
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da JMK da Assembleia Legislativa aprovou ontem (9) o 
pedido de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico das 20 maiores prestadoras de serviços 
para a empresa responsável por gerenciar a frota de veículos do Governo do Paraná. Os parlamen-

tares também requisitaram à Junta Comercial do Paraná cópias dos contratos das oficinas que 
mais receberam valores da JMK desde o início do contrato, em janeiro de 2015.

CPI da JMK pede quebra
de sigilos de 20 oficinas
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Polícia Civil começa a 
investigar disparo de 
arma de fogo contra carro 
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Invasão
na Alep

Servidores ocuparam na terça 
(9) as galerias do plenário da 
Assembleia Legislativa (Alep) 
em Curitiba. Cerca de 10 mil 

manifestantes, boa parte vinda 
do interior do PR em caravanas 

organizadas por sindicatos, 
protestava por reajuste nos 

salários congelados há 3 
anos. A sessão foi suspensa 
temporariamente. No início 

da noite o presidente da Alep, 
Ademar Traiano (PSDB), tentava 

se reunir com representantes 
que prometiam permanecer na 

Assembleia até que uma nova 
proposta fosse apresentada. Pág. 8

DIVULGAÇÃO

Ações do CREAS 
conscientizaram a 
população sobre violência 
contra a pessoa idosa

PÁGINA

12
Afsu recebe o Foz 
Cataratas e luta para 
manter sequência de 
vitórias no Futsal 

PÁGINA

14

,10/07/2019
Edição 2374 - Ano VIII

UMUARAMA



02  RADAR TRIBUNA HOJE NEWS, 10 DE JULHO DE 2019

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.

02 07 11 13 25 27 28 
concurso: 0173

02 14 32 40 44 46

concurso: 1958
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião
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06 24 30 40 44 49

01 08 29 30 31 36 79Carlos Guimar é especialista em segurança pública e privada 

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
09/07 - 07h56

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quarta

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
01/08 - 00h12


20 7 


23 12

Quarta




17 6 


21 8

QuintaQuinta

Cheia
16/07 - 18h39

SolSol SolSol

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
180 dias de apreensão. Poderia ser nome de fi lme, mas é o tempo 

que já correu contra a efetividade dos rumos da segurança pública no 
Brasil. A expectativa era grande a pensar que a temática de segurança 
foi a plataforma prioritária da campanha eleitoral do atual governo 
federal. O agravante se torna maior quando parte do staff deste governo 
vem das fi leiras militares. É inacreditável todo esse marasmo.

Só nos restar criar a famosa dualidade entre expectativa versus 
a realidade. Sei que não é tarefa fácil. São inúmeras as ações para  
colocar ordem na casa. Implantar nova cultura, trazer base sólida para 
aplicabilidade duradoura, tirar atrasos de outros governos, desmitifi -
car assuntos enraizados (talvez desde a colonização), retrabalhar em 
temas presos a leis já aprovadas e atuar fora de uma base old school 
política ainda remanescente.

Entretanto, parece que não há clara ideia dos dirigentes de que 
tudo o que atenta contra a vida da população é de caráter urgente.

Por vezes, o pouco que ouvimos nos remete a um passado recente 
dos discursos de campanha. O tempo hábil é gasto para travar guerras 
ideológicas. Enquanto isso, a violência cresce, amedronta as cidades.

Nós, brasileiros, sentimos falta de comunicação direta e de fácil 
entendimento como resoluções primárias para o problema da segu-
rança. Precisamos de ações práticas e com resultados visíveis. O 
problema já é conhecido e difi cilmente será erradicado de imediato, 
mas é preciso começar. O que ainda se espera de forma imediata são 
ações de choque para o controle nas fronteiras por terra, água e ar; 
bloqueio nos presídios e se ter o ciclo completo da polícia.

Quebramos a logística do crime não deixando passar pelas fron-
teiras armas (força e fonte de renda) e drogas (fonte de renda); retira-
mos os canais de comunicação e, por consequência, desnorteamos 
os sentidos dos porta vozes do crime (cabeças pensantes) discipli-
nando presídios; fortalecemos as linhas táticas da segurança pública 
(inteligência e ataques coordenados), vamos ao menos tirar de forma 
imediata os excessos e desta maneira abrir caminho para junto com 
projetos e leis coerentes - leia-se modernas e justas - alcançar o que 
precisamos para os próximos 180 dias não serem tão catastrófi cos 
quando os que se fi ndam.

180 dias de solidão na segurança 
pública brasileira

 

Ex-diretor de Política Monetária do Banco Central, 
Rodrigo Azevedo atua hoje na iniciativa privada 

e explica que, se os juros norte-americanos forem 
reduzidos, pode haver aumento da liquidez mun-
dial no segundo semestre e o Brasil pode se beneficiar desse 

cenário, se já tiver aprovado a reforma da Previdência e 
sinalizar sobre uma nova agenda pró-ambiente de negócios.

“As 
estrelas 
podem 

voltar a se 
alinhar para 

o governo 
brasileiro.”
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CPI da JMK
A ex-secretária estadual da Administração e Previdência 
Marcia Carla Pereira Ribeiro foi ouvida ontem pela Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da JMK da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). Ela ocupou o cargo entre 
novembro de 2016 e junho de 2017. Na sexta reunião da 
CPI também está programada a oitiva de Lucas Augusto 
Ribeiro Caetano, ex diretor do Departamento de Gestão do 
Transporte Oficial (Deto) de fevereiro a abril de 2015. (Mais 
informações na página 06)

LDO aprovada
Entre as proposições 

aprovadas, que haviam 
sido apresentadas nas 
três sessões plenárias 
da Alep na segunda-feira 
(8), está a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício 
financeiro de 2020, que 
foi aprovada em reda-
ção final. A proposta 
agora segue para san-
ção, ou veto, do gover-
nador Ratinho Jr (PSD). 
O projeto de lei de auto-
ria do Poder Executivo 
passou na forma de um 
substitutivo geral elabo-
rado pela Comissão de 
Orçamento da Alep, que 
prevê para o exercício 
de 2020 receitas corren-
tes de R$ 57,6 bilhões 
e uma receita liquida 
de R$ 55,8 bilhões. Os 
deputados paranaenses 
apresentaram 85 emen-
das ao projeto. Do total, 
60 delas foram acata-
das pelo relatório apre-
sentado e 25 rejeitadas.

O  tex to  também 
garante a possibilidade 
de o Poder Executivo 
acrescentar aos cofres 
públicos mais de R$ 
200 milhões. Na prática, 
o substitutivo permite 
direcionar recursos do 
Fundo de Par ticipação 
dos Estados (FPE), que 
poderiam ser destinados 
ao Judiciário, Legislativo 
e Ministério Público, ao 
governo do Estado.

ECONOMIA
A economia se dará 

em duas frentes. Uma 
delas é repassar aos 

Poderes responsabili-
dades financeiras que 
vem sendo arcadas pelo 
Governo do Estado. Em 
2019, o pagamento 
das pensões do Tribu-
nal de Justiça vai cus-
tar R$ 25,2 milhões e 
do Ministério Público 
de R$ 8,1 milhões, os 
dois que têm os maio-
res orçamentos. Estes 
valores deixarão de sair 
dos cofres do Estado 
e poderão ser utiliza-
dos pelo Executivo em 
outras demandas. Além 
do pagamento das pen-
sões, a proposta da 
Comissão de Orçamento 
também prevê que o 
Governo do Estado dei-
xará de pagar as custas 
processuais judiciais e 
extrajudiciais (Funrejus) 
ao TJ, hoje calculadas 
em R$ 17 milhões. 

O maior cor te, de 
acordo com o projeto, 
está na segunda frente, 
que fixa um limite para 
o repasse aos Poderes 
e órgãos. Ao contrário 
do que ocorre todos os 
anos, a diferença entre a 
previsão da Secretaria da 
Fazenda para a arrecada-
ção em 2020 e o que for 
efetivamente arrecadado 
não será repassada aos 
Poderes. No orçamento 
de 2019 este valor alcan-
çará R$ 150 milhões. 
Com as duas frentes, 
segundo o substitutivo, a 
economia para os cofres 
públicos totaliza R$ 200 
milhões com base nos 
dados de 2019.

TJ-PR
Assinado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-
PR), o projeto de lei que extingue Varas Judiciais do Foro 
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba e 
cria cargos de juiz de direito substituto e de provimento em 
comissão de assessoramento. O texto também passou em 
redação final durante a sessão extraordinária e agora segue 
para sanção, ou veto, do Poder Executivo.

Pedágio
O deputado Anibelli Neto (MDB), apresentou um 
projeto que obriga concessionárias de pedágio 
do estado a divulgar em suas praças de cobranças 
o cronograma de obras previstas no contrato de 
concessão. O texto avançou em terceira votação na 
sessão da segunda-feira. A proposta determina que 
as empresas serão obrigadas a afixar nos postos de 
pedágio um informativo contendo o cronograma.

Supermercados
Um projeto de lei que 
obriga supermercados 
do Paraná a higienizar 
carrinhos e cestas de 
compras, foi aprovado 
em redação e também 
segue para sanção, ou 
veto, do Poder Executivo. 
A proposta determina que 
carrinhos de compras, 
cestas, embalagens 
ou qualquer outro 
equipamento reutilizável 
colocado à disposição dos 
consumidores durante 
a realização de suas 
compras deverão ser 
higienizados, no mínimo, 
a cada 15 dias.

Higienização 
antisséptica
O procedimento de 
higienização deverá ser 
realizado com produto 
antisséptico, especialmente 
nos locais destinados 
ao contato manual dos 
consumidores. Estarão 
submetidos à legislação 
os supermercados e 
estabelecimentos que 
possuam três ou mais 
caixas registradoras. Os 
estabelecimentos que 
descumprirem a lei estarão 
sujeitos à multa, além de 
outras sanções legalmente 
previstas no Código de Defesa 
do Consumidor.
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Não gostei
O ministro Edson 
Fachin (STF) disse no 
Paraná que “juízes 
também cometem 
ilícitos e devem ser 
punidos”. A fala 
confirmou rumor 
que Fachin não 
gostou da forma como foi citado em diálogos 
entre procuradores da Lava Jato. Segundo o 
Intercept, investigadores exclamaram: “Aha, 
uhu, o Fachin é nosso”.

Corrupto e incompetente
O senador Alvaro Dias (Pode) acusou 
o PT de ter governado o país de forma 
corrupta e incompetente. Ele lembrou que 
sempre desmentiu os resultados positivos 
anunciados pelos governos petistas. “E eu 
dizia: que espetáculo do crescimento é 
esse se o país cresce mais, apenas, do que 
o Haiti, onde mora a pobreza, a miséria, o 
infortúnio e a guerra”. O senador também 
criticou a paralisação de 127 das 663 
obras do PAC. Muitas dessas obras foram 
paralisadas, diz Alvaro Dias, por terem 
sido superfaturadas.

