
Prefeito de Umuarama assinou ordem de serviço para a pavimentação asfáltica na Estrada 
Jaborandi. Município também financiou programa e moradores de propriedades rurais parti-

ciparam diretamente do projeto. 

Emenda de Kaefer libera quase
R$ 1 milhão para asfalto rural

l Pág. 24

l Pág. 12 e 13

Bando invade joalheria 
e foge levando peças 
destinadas ás vendas 
do Dia das Mães
Afsu derruba o lanterna 
Toledo e continua na 
zona de classificação 
do Paranaense
Umutrans começa a 
instalação de semáforos 
ciclovisuais em dez 
pontos da cidade 
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Braços 
cruzados

Manifestações em todo o Paraná 
fizeram com que o governador 
Ratinho Jr criasse uma comissão 
para tratar de assuntos referentes 
à reposição salarial e outras 
demandas específicas.  Cinco 
membros do Fórum das Entidades 
Sindicais (FES) foram convidados 
para integrar o grupo de trabalho, 
que terá técnicos das secretarias 
da Fazenda e da Administração, 
representantes da governadoria e 
deputados estaduais.

ALEX MIRANDA
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Umuarama Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 

Terça

Cheia
19/05 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47
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Nublado

concurso: 1324
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concurso: 4962

13 39 53 72 73

concurso: 5383

36.672
10.194
76.007
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ABC/RN

concurso: 1807
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concurso: 1964
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43 49 52 56 57 58 67 

75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

Quarta

  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Inovação
O presidente da Alep, deputado Ademar Traiano 

(PSDB), destacou o pioneirismo do legislativo 
paranaense e a competência de toda a equipe 

envolvida no projeto. “É um reconhecimento de 
uma ação em grupo da Mesa Executiva com a 

competente equipe da Assembleia. Esse prêmio é uma 
demonstração de que a Assembleia do Paraná, mais 

uma vez, sai na vanguarda com iniciativas inovadoras e 
pioneiras para atender o cidadão da melhor forma”.

App do PR
vence WeGov

O aplicativo ‘Agora 
é Lei no Paraná’ foi o 
grande vencedor do Prê-
mio WeGov 2019. A pre-
miação aconteceu na 
sexta-feira (26), no encer-
ramento do 8º Redes 
WeGov, evento multite-
mático que reuniu agen-
tes públicos e estudiosos 
da administração pública 
nos últimos dois dias 
para debater o uso das 
novas ferramentas tecno-
lógicas na comunicação 
do setor público e trocar 
experiências sobre ini-
ciativas bem-sucedidas. 
A ferramenta criada pela 
Diretoria de Comunicação 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (ALEP) superou 
outros 25 projetos de 
todo o país.

A diretora de Comunica-
ção da Assembleia, Kátia 
Chagas, representou o 
Legislativo paranaense 
no evento e comemorou o 

reconhecimento ao traba-
lho desenvolvido. “Muito 
feliz por estar aqui num 
evento com 500 pessoas 
e poder mostrar como a 
Assembleia Legislativa 
do Paraná vem buscando 
formas diferentes de se 
comunicar com os para-
naenses. Estamos cum-
prindo a orientação do 
presidente Ademar Traiano 
de inovar e modernizar a 
comunicação, colocando 
a Assembleia mais perto 
das pessoas e trazendo 
a população para partici-
par da vida pública”. Kátia 
aproveitou para agrade-
cer a confiança e o apoio 
de todos. “Agradeço a 
confiança da Direção 
da Alep, ao presidente 
Traiano e ao primeiro-se-
cretário Romanelli, no 
meu trabalho e também 
a nossa equipe que se 
esforçou para criarmos o 
aplicativo”.

O aplicativo Agora é Lei no Paraná foi apresentado durante a oitava edição do 
Redes WeGov

Divulgação

O aplicativo
O “Agora é Lei no Paraná” reúne em uma única 

plataforma digital mais de 270 leis estaduais que 
tratam de compra e venda de produtos e da prestação 

de serviços, auxiliando o consumidor a conhecer a 
legislação e também a cobrar seus direitos. Todo o 
projeto foi elaborado pela equipe da Diretoria de 
Comunicação, com o suporte técnico da Diretoria 
de Tecnologia da Informação, sem qualquer custo 

adicional para o Poder Legislativo.

Torcida
O aplicativo fez tanto sucesso que ganhou até torcida na 
disputa pelo prêmio. “Achei a ideia fantástica. Eu acho que 
toda e qualquer inciativa voltada para facilitar o acesso à 
informação, o controle social e a transparência, valores que 
a gente tanto fala, são válidas. Um inciativa que partiu da 
própria Casa, da equipe da Comunicação, é super valoroso 
fomentar isso, esse conhecimento e essas práticas. Espero 
que esse case seja um dos vencedores da feira”, afirmou 
Rakell Dimanski, analista de redes sociais do TSE.

Seis melhores
Os vencedores foram 
escolhidos em um 
processo de votação 
duplo. Os visitantes 
da Feira de Cases de 
Comunicação no Setor 
Público, realizada 
durante o evento 
que aconteceu em 
Florianópolis (SC), para 
apresentação dos dez 
finalistas ao público, 
tiveram a oportunidade 
de escolher os seis 
melhores projetos. Desta 
seleção, saíram as três 
melhores iniciativas.

Surpreendente
A assessora de 
Comunicação da 
Procuradoria-Geral do 
Estado de Santa Catarina, 
Maiara Gonçalves, 
conheceu o aplicativo na 
Feira de Cases e elogiou 
a ideia que oportuniza ao 
cidadão conhecer seus 
direitos e deveres. “O 
aplicativo é sensacional, 
porque dá a oportunidade 
para o cidadão saber 
quais são as leis que estão 
sendo aprovadas, que 
entraram em vigor no seu 
estado”.
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Agora é Lei
O aplicativo “Agora é Lei no Paraná”, 
da Assembleia Legislativa do Paraná 
e que reúne 270 leis em defesa 
do consumidor, foi vencedor  do 
Prêmio Redes WeGow, um dos mais 
importantes do país na área de 
governança eletrônica. “Nossa ideia 
foi facilitar o acesso às leis por todos 
os paranaenses. Priorizamos as leis 
de defesa do consumidor para que o 
cidadão possa cobrar seus direitos de 
forma rápida pelo celular de qualquer 
lugar. Deu muito certo”, comemora 
a jornalista Kátia Chagas, diretora de 
Comunicação da Alep.

Prêmio nacional
“Nossa equipe de comunicação 
se consagra mais uma vez. As 
inovações criativas que produzimos 
nos últimos anos – para aproximar 
o Parlamento da população – 
acumulam prêmios nacionais. Uma 
prova de que estamos no caminho 
certo. É importante destacar que 
esse projeto foi elaborado sem custo, 
só com o talento e a criatividade do 
nosso pessoal”, disse o presidente 
da Assembleia Legislativa, deputado 
Ademar Traiano (PSDB).

Sem imposto
O presidente Jair Bolsonaro 
desmentiu o secretário da Receita 
Federal, Marcos Cintra, que anunciou 
um novo imposto que incidiria até 
mesmo sobre os dízimos das igrejas.

Bolsonaro em Foz
Os presidentes Jair Bolsonaro (Brasil) 
e Mario Abdo Benítez (Paraguai) 
estarão em Foz do Iguaçu no próximo 
dia 10 de maio para o lançamento da 
pedra fundamental da segunda ponte 
entre os dois países, ligando a região 
do Porto Meira e a cidade paraguaia 

de Presidente Franco. A construção 
tem custo previsto de R$ 456,1 milhões 
e considera as obras da estrutura, 
desapropriações e a construção de uma 
perimetral no lado brasileiro.

Micou geral
A manifestação de 29 de abril em 
Curitiba se esvaziou em Curitiba. A 
APP-Sindicato chegou a anunciar, 
antecipadamente, a presença de 
10 mil pessoas, mas mesmo com as 
caravanas do interior, menos que dois 
mil manifestantes participaram do ato 
que culminou em frente ao Palácio 
Iguaçu no Centro Cívico. A sessão na 
Assembleia Legislativa foi tranquila sem 
qualquer intercorrência.

Vai ser no diálogo
O deputado Hussein Bakri (PSD), líder 
do Governo na Assembleia Legislativa, 
se reuniu com representantes do Fórum 
das Entidades Sindicais do Paraná. 
Aos sindicalistas, Bakri reafirmou 
o compromisso de dialogar com a 
categoria na busca do entendimento. 
“Essa é a nova cara do Paraná. Estamos 
vivendo em um novo momento, que 
exige conversa e principalmente 
respeito. Para isso, queremos debater 
os problemas do Estado com todos os 
segmentos. Dialogar é sempre o melhor 
caminho”, afirmou.

Frente parlamentar
O deputado Luciano Ducci (PSB) passou 
a integrar a Frente Parlamentar da 
Medicina. “Vamos lutar pela carreira 
do médico do Estado, matéria da qual 
fui relator, além de um novo modelo de 
saúde para o país, que vai desde o SUS 
até a saúde complementar. Precisamos 
também garantir maior proteção ao 
médico da violência no seu local de 
trabalho, incentivar a formação médica 
continuada e avaliação profissional, 

bem como a valorização das 
especialidades médicas”, disse Ducci  

Sessão das Apaes
Mais de 300 representantes das 
Apaes de todo o Paraná participam 
hoje da sessão plenária na Assembleia 
Legislativa. As atividades bem 
como suas principais considerações 
acerca dos serviços e do apoio que 
oferecem às famílias das pessoas com 
deficiência, serão apresentadas aos 
deputados paranaenses.

PEC da Previdência
Apesar do otimismo, avaliação do 
governo é de que a PEC da Reforma 
da Previdência só será votada no 
plenário da Câmara dos Deputados 
no início do segundo semestre. As 
lideranças do Centrão já avisaram 
a interlocutores do Planalto que 
não votam o texto antes do recesso 
parlamentar de julho.

