta 
seletiva e auxiliamos a cooperativa de 
trabalho dos agentes ambientais, além de 
preservamos o aterro sanitário”.  

Anistia das multas
O deputado Vermelho (PSD-PR) destacou 
a aprovação do seu relatório na Comissão 
de Viação e Transportes que anistia 
multas aos caminhoneiros que fizeram 
greve entre 21 de maio e 4 de junho de 
2018. “Sou filho de caminhoneiro e os 
conheço muito bem. A manifestação, 
justa e legítima, protestou contra uma 
política equivocada de alta tributação e 
aumento exagerado dos combustíveis. A 
aplicação das multas foi uma retaliação ao 
protesto dos caminhoneiros. Punir 1,4 mil 
caminhoneiros com multa superior a R$ 5 
mil e perda da CNH era um crime porque 
tiraria o sustento dessas famílias”, disse.

Colégios militares
Quatro novos colégios da Polícia Militar 
serão implantados no Paraná. Os de 
Foz do Iguaçu e Pato Branco começam 
as aulas em 2020 e os de Cascavel e 
Apucarana ainda sem data prevista 
para início das aulas. Os novos colégios 
se somam aos quatro já em atividade: 
os de Cornélio Procópio e de Maringá, 
inaugurados em 2019, o de Londrina, 
que começou a funcionar em 2018, 
além do tradicional Colégio da Polícia 
Militar do Paraná, em Curitiba.

Posse de armas
O Senado aprovou os projetos de lei que 
estende a posse de armas na zona rural 

para toda a área da propriedade e não apenas 
para a sede e o que reduz de 25 para 21 anos a 
idade mínima para posse de arma de fogo em 
propriedade rural. Os projetos seguem agora 
para a Câmara dos Deputados.

Abuso de autoridade
O Senado aprovou o relatório de Rodrigo 
Pacheco (DEM- MG) ao projeto de lei 
conhecido como Dez Medidas de Combate 
à Corrupção. O ponto mais polêmico 
foi a inclusão de artigos que tratam do 
abuso de autoridade por parte de juízes e 
membros do Ministério Público. Destaques 
e emendas tentaram reduzir o efeito do 
trecho sobre abuso de autoridade, mas 
foram derrubados. O projeto volta agora 
para a Câmara dos Deputados, uma vez 
que sofreu alterações de mérito.

Munição para críticas
O senador Alvaro Dias (Pode-PR) afirmou 
que o Congresso Nacional oferece munição 
para ampliar as críticas da sociedade aos 
parlamentares. Ele se referiu ao projeto 
de lei, conhecido como Dez Medidas 
contra a Corrupção, que prevê também 
a criminalização do abuso de autoridade 
cometido por juízes e membros do MP. 
Para o senador, o texto original passou por 
desconfiguração durante análise na Câmara 
dos Deputados e já não corresponde mais 
com o que foi proposto. “Neste momento, 
estamos discutindo abuso de autoridade, 
mas a prioridade do povo do país é o 
combate à corrupção. É difícil convencer 
a nação de que nós estamos repercutindo 
aqui as suas aspirações”. 

São dois projetos
O senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) 
sugeriu ao Congresso Nacional separar 
as medidas anticorrupção do abuso 
de autoridade. “O Congresso tem que 
cuidar da imagem, que é ruim diante da 
população, porque aprovamos projetos 
como este que tem vício de origem. 
Este projeto começou para combater a 
corrupção. Lá atrás foram criadas, quase 
que como oposição à vontade popular, 
a ideia de se combater o abuso de 

autoridade. Se nós pudéssemos separar 
as duas coisas, aprovar um processo 
contra o abuso de autoridade e outro 
processo combatendo a corrupção 
vamos passar uma mensagem clara para 
a população que este Senado é a favor 
de combater a corrupção”. 

Mensagem dúbia
“Quando a população pede que 
se combata a corrupção e falamos 
em combater eventuais abusos das 
autoridades que estavam a frente do 
combate a corrupção, nós passamos uma 
mensagem dúbia, muito ruim para esta 
Casa. Por isso, às vezes temos famas de 
estarmos em conluio com aqueles que se 
locupletam com a corrupção. É infeliz a 
origem. Eu voto contra o todo do projeto, 
mas insisto, votaria a favor de 90% do que 
está escrito nele, e se os dois assuntos 
estivessem separados”, afirmou Oriovisto.

Sem aposentadoria
O governador Ratinho Junior indeferiu o 
pedido da ex-governadora Cida Borghetti 
para receber verba de representação, 
conhecida também como pensão 
vitalícia. Proposta de Ratinho Junior, 
promulgada em maio pela Assembleia 
Legislativa, revogou parte do artigo 85 
da Constituição Estadual que permitia 
o pagamento de uma verba mensal e 
vitalícia para ex-governantes.
 

Custos
O Estado gasta cerca de R$ 4 milhões 
por ano com o pagamento do benefício 
a oito ex-governadores e três viúvas de 
ex-governantes. O valor da pensão é de 
R$ 30.471,11. Atualmente recebem a 
aposentadoria os ex-governadores Beto 
Richa, Orlando Pessuti, Jaime Lerner, Mário 
Pereira, Roberto Requião, João Elízio de 
Ferraz Campos, Emílio Gomes e Paulo 
Pimentel; além de três viúvas: Arlete Richa, 
Madalena Mansur e Rosi Gomes da Silva.

Vou aguardar
A ex-governadora Cida Borghetti (PP) disse 
que recebeu com naturalidade a decisão 
do governador Ratinho Junior a respeito 
do pagamento da verba de representação 
para os ex-governantes. O mesmo 
procedimento ocorreu com os pedidos dos 
ex-governadores Orlando Pessuti (MDB) 
e Roberto Requião (MDB). A assessoria 
jurídica de Cida vai avaliar o despacho e o 
parecer jurídico de Ratinho Junior e Informa 
que vai aguardar outras decisões sobre os 
questionamentos que envolvem o tema na 
esfera jurídica para tomar sua decisão.
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Polícia no laranjal
A prisão do assessor especial 
Mateus Von Rondon reforçou 
a pressão para que o ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro 
(PSL), partido do presidente Jair 
Bolsoaro, peça demissão para 
evitar desgaste ao Governo. 
Foram presos, também, Roberto 
Soares, um dos coordenadores 
da campanha de Álvaro, e um 
ex-assessor dele na Câmara 
Federal, Haissander Souza de 
Paula. Parlamentares do próprio 
PSL e de partidos aliados afirmam, 
em conversas reservadas, que um 
pedido de demissão ou afastmento 
do ministro representaria “saída 
honrosa”. Além de Minas Gerais, 
as investigações da PF e do MPF 
sobre o laranjal do PSL avançam no 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Mão firme
O que se sabe na alta roda 
é que Bolsonaro tem dívida 
pessoal com o agora ministro: 
foi Marcelo Álvaro um dos que 
salvou sua vida logo após o 
atentado de Juiz de Fora. 

Agora é contigo
Álvaro é como aquele soldado que 
carrega o amigo ferido de morte no 
front campo de batalha, com todos 
os riscos. Bolsonaro é fiel a esse 
pensamento. Mas a paciência se foi.

Oi!..
Apareceu esbaforido no 
Ministério dos Direitos 
Humanos o ex-deputado federal 
Tildeu Santiago (PT), também 
ex-embaixador do Brasil em Cuba 
no Governo Lula.

..e tchau!
Tilden quis saber qual era o 
protocolo dele na Comissão da 
Anistia. Causou estranheza aos 
servidores que, em 16 anos do PT 
no Governo, ele não sabe disso.

Oposição x Moro
A oposição na Câmara Federal 
decidiu protocolar requerimentos 
de convocação do ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, em várias 
comissões para driblar a blindagem 
dos deputados aliados do Governo. 