Famílias com dívidas
O aumento de famílias endividadas subiu pelo 
sexto mês consecutivo, atingindo o maior 
nível desde julho de 2013, segundo pesquisa 
da Confederação Nacional do Comércio. 
Em contrapartida, diminuiu o número de 
famílias com contas ou dívidas em atraso. O 
endividamento cresceu 0,6% em junho em 
relação a maio, e na comparação anual - com 
junho de 2018 -, o aumento foi de 5,4%. 
Apesar do aumento do endividamento, que 
chegou a 64%, a pesquisa identificou uma 
queda no número de famílias com dívidas 
ou contas em atraso, tanto na comparação 
mensal quanto na anual.

Femoclam
A Femoclam (Federação das Associações 
de Moradores de Curitiba e Região 

Metropolitana) foi homenageada em 
sessão na Assembleia Legislativa pelos 33 
anos completados pela entidade. Hoje, 
a federação tem duas mil associações de 
moradores e clubes de mães filiadas. E além 
de promover e contribuir para a formação e 
o desenvolvimento da vida comunitária dos 
moradores, luta por políticas habitacionais, 
políticas salariais mais justas, por qualidade 
de vida e justiça social.  

Desconto integral
O senador Acir Gurgacz (PDT-RO) defendeu 
projeto de lei que estende para 24 horas 
o desconto nas tarifas de energia elétrica 
para o bombeamento de água na irrigação 
da agricultura familiar. Atualmente, o 
desconto é dado entre 21h30 e 6h, o que, 
na visão de Gurgacz, gera prejuízos ao 
pequeno produtor. “Principalmente porque 
eles têm de pagar adicional noturno para 
funcionários que monitoram esse sistema 
ou eles mesmos terem de trabalhar um 
turno adicional”.

Pedido de cassação
Na semana passada, um morador de Pato 
Branco protocolou na Câmara Municipal, 
pedido de cassação do mandato do vereador 
Marco Pozza (PSD). No pedido, o morador 
aponta falta de decoro parlamentar, 
condenação judicial em trânsito e julgado, 
comportamento vexatório e indigno que 
“comprometem a dignidade do poder 
legislativo”. O vereador teria sido preso e 
responde por diversos processos criminais 
na Justiça.
 

Cassação II
Entre os processos, Pozza foi indiciado nos 
desdobramentos Operação Hígia, deflagrada 
em 2017 em Pato Branco. O vereador e um 
empresário foram indiciados por crimes 
como fraude em licitações e corrupção 
passiva. Quanto ao pedido de cassação, o 
presidente da Câmara, Vilmar Maccari (PDT) 
disse que a documentação foi encaminhada 
ao departamento jurídico do legislativo para 
apreciação e encaminhamentos.

Vista nos tribunais
“A PEC corrige algo que acontece hoje 
em nosso país e que ninguém admite 
mais. Nos nossos dias, uma lei pode 
ser aprovada por 513 deputados, 81 
senadores, sancionada pelo presidente; 
e, simplesmente com uma ação direta 
de inconstitucionalidade, um único 
ministro do STF pode declarar essa lei 
inconstitucional e ela ficar por prazo 
indefinido sem solução. E também 
para corrigir os prazos eternos dos 
pedidos de vistas que se tornam uma 
verdadeira decisão” - do senador 
Oriovisto Guimarães (Pode), autor da 
PEC que disciplina pedidos de vista nos 
tribunais e dispõe sobre a declaração de 
inconstitucionalidade e a concessão de 
cautelares por tribunais.

Banco de Projetos
É esperado para os próximos dias, o 
lançamento pelo governador Ratinho Junior 
do Banco de Projetos - programa que prevê 
R$ 300 milhões para obras de infraestrutura 
no Paraná, a maioria rodoviárias.

Refugiados
A situação dos refugiados no Brasil será 
debatida nas comissões no Senado. O 
comitê nacional dos refugiados aponta 
que 33.866 pessoas solicitaram o 
reconhecimento como refugiados em 
2017 - a maioria venezuelanos, com 
17.865 solicitações. O senador Flávio 
Arns (Rede), autor do requerimento, 
destacou a importância da discussão 
sobre os refugiados que são perseguidos 
países por raça, religião, opinião política, 
entre outros motivos. “Num país cuja 
Constituição prestigia a solidariedade 
entre os povos e o princípio da dignidade 
da pessoa humana, discutir esse 
importante tema é fundamental para se 
entender o cenário atual dos refugiados 
e alinhar ideias e soluções tendentes a 
ajudar as pessoas”, defende.

Defensoria
Os deputados Ademar Traiano (PSDB) e 
Luiz Claudio Romanelli (PSB) - presidente 
e 1º secretário da Assembleia Legislativa 
- assinaram convênio com a Defensoria 
Pública do Paraná para instalação de 
unidade do órgão no legislativo já no 
segundo semestre deste ano. Uma parte 
do quadro dos advogados da Assembleia 
ficarão à disposição para o atendimento 
integral e gratuito à população carente.
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Previdência destrava
Além da liberação de emendas, as 
negociações por votos pela aprovação 
da reforma da Previdência passaram 
pelo compromisso do Palácio do 
Planalto e ministros do Governo de, 
no segundo semestre, acelerar as 
demandas dos deputados que estão 
encalhadas nos ministérios. São 
muitas as queixas de parlamentares 
alinhados ao presidente Jair Bolsonaro 
sobre a dificuldade de acesso às pastas 
e a burocracia que enfrentam para 
conseguir a liberação de recursos e 
atender suas bases eleitorais. 

Novos tempos 1
Aos deputados com os quais 
despachou nos últimos dias, Bolsonaro 
disse que, com a mudança na 
articulação do Palácio, os “desgastes” 
serão superados. 

Novos tempos 2
Chamou a atenção numa praça de 
Londrina, há dias, o protesto miúdo 
de cinco pessoas na campanha “Lula 
Livre”. Dois deles eram o ex-ministro 
Gilberto Carvalho e o ex-deputado 
presidiário André Vargas.

Herói do divórcio
O presidente Bolsonaro assinou a 
Lei 13.852, que o ex-senador Nelson 
Carneiro no Livro dos Heróis e 
Heroínas da Pátria. Não fosse ele em 
1977, o Brasil não teria instituído a 
Lei do Divórcio, que facilita a vida de 
milhões de pessoas há décadas.

Moro educador
Antes de tirar licença, o ministro da 
Justiça, Sérgio Moro - um mistério 
por que ele, e não o ministro da 
Educação, Abraham Weintraub -, 
assinou a Lei 13.856, que cria a 

Universidade Federal do Norte do 
Tocantins, na capital Palmas.

Estudem, garotada
A UFNT terá sede em Araguaína. Haverá 
também campi de Xambioá e Guaraí. 
Todos eles vinculados ao Ministério da 
Educação. A boa notícia é para a turma 
que não precisa mais pegar estrada 
para Palmas. A ruim é para o MEC, com 
protagonismo do MJ. 

Mais um
O deputado federal Felipe Carreras (PE) 
corre risco de ser o segundo filiado a 
ser expulso do PSB. O primeiro foi o 
senador Jorge Kajuru (GO). O partido 
fechou questão contra a reforma da 
Previdência. E Carreras já dissera que 
votaria a favor do Governo. 

Pista livre
Caso saia do PSB, Carreras abre 
caminho para o filho do saudoso 
Eduardo Campos, o também federal 
João Campos, ser alçado candidato a 
prefeito do Recife.

Coldre e apito
A se confirmar que um delegado será 
presidente da Funai, como ventila-se 
na Esplanada, os apitos dos indígenas 
soarão alto. Exonerado na última gestão 
de Franklinberg de Freias - o general que 
caiu por pressão da bancada ruralista - o 
policial não é benquisto nas etnias.

Da UTI
A linha de crédito no BNDES idealizada 
pelo ex-presidente Joaquim Levy 
para os hospitais das Santas Casas, 
que poderá salvá-las dos rombos 
bilionários Brasil afora, vem a calhar 
com uma promessa do ministro da 
Saúde, Luiz Mandetta, para os colegas 
da Câmara. Dezenas de deputados 

que apadrinharam Mandetta no 
cargo são padrinhos das Santas 
Casas, para onde destinam dezenas 
de milhões, por ano, em emendas. 

Novela real
Veja como, nesse embate da reforma 
da Previdência por manutenção de 
direitos, “os fins justificam os meios” 
na sobrevivência das categorias. Um 
grupo de servidores em protesto na 
Câmara ovacionou o deputado José 
Guimarães (PT-CE). É do jogo. Mas 
confrontados por uma mulher sobre a 
lembrança de que era o deputado cujo 
assessor foi flagrado com os dólares 
na cueca, anos atrás, o grupo soltou, 
com sorriso amarelo: “Mas agora ele 
defende nossos interesses”.  

Souza na Bienal
Um dos mais renomados escritores 
do Amazonas vai marcar presença 
na Bienal do Livro do Rio de Janeiro 
em lugar nobre - e merecido. Márcio 
Souza, autor de “Amazônia Indígena” 
(Record) entre outros clássicos (que 
inspiraram filme e minissérie), dividirá 
mesa com Larry Rohter, autor da 
biografia de Marechal Rondon, no Café 
Literário. A dupla terá companhia de 
Mànya Millen e Sérgio Abranches.

Rohter voltou
Aliás, lembram do Rohter? Era 
correspondente do NY Times e 
foi expulso do Brasil pelo então 
presidente Lula da Silva, porque 
sugeriu em reportagem que ele 
gostava de beber. Hoje, Lula, com 
certeza, não bebe. 
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CPI da JMK pede quebra
de sigilos de 20 oficinas

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da JMK da Assem-
bleia Legislativa aprovou, na terça-
-feira (9), o pedido de quebra dos 
sigilos bancário, fiscal e telefônico 
das 20 maiores prestadoras de 
serviços para a empresa responsá-
vel por gerenciar a frota de veículos 
do Governo do Paraná. Em outro 
requerimento aprovado na sexta 
reunião da CPI, os parlamentares 
requisitaram à Junta Comercial do 
Paraná cópias dos contratos des-
tas oficinas que mais receberam 
valores da JMK desde o início do 
contrato, em janeiro de 2015.