Lei Antidrogas
O senador Oriovisto Guimarães (Pode) 
participou da reunião conjunta das 
Comissões de Assuntos Econômicos 
e de Assuntos Sociais para votar o 
projeto de lei muda a Lei Antidrogas. 
“Um dos pontos é o endurecimento 
das penas para traficantes, de 5 anos 
para até 15 anos de prisão. O assunto 
é extremamente polêmico e a votação 
foi adiada para o dia 8 de maio”, disse.

Instituto Aliança
O Paraná registrou 550 novos casos de 
hanseníase em 2018. Só em Curitiba, 
fez 80 vítimas em 2018. Para alertar 
e combater a doença, foi lançado em 
Curitiba, o Instituto Aliança contra a 
Hanseníase, instituição que pretende 
reunir ciência, filantropia e educação 
para tirar o Brasil do segundo lugar no 
ranking de países que contabilizam a 
doença. A entidade foi fundada pela 
dermatologista e hansenologista Laila 
de Laguiche.

Da Redação ADI-PR 
Curitiba
Coluna publicada simultaneamente 
em 22 jornais e portais associados. 
Saiba mais em www.adipr.com.br
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Elo com o mercado
Expoentes do mercado financeiro 
estão inquietos e ansiosos sobre 
as incertezas da tramitação e 
aprovação da reforma da Previdência 
no Congresso. O presidente da 
Câmara Federal, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), assumiu o papel de 
principal interlocutor da Esplanada 
com os investidores. O democrata 
tem se reunido constantemente, 
a portas fechadas, com grandes 
empresários que apostam cada vez 
menos na aprovação do texto no 
primeiro semestre. Nos encontros, 
o democrata mantém o tom de 
otimismo e afirma que, a despeito 
das dificuldades, a reforma será 
aprovada. Mas não garante se atinge 
metade do R$ 1 trilhão em economia 
proposto pelo ministro Paulo 
Guedes.

Ajustes
Maia é um dos que defendem 
alterações na reforma, entre 
elas a manutenção das regras da 
aposentadoria rural e no Benefício 
de Prestação Continuada (BPC). 

Tenso
O cenário pró-reforma não está nada 
bom para o Governo no Senado. 
Será outro problema, talvez maior 
que na Câmara Federal.

Dois K
O senador Kajuru revelou bomba 
Judiciária em entrevista à e-webtv 
da Coluna que vai ao ar amanhã. O 
papo com Kim Kataguiri entra no ar 
hoje em nosso canal no Youtube. 

Fechados 
Adilson Barroso, presidente 
do Patriota, já esteve com o 
presidente Jair Bolsonaro no 

Palácio. Por ora, confirmação de 
alinhamento do partido com o 
Governo. Mas não se descarta que 
Bolsonaro se filie ao Patriota no fim 
do ano, como revelamos. 

Plano A
O presidente está insatisfeito com os 
rumos do PSL - principalmente após 
o cerco da Polícia Federal ontem a 
supostas candidatas “laranjas” em 
Minas Gerais, ligadas ao ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro (que continua 
no cargo). Ele vai esperar a aprovação 
da Reforma da Previdência - e, com 
a “janela”, poderá levar centenas de 
deputados, senadores e prefeitos para 
a eventual nova legenda. 

Direitos humanos
O MP Federal pressiona o Ministério 
da Justiça para evitar extinção do 
Comitê Nacional de Enfrentamento 
ao Tráfico de Pessoas. Em ofício da 
subprocuradora-geral da República 
Luiza Cristina Frischeisen, o MP 
pondera que o Conatrap é “essencial 
para a construção de uma política 
pública permanente de combate”.

Memória
O Decreto 9.759 do presidente 
Jair Bolsonaro, de 11 de abril, 
prevê a extinção de conselhos da 
administração federal que têm 
participação da sociedade civil.

Óleo na pista...
Presidente da Comissão de Serviços 
de Infraestrutura, o senador Marcos 
Rogério (DEM-RO) vai pedir à 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres e ao Ministério da 
Infraestrutura explicações sobre 
as medidas administrativas após a 
Operação Infinita Highway, da Polícia 
Federal. Ligado a Valdemar da Costa 
Neto, “dono” do PR, o diretor-geral 

da ANTT, alvo da PF, despacha 
tranquilo na sede da Agência.

... e acostamento 
“Essa situação gera desgaste para 
a Agência e insegurança jurídica. 
Temos responsabilidade na escolha 
e também na fiscalização desses 
servidores públicos”, resume o 
senador. Diretores de agências são 
aprovados em sabatinas no Senado.

Seleção da esquerda
Os presidenciáveis Ciro Gomes 
(PDT), Manuel D’Ávila (PCdoB), 
Guilherme Boulos (PSOL), Fernando 
Haddad (PT) marcam presença 
amanhã na festa do 1º de Maio 
das centrais sindicais no Vale do 
Anhangabaú, em São Paulo. Marina 
Silva (Rede) ainda não confirmou 
presença. Carlos Siqueira, 
presidente do PSB, confirmou. 

Discurso unificado
A turma supracitada ensaia, em 
conjunto com os sindicatos, críticas 
à reforma da Previdência. Apesar 
do aperto no caixa, a festa terá no 
palco artistas como Leci Brandão, 
Paula Fernandes e Toninho Geraes.

Darcy para Lula
O ex-presidente Lula da Silva ganhou 
do Instituto Lula um exemplar de 
“O Povo brasileiro - A formação e o 
sentido do Brasil”, que Darcy Ribeiro 
lançou em 1995, dois anos antes de 
morrer. Amigos que o visitaram dizem 
que Lula já leu “Raízes do Brasil”, de 
Sérgio Buarque de Holanda.
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Paraná abre 12.761 
empresas em 3 meses
O Paraná contabilizou a abertura 

de 12.761 empresas nos três primei-
ros meses do ano, um aumento de 
19% em relação ao mesmo período 
do ano passado, quando foram for-
malizados 10.710 novos negócios 
no Estado. As estatísticas da Juce-
par (Junta Comercial do Paraná) indi-
cam, ainda, uma evolução conside-
rável em março, com 4.851 novas 
empresas, contra 4.426 em 2018, 
acréscimo de 9,6%.

Segundo a Jucepar, os dados 
confirmam a trajetória de expan-
são, já que em janeiro foram aber-
tas 3.303 empresas e em fevereiro 
outras 4.607 (crescimentos de 
14,6% e 35,3%, respectivamente, 
em relação aos mesmos meses do 
ano passado).

Na avaliação do presidente do 
órgão, Marcos Sebastião Rigoni 
de Mello, o desempenho positivo 
reflete a confiança do empresariado 

na retomada da economia para-
naense em ritmo mais forte que 
o nacional. “Os empreendedores 
paranaenses estão otimistas em 
relação ao Governo do Estado. Os 
números vêm aumentando mês a 
mês, são um destaque nacional, 
mas um crescimento mais expres-
sivo ainda depende do governo 
federal, da reforma da Previdência 
e da confiança dos investidores no 
Brasil”, afirma Mello.

11 praças de 
pedágio reduzirão 

a tarifa 
As tarifas de mais 11 pra-

ças de pedágio de rodovias do 
Paraná terão redução a partir 
da 0h desta terça-feira (30). A 
diminuição, determinada pela 

Justiça, será de 25,77% nos 
trechos das BRs 277, 373, 476 e 
PR-427 administrados pela con-
cessionária Caminhos do Paraná 
e de 19,02% nos valores cobra-

dos pela Viapar nas BRs 158, 
369 e 376 e PRs 317, 444 e 986. 
A situação, no entanto, ainda é 
considerada instável, uma vez 
que as empresas podem recor-
rer da decisão. A determinação 

é do TRF4 (Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região), proferida 

pelo desembargador do TRF4 
Luís Alberto Aurvalle. Embora o 
despacho tenha sido expedido 

no último dia 16, as concessioná-
rias foram notificadas na última 

sexta-feira (26).

Dívida com Fies
O governo federal abriu nessa segunda-feira (29) período para renego-

ciação de dívidas do Fies (Financiamento Estudantil). O prazo vai até 29 de 
junho.  Mais de 500 mil contratos estão inadimplentes há pelo menos três 

meses. No total, o saldo devedor do programa alcança R$ 11,2 bilhões, 
segundo o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), órgão 
do Ministério da Educação que gerencia o Fies. Pelo Fies, os alunos fazem 
a faculdade em uma instituição privada e a União paga as mensalidades. 

O estudante tem de começar a quitar as prestações um ano e meio depois 
de formado. A renegociação é voltada para estudantes que contrataram o 
financiamento até 2017, que não sejam alvo de ações judiciais e estejam 
com atrasos acima de 90 dias. As regras de renegociação foram firmadas 

em novembro de 2018, ainda no Governo Michel Temer (MDB).



07GERALUMUARAMA, 30 DE ABRIL DE 2019

Bolsonaro quer flexibilizar
armas a produtores rurais
O presidente Jair Bolsonaro 

(PSL) quer que o Congresso Nacio-
nal aprove medidas para flexibilizar 
o uso de armas de fogo por pro-
dutores rurais. Uma das propos-
tas, que segundo Bolsonaro será 
posta em votação pelo presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), 
prevê que o perímetro de uso da 
arma de fogo para quem tem a sua 
posse seja a integridade da área da 
propriedade rural, e não somente 
uma residência. Bolsonaro também 
defendeu que não haja punição 
para proprietários de terras que 
atirarem contra invasores.

As medidas foram defendidas 
pelo presidente em discurso no 
evento Agrishow, realizado no inte-
rior de São Paulo, nessa segun-
da-feira. “A propriedade privada é 
sagrada e ponto final”, disse. 