Foi à CIA?
O vice-líder do PCdoB, deputado 
Márcio Jerry (MA), espera que Moro 
seja ouvido em audiência pública 
conjunta da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara. O 
parlamentar questiona o real motivo 
de uma viagem ‘de última hora’ 
de Moro aos EUA nesta semana 
supostamente para visitas à CIA. Te 
cuida, Glenn do The Intercept.

Lama abaixo 1
A CPI que apura as causas do 
rompimento da barragem em 
Brumadinho (MG) vai propor 
o aumento da tributação da 
Compensação Financeira pela 
Exploração Mineral de 3,5% para 
10% sobre o faturamento bruto 
das empresas. A proposta consta 
no relatório final da comissão 
que deverá ser votado até o 
dia 9 de julho. 

Lama abaixo 2
O texto, de mais de 300 páginas, 
pedirá o indiciamento de pelo 
menos 14 pessoas por vários 
crimes – como omissão e 

homicídio culposo dos envolvidos 
-, além de recomendar em R$ 10 
bilhões o valor de indenizações a 
estados e municípios.

Famosa Lista
O veto à proposta de lista tríplice 
para diretoria de agências 
reguladoras, anunciado pelo 
presidente Bolsonaro, não deverá 
mudar a “essência” do marco 
regulatório aprovado pelo Senado 
em maio. A expectativa é do 
vice-presidente da União Nacional 
dos Servidores das Agências 
Reguladoras, Tiago Botelho.

Argumentos
 À Coluna, o dirigente pontua que 
a proposta que está na mesa dele 
(Bolsonaro) não tem o condão de 
retirar prerrogativas do presidente: 
“A questão da lista tríplice é 
desejável, por fazer filtro prévio 
ao presidente. Se por acaso vier 
veto nesse sentido, mas forem 
mantidos critérios mais objetivos 
para indicação dos futuros 
diretores, será excelente”.  

Dona Renata
Ventila-se no Palácio das 
Princesas o nome da ex-primeira 
dama de Pernambuco Renata 
Campos para conselheira no 
Tribunal de Contas do Estado. A 
vaga foi aberta com a morte do 
conselheiro João Campos, vítima 
de infarto no sábado.
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Show dos 64 anos levou 20 mil 
pessoas à praça Santos Dumont

Organizadores do show de ani-
versário de Umuarama realizado na 
noite da terça-feira (25), estimam 
a presença de 20 mil pessoas na 
Praça Santos Dumont.

O logradouro recentemente 
reformado, se transformou num 
palco para famílias e espor tis-
tas. Além do show, nota-se a pre-
sença de jovens durante o dia e 
muitos à noite na pista de skate 
construída entre as escadarias 
da praça. A iluminação também 
é destaque, dando segurança aos 
frequentadores.

O show de aniversário de Umua-
rama, que foi promovido pela Rádio 
Massa FM, emissora do Grupo 
Massa de Comunicação. Além do 
cantor Ittalo Fernandes, se apre-
sentaram as duplas ser tanejas 
Camila & Carol; Thales & Murilo; 
Igor & Léo; Léo Henrique & Mateus; 
Andrian & Adriel; Brenno & Mateus; 
Conrado & Aleksandro e a apresen-
tação principal e mais esperada, foi 
a da dupla Rick & Renner.

O evento foi uma parceria entre 
a Rede Massa de TV e a Prefeitura 
de Umuarama.

No domingo (23), durante as 

Mais atrações
Ontem (27), a Banda Mais Bonita 
da Cidade ser apresentou Centro 
Cultural Vera Schubert e uma pro-
cissão do manto começou na Paró-
quia Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, do Jardim Panorama. 
Hoje (28), começa o Festival Food 
Truck no Lago Aratimbó, a partir 
das 18h, e acontece show com o 
cantor Felipe Ruiz, além do lança-
mento do informativo Movimento 
Saúde – Especial Aniversário de 
Umuarama, a partir das 19h30 
no salão de festas do Harmonia 
Clube de Campo.

Orquestra
Os eventos abertos na quarta-feira, 26, foram adiados para o próximo 

domingo, por conta das chuvas, mas a noite foi coroada por um concerto 
emocionante da Orquestra Filarmônica do Noroeste Paranaense, fundada em 
setembro de 2017 e que já foi assistida por mais de 5 mil pessoas em diversas 

apresentações, sob a regência do maestro Samuel de Siqueira.

comemorações aos 64 anos da 
fundação de Umuarama, houve a 
concentração de centenas de famí-
lias e jovens no 1º Skate Day. O 
evento esportivo começou á tarde 
e seguiu até à noite junto ao pro-
grama Rap na Praça.

A praça Santos Dumont, quase 
totalmente reformada, ainda 
aguarda alguns acabamentos. 
Mesmo assim, após a retirada dos 
tapumes, o local já vem sendo fre-
quentado diariamente pelas famí-
lias umuaramenses.

RECORD DE PÚBLICO
Os eventos da programação do 

64º aniversário de Umuarama tive-
ram recorde de público nos últimos 

dias, com grandes atrações popu-
lares e música erudita.

Para o prefeito Celso Pozzobom, 
a aceitação da população mostra 
o certo na definição das atrações. 
“Tivemos um público como há 
muitos anos não se via na Santos 
Dumont. A praça ficou muito bonita 
depois da revitalização e voltou a 
ser ponto de encontro das famí-
lias”, comentou.

ROCK NO LAGO
No sábado, acontece o 2º 

Encontro de Motociclistas Capi-
tal da Amizade no Lago Municipal 
às 13h com a apresentação de 
bandas de rock que se estenderá 
até às 22h.

PRAÇA Santos Dumont nunca recebeu um público tão grande em um só evento

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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JETSONS

O projeto de instalação de um 
Parque Tecnológico de Umuarama 
foi apresentado a empresários em 
reunião de associados da Aciu, 
realizada na manhã desta quinta-
feira. Douglas Antonio Bácaro, 
secretário municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo, contou que 
o empreendimento – nos moldes 
do implantado em Maringá, até 
agora o único existente no Paraná 
– terá 8.700 m² e está localizado no 
entroncamento da PR-323 com a 
PR-468, trevo de saída para Mariluz.

JETSONS II

O Parque Tecnológico está em 
área doada pela empresa Abdon 
& Cabrelli Imóveis e vai integrar 
o Sistema Paranaense de Parques 
Tecnológicos. Ali, segundo Bácaro, 
será um centro para integrar 
ações de pesquisa e inovação 
tecnológica, com a participação 
de universidades, alunos e 
pesquisadores.

JETSONS III

Todo o processo para escolha 
das empresas que vão compor o 
Parque Tecnológico começa na 
“Germinadora Tecnológica”, que 
será implantada no laboratório 
de informática instalado na Praça 
Santos Dumont e será coordenado 
por membros do Núcleo de 
Tecnologia da Informação da Aciu. 
Após estruturado e aprovado, 

o projeto segue para uma das 13 
incubadoras do local. Os projetos 
escolhidos, que tenham foco 
tecnológico, receberão subsídio 
do município para a aquisição dos 
terrenos no Grevilha Empresarial.

FÁBRICA

O Grevilha Empresarial, 
empreendimento que traz para a 
cidade o seu primeiro Condomínio 
Industrial, tem 200 terrenos com 
medidas entre 600 m² a 2,5 mil 
m² e está com 45% dos terrenos 
comercializados. O projeto tem 
guarita, administração, recepção, 
sala de reunião, do presidente e de 
treinamento; refeitório externo e 
interno, alameda com redário, área 
de lazer com academia ao ar livre 
e vestiário e churrasqueiras, tudo 
com acabamento de alto padrão. Há 
terrenos com preços entre R$ 300 
e R$ 420 o metro quadrado, tudo 
parcelado em trinta e seis vezes.