Relatório da Polícia Civil iden-
tifica que 96% dos orçamentos 
eram direcionados para um grupo 
pequeno das cerca de 1,2 mil 
oficinas credenciadas pela JMK. 
“Aguardamos as medidas judi-
ciais cabíveis para termos acesso 
às movimentações financeiras e 
à composição societária destas 
empresas”, destacou o presi-
dente da CPI, deputado estadual 
Soldado Fruet (PROS). “Já temos 
indícios de várias irregularidades 
neste contrato e, na conclusão 
da CPI, vamos pedir que todos 
os envolvidos no esquema sejam 

DETO
Diretor do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (DETO) de 

fevereiro a abril de 2015, o segundo interrogado foi o engenheiro automo-
tivo Lucas Augusto Ribeiro Caetano. Com experiência profissional na Volvo 
e Bosch, ele relatou que foi indicado pela ex-secretária da Administração 

Dinorah Nogara para compor uma equipe técnica responsável por projetos 
financiados pelo Banco Mundial.

Contou que assumiu temporariamente o cargo, mas permaneceu na SEAP 
por quatro anos. Segundo Lucas, no período em que foi diretor o contrato com 

a JMK estava em fase de implantação. O ex-diretor confirmou ter se reunido 
com representantes da JMK, entre eles o sócio oculto Aldo Marchini.

Mais oitivas
Hoje (quarta-feira (10), às 9h, a 
CPI da JMK ouve o ex-secretário da 
Administração e Previdência Fer-
nando Ghignone, e outro ex-diretor 
do DETO, Cesar Ribeiro Ferreira.

responsabilizados”, afirmou.
OITIVA

A primeira oitiva do dia foi com 
a ex-secretária da Administração e 
Previdência Marcia Carla Pereira 
Ribeiro, que esteve à frente da 
pasta entre junho e novembro de 
2016, após ter sido diretora-geral 
do antecessor, Reinhold Stepha-
nes. Disse que foi procuradora do 
Estado por 30 anos e que sua indi-
cação ao cargo foi técnica.

Sobre o único aditivo assinado 
em sua gestão, Marcia Carla expli-
cou que teve o objetivo de melhorar 
o controle dos veículos parados à 
espera de conserto. “Esse sistema 

não constava do contrato original. 
Após o aditivo, a morosidade caiu 
de 45 para 10 dias”, citou. Mar-
cia Carla negou ter participado de 
reuniões com representantes da 
JMK. “Só tive um contato visual 
com o Aldo (apontado pela Polícia 
Civil como sócio oculto da JMK) 
enquanto ele esperava uma reu-
nião no DETO”, respondeu.

FALHAS NO CONTRATO
Questionada sobre falhas no 

contrato, a ex-secretária informou 
que chegou a preparar o termo de 
referência para o lançamento de 
uma nova licitação com critérios 
diferentes de verificação de preços. 
“Deixei o modelo pronto para uma 
nova licitação, que não foi lançada, 
pois não podia rescindir o contrato 
sem enorme prejuízo ao Estado”, 
alegou Marcia Carla.

PARLAMENTARES requisitaram cópias dos contratos das oficinas que mais receberam valores da JMK 
desde o início do contrato

JAIME S. MARTINS
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Bolsonaro libera R$ 2,4 bi 
em emendas parlamentares

O Governo Bolsonaro liberou 
R$ 1,13 bilhão em emendas 
parlamentares voltadas para a 
área da saúde. A decisão está 
formalizada em 37 por tarias 
editadas na segunda-feira (8) à 
noite em duas edições extraor-
dinárias do DOU (Diário Oficial 
da União) publicadas com data 
da segunda-feira, às vésperas 
do início da votação da reforma 
da Previdência.

A l iberação dos recursos 

ocorre na semana em que o 
governo trabalha na conquista 
de votos de deputados pela 
aprovação da reforma da Previ-
dência na Câmara. O processo 
de votação da proposta começou 
nessa terça-feira e se estender 
até o fim da semana.

Levantamento da ONG Contas 
Aber tas, divulgado pelo jornal O 
Globo, mostra que, nos primeiros 
cinco dias de julho, o governo 
empenhou R$ 2,5 bilhões de 

emendas parlamentares. A repor-
tagem não detalha se nesse 
montante está incluído o valor 
da liberação da saúde.

As por tarias indicam muni-
cípios de vários estados que 
estão habilitados a receber os 
recursos das emendas, que, 
segundo o ato, serão aplicados 
para “incremento temporário do 
Limite Financeiro da Assistên-
cia de Média e Alta Complexi-
dade (MAC)”.

Percentual de famílias endividadas aumenta

Rogério Marinho, secretário espe-
cial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, informou 
que o governo trabalha para “simpli-
ficar” o eSocial (Sistema de Escritu-
ração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas). Para 
ele, há “excesso de detalhamento” 
na alimentação de informações”.

Segundo ele, em janeiro de 
2020 serão implementados dois 

O percentual de famílias endivi-
dadas aumentou pelo sexto mês 
consecutivo no País. Em junho de 
2019, o endividamento subiu 0,6 
ponto percentual em relação a maio. 
A taxa faz parte da Peic (Pesquisa 
de Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor), da CNC (Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo). Foi o 
maior registro de endividamento 
mensal desde julho de 2013.

Em relação a junho de 2018, 
o aumento foi de 5,4 pontos per-
centuais. Apesar do crescimento 
do endividamento das famílias, 
que chegou a 64,0%, a Peic iden-
tificou uma queda no número de 
famílias com dívidas ou contas em 
atraso, tanto na comparação men-
sal quanto na anual.

O índice das famílias que 
declararam à pesquisa não ter 
condições de pagar as suas 

dívidas ficou em 9,5%, pratica-
mente estável em relação ao 
mesmo mês de 2018, 9,4%.

Segundo a pesquisa, 32,1% 
das famílias entrevistadas ficam 
endividadas por mais de um ano. 
Enquanto 24,7% acumulam dívi-
das por até três meses. Em junho 
de 2019, 21,1% delas afirmaram 
ter mais da metade de sua renda 
mensal comprometida para paga-
mento de dívidas.

Governo anuncia mudanças no eSocial
novos sistemas. Um para grandes 
e médias empresas, “já simplifi-
cado e desburocratizado”; e outro 
para pequenas e microempresas, 
“ainda mais simplificado”. A ini-
ciativa afetará o uso do eSocial 
para empregados domésticos. “A 
ideia é também simplificar para o 
empregador individual”

“O fato de ser dois sistemas 
não quer dizer que vai aumentar 

a complexidade. Serão dois sis-
temas bem mais simples”, pro-
mete o secretário. 

Conforme Marinho, os novos 
sistemas não incluirão informações 
tributárias. “A ideia é que a Receita 
Federal disponibilize a partir de 
janeiro [de 2020] um sistema pró-
prio diferenciada e também simplifi-
cado. E que remanesça no sistema 
a área de trabalho e de previdência”.
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Invasão na Assembleia
Centenas de servidores ocupa-

ram na tarde da terça-feira (9) as 
galerias do plenário da Assembleia 
Legislativa em Curitiba. A catego-
ria, em greve há 15 dias, realizou 
um ato com cerca de 10 mil pes-
soas, boa parte vinda do Interior do 
Estado em caravanas organizadas 
por sindicatos. Em protesto por 
reajuste nos salários congelados 
há 3 anos, os servidores passaram 
entoar gritos contra o secretário 
Renato Feder, da Educação. 

A ocupação ocorreu logo após 
discurso do deputado Ricardo 
Arruda (PSL), que defendeu a pro-
posta do governo, de reposição de 
5,09% parcelado até 2022. 

O presidente da Assembleia, 
deputado Ademar Traiano (PSDB), 
chegou a suspender a sessão 
temporariamente, após servido-
res forçarem as por tas do ple-
nário, quando já era o deputado 
Tadeu Veneri (PT) quem discur-
sava na tribuna. A sessão foi 
retomada quando os servidores 
se acomodaram nas galerias, 
mas a sessão foi ‘acelerada’ para 
em seguida ser encerrada com as 
votações da ordem do dia, aca-
bando por volta às 16h35.

Todas os acessos ao plenário 
foram fechados, e os deputados e 
funcionários da Assembleia ficaram 
impedidos de sair.

Negociações
O líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri, do PSD, afir-

mou que a retirada do regime de urgência da votação da proposta de reajuste 
sinaliza para novas mudanças na proposta. A repercussão negativa do projeto 
na Assembleia Legislativa, incluindo na base do próprio governo e parlamen-
tares da chamada ‘bancada da bala’, que representam policiais civis e milita-

res, levou o Executivo a retomar as conversas. 
Diante da nova negociação e a decisão do governo de retirar o regime de 

urgência, o presidente da Assembleia, Ademar Traiano, disse que a votação 
da proposta será adiada para agosto, depois do recesso parlamentar de julho. 

Segundo Traiano, os deputados vão encerrar as votações nesta semana.

Após provocar uma reação de 
servidores, o deputado Ricardo 
Arruda saiu antes da invasão. Os 
demais deputados permaneceram 
ilhados no plenário. Após o fim 
da sessão, conseguiram deixar o 
local normalmente.

Mesmo com a saída dos depu-
tados do plenário, servidores gri-
tavam “sem a data base da Alep 
ninguém sai”. 

Seguranças expulsaram pro-
fissionais da imprensa registra-
vam a situação. “Eu trabalho 
desde 1994 na Assembleia e 
nunca vi expulsarem jornalis-
tas. Os fotógrafos estão apenas 
registrando e fazendo o trabalho 
deles”, discutia um repórter com 
um dos seguranças. Sem a pre-
sença da imprensa, os servidores 

permaneceram nas galerias.
A sessão da quarta-feira (10) 

está marcada para às 9h e é para 
ser a última antes do recesso 
parlamentar. 

PROPOSTAS 
Na semana passada, o gover-

nador Ratinho Jr (PSD) apresentou 
proposta de reajuste de 5,09% par-
celado até 2022, com pagamento 
de 0,5% a partir de outubro deste 
ano; 1,5% a partir de março de 
2020; 1,5% a partir de janeiro de 
2021 e 1,5% a partir de janeiro de 
2022. As duas últimas parcelas, 
porém, ficariam condicionadas ao 
crescimento da receita do Estado 
em relação ao ano anterior em 
6,5% e 7%, respectivamente.

Ontem, o governo apresentou 
nova proposta, com pagamento 
de reposição de 2% em janeiro 
de 2020 e o restante parcelado 
até 2022 de acordo com o cro-
nograma original. O Fórum das 
Entidades Sindicais (FES/PR) 
manteve a posição de defender o 
reajuste imediato de 4,94%, refe-
rente à inflação de abril de 2018 
a maio de 2019, mas sinalizou 
que pode aceitar o parcelamento, 
desde que os 2% sejam pagos 
ainda este ano, em outubro. 