Sobre a isenção de punição a 
quem atirar dentro de sua proprie-
dade, Bolsonaro disse que é “uma 
maneira que temos de ajudar a 

combater a violência no campo”. 
“É fazer com que, ao se defender a 
propriedade privada ou a sua vida, o 
cidadão de bem entre no excludente 
de ilicitude, ou seja, responde, mas 

não tem punição. É a forma que 
temos de proceder para que o outro 
lado, que teima em desrespeitar a 
lei, temam vocês, temam o cidadão 
de bem, e não o contrário.”  

Criação de impostos
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou em um vídeo 

na sua conta no Twitter que foi surpreendido com declaração do 
secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, sobre a criação de um 
tributo para igrejas. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Cintra disse 

que pretende substituir a tributação da folha de pagamento por um 
imposto sobre transações financeiras que atingiria todos, até igre-
jas. “Fui surpreendido nessa manhã [ontem] com a declaração do 

nosso secretário da Receita que seria criado um novo imposto para 
as igrejas. Quero me dirigir a todos vocês que essa informação não 

procede”, disse Bolsonaro. “Em nosso governo nenhum novo imposto 
será criado, em especial para as igrejas, que, além de ter um exce-
lente trabalho social prestado a toda comunidade, reclamam eles, 

em parte com razão, em meu entendimento, que há uma tributação 
nessa área”, completou o presidente.
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2018 teve 5 mortes em
19 acidentes de trabalho

De acordo com os dados do 
Crea-PR (Conselho de Engenharia 
e Agronomia do Paraná), em 2018, 
foram 100 registros e cinco mor-
tes em decorrência dos agravos. 
No último domingo (28) foi o dia 
dedicado à memória das vítimas de 
acidentes e doenças do trabalho.

Há anos a campanha Abril Verde 
conscientiza a população sobre a 
impor tância da segurança e da 
saúde do trabalhador. As ações 
são realizadas por órgãos públicos, 
entidades e instituições apoiadoras 
da causa, como o Crea. Apesar das 
mobilizações em todo o mês, o dia 
28 é o dedicado à memória das 
vítimas de acidentes e doenças do 
trabalho. A data é lembrada desde 
1969, quando uma explosão de 
uma mina da cidade de Farming-
ton, na Vírginia, estado dos Esta-
dos Unidos, matou 78 trabalhado-
res. Ao longo dos anos, as ações 
têm ajudado a reduzir os índices 
de acidentes e mortes no trabalho.

REGIONAL
Na região de Umuarama, nos 

últimos dois anos ocorreram 298 
acidentes ocupacionais graves e 
sete mortes. Foram 179 agravos 
em 2017 com dois óbitos; 100 
acidentes em 2018 com cinco 
mortes e 19 registros até abril 
deste ano, sem óbitos. Os dados 
da Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesa) são de registros feitos pela 
12ª Regional de Saúde, que atende 
21 municípios.

Segundo a Classificação Inter-
nacional de Doenças, as três prin-
cipais causas de agravos foram cir-
cunstâncias relativas às condições 
de trabalho (173); contato com 
objeto cortante ou penetrante (13) 

e contato com máquinas ou equipa-
mentos (10). Sobre as ocupações 
que mais registraram acidentes 
ocupacionais graves, pedreiro ficou 
em primeiro lugar, com 28 casos; 
auxiliar de pessoal em segundo, 
com 22, e servente de obras em 
terceiro, com 18 registros.

De 2012 a 2017, quase 15 mil 
trabalhadores não voltaram para 
casa no Brasil, entrando para a 
estatística de vítimas de acidentes 
de trabalho, segundo o Observató-
rio Digital de Saúde e Segurança do 
Trabalho do Ministério Público do 
Trabalho. No período, foram quase 
4 milhões de acidentes e doenças 
do trabalho, gerando R$ 26 bilhões 
somente com despesas previden-
ciárias e 315 milhões de dias de 
trabalho perdidos. Ao todo, no 
Paraná, foram 105,1 mil auxílios-
-doença por acidente de trabalho, 
com impacto previdenciário de R$ 
917,6 milhões. Somente em 2017, 

14 mil afastamentos foram regis-
trados no Estado e 209 acidentes 
resultaram em morte.

PAPEL DO CREA
O Crea-PR tem o papel de veri-

ficar se o empregador está contra-
tando profissionais ou empresas 
habilitadas que assumam a res-
ponsabilidade técnica pelos equipa-
mentos instalados. No Conselho, 
6.473 profissionais estão habilita-
dos para a atividade, quase 60% a 
mais do que o registrado em 2010, 
quando haviam 3,8 mil Engenhei-
ros especializados em Segurança 
do Trabalho. Na região Noroeste, 
são 504 profissionais habilitados 
para a função nas microrregiões 
de Maringá (310), Umuarama (50), 
Cianor te (49), Paranavaí (49) e 
Campo Mourão (46). Em 2018 a 
Regional Maringá do órgão fez 94 
fiscalizações na Região Noroeste, 
neste ano até este mês, foram 32. 

Abril Verde
Diante do cenário crescente de acidentes e afastamentos de trabalho, o Crea criou 
este mês o Comitê de Estudos Temáticos de Segurança do Trabalho. O objetivo é 

implantar um programa de incentivo e promoção das práticas legais e recomenda-
das de Engenharia de Segurança do Trabalho nos processos produtivos de empre-

sas e empreendimentos de Engenharia, Agronomia e Geociências.
A criação foi articulada pelo Conselho, Entidades de Classe, Ministério 

Público do Trabalho e conselheiros de diversas modalidades que têm espe-
cialização na área de

Segurança do Trabalho
Para o Engenheiro de Segurança do Trabalho, Edinei Aparecido Furquim, 

uma das grandes dificuldades encontradas tem relação direta com a falta de 
consciência do próprio trabalhador, pois em muitos casos há o que chamamos 
de sazonalidade, quando ele trabalha em uma empresa, sai e vai para outra. 

Porém, ao sair ele esquece todo o treinamento que recebeu e as orientações. 
“É estatisticamente comprovado que 75% dos acidentes são oriundos de atos 

inseguros dos próprios trabalhadores; 15% são os fatores pessoais de inse-
gurança (situações particulares fora do emprego) e 15 % devido as condições 

inseguras nas áreas de trabalho, reforça”.
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Veterinária comemora altos
índices de empregabilidade

EM 23 ANOS DE HISTÓRIA, 
GRADUAÇÃO FORMOU 
MAIS DE OITOCENTOS 

PROFISSIONAIS
A coordenação e os professores 

do curso de Medicina Veterinária da 
Universidade Paranaense, Unidade 
de Umuarama, têm muito a come-
morar. Afinal, são 23 anos de his-
tória – tempo em que formou 873 
profissionais –, respaldados na 
preocupação de sempre oferecer 
ensino de qualidade. O resultado 
disso é um alto índice de empre-
gabilidade dos ex-alunos do curso. 
E essa qualidade da graduação, 
aliada à dedicação nos estudos, 
persistência e vontade de crescer 
dos estudantes, faz com que mui-
tos deles já comecem a trabalhar 
logo após a formação acadêmica.

É o caso da médica veterinária 
Maria Augusta Bondezan. Formada 
no ano passado, é a mais nova con-
tratada da empresa Bello Alimen-
tos, de Itaquiraí – MS, onde atua 
como trainee do setor de Garantia 

de Qualidade. “Foi uma grande con-
quista, principalmente por ter a opor-
tunidade de conhecer a empresa e 
adquirir experiência, requisito funda-
mental para quem está entrando no 
mercado de trabalho”, conta a profis-
sional, ressaltando que a qualidade 
do curso da Unipar foi de extrema 
importância nessa conquista. “A Uni-
versidade, com seu excelente corpo 
docente e sua infraestrutura, me ofe-
receu todos os instrumentos neces-
sários para hoje estar atuando com 
competência na área em que me 
formei. Por tudo isso, tenho orgulho 
em dizer que fiz parte dessa grande 
Instituição”.

CONQUISTA FINANCEIRA
Em Sinop – MS, mora o colega 

de turma Pedro Teles. Assim que 
abraçou o diploma, conseguiu tra-
balho na empresa Prontovet, na 
área clínica e cirurgia. “Conquistei 
segurança financeira e chance de 
adquirir mais conhecimentos, prá-
ticos e teóricos”, afirma o médico 
veterinário, que também faz ques-
tão de elogiar o ensino que recebeu 
durante sua trajetória acadêmica. 
“Os professores da Unipar estão 
sempre empenhados e comprome-
tidos com a qualidade de aprendi-
zagem do aluno, isso foi essencial 
para minha formação”.

Compromisso
O comprometimento está estampado nos envolvidos com o curso. “A oportunidade 
conquistada por nossos alunos após a formação só reafirma nosso comprome-
timento em fornecer conteúdo teórico e prático de excelência”, diz a professora 
Rosiara Maziero. “O importante, para nós, é que o curso de Medicina Veterinária da 
Unipar permita que o profissional chegue ao mercado de trabalho bem preparado 
e, posteriormente, que obtenha sucesso na carreira”, orgulha-se.
Além de Teles e Maria Augusta, também já entraram no mercado os recém-formados 
Lucas Reati, Gabriela Rocha, Gabriela Tormena, Bruna Laginestra e Lennyn Cano.

Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,75 - 1,51 4,58
IGP-M (FGV) 1,26 0,92 3,10 8,64
IGP-DI (FGV) 1,07 - 2,41 8,27

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: 1ª parcela
vence em 30/04, ainda sem conrança de juros Selic

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

25/3 a 12/4 0,5000 0,3715 0,0000
26/3 a 13/4 0,5000 0,3715 0,0000
27/3 a 14/4 0,5000 0,3715 0,0000
28/3 a 15/4 0,5000 0,3715 0,0000
1/4 a 1/5 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 mai/19 847,50 -6,25 -4,2%
FARELO mai/19 297,20 -2,70 -3,0%
MILHO mai/19 352,00 0,75 -1,3%
TRIGO mai/19 426,75 -8,25 -6,8%

Ações % R$
Petrobras PN +0,44% 27,37 
Vale ON -0,34% 50,25 
Brasil ON +0,04% 49,37 
Bradesco PN -1,31% 35,49 
Hypera ON +5,96% 28,29 
Natura ON +4,49% 52,35

IBOVESPA: -0,05% 96.187 pontos

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,0760 1,0827 1,0864
IGP-DI (FGV) 1,0773 1,0827 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 66,38 -0,4% -4,0% 65,50
MILHO 26,13 0,0% -10,2% 25,50
TRIGO 46,11 -1,6% -2,9% 47,00
BOI GORDO 151,96 0,1% 0,7% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 111,81
Libra est. 0,7738
Euro 0,8953
Peso arg. 44,65

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 3,9410 3,9420 +0,7%

PTAX  (BC) 0,0% 3,9358 3,9364 +1,0%

PARALELO -0,2% 3,8500 4,1600 +1,0%

TURISMO -0,2% 3,8500 4,1400 +1,0%

EURO +0,1% 4,3939 4,3966 +0,5%

R$/m2 FEV MAR %m %ano %12m
Paraná 1.522,63 1.526,39 0,25 0,86 4,92
Oeste 1.526,45 1.530,93 0,29 0,73 4,14

DÓLAR 29/04

Iene R$ 0,0352
Libra est. R$ 5,09
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.595,66 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/04

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 29/04 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 29/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 70,50 -1,4% -4,7%
SOJA Paranaguá 75,50 -1,9% -4,7%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% -5,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Bando armado rouba
joalheria no centro

Imagens do sistema de segu-
rança e monitoramento poderão 
ajudar a Polícia Civil de Umua-
rama a elucidar um crime prati-
cado no início da tarde da segun-
da-feira. Uma joalheria foi alvo de 
quatro assaltantes que agiram 
armados. Depois do crime, peri-
tos também fotografaram o local 
em busca de pistas que possam 
levar à identificação e paradeiro 
dos autores do crime.

O roubo aconteceu no início da 
tarde, na joalheria que fica situada 
na avenida Paraná, imediações do 
Lago Aratimbó. Testemunhas reve-
laram que dois dos quatro crimino-
sos renderam o segurança na porta 
da empresa. Em seguida, estoura-
ram a porta de vidro usando uma 
marreta. O segurança foi mantido 
refém durante toda a ação e, ao 
menos dois, dos quatro assaltan-
tes, usavam armas de fogo.

Percebendo que se tratava de 
um assalto o restante dos fun-
cionários se trancou em uma das 
salas e, pelo circuito de segurança 
acompanharam o crime. A priori-
dade dos bandidos eram as peças 
de ouro. A loja estava preparada 
para a demanda do Dia das mães 
com diversas peças.

A perícia foi até a loja e fotogra-
fou a cena do crime com intuito de 
facilitar a investigação. Há, inclu-
sive, pequenas quantidades de 
sangue em alguns pontos já que 
os bandidos quebraram as vitri-
nes para pegar as joias e provavel-
mente se feriram.

A ação, de acordo com os inves-
tigadores, provavelmente foi plane-
jada com antecedência, já que os 

bandidos ficaram dentro da joalhe-
ria por menos de três minutos.

Logo após o assalto um grande 
contingente de viaturas foi até a 
empresa. Foi descoberto também 
que, enquanto dois assaltantes 

pilhavam as joias das vitrines, 
outros dois permaneciam do lado 
de fora em duas motocicletas.

O valor levado pelo bando não 
foi revelado até o final da tarde da 
segunda-feira.

PERITOS do Instituto de Identificação a procura de impressões digitais deixadas no local do crime

Na manhã da segunda-feira (29) um motociclista ficou ferido depois de bater 
em um boi que estava solto sobre a pista de rolamento na rodovia PR-323, 
dentro dos limites do município de Perobal. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) 
foi ao local para os trâmites e verificou que, em princípio a vítima transitava 
em direção a Perobal quando colidiu contra o animal. Uma ambulância de 
Cafezal do Sul também se envolveu no acidente e bateu na moto.

OBemdito

Brandão Jr
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Atentado na madrugada
A Polícia Civil de Umuarama deu 

início às investigações em busca de 
identificar dois homens que efetuaram 
mais de uma dezena de tiros contra 
uma residência na madrugada da 
segunda-feira (29). Uma mulher foi 
atingida em um dos pés. Os autores 
do crime fugiram em uma motocicleta.

O caso foi registrado inicial-
mente pela Polícia Militar que foi 
comunicada a respeito dos dispa-
ros de arma de fogo por volta das 
5h. A moradora relatou que havia 
acordado minutos antes e saiu da 
cama, indo até a sala, e se dei-
tando no sofá. Repentinamente 
ouviu soa disparos que foram 
deflagrados em direção a porta de 
entrada da casa. Um dos projéteis 
acertou o pé esquerdo da mulher.

À repor tagem ela não soube 
dizer quais seriam os motivos que 
levaram os autores do crime a dis-
parar contra sua residência. “Não 
temos inimizados com ninguém, 
meu marido é trabalhador e não 
teve nenhum tipo de desavença”, 

contou a mulher ferida, que pediu 
para não ser identificada. Mãe de 
duas filhas, ela se recuperava dos 
ferimentos a bala. “O tiro transfi-
xou e a vítima foi atendida por uma 
equipe do Samu. Fizemos buscas 
e procuramos pelos autores dos 
disparos”, comentou o tenente 
Namur Zandoná, comandante do 
grupo rotam (Rondas Ostensivas) 

da Polícia Militar.
Mais de 10 estojos de cartu-

chos deflagrados foram recolhidos 
nas imediações, todos de calibre 
9 milímetros. Em seguida foram 
entregues à Polícia Civil.

Imagens de câmeras de moni-
toramento de residências nas ime-
diações poderão ajudar a polícia na 
elucidação do crime.

Alex Miranda

MORADORA foi atingida com um tiro no pé e estojos de cartuchos calibre 9 milímetros foram recolhidos pela polícia

Contrabando II
A Polícia Militar de Umuarama apreendeu uma carga de cigarros 
contrabandeada avaliada em R$ 1,5 milhão, na manhã do domingo (28), 
em Ivaté. A equipe localizou a mercadoria em um caminhão, estacionado 
em um terreno vazio. O veículo possuía registro de furto e emplacamento 
adulterado. Foram apreendidos trezentos volumes, totalizando 15 mil caixas. 
O contrabando e o caminhão foram encaminhados para a Polícia Federal.

Contrabando II
PMs de Cruzeiro do Oeste apreenderam GM/Montana carregada com 
contrabando por volta das 9h30 da segunda-feira (29). No utilitário estavam 
dois ocupantes e, durante uma averiguação, foram encontrados produtos 
eletrônicos provenientes do Paraguai no compartimento de carga. Caixas 
com receptores digitais, baterias e cigarros eletrônicos foram apreendidos. A 
carga foi avaliada em aproximadamente R$ 60 mil.

Arma de fogo
Na PMs de Pérola revistaram um carro suspeito e encontraram uma arma de fogo. O 
caso foi parar na delegacia. Os ocupantes revistados pelos PMs, nas no Volkswagen Fox 
estava o revólver de calibre 38 municiado com quatro cartuchos intactos. A arma está 
registrada no nome da mãe do motorista do carro. O rapaz foi preso por porte ilegal de 
arma de fogo. A mãe teve de ir até a delegacia e também foi ouvida em declaração.

Notas

Após perseguição pela PR-323, 
patrulheiros rodoviários de Iporã 
apreenderam um caminhão abandonado 
à margem da PR-485, em Cafezal do Sul, 
carregado com mais de meia tonelada de 
maconha, no final da manhã do sábado 
(27). Uma caminhonete, Toyota Hilux 
prata, com placas de Cambé, também 
foi localizada nas imediações. O veículo 
possuía alerta de roubo. Já o caminhão, 
Iveco 380, apresentava placas clonadas. 
Os veículos e a droga (583 quilos), foram 
levados à delegacia de Iporã. Ninguém 
foi preso.

Divulgação
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Alex Mi-

Emenda de Alfredo Kaefer traz asfalto à zona rural
Através de uma emenda do ex- 

deputado federal Afredo Kaefer, é 
que produtores rurais que vivem 
nas imediações acessadas pela 
Estrada Jaborandi poderão circular 
por uma via asfaltada.

A estruturação do trecho que, 
além de facilitar o escoamento da 
produção rural, dá acesso também 
às propriedades, áreas de lazer e 
à estação de captação de água da 
Sanepar.

O programa de pavimentação 
asfáltica da Estrada Jaborandi, que 
visa melhorar a infraestrutura e sa-
neamento rural da comunidade, 
teve um passo decisivo na noite da 
última quinta-feira, 25. O prefeito 
Celso Pozzobom assinou a ordem 
de serviço para o início do traba-
lho, na presença de vereadores e 
lideranças da comunidade, no sa-
lão do Projeto Canaã. A preparação 
da estrada para receber a melhoria 
será iniciada nos próximos dias.

A pavimentação compreende 
36,7 mil m2² de asfalto (6 km de 
extensão) e faixas laterais grama-
das e é uma parceria que conta 
com recursos federais – emenda 
de R$ 900 mil do então deputado 
Alfredo Kaefer –, inclui contrapar-
tida do município e a participação 

importante dos proprietários ru-
rais, de acordo com a testada de 
cada chácara ou sítio.

“O projeto foi possível graças à 
adesão dos moradores, que con-
cordaram em arcar com parte dos 
custos para que o asfalto seja via-
bilizado. Cada parceiro entra com 
sua parte e no final todos serão 
beneficiados”, explicou o prefeito.

A participação foi definida pelo 
edital de adesão 021/2019 de 
chamamento público, publicado 
em 28 de fevereiro de 2019 e des-
tinado à assinatura do termo de 

adesão individual de cada proprie-
tário rural.