SETE

Anote em sua agenda: em julho não 
terá nenhum feriado. O comércio 
fica aberto em horário especial – 
das 8h às 17h – em dois sábados 
seguidos, nos dias 6 e 13. Lembre-se 
ainda que como não há sistema 
rotativo de estacionamento, leia-se 
Zona Azul, saia mais cedo e com 
calma, tente não se estressar e 
aproveite as muitas oportunidades 
oferecidas pelas lojas do comércio 
varejista local, um dos mais 
importantes e pujantes do Paraná.

MELHOR

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.

PILAR

Para ser um microempreendedor 
individual, em julho a Casa 
do Empreendedor oferece o 
curso “Trilha Para Potencial 
Empresário”. São três encontros. 
No primeiro o tema é “O que é 
uma empresa? Conheça, inicie 
e inove”, no dia 10, às 19h, no 
Sebrae. No segundo encontro o 
tema é “Desenvolvendo a ideia 
e analisando cenários”, dia 17, 
também às 19h no Sebrae. O 
terceiro e último será “Consultoria 
e Análise de Viabilidade”, de 18 
a 30, na Casa do Empreendedor. 
Inscrições pelo telefone 
(44) 3055-4023.

FOCO

Umuarama é ainda jovem e 
esbanja energia, com os olhos 
no futuro e orgulho de seu 
passado: moderna, pujante e 
linda flor. Vão-se 64 anos de uma 
história escrita com suor, de 
tanto trabalho, de tanta gente, de 
tantas vidas! Umuarama minha, 
Umuarama nossa, Umuarama 
amiga. Terra de plantar sonhos, 
terra de escrever histórias, terra 
de belezas infinitas: nossa terra!
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Caged registra queda
nas contratações de Maio

O Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados) 
registrou no mês de maio um 
número de contratações 0,19 
por cento menor do que o de 
demissões em Umuarama. 
Foram 932 novos empregados 
contra 952 desligados do mer-
cado formal de trabalho.

D e  a c o r d o  c o m  P a u l o 
Leon, coordenador da Sala do 
Empreendedor do Município, 

não há como verificar com exa-
tidão se a grande aber tura de 
Micro Empreendedores Indivi-
duais (MEIs) realizadas desde o 
início deste ano tenha influen-
ciado nos números do Caged. 
“Nós realizamos, desde janeiro 
deste ano, a aber tura de 385 
MEIs, número muito maior do 
que em outros municípios da 
região e que apresentam pata-
mar econômico parecido com 

o de Umuarama”, explica, res-
saltando que grande par te dos 
empreendedores procuraram se 
regulamentar e já estavam no 
mercado de trabalho informal. 
“Apesar dos acompanhamen-
tos, não podemos afirmar se 
tais números apresentados pelo 
Caged são resultados da influên-
cia de nosso trabalho”.

Leon lembra também que o 
importante é que o órgão trabalhe 
pela economia e geração de renda 
no município. “As MEIs, pequenas 
empresas e até as médias, são 
administradas por pessoas que são 
moradoras na cidade e fazem suas 
compras e vendas aqui no muni-
cípio. Alguns procuram a Sala do 
Empreendedor em busca de orien-
tação, como aqueles que são 
bons no que aprenderam a fazer 
no decorrer da vida profissional, 
mas não bons administradores. 
Por isso oferecemos palestras e 
fazemos acompanhamentos”.

Armazém do IBC
O coordenador da Sala do Empreendedor de Umuarama, lembra da geração 
de empregos pelas empresas pequenas abertas recentemente no município, 
citando a incubadora instalada no barracão onde funcionava na década de 

70 e início da década de 80, o Armazém do IBC. “Atraímos negócios peque-
nos e médios, apesar de que os grandes empresários também nos procuram 
para orientações. No IBC foram criadas incubadoras de 100 metros quadra-
dos, quatro já estão instaladas e em pleno funcionamento. Somente estas, 
no início dos trabalhos, já geraram 30 empregos até agora. Trabalhamos 
com base no giro da economia. Conseguimos registros oficiais a partir do 
momento em que tiramos os profissionais da informalidade. Eles querem 

lançar notas fiscais para as empresas que passaram a exigir o documento e 
fazemos as orientações necessárias para que isso seja realizado”, encerra.

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,13 2,22 4,66
IGP-M (FGV) 0,45 0,80 4,38 6,51
IGP-DI (FGV) 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

26/5 a 26/6 0,5000 0,3715 0,0000
27/5 a 27/6 0,5000 0,3715 0,0000
28/5 a 28/6 0,5000 0,3715 0,0000
1/6 a 1/7 0,5000 0,3715 0,0000
2/6 a 2/7 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/19 887,75 -6,50 7,0%
FARELO jul/19 312,20 -1,20 3,9%
MILHO jul/19 440,00 -3,25 8,8%
TRIGO jul/19 547,50 3,75 11,8%

Ações % R$
Petrobras PN -1,59% 27,23 
Vale ON +0,23% 51,70 
ItauUnibanco PN -0,68% 36,25 
Pão de Açucar CBD PN +11,26% 94,14 
Raiadrogasil ON +3,45% 75,93 
Energias BR ON +3,59% 19,06

IBOVESPA: +0,04% 100.723 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0864 1,0764 1,0651
IGP-DI (FGV) 1,0825 1,0693 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 70,19 -0,8% 0,8% 69,50
MILHO 30,14 -0,2% 10,4% 30,00
TRIGO 46,21 0,0% 0,3% 46,50
BOI GORDO 150,19 0,2% -0,1% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 107,75
Libra est. 0,7890
Euro 0,8793
Peso arg. 43,06

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 3,8320 3,8330 -2,3%

PTAX  (BC) +0,5% 3,8636 3,8642 -1,9%

PARALELO -0,2% 3,7800 4,0600 -2,4%

TURISMO -0,2% 3,7800 4,0400 -2,4%

EURO +0,4% 4,3925 4,3948 0,0%

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

DÓLAR 27/06

Iene R$ 0,0359
Libra est. R$ 4,90
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.601,54 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 27/06 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 27/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 76,50 0,7% 0,7%
SOJA Paranaguá 82,50 0,6% 0,6%
MILHO Cascavel 34,50 1,5% 15,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Hasteamento da bandeira
aconteceu ontem de manhã

O prefeito Celso Pozzobom 
lembrou partes do hino oficial do 
município para destacar, no has-
teamento dos pavilhões, na manhã 
da quinta-feira, 27, que há 64 anos 
Umuarama era retirada da mata. 
“Passamos de povoado a distrito 
e pouco depois, em 1960, a eman-
cipação de Cruzeiro do Oeste criou 
o município de Umuarama, hoje 
importante polo regional no interior 
do Paraná”, afirmou, diante de um 
grande público formado por verea-
dores, lideranças da sociedade, 
secretários e servidores munici-
pais, na frente do Paço Municipal.

Devido às chuvas da quar ta-
-feira, 26, dia do aniversário da 
cidade, o hasteamento das ban-
deiras – que estava marcado para 
a Praça Santos Dumont – foi trans-
ferido para esta sexta, na Prefei-
tura, bem como outras atrações da 
programação festiva dos 64 anos 
de Umuarama, que acontecerão no 
domingo, 30, no Lago Aratimbó. 
“A chuva mudou os nossos pla-
nos, mas é muito bem-vinda após 
um período de longa estiagem. A 
população tem prestigiado e já 
virou hábito festejar o aniversário 
da cidade com eventos durante 
todo o mês de junho. A participa-
ção tem sido grande em todas as 
atrações”, comentou o prefeito.