SERVIDORES ocuparam a Assembleia e deixaram deputados ilhados

APP SINDICATO
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Novos conselheiros
na Assistência Social

Na última semana de junho 
foi realizada na Secretaria Execu-
tiva dos Conselhos a assembleia 
de eleição dos representantes 
da sociedade civil do Conselho 
Municipal de Assistência Social, 
que terão mandato de 2019 a 
2021. A votação ocorreu na tarde 
do dia 28/06, sendo eleitos os 
conselheiros titulares e suplen-
tes representantes de Entidades 
e Organizações de Assistência 
Social, Trabalhadores do Setor e 
Usuários da Assistência Social.

Já os representantes gover-
namentais serão indicados pelo 
Executivo Municipal e todos os 
conselheiros (governamentais 
e representantes da sociedade 
civil eleitos) serão referendados 
durante a XI Conferência Munici-
pal de Assistência Social, marcada 
para 30 de agosto no Centro Cultu-
ral Vera Schubert.

Os representantes das entida-
des e organizações de Assistên-
cia Social eleitos como titulares 
foram: Fernando Gustavo Mon-
teiro Friedrichsen (Abrigo Tia Lili), 
Elidiamara Simões Nunes (Apae), 
Roseni de Moraes Carvalho (Asso-
ciação dos Clubes de Mães de 
Umuarama) e Andréia Lupepsa de 
Almeida (Apromo). Já os suplen-
tes serão Alisson Rodrigo Dias 
Rocha (Casa da Sopa Dr. Leopol-
dino), Roselene de Souza (Asso-
ciação Vida e Solidariedade do 
Parque Industrial), Annie Cristiny 
Lopes Araújo de Lima (Aram) e 
Milene Aparecida da Silva Fidelis 
(Projeto Amor é Ação).

Os representantes de usuários 
e as organizações dos usuários da 
Assistência Social eleitos foram 
Alexan Carlos de Goes (Casa da 
Sopa Dr. Leopoldino), Léia Araújo 
Alves e Idalice Moreira de Freitas 

(Associação dos Clubes de Mães) 
e Percilia da Silva (Ser viço de 
Convivência e For talecimento de 
Vínculos para Idosos), enquanto 
os suplentes serão Paulo Roberto 
Nunes Silveira (Casa da Sopa Dr. 
Leopoldino) e José Gomes da 
Cruz Filho (Serviço de Convivên-
cia e For talecimento de Vínculos 
para Idosos).

Por fim, os representantes titu-
lares dos trabalhadores do setor 
serão Natanne Oliva Roman Miiller 
(NUCRESS), Everson da Silva Bia-
zon (OAB), Rosemeri Berta Szezer-
batz Augusto (NUCRESS) e Bruna 
Danielli Zanolo (Conselho Regio-
nal de Psicologia), tendo como 
suplentes Ariane Brito da Silva 
(NUCRESS), Maria Luiza Soares 
Cardoso (OAB), Danúbia Albertini 
Balbino Félix (NUCRESS) e Izabela 
Caroline Rodrigues Bilha (Conselho 
Regional de Psicologia).

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 0,63 4,40 6,04

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: 4ª parcela
vence em 31/07, com juros Selic de 2,01%.

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

7/6 a 7/7 0,5000 0,3715 0,0000
8/6 a 8/7 0,5000 0,3715 0,0000
9/6 a 9/7 0,5000 0,3715 0,0000
10/6 a 10/7 0,5000 0,3715 0,0000
11/6 a 11/7 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/19 882,75 7,50 3,1%
FARELO jul/19 307,90 3,70 -1,4%
MILHO jul/19 431,75 -6,75 3,8%
TRIGO jul/19 509,75 -7,00 1,0%

Ações % R$
Petrobras PN +0,91% 27,65
Vale ON +1,17% 50,95
Gol PN +1,26% 40,91
Ambev S/A ON -0,32% 18,94
Viavarejo ON +6,30% 6,75
* Ontem (09/07) foi feriado em São Paulo

IBOVESPA: +0,42% 104.530 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0864 1,0764 1,0651
IGP-DI (FGV) 1,0825 1,0693 1,0604
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 67,20 -1,2% -4,7% 66,00
MILHO 29,27 -1,5% 3,4% 29,00
TRIGO 46,48 0,0% 0,6% 46,50
BOI GORDO 150,76 0,0% 0,5% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,79
Libra est. 0,8024
Euro 0,8920
Peso arg. 41,81

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 3,8060 3,8070 -0,9%

PTAX  (BC) -0,5% 3,7846 3,7858 -1,2%

PARALELO 0,0% 3,7400 4,0300 -1,0%

TURISMO 0,0% 3,7400 4,0100 -1,0%

EURO -0,5% 4,2418 4,2443 -2,6%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 1.535,06 1.536,93 0,12 1,56 4,79
Oeste 1.536,83 1.538,42 0,10 1,23 3,86

DÓLAR 09/07

Iene R$ 0,0348
Libra est. R$ 4,72
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.615.25 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA *08/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 09/07 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 08/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 09/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 73,50 -0,7% -2,0%
SOJA Paranaguá 80,50 -0,6% -1,2%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% -1,5%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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PC vai investigar disparo
contra carro de aplicativo

A Polícia Civil de Umuarama 
deu início ás investigações de um 
suposto disparo de arma de fogo 
feito contra um veículo de aplicativo 
de transporte. O caso aconteceu 
na manhã da segunda-feira (8). O 
carro Volkswagen Fox, de cor preta, 
pertence ao motorista de dois apli-
cativos de transporte e foi atingido 
no para brisas traseiro, perto da 
estação rodoviária. Na ocasião, 
o carro estava estacionado e não 
havia ninguém em seu interior.

Inicialmente foi cogitado que 
se tratava de um disparo, porém, 
pelo fato de o vidro traseiro não ter 
sido perfurado, há possibilidade de 
que o carro foi atingido por uma 
pedrada ou algo semelhante.

O superintendente da 7ª Sub-
divisão Policial, Aécio Silveira, 
relatou que já solicitou que 
sua equipe recolha imagens de 
câmeras de monitoramento das 

Ciúme que queima
Uma das linhas de investigação da 

Polícia Civil de Goioerê no caso da morte 
de José da Silva, 56, conhecido como 
Zezinho (que morreu dentro de uma 
casa incendiada na noite da sexta-feira, 
5) é a de que o crime possa ter sido 
passional. Em depoimento, a esposa da 
vítima afirmou que o crime aconteceu 
quando três pessoas chegaram à casa 
procurando por Zezinho. Um deles 
dizia que queria pagar por um queijo. 
Os homens usavam capacete de 
motociclista. Quando estavam dentro 
do imóvel, um deles teria dito para 
Zezinho: “Agora você vai ver o que dá 
mexer com mulher de homem sério”.
Há outras linhas de investigação, 
que colocam em cheque a versão 
contada pela mulher.

próximas do local onde aconteceu 
o fato. As imagens podem ajudar 
a elucidar o caso.

Além disso, ele informou que 
irá chamar o proprietário do carro 
para conversar, além de uma tes-
temunha, que teria visto quando o 

suposto disparo aconteceu, vindo 
de um carro Honda Civic prata.

Aécio também disse que vai 
solicitar uma perícia no carro com a 
finalidade de analisar com detalhes 
se foi realmente um disparo de 
arma de fogo que atingiu o veículo.

VEÍCULO alvejado será periciado e polícia quer saber se foi um disparo de arma de fogo e de onde veio

OBEMDITO

Um acidente 
registrado no 
fim da manhã da 
terça-feira (9), em 
Umuarama, deixou 
uma mulher, de 
aproximadamente 
50 anos, ferida. 
O fato aconteceu 
no cruzamento da 
avenida Flórida 
com a rua Doutor 
Camargo, centro 
da cidade e 

envolveu um VW Gol de cor dourada e uma motocicleta Yamaha YBR, de cor vermelha, 
pilotada pela vítima que seguia pela avenida.
Ao avançar a preferencial, a moto foi colida pelo Gol, que seguia pela rua Doutor 
Camargo. Bombeiros foram acionados e socorreram a vítima, que foi encaminhando ao Hos-
pital Nossa Senhora Aparecida com uma fratura na perna direita.

ALEX MIRANDA
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Umuaramenses eram batedores
de duas toneladas de maconha
Dois umuaramenses foram des-

cobertos pela polícia do Estado do 
Mato Grosso do Sul, fazendo o ser-
viço de batedor de uma carga de 
duas toneladas de maconha.

Foram integrantes da Polícia 
Militar que prenderam quatro 
pessoas e apreenderam o entor-
pecente que estava escondido 
sob uma carga de farelo de 
trigo. A descober ta foi na segun-
da-feira (8), em Naviraí. Um Fiat 
Uno com placas de Umuarama 
era usado pela dupla.

A equipe da PM fazia patrulha-
mento na avenida Bataguassu, 
quando deu a ordem de parada a 
um caminhão com placas de Ran-
charia/SP, para uma fiscalização 
de rotina. A troca de lugar entre 
motorista e passageiro chamou a 
atenção dos policiais.

Questionados sobre a troca de 
acentos, eles afirmaram o moto-
rista, de 50 anos, não possuía 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). Eles também disseram 
que estavam carregando sacos de 
farelo de trigo, que tinha como des-
tino Três Lagoas.

Em checagem a carga, poli-
ciais encontraram vários table-
tes de maconha embaixo dos 

sacos de farelo. Depois da pesa-
gem, foi constatado que havia 2 
toneladas da droga.

Os suspeitos confessaram que 
foram contratados por uma pes-
soa desconhecida para buscar 
a droga em Mundo Novo e, pelo 
transporte, receberiam R$ 20 mil. 
No mapa feito a caneta encon-
trado dentro do veículo, constava 

que o destino final da maconha 
era a cidade de Cafelândia/SP.

Após a apreensão, foi abordado 
um Fiat Uno, com placas de Umua-
rama, onde foram presos outros 
dois homens, de 21 e 30 anos, 
que faziam o trabalho de batedo-
res. Os quatro suspeitos foram pre-
sos e encaminhados à Delegacia 
de Polícia Civil.

Cláudio Gonçalves Matos, de 41 
anos, morreu no início da tarde de 
ontem (9), depois que se envolveu 
em um acidente de trabalho no início 
da manhã. Ele chegou a ser socor-
rido, com ferimentos graves após ter 
caído de uma altura de aproximada-
mente 7 metros quando prestava 
serviços terceirizados de metalurgia 

Queda de 7 metros
no telhado de uma empresa de ser-
viços automotivos na avenida Brasil. 
Após a da queda, Matos foi atendido 
por uma equipe do Samu no local 
e posteriormente levado pelo CB ao 
hospital Nossa Senhora Aparecida.

