
A campanha ‘1 like = 1 árvore’, feita no Instagram, superou a expectativa dos alunos da 
universidade que receberam em 24 horas, mais de 100 mil curtidas na página. Agora eles 
fazem uma nova campanha para conseguir a quantidade de mudas de árvores nativas que 

serão plantadas em áreas degradadas de Umuarama.

Alunos da UEM querem
plantar 200 mil árvores

l Pág. 12 e 13

l Pág. 08

PDT reestrutura diretório 
em Umuarama e pretende 
lançar candidato à prefeito

Prefeitura e Fupef discutem 
alternativas para incremento 
do ICMS Ecológico 

Alunos e professores do 
Parque Industrial saem às ruas 
para combater a dengue

PÁGINA PÁGINA PÁGINA
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UMUARAMA

Baixar a conta da Copel
Vereadores da região noroeste se reuniram ontem em Umuarama com a finalidade de discutir a viabilidade da 
redução nos valores das contas de energia elétrica da Copel. Uma das intenções e fazer com que o Governo do 

Estado diminua a cobrança de ICMS.

ALEX MIRANDA
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Sexta

Vivemos numa sociedade de barulho e de ruídos. Todos querem 
dizer sua palavra, mas sabemos pouco escutar. Nos deparamos 
constantemente com um turbilhão de informações que, ao invés 
de acalmar o coração e trazer paz interior, nos deixa agitados. O 
pensamento fi ca acelerado e não descansa. As redes sociais com 
os vários meios de comunicação, o trabalhos, as preocupações, as 
milhares de informações e de sinais, colocam nosso pensamento 
em continuo funcionamento. 

O que isso colabora para a minha realização? Que palavras 
eu tenho ouvido ou gosto de ouvir? Que palavras tenho falado? O 
que leio? Não tenho dúvida que as respostas a essas perguntas 
estão relacionadas com o sentido da minha vida. Eu posso te dizer 
que gosto de escutar as pessoas, por que ali compreendo o que 
se passa no coração humano. Posso conhecer a pessoa pelas 
atitudes, mas a compreenderei de verdade quando a escutar. E 
que escuta preciso fazer? 

A escuta e a compreensão da palavra do outro não é coisa 
simples. Muitas vezes as pessoas analisam o que escutam do 
outro a partir de compreensões superfi ciais. Para compreender 
o outro e acolhê-lo, preciso entender o que é o ser humano. Isso 
aprenderei com a vida, mas não só. Aprendo com a escuta atenta, 
com a palestra, com o interesse pelas experiências dos outros, 
com um bom livro, com músicas boas, com mestres que ajudam a 
compreender a vida e encontrar o seu sentido profundo. Aprendo 
com experiências de vitórias e de perdas partilhadas e escutadas. 
Aprendo quando sei escutar a palavra. Quem não escuta a palavra 
vive uma vida superfi cial e sem sabor. É como a fl or que era para 
ser bonita, mas murchou por falta de água. 

A vida passa pela escuta da palavra. Não há outra forma. Tenho 
escutado pessoas que se isolaram do mundo e dos outros. Foram 
secando interiormente. A fonte da felicidade secou. Estão tristes e 
sem rumo. Por isso, o que eu desejo para você hoje: “Seja ouvinte 
da boa palavra. Dela sempre brotará um sentido novo para a vida.”

“A Funai vai 
ficar com 
a mamãe 

Damares, e 
não com papai 

Moro.”
A ministra da Mulher, 

da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares 
Alves, disse que vai 

“brigar” com para que 
a Funai (Fundação Nacional 

do Índio) permaneça sob 
seu ministério, em vez de 
voltar para o Ministério da 
Justiça, conforme acordo 

firmado com parlamentares 
e o governo.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br 
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PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

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

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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AGÊNCIA BRASIL

NubladoNubladoNublado com sol
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Justiça
O ex-policial militar foi exonerado do quadro da PMPR 
antes mesmo de uma condenação por crime contra a 

administração pública e concussão. A pena é de quatro 
anos e um mês por ter exigido vantagens indevidas para si 
ou outra pessoa enquanto funcionário público. O processo 

já teve todas os recursos esgotados, inclusive em última 
instância no Superior Tribunal de Justiça (STF).