Em rápidas palavras, Pozzobom 
falou da modernização da cidade, 

Colaboradores
Ao final, o prefeito agradeceu a contribuição de cada um para o sucesso e o 

desenvolvimento de Umuarama. No hasteamento, as bandeiras foram conduzidas 
pelos secretários municipais de Fazenda, Marcos Navarro, Gabinete e Gestão Inte-
grada, Luiz Genésio Picoloto, e o vice-prefeito Hermes Pimentel da Silva, e hastea-

das pelo prefeito Celso Pozzobom, pelo comandante do 25º Batalhão da Polícia 
Militar, tenente-coronel Agnaldo Letrinta, e pelo major Andrey Falkiner Fernandes, 

comandante do 6º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Umuarama.

para atender às novas demandas 
sociais que aumentam a cada ano. 
Destacou a importância de todos 
os prefeitos e vereadores, bem 
como empresários e lideranças 
que construíram a cidade ao longo 
das suas seis décadas de história. 
“Cada um fez a sua parte, traba-
lhou e deu sua cota de sacrifícios 
para Umuarama ser o que é hoje, 
e também estamos dando nossa 
contribuição, investindo em obras 
estruturais para preparar a cidade 
para o futuro, para dar suporte a 
esse crescimento que acompanha-
mos no dia a dia”, afirmou.

APOIO
O prefeito destacou o apoio da 

Câmara Municipal – estavam pre-
sentes os vereadores Noel do Pão 
(presidente), Júnior Ceranto, Maria 

Ornelas e Mateus Barreto, bem 
como o representante do vereador 
Newton Soares –, dos deputados 
estaduais e federais e também dos 
servidores, “que se empenham e 
se dedicam para que as coisas 
aconteçam e as necessidades da 
população sejam atendidas, na 
medida do possível”, disse.

“Não podemos nos descui-
dar porque a responsabilidade é 
grande. Temos mais de 10 mil alu-
nos para cuidar, a população toda 
para atender na área de saúde, mui-
tos atendidos pela assistência social 
e ainda temos de atrair investimen-
tos para gerar empregos e garantir 
a renda da população. Às vezes é 
necessário tomar medidas drásticas, 
para manter o controle financeiro da 
administração, mas graças ao pla-
nejamento que seguimos as obras 
têm caminhado, os salários e for-
necedores estão em dia e as finan-
ças da Prefeitura estão em ordem. 
Não é fácil, mas mostramos que 
é possível”, apontou Pozzobom, 
destacando várias ações realiza-
das pela administração municipal.

POZZOBOM lembrou partes do hino oficial do município como destaque no hasteamento dos pavilhões

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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PF deflagra 
Operação Integrum

A Polícia Federal deflagrou na 
manhã da quinta-feira (27) a Ope-
ração Integrum, visando desarti-
cular uma organização criminosa 
responsável por inserir dentro do 
território nacional alguns produ-
tos oriundos do Paraguai, em sua 
maioria cigarros e eletrônicos. 
Aproximadamente 40 policiais fede-
rais cumpriram 11 mandados de 
prisão preventiva e oito mandados 
de busca e apreensão, expedidos 
pela 1ª Vara Federal de Guaíra. 
Todos os mandados foram cumpri-
dos no próprio município de Guaíra.

A investigação teve início a par-
tir de ação da Polícia Federal que 
prendeu em flagrante sete homens 
descarregando cigarros de origem 

Recuperados
Durante o feriado da quarta-

-feira (26) PMs prenderam três 
pessoas e apreenderam um ado-
lescente no Sonho Meu, em Umua-
rama. O grupo é suspeito de rou-
bos. A PM foi até a rua Jorge de 
Lima após denúncias anônimas e 
encontrou maconha, um televisor 
de 47 polegadas e várias semi-
joias. Um dos homens que estava 
na casa foi reconhecido por uma 
vítima de roubo.

 

Curso
Forças de segurança da cidade 

passaram por um curso de 16 
horas-aula, ministrado pelo poli-
cial civil do Tigre, Sérgio Fabrício 
Maniglia, que também é médico e 
atua há oito anos no grupo espe-
cial. Além de forças de segurança 
pública de Umuarama, também 
participam do curso pessoas de 
Guaíra, Cascavel, Goioerê, Cruzeiro 
do Oeste e Altônia. “Neste curso 
toda a questão de atendimento no 
campo de batalha será abordado. 
O que fazer quando se é atingido 
em combate ou quando um colega 
é atingido? O curso ensina o aten-
dimento que o agente de segu-
rança pública precisa fazer até 
que a resposta médica chegue ao 
local”, explica Maniglia.

estrangeira, de barcos atracados, 
em um porto clandestino instalado 
nas proximidades do Núcleo de 
Polícia Marítima da PF em Guaíra. 
O grupo criminoso é responsável 
pela importação ilegal por intermé-
dio do transporte fluvial.

Os investigados devem respon-
der, na medida de suas participa-
ções, pelos crimes de contrabando, 
descaminho, corrupção de meno-
res e organização criminosa.

O nome da operação faz referên-
cia à reintegração da área utilizada 
como porto e base da organização 
criminosa, uma vez que está sendo 
viabilizada a restituição de áreas 
ilegalmente ocupadas ao seu legí-
timo proprietário.

Multa
O TRF4 determinou que o Whatsapp e o Facebook paguem uma multa de 

R$ 23 milhões por descumprimento de ordens judiciais, expedidas pela 1ª Vara 
Federal de Umuarama, que havia condenado as empresas a pagarem uma 

multa no total de R$ 2.035.500.000,00 por não fornecer dados sigilosos e não 
interceptar as comunicações telemáticas em investigados da Operação Malote, 

da Polícia Federal. A ação investiga rede de narcotraficantes especializada 
em grandes carregamentos de drogas, sediada em Umuarama e que atua em 

território nacional.

A PM de Umuarama 
apreendeu na noite da 
quarta-feira (26) no Parque 
Danieli R$ 151 mil em 
espécie que estava com três 
homens. Dois deles pos-
suíam mandados de prisão 
por roubo e posse de 
arma. O terceiro já possuía 
antecedentes criminais por 
contrabando. A polícia 
acredita que o trio estava 
se preparando para adqui-
rir produtos contraban-
deados do Paraguai.

DIVULGAÇÃO
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Afsu contrata o
pivô Hugo Willians

A diretoria do Afsu Umuarama 
Futsal anunciou ontem (27), a 
contratação do pivô Hugo Wil-
lians, de 30 anos.

O atleta estava atuando no 
Atlântico Erechim, considerada 
uma das equipes mais tradicional 
do Rio Grande do Sul e figura entre 
as principais do País. Willian tam-
bém teve passagens pelo Minas 
Tênie Clube e Paranavaí Futsal.

O novo contratado ainda é incer-
teza para o próximo confronto do 
Afsu. De acordo com o técnico 
Nei Victor, a atuação do atleta vai 
depender dos treinos que aconte-
cerão até terça-feira (2).

O próximo desafio do Afsu 
será contra o Cascavel Futsal, 
antigo time do atual técnico do 
Umuarama.

As duas equipes já se enfrenta-
ram na primeira fase do Campeo-
nato Paranaense Série Ouro. Na 
ocasião, os cascavelenses ficaram 
com a vitória, por 1 a 0.

C o n s i d e r a d o  j á  p e l o s 

Uniformes
Neste sábado (29), a diretoria do Afsu fará a entrega de aproximada-

mente 511 uniformes para os alunos que participam do Projeto Social 
Afsu. Atualmente o projeto conta com a participação das crianças mora-
doras de 7 bairros de Umuarama e de 3 distritos - Santa Eliza, Serra dos 

Dourados e Lovat -. O evento está marcado para às 9h, no Ginásio Amário 
Viera da Costa.