A médica da Samu, Daniela 
Lopes de Souza, do Samu, relatou 
que o homem teve que ser sedado 

e entubado de apresentava rebai-
xamento do nível de consciência, 
com suspeita de lesão na base 
do crânio, deformidade no punho 
direito, possível trauma de bacia 
e fêmur esquerdo, além de outros 
ferimentos. O corpo foi encami-
nhado ao IML de Umuarama 
durante a tarde para a necropsia.

DROGA adquirida no Mato Grosso do Sul, seria levada para o interior do estado de São Paulo

DIVULGAÇÃO
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Ações conscientizaram sobre violência contra o idoso
O dia 15 de junho é a data em 

que o Ministério dos Direitos Huma-
nos celebra a conscientização da vio-
lência contra a pessoa idosa. Decla-
rado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) e a Rede Internacional 
de Prevenção da Violência à Pessoa 
Idosa, desde 2006 o dia é reafirma-
do com campanhas por todo o mun-
do, visando criar uma consciência 
mundial, social e política sobre esse 
tipo de violência e medidas que pre-
cisam ser tomadas para combatê-la.

Neste sentido, a equipe do Cen-
tro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS/ CRAM 
– de Umuarama realizou diversas 
ações preventivas ao longo de ju-
nho. Entre elas se destacam a roda 
de conversa com 88 agentes comu-
nitários de saúde (ACS), nos dias 7 
e 14, abordando a complexidade da 
violência contra o idoso.

O foco da discussão foi a pro-
teção social contemplada no ar t. 
3º da Constituição Federal, fatores 
que contribuem para a negligência 
familiar, indicadores para identifi-
car possível violência contra o ido-

so; situações e fatores de risco; 
indicadores do possível agressor e 
os custos econômicos e humanos 
da violência à pessoa idosa.

“O momento foi muito produti-

vo, pois, os agentes são grandes 
parceiros de trabalho com essa de-
manda. Todos entenderam o fluxo 
de atendimento, a complexidade 
dessa demanda e que, para que a 

OS 88 agentes comunitários de saúde (ACS), abordaram a complexidade da violência contra o idoso
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proteção social seja efetiva, cada 
ator envolvido deve executar bem o 
seu papel”, comentou Vanessa Lu-
ciane Nobre Pereira, coordenadora 
do CREAS/CRAM.

Mais ações

A equipe de referência de atendimento ao idoso realizou ainda um ciclo de 
palestras informativas com participantes do Vida Ativa Melhor Idade nos 

territórios em que são realizadas as atividades do projeto. Até o final da última 
semana foram realizadas atividades em 11 localidades e as ações continuam 

em julho, até atingir a todos os territórios.
“Tivemos ainda palestras informativas no Grupo Socioeducativo – CRAS I, na 
Casa da Sopa Dr. Leopoldino e na Associação de Assistência aos Surdos – AS-

SUMU. Todas esss ações atingiram, até esta data, 774 participantes. Ainda falta 
visitar os distritos de Umuarama e dois territórios do município. A intenção do 
CREAS/CRAM é realizar ações contínuas, objetivando atingir outros públicos do 

município”, completou Vanessa Pereira.

Alunos de Enfermagem e Conselheiros do Idoso
A roda de conversa também foi 

levada aos alunos do curso de Téc-
nico de Enfermagem do Centro de 
Educação Profissional Adamantina 
(13/06), em conjunto com o Con-
selho Municipal de Direitos da Pes-
soa Idosa (CMDI). Os 60  alunos 
levantaram questionamentos sobre 
a violência e a atuação do conse-
lho. Boa parte deles não conhecia 
o serviço de proteção à pessoa ido-
sa em situação de violência ofer ta-
do pelo CREAS/CRAM.

“Refletimos sobre a infantiliza-

ção com que muitos profissionais 
tratam o idoso, desrespeitando 
sua história de vida, acúmulo de 
experiências vivenciadas e sabe-
doria, comparando-o a crianças 
em processo de desenvolvimento”, 
apontou Vanessa.

Abordou-se ainda que a violência 
é questão de saúde pública. “Os es-
tudantes devem saber, com clareza, 
que os profissionais têm enorme 
responsabilidade na prevenção, diag-
nóstico e notificação de situações 
de violência aos idosos”, emendou.

O tema foi abordado ainda em 
uma mesa redonda no Colégio Es-
tadual Professora Hilda Kamal, com 
200 estudantes dos cursos de Téc-
nico em Enfermagem e Cuidador de 
Idosos (18/06) com a então presi-
dente do CMDI, Sebastiana Ruíz, 
a coordenadora do CREAS/CRAM, 
Vanessa Luciane Nobre Pereira, e a 
equipe de referência de atendimen-
to à pessoa idosa, Aline Moreno de 
Camargo (psicóloga) e Sônia Ortiz 
(assistente social), com os mes-
mos temas.
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Afsu encara o Foz Cataratas
O Afsu Umuarama Futsal recebe o 

Foz Cataratas amanhã (11), a partir 
das 20h. O jogo válido pela 16ª rodada 
da segunda fase do Campeonato Para-
naense Série Ouro, acontece no Giná-
sio Amário Viera da Costa.

O time comandado pelo técnico 
Nei Victor vem de uma sequên-
cia de 5 vitórias consecutivas, no 
último confronto venceu o Casca-
vel, por 5 a 2.

Em busca de subir na tabela e 
passar para as quartas de final, o 
técnico terá pela frente uma equipe 
que está na Liga Nacional de Fut-
sal. O Foz aponta em 11º lugar na 
Liga e em 4º lugar na tabela do 
estadual. “Estamos bem prepara-
dos e numa constante evolução. 
Assim como o Cascavel, este jogo 
será bem difícil. Vamos trabalhar 
muito para tentar vencer e subir na 

classificação”, conte 
o técnico do Afsu.

Atualmente o Afsu 
está em 6º lugar na 
tabela, em 15 jogos, 
obteve oito vitórias, 
um empate e sete 
derrotas, totalizando 
26 pontos.

Na primeira fase 
da Série Ouro, o Afsu 
enfrentou o Foz fora de 
casa e perdeu por 6 a 
3. Para este confronto 
o time poderá contar 
com a volta dos alas 
lesionados Gutti que 
não joga há quatro 
partidas e Roney não 
quadra nos últimos 
três confrontos.

Os ingressos para a par tida 

A partir desta quinta-feira (11), 
acontece em Umuarama o 2º Open 
Costa Paranaense de Classe, o 
torneio de tênis é organizado pela 
AGT – Academia de Tênis de Umua-
rama com o apoio da Federação 
Paranaense de Tênis.

De acordo com os organizadores o 
torneio contará com aproximadamente 
100 atletas, que além de Umuarama, 
haverá participantes de Curitiba, 
Maringá, Cascavel e Goioerê.

A disputa será dividas em cate-
gorias de 8 a 70 anos pelo nível 
técnico dos participantes, que vai 
desde a primeira classe até a oitava.

A competição que começa na quin-
ta-feira segue até domingo (14), das 8h 
às 22h, na AGT (Rua do Bosque, 4710). 
No sábado (13), a entrada será gratuita. 
“Teremos um dia com entrada franca 
para incentivar o público a conhecerem 
mais o esporte”, informa Aguinaldo 
Silva, professor e dirigente da AGT.

Torneio de tênis terá a participação de 100 atletas

O técnico Nei Victor busca manter a sequência de vitória em embate contra 
o Foz

JOÁS CAVALCANTE

custam R$ 10 e está a venda ante-
cipadamente na Pratik Esportes.

COMPETIÇÃO começa nesta quinta-feira (11) e segue até domingo (14)
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Athletico pega o Flamengo
na volta da Copa do Brasil

Athletico e Flamengo se enfren-
tam hoje (10), às 21h30, na Arena 
da Baixada, pela partida de ida das 
quartas de final da Copa do Brasil. 
O jogo terá torcida única.

O técnico Tiago Nunes tem pro-
blemas para montar o Furacão. O 
time perdeu um dos seus princi-
pais jogadores: o lateral-esquerdo 
Renan Lodi, contratado pelo Atlé-
tico de Madrid.

Além disso, dos zagueiros titu-
lares, apenas Léo Pereira está à 
disposição. Thiago Heleno segue 
fora pelo doping. Paulo André se 
aposentou. Lucas Halter sofreu 
uma lesão durante a parada e não 
deve estar 100% para o jogo. A 
quar ta opção é Robson Bambu, 
que deve ser titular.

O Athletico não apresenta 
grandes mudanças em relação 
ao time de antes da parada das 
competições. A equipe aparece 
na 12ª colocação do Brasileirão, 
com 10 pontos e na fase ante-
rior da Copa do Brasil, eliminou o 
Fortaleza, de Rogério Ceni. Após 
o duelo com o Fla, o Athletico 

O Santos não acer tou os 
direitos de imagem deste mês 
com o elenco e já soma três 
meses de atraso no pagamento. 
O técnico Jorge Sampaoli está 
irritado com a situação e tam-
bém com outros fatores como o 
não pagamento de prêmios por 
vitória no Brasileirão.

O presidente José Carlos 
Peres confirmou ao UOL Esporte 

o atraso no pagamento dos direi-
tos de imagem e explicou que irá 
acer tar tudo assim que o Real 
Madrid (ESP) pagar a segunda 
parcela da venda de Rodrygo. O 
mandatário ressaltou, porém, que 
os salários estão em dia.

Além das desavenças do atual 
técnico, o Santos deverá ser pro-
cessado por seu ex-técnico, Cuca. 
O atual técnico do São Paulo, deve 

processar o Peixe por salários atra-
sados durante a sua passagem 
pelo clube em 2018. O valor gira 
em torno de R$ 2 milhões. A infor-
mação foi inicialmente publicada 
pela ‘Gazeta Esportiva’.

Cuca não tinha a intenção de 
colocar o Santos na Justiça, porém, 
se irritou com a falta de comunica-
ção que teve com a diretoria san-
tista nas últimas semanas.

Salários atrasado é problema no Santos

vai encarar o Internacional, no 
domingo, pelo Brasileiro.