O custo total da obra é de R$ 
3.817.540,45, dos quais R$ 900 
mil são recursos de emenda e 
R$ 2.917.540,45 serão rateados 
entre o município e os donos de 
áreas rurais ao longo da estrada. 
“Precisávamos atingir 70% desse 
valor com a adesão dos morado-
res, durante o prazo de vigência 
do edital, e felizmente superamos 
esse índice com a participação 
maciça dos produtores”, acres-
centou o prefeito.

EX DEPUTADO federal Alfredo Kaefer é autor da emenda que possibilitou chegada do asfalto à estrada rural

Critérios
Em reuniões com os 

moradores da Jaborandi, 
o procurador jurídico do 
município, Heber Lepre 
Fregne, detalhou o pro-

grama de saneamento 
e desenvolvimento da 

estrada, critérios e condi-
ções de adesão, a divisão 
dos custos e a parte que 
cabe a cada parceiro no 

projeto, bem como prazo 
e forma de pagamento 

e o cronograma de exe-
cução. “As contribuições 
voluntárias foram calcu-

ladas proporcionalmente 
à metragem da testada 

dos imóveis e o paga-
mento será realizado 

em até 60 prestações”, 
esclareceu.

O PREFEITO Celso Pozzobom assinou a ordem de serviço para o início do trabalho nos 
próximos dias

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Estrada modelo
A pavimentação da Estrada Jaborandi servirá de modelo para 
projetos que a administração pretende implantar, beneficiando 
outras estradas rurais. “Agradecemos o apoio do deputado Kaefer 
e destacamos a importância da população aderir ao programa 
para que a obra seja viabilizada. O município cumprirá a sua parte 
e os proprietários serão os maiores beneficiados com o asfalto”, 
completou Celso Pozzobom.

ALEX MIRANDA

A pavimentação asfáltica em 6 km de extensão terá faixas laterais gramadas é 
parceria com recursos federais – emenda de R$ 900 mil do deputado Alfredo Kaefer

Grande movimento
A Jaborandi é uma via importante para o transporte escolar, es-

coamento da produção rural, acesso às propriedades, áreas de lazer 
e à estação de captação da Sanepar, por isso é uma das vias de leito 

natural mais movimentadas do município. Estiveram presentes à 
assinatura da ordem de serviço o vice-prefeito Hermes Pimentel da 
Silva, vereadores, a diretora de Arrecadação e Fiscalização, Gislaine 
Alves Vieira, o diretor da Sotran, Luiz Gabriel de Souza, o diretor de 
Obras da Prefeitura, Nelson Bigeschi Junior, e o diretor de Assuntos 

Institucionais do município, José Cícero Laurentino.
TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Critérios do programa de saneamento e desen-
volvimento da estrada e condições de adesão 
foram detalhados em reuniões com moradores 
da Jaborandi
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Municipal do Jeps aponta
os classificados à regional

Na última sexta-feira (26), 
aconteceu a final da fase muni-
cipal dos Jogos Escolares do 
Paraná – Jeps, que neste ano 
completam sua 66ª edição.

Nesta edição dos jogos, teve 
a par ticipação de 722 atletas 
formando 70 equipes de 21 ins-
tituições de ensino, que movimen-
taram as principais praças espor-
tivas da cidade.

Os jogos foram disputados no 
Ginásio de Esportes Amário Vieira 
da Costa e também nos ginásios 
do Jardim Alphaville, da Universi-
dade Estadual de Maringá (UEM) 
e do Harmonia clube de Campo.

A fase municipal dos JEPs é 
uma realização da Secretaria de 
Estado da Educação/ Núcleo Regio-
nal de Educação e Prefeitura de 
Umuarama, por meio da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. Ela 
define as escolas que vão repre-
sentar o município na fase regional 
e, dependendo dos resultados, na 
etapa final da competição.

“Par ticipar dos JEPs é uma 
ótima experiência para os alunos, 
tanto da rede pública quanto esco-
las privadas. Além da saudável 
prática de atividades esportivas, 
desenvolve o espírito de equipe, 
ajuda a formar lideranças, forta-
lece o respeito e a disciplina, sem 
falar nos momentos alegres que 
os jogos proporcionam”, destaca 
o diretor de Esporte e Lazer do 
município, Jeferson Ferreira.

Neste ano como forma de 
aumentar a segurança das praças 
esportivas onde os jogos aconte-
ceram, a Smel implantou um sis-
tema de pulseiras para identificar 
as pessoas que acompanham as 

competições. Uma cor foi definida 
para os atletas, outra para os tor-
cedores e mais uma para a comuni-
dade esportiva, ajudando a Guarda 
Municipal e a Polícia Militar a iden-
tificar quem estava realmente par-
ticipando ou prestigiando os jogos 
no entorno dos ginásios.

A disputa aconteceu nas moda-
lidades futsal, futebol de campo, 
voleibol, vôlei de areia, basque-
tebol e handebol, no masculino e 
feminino, com atletas divididos em 
dois grupos de acordo com a faixa 
etária (classe B de 12 a 14 anos e 
classe A de 15 a 17 anos).

Felipão planeja mudar metade do time titular
O técnico Felipão projeta cinco ou seis mudanças no time titular do Palmeiras 

para o jogo de amanhã (1º), contra o CSA, pela 2ª rodada do Campeonato Bra-
sileiro. Assim como fez no último domingo (28), quando mudou três peças em 

relação ao time que venceu o Melgar, pela Copa Libertadores, no meio da semana, 
o comandante do Verdão seguirá com seu rodízio de jogadores. Na partida contra o 
Fortaleza, Felipão deu oportunidade para, Marcos Rocha, Diogo Barbosa e Ricardo 
Goulart - este saiu do gramado aos sete minutos do primeiro tempo após fazer um 
giro sobre o joelho, o meia-atacante pose ficar sem jogar por dois meses. Contra o 
CSA, na quarta, novas mudanças serão feitas no Alviverde, para dar ritmo de jogo 
para todo elenco e prevenir lesões. Com o calendário apertado (Brasileirão, Liber-
tadores e Copa do Brasil), a comissão técnica do clube entende que é necessária a 

aplicação do rodízio, para disputar todas as competições em alto nível.

Campeões
As equipes campeãs, que garantiram vaga na fase regional, foram: No naipe de 
futsal feminino, Colégio Bento Mossurunga e Colégio Paulo Alberto Tomazinho. No 
futsal masculino, Colégio Alfa e Colégio Bento Mossurunga. No basquete masculino, 
Colégio Sesi e Colégio Padre Manuel da Nóbrega. No voleibol feminino, Colégio 
Paulo Alberto Tomazinho e Colégio Princesa Izabel. No voleibol masculino, Colégio 
Pedro II e Colégio Princesa Izabel. No vôlei de areia feminino, Ifpr e Colégio Princesa 
Izabel. No vôlei de areia masculino, Colégio Pedro II e Colégio Princesa Izabel. No 
handebol, o Colégio Tiradentes foi campeão no naipe masculino e feminino.
Essas equipes agora irão disputar a fase regional do Jeps, que acontece entre os dia 
14 a 20 de junho, em Cruzeiro do Oeste.

Joás Cavalcante

JOGO entre equipe do feminino de voleibol
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Afsu vence o Toledo no
Paranaense de Futsal

Na última quinta-feira (25), o 
Afsu Umuarama Futsal jogou em 
casa contra o Toledo Futsal, pela 
6ª rodada do Campeonato Para-
naense Série Ouro.

No Ginásio Amário Viera da 
Costa, os umuaramenses conquis-
taram um importante resultado ao 
derrotarem o Toledo por 4 a 2. 
Hugo (três vezes) e Ronney marca-
ram para o Afsu.

Com a vitória, o Umuarama 
conseguiu se manter na zona de 
classificação (oitavo lugar), mas 
agora com 7 pontos. Mesma pon-
tuação de Cresol/Dois Vizinhos, 
que está em sétimo lugar, e que 
tem 38,89% de aproveitamento.

O Toledo cai para a lanterna, 
com apenas dois pontos somados 
e está na companhia do Ampére, 

que jogando em partida adianta da 
7ª rodada, perdeu para o Marreco e 
agora soma apenas 3 pontos.

O próximo compromisso do 

Afsu será no próximo sábado (4), 
quando enfrentará o Palmas Futsal. 
A partida será fora de casa e está 
marcada para às 20h30.

Liga dos Campeões: 
Tottenham x Ajax
A final da Liga dos Campeões da Europa 
está cada vez mais próxima e as semifinais 
do torneio começam hoje (30). Depois 
de eliminar Manhcester City e Juventus 
respectivamente, Tottenham e Ajax entram 
em campo no Tottenham Stadium na partida 
de ida da semis do torneio às 16h (horário 
de Brasília). Fazendo uma incrível temporada 
na Europa, o Ajax quer conquistar mais um 
título da Liga dos Campeões na história. 
Tetracampeão da competição, a equipe 
holandesa conta com a grande fase de seus 
jovens jogadores para avançar à final do 
torneio. Sem contratar nas duas últimas 
janelas de transferência, o Tottenham manteve 
a mesma base da última temporada e chegou 
com méritos a essa fase da competição. A 
equipe de Mauricio Pochettino, no entanto, 
terá alguns problemas para a partida. Kane, 
machucado e Son, suspenso, serão desfalques 
importantes para o jogo desta terça-feira.

Notas Maratonista de 73 anos na Prova 
Rústica em Maringá

O maratonista Hélio Faria, 
participou no último domingo 

(28) da 45ª Prova Rústica 
Tiradentes em Maringá. O 
circuito que contou com a 
participação de 8 mil atle-

tas da região foi promovido 
pela Prefeitura Municipal de 

Maringá em parceria com 
a Policia Militar. O umuara-

mense conquistou o 9º lugar 
na categoria com idades 
entre 70 e 74 anos. Num 

circuito de 10 quilômetros, 
Faria terminou a prova com 
1 hora e 14 minutos. “Com 

a forte chuva, o trajeto ficou bastante difícil. Com o alto número de participantes, 
a locomoção também estava difícil. Pelo fato da minha categoria estar na última 

posição, demorei cinco minutos para chegar à linha de partida”, avalia Hélio. Faria 
já se prepara para sua próxima corrida, em 15 de junho, também em Maringá. “Em 
2018 fui campeão na minha categoria, espero que este ano eu repita a dose”, fina-

liza o maratonista que corre diariamente 10 quilômetros em seus treinamentos.