Citadino Chave Ouro

Nesta sexta-feira (28), seis 
equipes entram no tablado do 
Ginásio Amário Viera da Costa, 
para mais uma rodada do Cita-
dino de Futsal Chave Ouro. Às 
19h, Aceru/Flavyo Tur enfrenta o 
MS Móveis Futsal. Em seguida, 
às 20h, Colibri/Galles Deliver y 
joga com Dunas Futsal. O último 
jogo da noite fica por conta de 
Clínica Veterinária Santa Clara e 
Auto Escola Barbosa, às 21h.

torcedores com um clássico, a 
par tida acontecerá na próxima 

O umuaramense Daniel Cipriano, de 25 anos, foi 
campeão brasileiro de kickboxing, no último domingo 
(23), em Sorocaba/SP. Cipriano competiu pela 
categoria adulta. A atividade tem como premissa ser 
um esporte de combate baseado em chutes e socos.
Além dele, outra atleta de Umuarama também 
subiu ao pódio na mesma competição. Lorena 
Gaiari, de 12 anos, que é aluna de Daniel, 
ficou em segundo lugar na categoria infantil. 
Conforme o instrutor, aproximadamente 
1.000 atletas participaram da disputa nacio-
nal. Agora, os dois premiados de Umuarama 
competirão na Copa Paraná em agosto e no 
campeonato Sul-Americano de Kickboxing, 
que será realizado no Peru em novembro.

terça-feira, às 19h30, no Ginásio 
Amário Viera da Costa.

O pivô Hugo Willians com o presidente do Afsu, Edivanilson Lopes Romeiro

ARQUIVO PESSOAL

AFSU
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Amistosos no Brasileirão
Todas as equipes que disputam 

a Série A do Campeonato Brasileiro 
já se reapresentaram após a folga 
durante o recesso para a Copa 
América. E muitos clubes aprovei-
tarão este período até o reinício do 
Brasileirão para jogar amistosos ou 
jogos-treino.

O Palmeiras marcou dois jogos-
-treino e um amistoso até o retorno 
do Brasileirão. No sábado (29), o 
Alviverde enfrenta o Oeste na Aca-
demia de Futebol, às 10h.

Na semana que vem, o Palmei-
ras fará um amistoso contra o Gua-
rani, na quarta-feira (3), no estádio 
Brinco de Ouro, em Campinas, às 
19h30 (de Brasília). O clube ainda 
negocia transmissão para esta par-
tida. No dia seguinte, marcou um 
jogo-treino contra o Operário-PR, às 
15h30, no CT do clube.

O Santos marcou um jogo-treino 
para este domingo (30), às 10h, 
contra o São Bento, na Vila Bel-
miro. No entanto, a atividade será 
fechada para a imprensa e para o 
torcedor. Já o São Paulo fará um 
jogo-treino contra o São Bento, 
amanhã, às 15h30, no CT da base 
em Cotia. O clube do Morumbi tam-
bém optou pela atividade fechada 
para torcedores.

No sábado (29), o Rubro-negro 

Ferrari busca melhoria 
para o GP da Áustria

A Ferrari segue quebrando a 
cabeça em busca de melhorias 
no carro a fim de conquistar a pri-
meira vitória na temporada 2019 
da Fórmula 1. Depois de promo-
ver algumas mudanças para o 
Grande Prêmio de Paul Ricard, 
na França, a escuderia italiana 
terá novamente novas peças no 
modelo SF90 para a corrida na 
Áustria, realizada no circuito de 
Spielberg, marcado por muitas 
retas e curvas rápidas.

Apesar de todos os problemas 
apresentados nas primeiras oito 
provas do ano, a Ferrari segue 
como vice-líder do Mundial de Cons-
trutores, atrás apenas da Merce-
des. Com 198 pontos, no entanto, 
a equipe italiana está cada vez 
mais distante da primeira colocada, 
dona de 338 pontos.

O GP da Áustria acontece no 
próximo domingo (30), às 14h10.

faz um jogo-treino contra o Madu-
reira, na Gávea, às 11h. A atividade 
será transmitida pelo Fox Sports e 
pelo canal do clube. No mesmo dia 
o Vasco fará um amistoso contra o 
Rio Branco-ES, no estádio Kleber 
Andrade, em Cariacica (ES).

Timão em Maringá
O Corinthians marcou três amis-

tosos para o período. O primeiro 
deles é amanhã (29), contra o 
Botafogo-SP, no estádio Santa 
Cruz, em Ribeirão Preto, no está-
dio Santa Cruz, às 20h, com trans-
missão do SporTV. Na quarta-feira 
(4), o Corinthians vai à Goiânia 
enfrentar o Vila Nova, no Serra 
Dourada, às 21h30. Para finalizar 

Os alunos da academia Juan Jimenez, embar-
cam hoje (28) para Londrina, onde disputarão 
o Campeonato Paranaense de Judô sub 13. 
Os umuaramenses que representarão a Capi-
tal da Amizade, são Maria Eduarda de Lima 
(+60 kg - super pesado), Vitor Gabriel 
Bordignon (+60kg - super pesado), Gabriel 
Shinichi Yabumoto (-52kg - pesado) e João 
Pedro Prenholato (-47kg - meio pesado).
O atleta campeão em sua categoria garante 
uma vaga para o Campeonato Brasileiro de 
Judô sub 13, que acontecerá em agosto 
em Curitiba.

VAGNER Love e Manoel correm ao lado dos companheiros de Corinthians durante treino no CT Joaquim Grava

a sua preparação, a equipe estará 
em Maringá no domingo (7) para 
enfrentar o Londrina, no estádio 
Willie Davids, às 11h.

DANIEL AUGUSTO

DIVULGAÇÃO
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Isabela estão presas, juntas, no galpão. Omar 
maltrata Nair na frente das crianças e diz que o 
lanche que ela fez está ruim. Omar responde 
Ermínio, que se irrita. O garoto manda todos 
embora, inclusive Sabrina, a quem chama de chata. 
Raul estranha a falta de comunicação na mansão 
de Isabela. O médico consegue falar com Regina 
e pede para falar com Marina, mas a vilã inventa 
que ela saiu. Raul diz que está voltando para São 
Paulo, o que deixa Regina preocupada.

TOPÍSSIMA 
Pedro chega até a república e começa a 

brigar com Mão de Vaca, que o encara. O poli-
cial ameaça bater no fi lho, mas é impedido por 
Dagoberto. Maria Flor consola Mão de Vaca. 
Pedro ofende Dagoberto e ameaça os alunos. 
Gabriela defende Carlos. Beatriz desconfi a de 
Rafael. Paulo Roberto chega e diz que vetará 
todo o dinheiro do rapaz. Gabriela diz para Jan-
dira que elas precisam resolver a situação com 
Rafael de uma vez por todas.

JEZABEL 
Raquel fi ca inconformada, sai da taberna e vai 

embora. Raquel percebe que está sendo seguida 
na rua. Um homem corre e alcança Raquel, segu-
rando-a pelo braço. Homem derruba Raquel que 
cai sobre um monte de entulho. Ele a ameaça com 
um punhal. Raquel se debate e chora, tentando 
se desvencilhar. O homem desamarra sua calça e 
deita por cima de Raquel que grita de pavor.

A DONA DO PEDAÇO 
Maria da Paz aceita se casar com Régis. 