PRINCIPAL ATRAÇÃO
O Flamengo terá como principal 

atração da partida a estreia oficial 
do técnico Jorge Jesus no comando 
do Flamengo. O treinador portu-
guês chegou ao clube, substituindo 
Abel Braga. Em um treino aberto 
nesta segunda-feira (8), o treinador 
montou o time com Rafinha titular 

e Diego como segundo volante.
O Athletico não apresenta gran-

des mudanças em relação ao time 
de antes da parada das competi-
ções. A equipe aparece na 12ª colo-
cação do Brasileirão, com 10 pontos 
e na fase anterior da Copa do Bra-
sil, eliminou o Fortaleza, de Rogé-
rio Ceni. Após o duelo com o Fla, o 
Athletico vai encarar o Internacional, 
no domingo, pelo Brasileiro.

O jogo de volta das quartas de final será no dia 17 de julho, às 21h30, no Maracanã.

DIVULGAÇÃO
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com Maria da Paz. Márcio alerta Maria da Paz 
sobre seu excesso de gastos. Jô e Régis com-
binam seu plano contra Maria da Paz. Agno 
e Gilda conduzem a negociação do imóvel 
de um casal. Cornélia e Chico procuram pela 
herança de Eusébio. Vivi combina um encon-
tro com Chiclete. Fabiana alerta Camilo sobre 
Vivi e Chiclete. Eusébio pensa em se separar 
de Dorotéia e aproveitar seu dinheiro sozinho. 
Nilda passa mal e Amadeu leva a mãe para o 
hospital. Márcio garante a Maria da Paz que 
ela foi vítima de um golpe planejado. Maria da 
Paz confronta Régis sobre o possível golpe.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Débora sugere a Ruth que o Comitê do 

Laço Azul tenha uma nova presidente. Glória 
avisa Luisa que está doente, mas não conta 
sobre o Alzheimer. Com o sumiço de Fal-
cão, Rato procura um novo comparsa 
para o bando. Iure vê Pendleton conver-
sando com Sophie e fica desconfiado. As 
crianças do MaGaBeLo são as primeiras 
a chegar a últ ima etapa do game, e 
encontram o coração de Vetherna.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Na recepção, Regina encontra a banda 

fora do estúdio e faz com que as crianças vol-
tem ao ensaio, frustrando seus planos. Isabela 
se esconde e escapa de Vargas. Andando 
pela cidade, ela entra no cinema para fugir 

do frio. Otávio leva Rebeca ao cinema. Eles 
fi cam no mesmo espaço que Isabela, mas não 
a encontram. Joaquim, Júlia e Felipe saem à 
noite para procurar Isabela.

TOPÍSSIMA 
Madalena enrola brigadeiros com Marii-

nha. Taylor mata Edison. Bruno diz que Lara 
não cumpriu a ordem do juiz e deverá ajudar 
no recolhimento de menores infratores. Ela 
fica apavorada. Vera procura por Edison. 
Sophia avisa que Gabriela foi atacada. Taylor 
liga para Pedro e avisa que matou Edison. 
Nelson tenta conversar com Vitor. Jandira 
está nervosa na mesa de aborto. O local não 
é apropriado. Enquanto está sob o efeito da 
anestesia, ela sonha que está casando com 
Vitor. Os médicos dizem que ela está com uma 
forte hemorragia. Jandira morre.

JEZABEL 
Joana se empolga com a notícia sobe 

em uma mesa e comemora. Phineas fica 
arrasado. Joana tira a vassoura da mão de 
Temima e dá para Phineas. Tadeu ouve uma 
conversa entre soldados sírios disfarçados 
de um ataque a Samaria. Tadeu conta para 
Nabote o que ouviu. Nabote volta para Jezabel 
e pede para Tadeu avisar em Samaria. Nabote 
encontra a comitiva de Jezabel e explica o que 
ouviu. Tadeu avisa a Acabe que o exército sírio 
marcha em direção à Samaria.
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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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cebe uma intimação para depor a fa-
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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.
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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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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.

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-
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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.
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bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
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ÓRFÃOS DA TERRA 
Dalila se revela e garante que destruirá 

a vida de Laila e sua família. Bêbado, Paul 
confessa suas armações com Dalila para 
Almeidinha e Tomás. Elias questiona Jamil 
sobre sua relação com Dalila. Rania revela 
à família que é avó de Dalila. Ali diz a Latifa 
que já sabe de seu namoro com Abner. Omar 
visita Eva, e Bóris se incomoda. Ester desmaia 
ao fl agrar Latifa no quarto de Abner. Omar vê 
Ali na casa de Sara. Dalila ordena que seus 
capangas capturem Fauze. Laila questiona 
Jamil sobre sua traição com Dalila.

VERÃO 90 
João dispensa Moana. Manu se nega a 

conversar com João depois que ele conta 
sobre a gravidez de Moana. Quinzinho 
ameaça agredir Jerônimo. João deixa claro 
a Moana que vai assumir o fi lho, mas que os 
dois não fi carão juntos. Madá e Álamo têm 
uma noite de amor. Quinzinho e Dandara se 
reencontram e fi cam abalados. Vanessa diz a Gal-
dino que quer sumir antes que Andreas Moratti seja 
desmascarado. João assiste a uma notícia sobre 
o uso de exame de DNA para desvendar crimes e 
pensa em comprovar sua inocência.

A DONA DO PEDAÇO
Ellen desconfi a da conversa entre Jô e 

Régis. Jô se enfurece ao ouvir Régis se divertir 

Em “Malhação”, Jaqueline confessa 
a Milena que não tem vontade de se 
mudar para a Zona Sul. Marco garante 
que atentará para a segurança de Carla. 
Todos estão na expectativa para o aniver-
sário de Guga. Nina fi ca doente, e Lígia e 
Joaquim cuidam dela. Madureira mostra 
para Marco o homem suspeito que abor-
dava seus alunos. Regina obriga Max a 
ser simpático com Rita. Regina tenta se 
aproximar de Rita. Nina adoece, e Lígia 
decide levá-la o hospital. 

Regina tenta se 
aproximar de Rita
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Sua capacidade de se adaptar rapidamente 
vai ser posta à prova. Você está em forma, 
mas precisa cuidar do seu corpo. Recarregue 
as suas baterias em uma atmosfera comple-
tamente afastada da sua rotina.

Você vai descobrir algumas informações pican-
tes sobre as pessoas ao seu redor.  Você está 
em melhor forma e está pronto para satisfazer 
os seus desejos, mas está com menos energia 
para ações mais sutis. Vá mais devagar.

Sua bondade lhe trará sorte, você vai se 
sentir útil e as pessoas vão devolver o favor. 
Você vai acabar estabelecendo algumas 
conversas muito positivas que irão restaurar 
a sua moral perdida.

Você tem razão em resistir a certas infl uências. 
Seja ousado e siga seu caminho escolhido, 
você não vai se arrepender. Cuidado para não 
ser abrupto sem perceber. Meça seus esforços 
e mantenha a calma.

Seu dia será dominado por discussões com os 
outros e este é o lugar onde você vai encontrar 
a sua chance! Você está em excelente forma 
hoje e vai gerir as suas tendências dinâmicas 
com mais cautela. 

Uma nova oportunidade de mudança de vida 
estará ao seu alcance, mas não se esqueça de 
ler qualquer coisa. Seria melhor evitar qualquer 
tarefa difícil hoje e ter cuidado para não fazer 
movimentos falsos - controle seus impulsos!

Seu senso de responsabilidade virá a ser útil. 
Sua visão para o futuro amadureceu considera-
velmente. Seria sensato não embarcar em tarefas 
muito difíceis. Cuidado com as entorses e com 
movimentos errados. Controle seus desejos.

Sua autoconfi ança automaticamente o torna 
popular e inspira as pessoas a confi ar em 
você. Um impulso de energia vai ajudá-lo a 
fazer um balanço de forma construtiva. Não 
se estenda em vão.

Use sua imaginação e você vai conseguir encon-
trar uma maneira de se fazer entender. Você está 
decidido a se manter em forma e suas energias 
estão se equilibrando. Use isso como uma opor-
tunidade para reavaliar a sua saúde.

Você vai encontrar maneiras de evitar com-
plicações e de mostrar seus valores direta e 
fi rmemente. Tenha cuidado com o que come, 
já que pode ter problemas digestivos, mas sua 
saúde em geral está excelente.

Você se sente muito à vontade consigo mesmo e 
uma onda de otimismo vai lhe dar uma imagem 
grande e colorida da vida! Se tentar moderar sua 
impaciência, você vai ganhar o dia. Seu otimismo 
em aumento lhe dará um impulso energético.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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TCEM
TRAVALINGUA
CONTRARIOS

TUAORC
EINGLORIO

ASSADURAST
VAINDCE
ILEVADO

SORRISOEAR
LOLACRE
EUALOV

INVENTARIO
TUOILRL

ROLAMBEST
SABEDORIA

Série de 
sons como
"Três tris-
tes tigres"

Pizza (?),
receita de
sites de
massas

"Bonitos",
no falar 

de Portugal

O urubu,
para o
time do

Flamengo

Poema
curto da
Grécia
Antiga

"Agente",
em "ator"
(Gram.)

"O Homem
que (?)",
de Victor

Hugo

O éter,
por sua
natureza

(Fís.)

Ser con-
sequência
(de algo)

Movimento
comum no

Brasil
Colônia

Saliência
carnosa
da gar-
ganta 

Selo
plástico 

de malotes

"(?) Como
Vai", 

sucesso de
 Lô Borges

Giram
sobre si

Óleo, 
em inglês

Pedro (?),
criação
de Chico
Anysio

 Cheio 
de (?): 

presunçoso

(?)-seller:
livro de
grande

vendagem
Virtude
do rei 

Salomão
(Bíblia)

(?) científico: desig-
nação introduzida
por Lineu na Botâ-
nica e na Zoologia

Vaidoso,
em inglês
"O (?) do
Lagarto",
romance
de João
Ubaldo
Ribeiro

Travesso
(pop.)

Dígrafo de
"erro"

Orelha,
em inglês
Deus dos
dervixes

"Tratado",
em Otan
Filtrar

(o café)

Pronome
pessoal
Relação
dos bens
deixados
por uma
pessoa
falecida

Opostos

Afecção
cutânea
comum

em bebês
(pl.)

Coesa
O ato 

que não
enobrece

A Guerreira
da MPB

"Brincadei-
ras" que
já causaram mortes 
em universidades (BR)

2/si. 3/ear — oil. 4/best — vain. 5/úvula. 8/inglório.