Joás Cavalcante

Em entrevista à Geraldo Tapia, Hugo marcou três e Afsu segura as pontas na zona de classificação com 
vitória sobre o Toledo, lanterna do paranaense

Tribuna Hoje News
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ÓRFÃOS DA TERRA
Aziz se prepara para ir à casa da família 

de Laila. Cibele tenta convencer Benja-
min a ir ao casamento de Laila e Jamil. 
Valéria se irrita com Bruno. Bruno enfrenta 
Norberto para sair com sua mãe. Camila 
chantageia Aziz e revela o local do casa-
mento de Laila com Jamil. 

VERÃO 90
Diego fi ca surpreso ao saber que Ticiano 

convocou a imprensa para denunciar Dan-
dara de ter tentado envenená-lo.Ticiano 
decide terminar a dupla com Dandara. 
João observa Jerônimo recebendo uma 
mala de dinheiro do capanga do prefeito 
de Corujinha.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Gabriel tenta falar com Luz, mas é impe-

dido por Júnior. Murilo discute com Gabriel 
por causa de Luz, e Judith ouve a conversa. 
Nicolau agride Bebeto. Geandro pede Lour-
des Maria em casamento. Bebeto sugere 
que Diana fuja com Walid. Mirtes tenta 
descobrir na bola de cristal alguma pista 
sobre os assassinatos. Jurandir procura 
Mirtes. Olavo e Sampaio conversam sobre 
a sabotagem ao reservatório de água. Laura 
paga Louise por seus serviços. Judith culpa 
Valentina por todos os acontecimentos em 
Serro Azul. Nicolau fl agra Diana com Walid.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Durval reclama de Fernanda durante o 

jantar com Claudia e ela fi ca incomodada. 
Brenda faz uma selfi e com os “casais” na 
saída do cinema. Em meio a uma reunião 
do Comitê do Laço Pink na casa de branca, 
Nanci joga uma jarra de suco em Nadine. 
Ruth vai à casa de Gleyce e pede para fi car 
com Bento. O menino escuta. Branca dá 
uma bronca daquelas em Nanci. Ruth con-
vence Bento a conhecer sua casa. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Eles conseguem entrar na mansão e 

também na passagem secreta. Otávio con-
vida Rebeca para trabalhar com ele na 
empresa. Safira leva roupas novas para 
Priscila. Felipe, Joaquim e Julia conse-
guem sair da mansão com Isabela pela 
passagem secreta. André fica dentro da 
casa fingindo ser um escoteiro com dor de 
barriga para distrair os seguranças. Joa-
quim permanece na mansão para tentar 
resgatar Manuela.  

JEZABEL 
Abner convida Hannah para jantar, 

mas ela dispensa. Acabe ordena que Bar-
zilai descubra motivo da visita de Jezabel à 
casa de Inlá. Obadias fi ca envergonhado ao 
investigar visita de Jezabel na casa de Inlá. 
Raquel leva bronca de Yarin. Etbaal pede 
que Jezabel volte atrás em suas ordens. 
Phineas aceita vender estátuas de deuses 
para Joana para que Jezabel saiba que ele 
as enviou. Adama resiste às investidas de 
Isaac. Jezabel desconfi a das intenções de 
Acabe. Ele a aconselha a não enfrentar 
israelitas. Dido diz para Queila tomar cui-
dado com Joana. Obadias informa Acabe 
sobre o profeta Elias. Jezabel ordena ao 
povo de Israel adoração aos seus deuses. 
Ela observa que Elias e os outros profetas 
não se ajoelham para adoração.

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

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • 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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ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
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PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
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nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
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diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
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perado ao não encontrar João e Feijão.
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pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Em “Malhação”, Marco Rodrigo discute com Carla, Jaqueline e Rita. Anjinha fi nge passar 
mal para sair da manifestação com Cléber. Martinha afi rma que não se lembra do que aconteceu 
antes de seu acidente, e Filipe se preocupa. Marco Rodrigo ameaça Carla e Jaqueline. Anjinha 
escreve sobre Cléber. Marco Rodrigo e Carla reclamam um do outro. Vânia se preocupa com o 
encontro que Jaqueline terá com César. Filipe fi ca apreensivo ao saber que Martinha precisará 

fi car hospitalizada. Raíssa e Nanda se divertem juntas. Regina dá um ultimato em Guga. Joaquim 
e Lígia se emocionam com Nina. Martinha volta para a faculdade em uma cadeira de rodas, e 

Filipe se assusta. Carla hostiliza Marco Rodrigo. Rita se esconde para observar Nina.
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GP
DELIMITAR

HERAESTIRPE

SARAALAR
VDLANLE

MIOLOGAS
HORAHALOS

DSAICLÃ
DESEMPREGO

SEROEAP
ETFATALO
PERIMETRAL
TNANADDCI

COTASORRIA

AEROSSOL

Ambiente
de convi-

vência
familiar

Romance 
regionalista
de José de

Alencar

A ascen-
dência 
de uma
pessoa

Cervídeo 
de galhada
espalmada
na ponta

Paciente
com baixa
pressão
arterial

(?) Benário,
militante

comunista
alemã

Adornam
a cabeça
de santos, 
em imagens

Informação
do meri-
diano de

Greenwich

Reality
show mu-
sical da 
TV Globo

Lázaro
Ramos:

atuou em 
"Ó Paí, Ó"

O acidente
que leva a
vítima à
morte

Espaço
em torno
da igreja

Albert
Einstein,

físico
alemão 

"(?)! Você
está sendo
filmado",

aviso

Sociedade
tribal

Restabele-
cidos

O interior 
do pão

Fração acionária 
em uma empresa

Embalagem de spray
que libera o gás CFC

Fato que marcou as
manifesta-
ções de rua
em 2014

O mar em
extinção 
na Ásia

Camila (?): atuou em
"Velho Chico" (TV)
Período da volta da

Lua ao redor da Terra

A 1a pala-
vra dita ao
telefone

Fazer voar

Esposa de 
Zeus (Mit.)

Santa
protetora
do povo
cigano

Aparelho que produz
energia elétrica

Demarcar 
(o espaço)

Obstrução óssea
que dificulta a res-
piração
(Anat.)

Fora! (pop.)
A Copa 
do Tri 

do Brasil

Rede local
(sigla)

Luz usada 
em cirurgia

Seguro-(?),
benefício 

temporário

Extra-
terrestre

Dilema de
Hamlet
(Lit.)

601, em
romanos
(?) White, 
empresário

Tancredo 
Neves, polí-
tico mineiro

Elevado da
(?): viaduto
demolido

no Rio
(2014)

4/aral — dana — olga. 5/laser. 7/estirpe. 10/perimetral. 13/desvio de septo.
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A infl uência de alguém próximo a você será bené-
fi ca e eliminará as suas dúvidas, por isso não se 
afaste. Você estará cheio de vitalidade e nada vai 
fi car no seu caminho, fi sicamente falando! Seria 
melhor beber mais líquidos regularmente.

Você vai fazer contatos interessantes que abrirão 
portas para você. Há previsão de amizades positi-
vas fl orescentes no futuro. Em compensação, seu 
cérebro efervescente está exigindo momentos de 
relaxamento. Dê-se os meios para fazê-lo e tudo 
fi cará melhor!

Você vai surpreender os outros e isso será 
indescritível! Há muitas inconsistências no seu 
estilo de vida e você não está cuidando de seu 
sistema nervoso o sufi ciente. Não faz sentido fi car 
estressado.

O calor das pessoas ao seu redor será muito grati-
fi cante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje, 
tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar 
mais de si mesmo.

Você tem mais chances de ir mais longe nas suas 
expectativas de modo a obter mais informações. 
Você está à vontade e confortável com você 
mesmo e ainda mais em sintonia com seu corpo. 
Mantenha o entusiasmo.

Você terá a chance de fazer novos contatos. Seria 
uma boa ideia se concentrar nisso e entrar em deta-
lhes. Você está cada vez mais em melhor forma e 
está defi nitivamente perseguindo seus objetivos 
principais. Você precisa beber mais líquidos.

Sua ética rigorosa terá que fazer julgamentos 
sobre as pessoas ao seu redor, mas tente não 
ser muito severo. Você vai sentir uma necessidade 
real de aproveitar ao máximo os prazeres da vida 
- siga suas necessidades.

Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil 
e o favor será devolvido. Você vai acabar tendo 
algumas conversas muito positivas, o que lhe trará 
o ânimo que você sentia que faltava.

Você não é mais reconhecível. Você está con-
fundindo aqueles ao seu redor com seu compor-
tamento mais focado. Você estará mais aberto 
aos outros do que o normal e isso vai levá-lo à 
fadiga emocional.  

Seu otimismo vai ganhar a admiração das pes-
soas ao seu redor e nada vai atravessar o seu 
caminho. Seja tolerante, nem todos serão capazes 
de acompanhar seu ritmo. Cuidado com o fígado 
e não exagere nos prazeres da mesa.

Você vai achar que é difícil aguentar a falta de 
sensibilidade de algumas pessoas e, fi nalmente, 
ver que você é apenas um peão no jogo deles. O 
movimento enérgico dos planetas vai motivá-lo a 
melhorar sua saúde interior.

Suas iniciativas terão repercussões positivas. 
Você está preparado para enfrentar obstáculos, 
a moral é boa ao seu redor e você será efi caz 
com resultados tangíveis.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Motivação é a arte 
de fazer as pesso-
as fazerem o que 

você quer que elas 
façam porque elas 
o querem fazer. 