Jenifer avisa do roubo na confeitaria. Jô inventa 
uma mentira para Téo. Camilo sugere que Maria 
da Paz demita Jenifer. Evelina pega a arma que 
deu para Maria da Paz. Gladys exige que Régis 
desista de casar com Maria da Paz. Chiclete 
avisa a Evelina que não vai mais voltar para o 
Espírito Santo. Fabiana e Rock fi lmam Otávio 
dando uma joia para Sabrina. Abel compra a 
joia de Sabrina e presenteia Britney. Jô pede 
para Maria da Paz fazer seu vestido de noiva 
com costureiro de Vivi. Vivi pega carona com 
Chiclete. Agno dá aula de boxe para Rock. Jô 
fala para Amadeu que Maria da Paz vai se casar. 
Maria da Paz e Vivi brigam pelo vestido de noiva.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Walter Elias se despede de Nancy, e diz 

que irá fazer uma longa viagem. Mirela volta pra 
casa, e sua família descobre que foi vítima de um 
golpe. Gleyce chora com saudades de Ciro. Zóio 
e Mosquito tem uma surpresa ao abrir o envelope 
com o resgate de Mirela. Poliana decide escrever 
uma carta para se desculpar com João. Hugo e 
Eric escondem o jogo na escola. Luisa e Marcelo 
decidem ajudar Poliana e João a retomarem a 
amizade. Para fazer ciúmes a Marcelo e Luisa, 
Débora e Afonso se aproximam cada vez mais.

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

zinho e se culpa por isso. Dalila ameaça Paul. 
Miguel aceita as exigências de Paul e pega o 
dinheiro com o vilão. Miguel entrega o dinheiro 
a Robson e resgata o menino. Bruno se declara 
para Marie. Paul entrega as promissórias assi-
nadas por Miguel para Dalila. Miguel volta para 
casa com o neto. Almeidinha pede que Arthur-
zinho faça o retrato falado do sequestrador. 
Camila questiona o pai sobre o sequestro do 
sobrinho. Miguel revela a Jamil que está com 
dívidas de jogo e que pode perder todo o seu 
patrimônio.

VERÃO 90
Quinzinho decide seguir com o divórcio, 

quando Dandara afi rma que não abrirá mão 
da carreira. Mercedes convida Andreas para a 
reunião da PopTV. João estranha o excesso 
de gentileza de Quinzão. Mercedes avisa 
aos acionistas que deseja abrir mão do 
controle da PopTV, e indica Andreas para 
cuidar da negociação. Jerônimo fica sur-
preso ao entrar no Baião de Dois e ver 
Quinzão fazendo um brinde a João. Rai-
mundo expulsa Jerônimo de seu restau-
rante. Katiely faz uma proposta romântica 
a Candé. Andreas beija Mercedes. Odélia 
conta a Candé que Jerônimo se encontra 
com Vanessa na pensão. Jerônimo planeja 
prejudicar o irmão com a gravação de Nicole.´

Em “Malhação”, Rita tenta convencer Mari 
a entregar André para a adoção da forma 
correta. Cláudio orienta Mari sobre adoção. 
Nanda pede desculpas a Raíssa. Mari se 
tranquiliza depois de sua conversa com o 
defensor público. Nanda pede que Raíssa 
a ajude a voltar com Camelo. As bandas de 
Camelo e de Dragão são as semifi nalistas do 
festival. Mari se despede de todos na casa de 
Carla. Jaqueline pensa em falar com Vânia 
sobre inserir o nome de César em sua certidão 
de nascimento. Nanda fl agra Camelo e Raíssa 
se beijando. Carla sai com Neide e encontra 
Marco. Jaqueline e Daniel veem Carla e Marco 
conversando numa mesa sozinhos. Marco se 
declara para Carla e dá um ultimato nela. 

Marco se declara para Carla
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Você dará atenção de bom grado aos outros 
e isso vai lhe trazer sorte. Você estará 
em boa forma e canalizará a sua energia 
em excesso de forma construtiva. Faça 
exercício.

Você não fi cará decepcionado com aqueles que 
o rodeiam e festividades estão próximas. Você 
está cada vez mais em forma e fi cará satisfeito 
com seus esforços. Reduza o consumo de doces, 
eles não são a recompensa ideal.

Você prefere colaboração em vez de lutas de 
poder. Suas relações com os outros serão 
muito bem sucedidas. Seria benéfi co assumir 
uma atividade esportiva que irá desenvolver e 
reforçar o seu sistema cardiovascular.

Espere sucesso se trabalha em uma 
empresa grande, lida com meio ambiente 
ou em algo relacionado a qualidade de vida. 
Que tal planejar uma viagem ou passeio com 
o par e casais amigos?

O bom senso vai permitir que você saísse 
de uma situação difícil. Você precisa con-
trolar seus movimentos e seus impulsos 
para evitar estragos. Procure água para 
se descontrair.

Você vai descobrir os lados inesperados das 
pessoas próximas a você. É um dia para 
surpresas. Você está pensando em muitas 
coisas ao mesmo tempo e a sua mente está 
cheia de novas ideias.  

Você vai evitar erros se ouvir os conselhos 
daqueles que o cercam. Esteja aberto para 
suas sugestões. Tenha cuidado para não se 
deixar levar por outras pessoas com as suas 
preocupações.  

Você verá as coisas sob um ângulo mais posi-
tivo e as pessoas próximas a você notarão. 
Isso permitirá que você use seus talentos em 
benefício de todos. Cuidado com ar condicio-
nado, vento e correntes de ar.   

Você vai ser capaz de agir de acordo com seus 
interesses com compostura e efi ciência. É hora 
de entrar em contato com o seu banco. Você 
vai precisar de paz e tranquilidade para recar-
regar suas baterias.

Você precisa fi car longe de sua rotina. Faça 
isso antes de se sentir completamente satu-
rado. Uma sensação de bem-estar interior 
permite-lhe colocar muitas boas ideias em 
perspectiva e a atmosfera calma lhe dará força.

Parece que você está procurando problemas, 
quando a sua necessidade de perfeição é causa 
principal da existência desses problemas. Sua 
energia não conhece limites - nada pode pará-lo! 
Você poderia beber água com mais regularidade.

O clima é construtivo e gratifi cante no aspecto 
emocional e a sorte está com você para o 
estabelecimento de novos contatos. Você está 
desperdiçando tempo demais com assuntos 
triviais e isso o está desgastando.   
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"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Greve tem baixa
adesão no noroeste

Na quinta-feira (27) foi o ter-
ceiro dia de greve dos servidores 
estaduais do Paraná. O movimento 
atinge todo o estado. No entanto, 
na região de Umuarama, a adesão 
dos professores ainda era baixa, 
conforme os dados repassados 
pela diretoria da APP-Sindicato. Ainda 
não há um balanço geral de todo o 
movimento feito pelos professores, 
mas o órgão informou na tarde desta 
quinta uma estatística das escolas e 
cidades da região. Dos dados são de 
que apenas uma escola está com as 
atividades praticamente paralisadas, 
o Colégio Estadual Almirante Taman-
daré, de Cruzeiro do Oeste.

A cidade também possui mais 
um colégio onde 70% de profes-
sores aderiram ao movimento, o 
Colégio Estadual Anchieta. Além de 
Cruzeiro do Oeste, apenas a cidade 
de Francisco Alves está com mais 
de 50% de adesão, somando 60% 
do total de professores do Colégio 
Estadual Vicente Tomazini.

NA CIDADE
Em Umuarama apenas o Colégio 

José Balan possui mais da metade 
de adesão dos professores, com 
80% dos docentes paralisados. Nos 
demais colégios, menos da metade de 
professores aderiram ao movimento.