Vai ser necessário reexaminar certas coisas hoje. 
Você vai querer dar um grande passo e isso é a 
coisa certa a fazer. Certifi que-se de dar-se este 
espaço. Você está fazendo muito por outras 
pessoas. Apenas certifi que-se de fazer pausas.  
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Zélia Casoni
“Falta de amor 

próprio, ou falta 
de amor pela Vida,  

pelas pessoas, pelos 
animais, pela Natu-
reza, pelo mundo, 
pela sociedade. 
Enfim, a falta de 
expressar e viven-
ciar alguma forma 
de amor e de amar 

tira a motivação e o 
sentido para a Vida 
da pessoa. Ai a pes-
soa quer morrer, não 

vê sentido na sua 
existência, porque se 
sente inútil, se sente 

um morto-vivo.” 
(Joan Garriga)

Posse
O sábado (13)  ganha festa no Rancho 

do Cavalo com a posse da nova diretoria 
da confraria Parceiros do Vinho. No menu 

musical: jazz e muita bossa nova.

PORTRAIT
A médica cardiologista ILANA SINCOS e o médico oncologista clínico RODRIGO 

JACHIMOWSKI BARBOSA  comemoraram em grande estilo o primeiro aninho da filha 
amada Lais, no último final de semana.

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News 
que comemoram aniversário hoje -, Wilson Lopes, Aline 
Mendes de Queiroz, Ana Regina de Lima, Arlindo Vieira 
dos Santos, Cirineu Fajardo, Sueli Incenha, Armelindo 
Pereira Jardim, Adenilson do Amaral, Ana Aparecida de 
Araújo,  Pedro Victorino Filho , Alberto Zimmermann e 

Bruno Henrique Vilani. Da coluna: felicidades!

Alerta 
O Dia Mundial da Saúde Ocular, celebrado hoje (10), 

chama atenção para o aumento significativo nos diag-
nósticos de miopia nos consultórios oftalmológicos. Os 
dados são alarmantes e apontam para uma epidemia da 
doença. A estimativa é que até 2020 cerca 2,6 bilhões 
de pessoas, 1/3 da população mundial, terá dificul-
dade para enxergar de longe. Caso não haja medidas 

preventivas e as previsões se confirmem, até 2050 serão 
5 bilhões de míopes ao redor do planeta.  

ARQUIVO PESSOAL Avenida  Maringá, 4211
(44) 99906-5508 / (44) 3624-5508

Tudo acaba em Pizza!
Comemorado neste 10 de julho, o Dia da Pizza reforça ainda mais a paixão dos brasilei-
ros pelo prato italiano. Segundo uma consultoria especializada em Food Service, somos 

o segundo país que mais a consome a ‘redonda’. Entre as clássicas temos pepperoni, 
mussarela, marguerita e a calabresa, sabor mais pedidos no território nacional.

Desapegar
Esta é a palavra de ordem neste 
inverno rigoroso. Várias cam-

panhas para recolher agasalhos 
nas portarias dos prédios, 

condomínios e supermercados. 
Você já doou?  

As doações seguem para quem 
mais precisa. .

Festiva no Rotary
Na noite de posse (29), o 

destaque da coluna vai para 
as homenagens diversas e 

os novos membros do Rotary 
Umuarama -, José Osvaldo 
Luciano, Nelson Pires de 

Souza, Aparecida Marino de 
Brito, Fernando Pereira, Ma-
ria Rosângela Vieira e Willian 
Balan. As reuniões do Rotary 

Umuarama acontecem as 
segundas-feiras, às 20h, na 

Casa da Amizade.

Os rotarianos Vera Lúcia e Edson José Cazarin, no Jantar Italiano do Rotary 
Club Catedral.

 PORTAL CIDADE

DIVULGAÇÃO
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Falta de amor 

próprio, ou falta 
de amor pela Vida,  

pelas pessoas, pelos 
animais, pela Natu-
reza, pelo mundo, 
pela sociedade. 
Enfim, a falta de 

expressar e viven-
ciar alguma forma 
de amor e de amar 

tira a motivação e o 
sentido para a Vida 
da pessoa. Ai a pes-
soa quer morrer, não 

vê sentido na sua 
existência, porque se 
sente inútil, se sente 

um morto-vivo.” 
(Joan Garriga)
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A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News 
que comemoram aniversário hoje -, Wilson Lopes, Aline 
Mendes de Queiroz, Ana Regina de Lima, Arlindo Vieira 
dos Santos, Cirineu Fajardo, Sueli Incenha, Armelindo 
Pereira Jardim, Adenilson do Amaral, Ana Aparecida de 
Araújo,  Pedro Victorino Filho , Alberto Zimmermann e 

Bruno Henrique Vilani. Da coluna: felicidades!
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O Dia Mundial da Saúde Ocular, celebrado hoje (10), 

chama atenção para o aumento significativo nos diag-
nósticos de miopia nos consultórios oftalmológicos. Os 
dados são alarmantes e apontam para uma epidemia da 
doença. A estimativa é que até 2020 cerca 2,6 bilhões 
de pessoas, 1/3 da população mundial, terá dificul-
dade para enxergar de longe. Caso não haja medidas 

preventivas e as previsões se confirmem, até 2050 serão 
5 bilhões de míopes ao redor do planeta.  

ARQUIVO PESSOAL Avenida  Maringá, 4211
(44) 99906-5508 / (44) 3624-5508

Tudo acaba em Pizza!
Comemorado neste 10 de julho, o Dia da Pizza reforça ainda mais a paixão dos brasilei-
ros pelo prato italiano. Segundo uma consultoria especializada em Food Service, somos 

o segundo país que mais a consome a ‘redonda’. Entre as clássicas temos pepperoni, 
mussarela, marguerita e a calabresa, sabor mais pedidos no território nacional.

Desapegar
Esta é a palavra de ordem neste 
inverno rigoroso. Várias cam-

panhas para recolher agasalhos 
nas portarias dos prédios, 

condomínios e supermercados. 
Você já doou?  

As doações seguem para quem 
mais precisa. .

Festiva no Rotary
Na noite de posse (29), o 

destaque da coluna vai para 
as homenagens diversas e 

os novos membros do Rotary 
Umuarama -, José Osvaldo 
Luciano, Nelson Pires de 

Souza, Aparecida Marino de 
Brito, Fernando Pereira, Ma-
ria Rosângela Vieira e Willian 
Balan. As reuniões do Rotary 

Umuarama acontecem as 
segundas-feiras, às 20h, na 

Casa da Amizade.

Os rotarianos Vera Lúcia e Edson José Cazarin, no Jantar Italiano do Rotary 
Club Catedral.

 PORTAL CIDADE

DIVULGAÇÃO
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Umuarama também
poderá perder DPU

A Defensoria Pública da União 
(DPU) vai fechar as por tas das 
quatro unidades do interior do 
Paraná. A população de Casca-
vel, Foz do Iguaçu, Londrina e 
Umuarama perderá o acesso aos 
serviços da DPU. O atendimento 
ficará restrito a Curitiba. A medida 
consta no plano emergencial a ser 
executado, caso a instituição, que 
é autônoma, não consiga reverter 
decisão do Poder Executivo, que 
estabeleceu a data de 27 de julho 
de 2019 como prazo final para 
devolução dos 828 servidores em 
atuação no órgão. Os requisitados, 
como são chamados, representam 
63% da força de trabalho adminis-
trativa nas 70 unidades da DPU 
pelo Brasil. Para não fechar as 
portas no interior, a DPU depende 
de edição de Medida Provisória que 
estenda a permanência dos servi-
dores ao menos até a aprovação 
do Projeto de Lei 7.922/2014 no 
Congresso Nacional, que prevê a 
criação da carreira administrativa 
da DPU, mas que até hoje não foi 
apreciado em Plenário na Câmara 
dos Deputados.

Em 23 de maio, a DPU enviou 
ofício à Casa Civil da Presidên-
cia da República demonstrando 
a urgência e relevância da situa-
ção, com o intuito de garantir 

Números mais recentes (2018)
- Atendimentos: 1.830.384 milhão (2% de crescimento em relação a 2017)
- Soluções extrajudiciais: 24.280 mil (47% de crescimento em relação a 2017)
- Pessoas alcançadas por ações coletivas: 175.966 mil (27% de crescimento em 
relação a 2017)
- Atuação voltada a grupos sociais específicos, em situação de vulnerabilidade:
1.914.120 milhão (primeiro ano de mensuração)

solução política para a questão 
por meio de MP.

A DPU foi criada em 1995 em 
caráter emergencial e provisório. 
Desde então, depende dos servi-
dores requisitados para funcionar. 
Além dos 645 defensores públicos 
federais, a DPU conta com 487 
cargos providos oriundos do Plano 
Geral de Cargos do Poder Executivo 
(PGPE), servidores públicos fede-
rais que fizeram concurso especí-
fico para o órgão. Todos os demais 
pertencem ao Executivo, que tem 
ao todo 621 mil servidores. Os 
requisitados da DPU representam 
0,13% dos cargos do Executivo. A 
título de comparação, o Ministério 

Público da União (MPU) conta com 
força de trabalho administrativa de 
10 mil pessoas.

Em 2014, uma Emenda à 
Constituição estabeleceu prazo 
de oito anos (2022) para que 
todo município com sede da Jus-
tiça Federal instalasse a DPU. 
Atualmente, a instituição está 
em menos de 30% dos muni-
cípios em que deveria estar e 
chega a 55% dos 75 milhões de 
brasileiros com renda familiar 
de até R$ 2 mil. Com o fecha-
mento das unidades do interior, 
o alcance cairá para 34% desse 
público. O percentual representa 
quase 50 milhões de pessoas 
de baixa renda sem possibili-
dade de acesso integral e gra-
tuito à Justiça Federal.

Em Umuarama a unidade é com-
posta por servidores terceirizados 
em alguns setores, além dos ser-
vidores. A quantidade não foi rela-
tada á reportagem.

EM Umuarama, unidade é composta por servidores terceirizados em alguns setores, além dos servidores

ALEX MIRANDA
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Ciência e Tecnologia   
A comissão 
organizadora já está 
em ritmo acelerado 
nos preparativos do 4º 
Congresso Internacional 
de Ciência, Tecnologia 
e Inovação e 18º 
Encontro Anual de 
Iniciação Científica 
da Universidade 
Paranaense. Os eventos 
vão acontecer em 
Umuarama, entre os 
dias 24 e 25 de outubro, 
no Câmpus 3, com 
objetivo principal de 
contribuir na formação 
de recursos humanos 
em ciência e tecnologia. 
As inscrições já 
estão abertas e os 
interessados em 
apresentar trabalho já 
podem se inscrever no 
site da Unipar, no link 
Cursos e Eventos; o 
prazo vai até o dia 17 de 
agosto. Também estão 
abertas as inscrições 
para aqueles que 
querem fazer parte do 
quadro de consultores.