(Dwight 
Eisenhower)

“

“

PEDAL
O passeio ciclístico em comemoração ao Dia do Traba-

lhador acontece na quarta, dia 1°de maio, às 8h. A con-
centração será  na Avenida Paraná, em frente a Farmácia 
América. Haverá sorteio de várias bicicletas e brindes. 

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje  -, Margarida Maria 
Bezerra, Andrey Michel Guedes, 
Gilberto Lopes, Leonice Batista 
Lozovoy, Mário Henrique Rodrigues 
Bassi e Priscila Benate Borges Dias. 
Da coluna: felicidades!

Não tem onde ir?
Esta é uma das maiores queixas de 
alguns umuaramenses. E para dizer 
o contrário a coluna destaca que a 
Capital da Amizade acumulou vários 
eventos neste mês que passou: 
inaugurações de lojas, lançamentos 
Outono Inverno, shows de rock, 
sertanejo, blues -, e sem falar na 
agenda dos bares sempre destacando 
músicos da cidade. E mais: palestras 
e mais palestras, Chá da Igreja Pres-
biteriana, evento na ACIU e ativida-
des como o Sarau e a apresentação 
de teatro no último domingo. Que 
tal começar a prestigiar mais......

Elisângela Mello e o seu filho ENZO iluminam a coluna de hoje para ilustrar o tema “ Mãe 
& Filhos” , um projeto da fotógrafa Luci Lemes, que mostra em cliques a essência da 
vida através dessa relação tão linda que decorre do ato de ser Mãe. 

Luci Lemes

Italianíssimo
No sábado (25) de maio acontece a 29 edição do Jantar Italiano promovido pelo Ro-
tary Catedral -, o evento beneficente acontece no Metropolitan, às 20h30. Uma noite 
maravilhosa com surpresas e cheia de charme. Convites a venda com Sandra Sitta -, e

mais detalhes pelo fone 98425-2572.

APLAUSOS
O funcionário público José Luiz Barroso Vieira, foi 
escolhido o Funcionário do Mês de Março através 
do Programa de Desenvolvimento Profissional e 
Humano do Cisa-Amerios. Foi reconhecido pela 
exemplar dedicação e empenho no exercício de 
suas funções e pela colaboração fundamental no 
processo de informatização e reorganização ad-
ministrativa do órgão. A homenagem conferida a 
Zé Luiz, como é carinhosamente conhecido pelos 
colegas, reconhece ainda o carinho e a empatia 
que o servidor tem com colegas e pacientes.

 Arquivo pessoal

Thiago Casoni

OS BENDITOS
A véspera do feriado (30) ganha  show de primeiríssima linha com os feras Cristiano Ferreira, Abner Costa Trio, Adriano Grineberg, 
Márcio Pedrangelo -, e várias canjas que vão abrilhantar a noite no “Bendito Chopp”. No clique, os artistas e também os que gostam 
de trazer bons shows e prestigiar, às 22h. 
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Falta d’água
Nesta terça-feira (30), a partir das 
13h, em Umuarama, haverá inter-
rupção do abastecimento de água. 
De acordo com a Sanepar, devido à 
manutenção no sistema público de 
energia elétrica programada pela 
Copel na região de Captação, terá 
que interromper o abastecimento, 
que pode afetar toda a cidade. 
A previsão é de que seja todo 
normalizado, de forma gradativa no 
decorrer da madrugada de quarta-
-feira (1º).

Biblioteca Itinerante
A Prefeitura de Umuarama e a 
Secretária Municipal de Educa-
ção, em parceria com a Escola de 
Gestão, realizam hoje (terça-feira, 
30), o lançamento da Biblioteca 
Itinerante Caminhos da Sabe-
doria 2019. O tema deste ano é 
“Literatura e Cinema”. O evento 
acontece no Centro Cultural Vera 
Schubert, às 8h.

18ª Caminhada 
Ecológica
Na próxima sexta-feira (3), os 
organizadores da Caminhada 
Ecológica de Umuarama realiza-
rão o lançamento do evento, às 
9h, na Estação de Tratamento 
de Água da Sanepar – Travessa 
Ivaté s/n, próximo ao Tiro de 
Guerra. O evento, em come-
moração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, está na sua 18ª 
edição e está programado para 
o dia 2 de junho (domingo), 
com largada no Lago Aratimbó e 
percurso até a Captação de água 
da Sanepar, no Rio Piava. A meta 
é despertar a consciência para o 
cuidado com o meio ambiente 
e superar hábitos sedentários, 
conquistando uma vida sau-
dável. A Caminhada Ecológica 
é uma parceria entre Sanepar, 
Prefeitura de Umuarama, Sindi-
cato dos Bancários, Redefarma, 
Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP) e SESC.

Exército   O professor 
Roberto Gilini, 
coordenador do curso 
de Educação Física da 
Unidade de Francisco 
Beltrão, participou 
no mês passado do 
evento de formatura em 
comemoração aos 125 
anos do 16º Esquadrão 
de Cavalaria Mecanizado, 
do Exército. O evento 
foi realizado na sede 
do quartel. Na ocasião, 
ele foi agraciado com 
o diploma de ‘Amigo 
do 16º Esquadrão de 
Cavalaria Mecanizado 
- Francisco Beltrão’. A 
homenagem foi entregue 
pelo comandante do 
Esquadrão, major 
Jaime Oliveira da Silva 
Lima. O general de 
Brigada e comandante 
da 15ª Brigada de 
Infantaria Mecanizada 
de Cascavel, Robert 
Alexandre Eickhoff, e o 
sargento Paulo Sérgio 
estavam presentes no 
ato e parabenizaram o 
professor da Unipar. 

Mestrado   Ainda em 
Francisco Beltrão, mais 
uma profissional entrou 
para o quadro de mestres 
da Unipar. Depois de 
defender sua tese na 
Universidade Positivo, de 
Curitiba, a Responsável 
Técnica dos estágios 
supervisionados do curso 
de Odontologia, Gabriela 
Miró, conquistou o 
diploma do mestrado em 
Odontologia Clínica com 
Ênfase em Endodontia. 
A RT abordou em 

sua dissertação o 
tema ‘Centralização 
e transporte do canal 
radicular utilizando 
instrumentos de glide 
path com diferentes 
cinemáticas – estudo 
em vivo’. Especialista 
em Endodontia, Gabriela 
atua também no setor 
de Urgência da Clínica 
Odontológica da 
Unipar. Segundo ela, 
o apoio e o incentivo 
à atualização e à 
capacitação permanente 
dos professores é uma 
realidade constante 
na Unipar, que têm 
seus professores e 
responsáveis técnicos 
integrados a programas 
de pós-graduação 
(mestrado e doutorado) 
em instituições de ensino 
de renome nacional, seja 
pública ou privada.

Saúde   Coordenação, 
professores e estudantes 
do curso de Enfermagem 
participaram da 15ª 
Conferência Municipal 
de Saúde, promovida 
pela Secretaria e 
Conselho Municipal de 
Saúde de Guaíra. O eixo 
temático foi ‘Democracia 
e Saúde: A Garantia 
de Acesso Ordenado 
e Responsabilidade 
Compartilhada’. O 
evento tem como 
principal objetivo coletar 
sugestões, discutindo, 
avaliando e informando 
a população sobre a 
atual e futura situação e 
planos no ambiente da 
saúde do munícipio. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E
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Modernização de semáforos
Umutrans iniciou ontem (29), 

a substituição dos semáforos tra-
dicionais pelo modelo ciclovisual 
em dez pontos onde há fiscaliza-
ção eletrônica de avanço de sinal 
vermelho e parada na faixa de 
pedestres. Apesar da sinalização 
semafórica da cidade atender às 
determinações do Código de Trân-
sito Brasileiro, o prefeito Celso Poz-
zobom se sensibilizou com pedidos 
da comunidade e autorizou a troca 
para deixar os motoristas mais 
seguros quanto ao tempo de pas-
sagem nos cruzamentos.

Além dos porta-focos, a Umutrans 
também está substituindo os con-
troladores antigos por novos equipa-
mentos, mais confiáveis, resistentes 
e que permitem níveis mais comple-
xos de programação, de acordo com 
as demandas do tráfego.

A troca dos semáforos exige 
atenção dos motoristas. Nos locais 
o trânsito é direcionado por cones 
e sinalizados. “É preciso reduzir a 
velocidade e passar com atenção, 

pois a sinalização precisa ser 
desligada para a substituição dos 
equipamentos e instalação do novo 
controlador. O serviço é feito em 
um dia ou menos, mesmo assim 
é necessário redobrar a atenção”, 
orienta Dianês Piffer, diretora da 
Umutrans.

LOCAIS
O primeiro ponto a receber o 

novo conjunto foi o cruzamento 

das avenidas Presidente Castelo 
Branco com Parigot de Souza e 
Flórida. Lá estão dois disposi-
tivos de fiscalização de avanço 
de sinal (no sentido centro, pela 
Parigot de Souza, e sentido 
cemitério, pela Flórida). Ainda 
na segunda-feira, foi iniciada a 
troca no cruzamento das aveni-
das Manaus com Rio Branco e 
Anhanguera, nas imediações do 
Hemonúcleo.

MODELO é ciclovisual em dez pontos com fiscalização de avanço de sinal e parada na faixa de pedestres

Tiago Boing/Assessoria-PMU

2ª Mostra Socioassistencial
A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou na última semana a 2ª Mostra de Serviços da Rede Socioassistencial, 

que reuniu entidades parcerias e toda a estrutura do município responsável por atendimento social. “A mostra, realizada no 
auditório do campus 3 da Universidade Paranaense (Unipar) apresentou de forma resumida todo os serviços socioassistenciais 
oferecidos pelo município, para conhecimento do público e também para que possamos alinhar o trabalho por meio da interse-

torialidade”, informou a secretária de Assistência Social, Izamara Amado de Moura.
Na abertura, o prefeito Celso Pozzobom destacou a importância do trabalho social, que atende pessoas em 

situação de carência, vulnerabilidade e insegurança, além de idosos, crianças e população de rua. “Devemos reco-
nhecer a atividade prestada pelas nossas equipes, sob o comando da secretária Izamara, e também a dedicação de 

parceiros e voluntários que auxiliam nesta importante função, fazendo com que setores menos favorecidos da nossa 
sociedade tenham a atenção devida”, destacou.