“Acreditamos que o movimento 
irá crescer nos próximos dias.  A 
greve começou agora e a expectativa 

Atividades
Na sexta-feira (28), os docentes se reunião em frente ao Núcleo Regional da 

Educação de Umuarama, por volta das 7h30, para conversar com o NRE sobre 
orientações de atos legais da greve, como forma de prevenir que qualquer irregu-

laridade seja constatada.
Além disso, no sábado (30) e no domingo (1º) os representantes da categoria 

pretendem conversar com a população a respeito das reivindicações do movi-
mento, a fim de que promovam o esclarecimento das questões que estão em 

jogo. Também no domingo, a direção pretende ir para Curitiba para fazer junto 
com as seções sindicais do estado um balanço da greve no geral.

Veja a lista de 
adesão dos colégios 

e municípios do NRE 
de Umuarama

Alto Paraíso: 50% de adesão dos professores
Alto Piquiri: 30% de adesão dos professores
Altônia: adesão de 2 professores
Cafezal do Sul: não houve registro de adesão
Cruzeiro do Oeste: 1 colégio praticamente 
sem atividades, outro está com 70%  de 
adesão e em outro ainda não há resultados 
pois os professores devem decidir se aderirão 
nos próximos dias
Douradina: não há registro de adesão
Esperança Nova: não há registro de adesão
Francisco Alves: 60% de adesão dos 
professores
Icaraíma: 12 professores paralisaram as 
atividades
Iporã: não há registro de adesão, mas a cate-
goria deve se reunir nos próximos dias para 
decidirem se entrarão ou não no movimento
Ivaté: não há registro de adesão
Maria Helena: não há registro de adesão
Mariluz: não há registro de adesão
Perobal: não há registro de adesão
Nova Olímpia: não há registro de adesão
Pérola – 5 professores aderiram ao 
movimento
São Jorge do Patrocínio: não há registro
Xambrê: não há registro de adesão

é de crescimento. Os professores 
precisam saber que está em jogo a 
garantia dos direitos que estão pre-
vistos por lei, como o pagamento da 
data-base, por exemplo”, diz o Secre-
tário de Assuntos Municipais da APP, 
professor Wilson.

A intenção da diretoria é promo-
ver a disseminação de informações 
a respeito da carreira do servidor, 
que, de acordo com a APP, pode 
estar sendo destruída aos pou-
cos. “Não é questão de brigar por 
aumento de salário, só queremos 
que a reposição da inflação seja 
paga e que nossos direitos sejam 
garantidos”, diz o professor.

Conforme a APP, os trabalhadores 
reivindicam o pagamento de 4,94% 
referente a inflação dos últimos 12 
meses, e a negociação dos atrasados, 
que acumulam em mais de 17%.

“A greve é essencial para lutar-
mos por nossos direitos e está 
prevista na constituição como um 
movimento legal. É através dela 
que poderemos chamar a atenção 
do governo sobre nossas reivindica-
ções e tentar dialogar sobre as nos-
sas situações”, esclarece Wilson. A 
diretoria do Sindicato também afirma 
que cada professor está livre para 
decidir se adere ou não à greve. 
“Os portões dos colégios continuam 
abertos e cabe a cada docente deci-
dir como vai agir”.

Em Umuarama
Colégio Bento Mussurunga: 9% de adesão 
dos professores
Colégio José Balan: 80% de adesão
Colégio Monteiro Lobato: 3% de adesão
Colégio Padre Manuel da Nóbrega: 5% de 
adesão
Colégio Pedro II: 1% de adesão
Escola Durval Seifert: 7% de adesão
Colégio Jardim Cruzeiro: 35% de adesão
Colégio Lovat: 2%, de adesão
Colégio Tiradentes: 50% de adesão
Os demais não tiveram adesão registrada.
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Escaninho eletrônico   
A Unipar está 
constantemente 
buscando inovar para 
oferecer o melhor 
aos seus acadêmicos. 
Exemplo disso é a 
novidade que chegou à 
biblioteca do Câmpus 
3 da Unidade de 
Umuarama. Trata-se de 
um escaninho eletrônico. 
O equipamento é um 
sistema de armários 
disponíveis para guardar 
pertences que promete 
facilitar o acesso dos 
estudantes. Apenas 
com a digital ou uma 
senha de quatro dígitos, 
o sistema libera um 
armário aleatório para 
uso. Ao fechar a porta, 
ela só poderá ser aberta 
novamente com o uso da 
digital ou senha. 

Cursos livres   A 
Unipar de Cascavel 
tem projeto novo para 
os alunos do ensino 
médio, são os cursos 
livres, ofertados para 
atender o interesse de 
qualificação em diversas 
áreas profissionais. Com 
objetivos bem específicos, 
em geral os cursos 
visam o aprimoramento 
profissional, o ingresso 
do jovem no mercado de 
trabalho e a qualificação 
para exercer a profissão 
com competência, 
disciplina e ética. Além 
de quem está iniciando 
no mundo do trabalho, 
também podem se 
inscrever estudantes 
de cursos de graduação 

interessados em ingressar 
nas carreiras em questão. 
As inscrições podem ser 
feitas online, no link: 
http://pos.unipar.br/
cursos-livres/cascavel. 
Mais informações no 
telefone (45) 3321-1300, 
setor da pós-graduação.

Administração   O curso 
da Unipar de Guaíra 
realizou o seu tradicional 
Fórum Pedagógico. 
Neste ano, as discussões 
giraram em torno da 
perspectiva profissional 
do administrador no 
mercado atual, com foco 
nos projetos de ensino 
e extensão, conteúdos 
didáticos e metodologias 
da graduação. Com o 
propósito de estreitar 
a relação do curso e 
acadêmicos, o Fórum 
Pedagógico debateu os 
projetos já realizados e 
os planejamentos futuros 
que o curso pretende 
realizar, na busca pela 
prática empresarial, que 
é a grande dificuldade 
encontrada por alunos da 
área de Administração. 
Um dos convidados 
foi o ex-aluno Lorran 
Divino, que falou sobre 
‘Criatividade leva ao 
sucesso’. Ele deu dicas 
de técnicas de coaching, 
despertando o potencial 
criativo dos acadêmicos. 
Participaram também 
os ex-alunos Najla 
Stelger, Willian Jambersi 
e Mônica Correa, que 
compartilharam seus 
desafios e sucessos na 
carreira.

NOTÍCIAS DA

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

gratuitas
Uma parceria entre o Sebrae/PR, a 
Casa do Empreendedor e a Secre-
taria de Indústria e Comércio de 
Umuarama vai oferecer capacita-
ções gratuitas para microempreen-
dedores individuais (MEIs), donos 
de pequenos negócios e potenciais 
empresários neste segundo semes-
tre.  Os cursos serão disponibiliza-
dos nas áreas de finanças, plano de 
negócios, atendimento e marke-
ting, a partir da próxima terça-feira 
(2). Haverá ainda consultorias nas 
áreas financeira e de marketing 
digital. Os interessados podem se 
inscrever na Casa do Empreende-
dor (Praça Hênio Romagnoli, 3.820) 
ou pelo telefone (44) 3055-4023.

Programa
Segundo a consultora do Sebrae/
PR, Jane Queiroz, o programa de 
capacitações visa a melhorar a 
gestão e a competitividade de 
pequenos negócios. “Os participan-
tes vão aprender a olhar estrategi-
camente para seus negócios para 
estruturar melhor as empresas 
com foco na sua sustentabilidade e 
crescimento”, projeta.  A consultora 
acrescenta que, para quem pensa 
em abrir uma micro ou pequena 
empresa, as capacitações auxiliarão 
desde a formatação da ideia até a 
formalização do negócio.