Ludicidade   O curso 
de Pedagogia está 
desenvolvendo 
trabalho com duas 
comunidades indígenas 
de Guaíra. Via projeto 
de extensão ‘Ludicidade 
e Socialização’, 
estudantes do 1º ano 
levam conhecimento 
às índias e seus filhos. 
Realizado em parceria 
com a Pastoral da 

Criança, o projeto 
tem a finalidade 
de acompanhar as 
gestantes e mães 
indígenas do município, 
fornecendo subsídios 
para o desenvolvimento 
das crianças, desde o 
ventre da mãe até os 
seis anos de idade. Os 
encontros acontecem 
todas às quintas-feiras, 
das 14h às 15h, quando 
o grupo de alunos leva 
conhecimentos sobre 
linguagem, afetividade, 
socialização, entre 
outros assuntos.  

Esporte adaptado  
Atletas do projeto 
de extensão AMA 
(Atividades Motoras 
Adaptadas), do curso 
de Educação Física, 
Unidade de Cianorte, 
participaram da 8ª 
edição dos Parajaps 
- Jogos Abertos 
Paradesportivos do 
Paraná, realizado na 
cidade de Londrina. 
As equipes da Unipar 
competiram nas 
modalidades de 
handebol em cadeira 
de rodas e atletismo 
adaptado, voltando 
para casa com três 
medalhas de prata 
do atletismo, duas 
delas conquistadas 
pelo atleta Robson 
Apolinário nas provas 
de lançamento de 
dardo e arremesso de 
peso. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S ENova mandioca

No último sábado (6), dezenas de 
produtores rurais, empresários e 
lideranças políticas e empresariais 
do Noroeste do Paraná e até do 
Mato Grosso do Sul compareceram 
ao Polo Regional de Pesquisa do 
Instituto Agronômico do Paraná 
(Iapar) em Paranavaí, para conhe-
cer a nova variedade de mandioca 
lançada pelo Instituto, a IPR B36. De 
acordo com o diretor de pesquisa e 
presidente interino do Iapar, Rafael 
Fuentes, foram necessários 13 anos 
de experimentos entre cruzamentos 
e seleção de plantas até chegar ao 
resultado final. A IPR B36, poderá 
produzir em média 30 toneladas 
por hectares, cinco toneladas a 
mais do que é produzida na região 
de Paranavaí.

Características
O pesquisador Mário Takahashi 
conta que a IPR B36 apresenta 
como pontos fortes a precocidade e 
o porte ereto e baixo, que facilitam 
os tratos culturais, assim como 
raízes curtas, as quais facilitam 
a colheita. Takahashi trabalhou 
diretamente no desenvolvimento 
da nova cultivar. Em virtude da boa 
receptividade dos produtores, ele 
adverte que há pouco material de 
propagação. “Não estamos conse-
guindo atender a todos os pedidos. 
Com o tempo esperamos normalizar 
a situação”, afirmou o pesquisador.

Produtiva
Na ocasião o vice-presidente da 
Federação da Agricultura do Paraná 
(FAEP), presidente do Sindicato 
Rural de Paranavaí e diretor da 
Associação Brasileira dos Produto-
res de Amido de Mandioca (Abam), 
Ivo Pierin Júnior, ressaltou que 
o Paraná responde por 70% da 
produção de amido no Brasil, com 
grande representatividade da região 
Noroeste. “Daí a importância do 
desenvolvimento de novas varie-
dades que atendam às demandas 
da indústria e melhore a renda do 
nosso produtor”, disse o vice-presi-
dente da FAEP.
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    COMUNICADO  

A PRO AGRÍCOLA UMUARAMA, situada na Av. Brasil 

3617 na cidade de Umuarama, por motivo de mudança de 
endereço, solicita a todos os clientes que se dirijam ao 
endereço da empresa, a fim de retirar até dia 25/07/2019 seus 
equipamentos que estejam lá localizados, principalmente 
aqueles cujo conserto não fora autorizado. 

Contamos com a compreensão de todos.  

    Pro Agrícola Umuarama Ltda 

    44 3622 1039/ 44 3622 1588 

Critérios do Fila Única
Autoridades se reuni-

ram na noite da segun-
da-feira (8), com pais de 
alunos numa audiência 
pública, no Centro Cultu-
ral Vera Schubert. Foram 
discutidos critérios de 
seleção para o Programa 
Fila Única. “As alterações 
na regulamentação e os 
critérios para matrículas 
na educação infantil (0 
a 3 anos) são necessá-
rios para tornar o pro-
cesso mais eficiente e 
justo com as famílias 
que mais necessitam 
das vagas, diante da 
impossibilidade de aten-
der a toda a demanda”, 
explicou a secretária de 
Educação de Umuarama, 
Mauriza Lima.

O prefeito Celso Poz-
zobom lembrou os inves-
timentos feitos na que 
o município tem feito 
na Educação. “Além da 
reordenação das tur-
mas, temos uma parce-
ria com a Creche Anjo 
da Guarda, que atende 
cerca de 60 crianças, e 
estudamos novas par-
cerias para o próximo 
ano, que dependem de 

instituições filantrópicas 
estarem regularizadas. 
Além disso, temos pro-
jeto para a construção de 
uma nova supercreche no 
Ministério da Educação, 
aguardando a liberação 
de recursos”, disse.

A secretária Mauriza 
Lima defendeu a adoção 
de critérios de Fila Única 
após explicar os números 
do programa, no primeiro 
ano de funcionamento. 
“Na primeira chamada 
a Secretaria de Educa-
ção convocou os pais de 
1.169 cadastradas, dos 
quais apenas 831 acei-
taram as vagas. Outros 
339 abdicaram das vagas 
e 318 simplesmente não 
compareceram para reti-
rar a guia de encaminha-
mento paras as vagas. 
Já estamos na 15ª cha-
mada”, lembrou.

Após as adequações 
legais, o Fila Única vai 
considerar critérios para 
a concessão das vagas: 
1º) Pais ou responsáveis 
legais que trabalham; 
2º) Crianças atendidas 
por programas sociais; 
3º) Famílias com menor 

renda; e 4º) Ordem cro-
nológica. “Essas priorida-
des deverão ser respeita-
das na ordem crescente, 
de forma cumulativa”, 
explicou Mauriza.

Com relação à renda, 

serão considerados gru-
pos para classificação em 
ordem crescente – de 0 a 
1 salário-mínimo; de 1 a 
2 salários; de 2 a 3 míni-
mos; de 3 a 5 e acima de 
5 salários-mínimos.

PREFEITO Celso Pozzobom participou da discussão sobre os novos critérios 
do programa

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

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
FOCUS 1.6 SE .......................... 17/18 .............. BRANCO ..........COMPLETO .................................................................................. R$ 67.900,00
ONIX 1.0 LT .............................. 18/19 .............. PRATA .............COMPLETO  ................................................................................. R$ 46.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ...................... 17/18 .............. BRANCO ..........COMPLETO, AUT ......................................................................... R$ 57.900,00
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 ....................... 15/16 .............. PRATA .............COMPLETO, AUT, 7L .................................................................... R$ 53.900,00
VOYAGE 1.0 COMFORTLINE ..... 14/15 .............. BRANCO ..........COMPLETO .................................................................................. R$ 36.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

VANDERLEI LOPES ARMARI-
NHO, firma inscrita nº CNPJ 

09.067.825/0001-06, situada 
na Avenida Paraná, 3420, Centro, 

CEP: 87501-030, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 27.227. Com 
esta publicação o mesmo fica 

sem nenhum efeito legal. 
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“Arraiá do SPC” da Aciu
Ter o nome negativado afasta o 

consumidor das lojas. E muitas pes-
soas não sabem se estão ou não 
no banco de dados de inadimplen-
tes. Para estimular que o cidadão 
volte a consumir, a Aciu (Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de 
Umuarama) vai realizar a campanha 
“Arraiá de Consultas SPC Brasil”.

Nos dias 11 e 12 de julho as 
consultas ao SPC-Brasil-Serasa 
feitas no balcão da entidade terão 
desconto de 50%. O presidente da 
Aciu, Orlando Luiz Santos, ressalta 
que não se trata de uma campanha 
para a renegociação de dívidas. 
“Esta ação visa somente levar infor-
mação sobre a situação cadastral do 
consumidor. De posse do documento 
com seus débitos, o cidadão deve 
procurar pessoalmente a empresa 
e propor um acordo. Seguramente 
a maioria das empresas têm inte-
resse em negociar”.

De acordo com Regina Mariani 
Santana, diretora setorial do SPC na 
Aciu, muitas pessoas nem sabem 
que têm o nome incluído no banco 
de dados de inadimplentes. “É bas-
tante comum pessoas ‘empresta-
rem’ o nome. Principalmente para 
parentes e amigos. Depois não vão 
atrás para saber se essas contas 
foram realmente pagas e podem 
ter sido negativadas. Só vão saber 

em algum momento que vão fazer 
uma compra ou alguma transação 
bancária, por exemplo. Essa cam-
panha veio para que as pessoas 
evitem essas ‘surpresas desagra-
dáveis’”, explica.

Segundo ela, a campanha “Arraiá 
de Consultas” vem para ajudar o con-
sumidor evitar o constrangimento de 
não conseguir comprar alguma coisa 
em uma loja — ou para evitar de ter 
problemas ao contratar empréstimos 
ou utilizar o cartão de crédito justa-
mente quando mais precisa. “É bom 
estar sempre de olho nos cadastros, 
até por questão de falsificações de 
documentos e assinaturas, que 

podem levar consumidores à ina-
dimplência injustamente”, comenta.

O “Arraiá de Consultas SPC 
Brasil” será realizado nos dois 
dias citados acima entre as 8h e 
18h na sede da Aciu, Praça Hênio 
Romagnolli nº 3800.

REGINA Mariani e Charles Furlan, responsável pelo SPC Brasil na Aciu acompanharão as consultas dos 
consumidores

ASSESSORIA

Garoto traficante é
apreendido pela PM

 Policiares Militares de Umuarama 
abordaram um adolescente na 
tarde da quinta-feira (9), no Parque 
Industrial. O garoto estava traficando 
drogas. Cocaína e maconha também 
foram recolhidos pelos policiais.

O garoto de 14 anos foi abordado 
após ter sido flagrado em atitude 
suspeita no bairro.

Durante a aproximação, o jovem 
notou a chegada dos PMs e tentou 
fugir, mas acabo sendo capturado na 
avenida Umuarama.

Numa vistoria,  os policias 
encontraram com ele 16 porções de 
maconha (83 gramas), 19 papelotes 
de cocaína (7 gramas), além da 
quantia de R$ 164,45 em espécie.

A avó do garoto foi informada 
sobre a apreensão do neto, que foi 
conduzido até a Delegacia de Polícia.
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