O prefeito lembrou também que com bastante esforço o município tem reequipado o setor, com veículos, melhorias na 
infraestrutura, equipamentos e treinamento para as equipes. “Tudo isso leva um pouco de motivação para um pessoal que 

enfrenta desafios diários, ajudando quem precisa a ter os seus direitos assegurados, além de um pouco mais de qualidade de 
vida”, apontou. A secretária Izamara agradeceu o apoio do prefeito à questão social e também a dedicação de todas as equipes, 

no atendimento à população. “Com essa mostra, cada um pode mostrar um pouco do seu trabalho e orientar a comunidade 
sobre a quem recorrer em cada situação”, pontuou. A mostra foi realizada entre 8h e 17h30 de sexta-feira, 26, e contou com 
a participação de representantes dos 28 órgãos do município, sociedade civil e equipamentos governamentais que prestam 

atendimento socioassistencial.

PARTICIPAÇÕES
Além do prefeito e da secretária, participaram da mostra a chefe regional da Secretaria de Estado da Justiça, Família e 

Trabalho, Cristiane Revesso, e as organizadoras da mostra, Dayanne de Oliveira Demozzi, chefe da Divisão da Proteção Social 
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AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – BRANCO, AUTOMÁTICO, SOM/

MULTIMÍDIA, COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, COMPLETO, 30 MIL KM, Ú/DONO.  R$R$R$R$R$

9 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 0

AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO,

BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, 38 MIL KM, COMPLETO.  R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00

ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – BRANCA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, SOM/MULTIMÍDIA,

AIRBAG, ABS, RODAS, DIREÇÃO, COMPLETA, PLACA-A, Ú/DONA.  R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00

JETTJETTJETTJETTJETTAAAAA  2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE  TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – BRANCO, 211CV, GASOLINA, TETO SOLAR,

INTERIOR CARAMELO, C/ 70 MIL KM, Ú/DONO, TOP DE LINHA.  R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00

TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMÍ-

DIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00

KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  PRETA METÁLICA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS

DE COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, COMPLETA.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00

HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍ-

DIA, COMPLETA, 52 MIL KM.  R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00

HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,

COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00

HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – PRETA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,

COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00

HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, SOM,

C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00

HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA  CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE  ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – BRANCO, GASOLINA, 220 CV, CAMB.

MANUAL, 2-PORTAS, RODAS, TETO SOLAR, COMPLETO,  13 MIL KM, RARIDADE.  R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00

HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,

AIRBAG, ABS, SOM, C/ 11 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO, NA GARANTIA. R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00

HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,

AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00

COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM, AR,

VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00

COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COU-

RO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00

RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA, CON-

TROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00

HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,

BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00

HILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG,

ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00

SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,

ALARME, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00

S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – BRANCA,      AUTOMÁTICA, 4X4, DIESEL, AIRBAG,

ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00

S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – PRATA, AUTOMÁTICA, 4X2, DIESEL, AIRBAG,

ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00

SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, RODAS,

SOM, PLACA-A, AR, DIREÇÃO, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00

COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – PRETA, FLEX, CAMB. MECÂNICO, AIRBAG, ABS, AR, DIRE-

ÇÃO, COMPLETO, Ú/DONO.  R$ 31.800,00R$ 31.800,00R$ 31.800,00R$ 31.800,00R$ 31.800,00

CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CINZA METÁLICO, FLEX, DIREÇÃO HI-

DRÁULICA, ALARME TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A.  R$ 15.800,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00

CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-

NOVOS, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00

AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS,

ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00

ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA   HA   HA   HA   HA   HATCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,

TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00

ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,

TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00

ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$R$R$R$R$

2 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 0

CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE

COURO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO.  R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00

CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.   R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00

RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - FLEX, BRANCA, MECÂNICA, BANCOS DE

COURO, AIRBAG, ABS,      SOM, PNEUS BF, REVISADA, COMPLETA.  R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00

ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO, TETO,

MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00

ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG,

ABS, SOM, BANCOS DE COURO, RODAS, COMPLETA, 5 MIL KM.  R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00

FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00

CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR , DIREÇÃO,

RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA.  R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00

SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VI-

DROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00

PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E

TRAVAS ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00

PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,

ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00

FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS,

TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00

FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS ,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00

PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLE-

TO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00

STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS

E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00

STRADASTRADASTRADASTRADASTRADA  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST.  1.8  .  1.8  .  1.8  .  1.8  .  1.8  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  .  .  .  .  ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO.  R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00

UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4-

PORTAS, ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$

1 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 0

SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉ-

TRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00

PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-

LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00

HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM,

MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00
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CIVIC 2.0 LXR ................................. 14/15.................... BRANCO .....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 63.900,00
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.................... 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.................... BRANCO .....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 LT TURBO .............. 17/17.................... PRATA .........................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 79.900,00
MONTANA 1.4 LS ........................... 13/14.................... BRANCO .....................COMPLETO ........................................ R$ 28.900,00
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
PRISMA 1.4 LTZ AT ......................... 18/19.................... PRATA .........................COMPLETO, AUT ................................ R$ 59.900,00
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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
JAMES MICHAEL CASTRO 

GODOI, firma inscrita nº CPF 
060.148.249-28, situada na 
Rua Fernando de Noronha, 
1961 Parque Tarumã, CEP: 

87508-245, nesta cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 

vem publicar o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 27. 398. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
SELMA REGINA ESCOLIN 

FRANÇOLIN, firma inscrita no CNPJ 
09.652.929/0001-70, situada na 
Avenida Walter Luiz da Cunha, 

2463, Parque San Gaetano, CEP: 
87506-360, nesta cidade de 

Umuarama, Estado do Paraná, 
vem publicar o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 27.556. Com esta 

publicação o mesmo fica sem 
nenhum efeito legal.
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Paralisação obriga governo a 
criar comissão de negociação

Os ser vidores estaduais do 
Paraná paralisaram as atividades 
na segunda-feira (29) em várias 
cidades. Em Umuarama, a situa-
ção não foi diferente. Além dos 
professores, que utilizam a data 
como forma de relembrar os qua-
tro anos em que foram repreendi-
dos em praça pública, os policiais 
civis, os funcionários do Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP), além 
de alguns da 12ª Regional de 
Saúde, entre outros órgãos de 
competência estadual, também 
aderiram ao movimento.

Os funcionários públicos esta-
duais também preveem manifes-
tações e reuniões para discutir o 
futuro da categoria. A APP-Sindi-
cato (Associação de Pais e Pro-
fessores), por exemplo, realizou 
uma reunião com os professores 
do núcleo sindical em Umuarama 
durante a manhã. Na ocasião, 
mais de 60 professores par tici-
param do encontro.

Na Polícia Civil e no IAP, os fun-
cionários cruzaram os braços e se 
concentraram em frente as uni-
dades para chamar a atenção à 
causa defendida pelas categorias.

O motivo citado pelos repre-
sentantes dos movimentos sobre 
a paralisação era a cobrança de 
direitos ao governo do estado.

Reivindicações
Uma das principais reivindica-

ções dos servidores é de que o 
governo pague a data-base (repo-
sição da inflação), que vem sendo 
descumprida pelo ex-governador 
Beto Richa desde 2015, acumu-
lando perda salarial de 16%. Caso 
o atual governador não realiza o 
pagamento, com a reposição da 

inflação neste ano (prevista para 
maio), os funcionários públicos 
acumularão uma defasagem 
ainda maior.

“Essa é uma luta para não per-
dermos os direitos conquistados 
ao longo do tempo. No dia 29 de 
abril de 2015, os professores e 
outros funcionários foram impedi-
dos de entrar na Assembleia Legis-
lativa do Paraná para acompanhar 
uma discussão a respeito dos 
nossos direitos. Na ocasião, nós 
fomos repreendidos e violentados 
duramente. A manifestação de hoje 
é uma forma de não deixar que o 

acontecimento seja esquecido e de 
lutar para que não mais se repita”, 
ressalta a integrante da diretoria 
do núcleo de Umuarama da APP 
Sindicato, Sebastiana Garcia.

No IAP
Para os servidores que atuam 

no IAP, a luta não se restringe 
somente aos professores, mas 
aos demais servidores. “A repo-
sição da inflação é um direito de 
todos os ser vidores e se está 
sendo descumprida há mais de 
três anos”, explica o fiscal do IAP, 
José Carlos Bernardo.

Comissão do governo
O Governo do Paraná vai criar uma comissão permanente de diálogo com os ser-

vidores para tratar de assuntos como a reposição salarial e demandas específicas dos 
trabalhadores. Cinco membros do Fórum das Entidades Sindicais (FES) foram convi-

dados para integrar o grupo de trabalho, que também terá técnicos das secretarias da 
Fazenda e da Administração, representantes da governadoria e deputados estaduais. 

A proposta da comissão foi idealizada pelo governador Ratinho Jr e o anúncio da 
medida ocorreu ontem (29) em reunião do vice-governador Darci Piana e do secretá-
rio da Comunicação e Cultura, Hudson José, com cerca de 30 representantes de cate-

gorias de servidores do Estado. Ratinho Jr cumpriu agenda em Brasília. Segundo Piana, 
a comissão vai avaliar questões relativas ao pagamento da data-base e reposição da 

inflação acumulada. O propósito é encontrar alternativas para atender as demandas e 
as exigências legais que o Estado tem que cumprir.

POLICIAIS civis de braços cruzados em frente à 7ª SDP aderindo à manifestação dos servidores

Alex Miranda
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