Conhecimento
O coordenador da Casa do 
Empreendedor de Umuarama, 
Paulo Leon Baraniuk, destaca que a 
informação oferecida por profis-
sionais qualificados faz a diferença. 
“As pessoas estão animadas para 
empreender, mas precisam dar pas-
sos certeiros. Estamos ofertando 
capacitações para oportunizar 
a aquisição de conhecimento a 
todos, sem custo”, comenta Bara-
niuk. O cronograma completo das 
capacitações pode ser consultado 
diretamente na Casa do Empreen-
dedor de Umuarama.
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Artigos jornalísticos
sobre o Meio Ambiente

Orientados pela pro-
fessora Máriam Pereira, 
alunos do 4º ano do curso 
Técnico em Química, inte-
grado ao Ensino Médio, 
do Instituto Federal do 
Paraná (IFPR) elaboraram 
artigos jornalísticos liga-
dos ao meio ambiente.

A ideia da professora 
é implantar nos alunos 
ações interdisciplinares 
e, produzindo ar tigos 
que não apresentam lin-
guagem científica, facili-
tam o acesso à popula-
ção, não se resumindo 
somente ao estudo de 
profissionais ligados às 
áreas técnicas.

Entre os cinco artigos 
produzidos, um deles 
tem o tema “Água Vir-
tual em Processos e 
Produtos”, criado pelos 
alunos Camila da Silva, 
Nathalia Santos, Paulo 
Ignácio e Victor Pianovski. 

Consciência ambiental
De acordo com a professora, os temas estão ligados ao 

desenvolvimento da consciência ambiental ao longo da histó-
ria da humanidade e, apesar de orientar os alunos a produzi-
rem temas com linguagem jornalística, o cunho científico não 
deve ser deixado esquecido. “Procuro também trabalhar com 
enfoque cientifico, realizando pesquisas que vão desde a análise 
da qualidade da água da chuva, dos rios e lagos, com essa turma 
inclusive”, esclarece, ressaltando que, em sala de aula usa como 
metodologia, o acompanhamento do livro “Calendário Ambien-
tal: Uma proposta para educação holística”, que insere conteúdo 

específico. A obra literária é de 2015, e foi escrito por Máriam, 
que passou a usá-lo também como metodologia para a transfe-

rência de conteúdo sobre meio ambiente aos alunos.
Os artigos estarão disponíveis para estudo na página 

virtual do IFPR na próxima segunda-feira 1 de julho.

DIVULGAÇÃO

ALUNOS do 4º ano do IFPR produziram os artigos baseados nas tarefas científicas 
realizadas durante o curso

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0006018-36.2010.8.16.0173

Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Cheque

Valor da Causa: R$ 7.065,53
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): ALEX FRANCISCO SANTANA

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 
A DRA. , MMA. JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DA 2ª VARA CÍVEL DASANDRA LUSTOSA FRANCO
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, através dos autos
nº  de  onde é exequente 0006018-36.2010.8.16.0173 Cumprimento de Sentença Associação Paranaense

 e executado(a)  vem tornar público e de conhecimento geralde Ensino e Cultura Alex Francisco Santana,
de que por este ato procede a  do(a) executado(a)  inscrito(a) noINTIMAÇÃO Alex Francisco Santana,
CPF/CNPJ nº 053.591.159-98  atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze),
dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 7.065,53 (sete mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e três
centavos), sob pena de ser acrescida ao montante da condenação multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC,
no percentual de 10% (dez por cento).
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

Umuarama, 24 de maio de 2019.

Sandra Lustosa Franco
Juíza de Direito Substituta
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PROJUDI - Processo: 0006018-36.2010.8.16.0173 - Ref. mov. 154.1 - Assinado digitalmente por Sandra Lustosa Franco:17596

27/05/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: Edital

“Concepções Ambien-
tais” foi um tema estu-
dado e elaborado por 
Ruan Deniro Xavier, Fer-
nanda Beatriz Sauka, Isa-
bela Ferreira e Geovany 
Brando. Já a “Observân-
cia Programa: problema 
ou solução?”, foi a esco-
lha das alunas Aimê Cor-
deiro, Hellen Macorim, 
Nabille Basso e Vitória 
Sanga. O texto com o 
título “Qual o tamanho 
de sua Pegada” foi pro-
duzido por Ana Policarpo, 
Débora de Oliveira, Gio-
vanna Botin e Maria Fer-
nanda Fiaux Neves e para 
finalizar o artigo denomi-
nado “Você Sabe o que é 
Química Ambiental e Quí-
mica Verde?”, foi criação 
dos alunos Guilherme Fer-
nandes de Souza, Lucas 
Adriano Bessão, Maria 
Das Graças Santos Caus 
e Mariane Cardoso Elias.
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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 

COBALT 1.4 LT ....................... 17/17 ............. PRATA ............ COMPLETO ...............................................................................R$ 46.900,00
COBALT 1.8 ELITE .................. 16/16 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 54.900,00
COBALT 1.8 LTZ ..................... 14/15 ............. BRANCO ......... COMPLETO ...............................................................................R$ 39.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ....... 16/17 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ....... 16/17 ............. PRATA ............ COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ...16/17 ............. VERMELHO ..... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 79.900,00
ONIX 1.0 LT ............................ 17/18 ............. VERMELHO ..... COMPLETO, KM  17.000 ...........................................................R$ 44.900,00
ONIX 1.4 ACTIV ...................... 16/17 ............. VERMELHO ..... COMPLETO ...............................................................................R$ 49.900,00
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
SPIN LT 1.8 AT ....................... 13/14 ............. PRETO ............ COMPLETO, AUT ......................................................................R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 AT ....................... 14/15 ............. PRATA ............ COMPLETO, AUT ......................................................................R$ 44.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ..................... 14/14 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT, 7L .................................................................R$ 39.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ..................... 15/16 ............. PRATA ............ COMPLETO, AUT, 7L .................................................................R$ 53.900,00
TRACKER LT TURBO ............... 17/18 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 79.900,00
VOYAGE 1.0 COMFORTLINE ...14/15 ............. BRANCO ......... COMPLETO ...............................................................................R$ 36.900,00
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Alunos do EJA visitam
à Câmara Municipal

Alunos do Centro de Educação 
Brasileira de Jovens e Adultos 
de Umuarama (Ceebja), fizeram 
uma visita a Câmara Municipal de 
Umuarama. Eles conheceram as 
instalações do Edifício Vereador 
Antonio Milton Siqueira e viram 
de per to como funciona todos 
os depar tamentos que integram 
a estrutura do Poder Legislativo 
do Município, principalmente no 
que diz respeito à tramitação de 
matérias e sessões, bem como 
suas atribuições.

Os alunos fazem parte do EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) e 
alguns deles, voltaram a estudar 
depois de vários anos fora das 
unidades de educação. Os jovens 
estudantes foram recepcionados 
pelo presidente da Câmara, verea-
dor Noel do Pão.

Durante o encontro eles foram 
instruídos de como é o andamento 
de todo o processo que envolve a 
tramitação de um Projeto de Lei, 
até que ele seja transformado em 

Lei Municipal e o texto com suas 
atribuições passe a vigorar no 
âmbito do município, passos que 
devem ser seguidos junto aos cri-
térios jurídicos. No encontro tam-
bém foi delimitada a diferença de 
atribuições do Poder Legislativo e 
do Poder Executivo.

Depois dos anúncios de que o banco 
de leite materno do Hospital Norospar 
estava vazio, começaram as doações e 
o Corpo de bombeiros recolheu dez 
potes de doadoras de Umuarama. 
Ontem (27) foi feita a entrega dos 
potes para o banco de leite do hospital 
Norospar, em Umuarama. O estoque 
estava zerado, segundo a coordenação 
e a quantidade de leite recolhido 
até àquela tarde, é suficiente para 
amamentar os bebês da UTI Neo 
Natal por uma semana. Antes de ser 
dado aos bebês, o leite humano será 
pasteurizado em Cascavel.

ALUNOS do sistema EJA conheceram a 
estrutura da Câmara Municipal

DIVULGAÇÃO
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