Rejeitada cassação 
de Helena Bertoco

Vereadores de Cru-
zeiro do Oeste rejeitaram 
o pedido de investigação 
por infração político-ad-
ministrativa que pedia 
a cassação da prefeita 
Helena Ber toco, proto-
colada por Alessandra 
Aparecida Guimarães. 
A votação não obteve 
os 2/3 suficientes para 
seguimento do processo, 
que foi arquivado.

A denúncia contra a 
prefeita trazia informa-
ções sobre supostos 
pagamentos de vanta-
gens para ser vidores 
públicos sem previsão 
orçamentár ia legal , 
ferindo a lei de respon-
sabilidade fiscal.

Outro ponto abor-
dado tratava do índice 
prudencial ou seja, o 
limite legal de gasto com 
funcionalismo (54% do 
total da arrecadação do 

município). O Ministério 
Público acompanha a 
situação vem tendo as 
devidas manifestações 
por parte do executivo.

O ponto primordial da 
denúncia, porém, era a 
extinção dos bombeiros 
municipais de Cruzeiro do 
Oeste. Cumprindo a reco-
mendação do Ministério 
Público a prefeita resti-
tuiu os bombeiros milita-
res na cidade e realocou 
os funcionários concur-
sados da antiga Defesa 
Civil junto à Secretaria de 
Saúde.

As principais atribui-
ções dos bombeiros 
comunitários seguem 
mantidas. O atendi -
mento está sendo feito 
aos moradores sem que 
haja prejuízo. Os bom-
beiros militares, por sua 
vez, atendem ocorrências 
mais sérias.

Formato administrativo
Outra questão acerca dos bombeiros municipais é que, no 
formato em que estava, havia 9 funcionários, mas apenas 4 
concursados, o que é ilegal. Com a readequação feita pela 
Prefeitura, o município está de acordo com a lei.

Viés político
Entre outros, um dos fatores que estimulou a rejeição da 
denúncia apresentada aos vereadores foi o viés político. 
Como esposa de Pábulo, que era o chefe dos bombeiros 
municipais, Alessandra supostamente estaria agindo por 
interesses próprios. Com a adequação legal da situação dos 
bombeiros Guimarães foi realocado na pasta da saúde, já 
que é funcionário concursado.
Caso fosse aceita a denúncia haveria a possibilidade do 
decreto que instituiu a militarização ser revogado, fazendo 
com que Guimarães voltasse a chefia.
Mais uma cassação no município (o ex-prefeito Beto 
Sobrinho foi cassado em dezembro de 2018) prejudicaria 
toda gestão dos recursos de Cruzeiro do Oeste. Existem 
dezenas de projetos em andamento que seriam paralisados 
e a instabilidade política criaria um clima de insegurança 
para população. 

Violência no trânsito
Uma audiência pública realizada ontem (quarta-feira, 08) 
no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) 
chamou a atenção para um dos principais causadores de 
mortes no Brasil: o trânsito. A audiência “Maio Amarelo: 

formas e meios para a redução dos acidentes de trânsito no 
Paraná” discutiu como diminuir a tragédia sobre rodas no 

Paraná. Proposta pelos deputados Delegado Recalcatti (PSD) 
e Goura (PDT), o debate fez parte do movimento que tem 
como proposta chamar a atenção da sociedade para o alto 
índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo e 

que visa diminuir o número de acidentes e preservar a vida.

Facções separadas
O deputado federal Sargento Fahur protocolou um Projeto de Lei 
na câmara dos Deputados que desobriga o Estado a separar os 
presos por facções criminosas nas penitenciárias brasileiras. “Nós 
brasileiros temos que tomar as rédeas do sistema penitenciário e 
acabar com isso. As celas devem deixar de ser usadas como sala 
de reunião de vagabundos, aonde são planejados crimes para 
perturbar o cidadão de bem. Preso tem que ficar aonde o estado 
determinar!!! Presídio não é colônia de férias, e podem esperar 
que vem muito mais por ai para dificultar a vida dos marginais”.

Agricultura noroeste
O deputado estadual Delegado 
Fernando participou de uma 
reunião com o secretário de 
Estado da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto 
Ortigara. Segundo sua 
assessoria, a conversamos foi 
sobre investimentos da pasta 
na região Noroeste do Paraná. 
“Acredito na força da agricultura 
e da pecuária para gerar mais 
riquezas para o Paraná e o 
Brasil”, disse o deputado. Os 
detalhes a respeito dos assuntos 
tratados com o secretário, 
não foram revelados, mas o 
delegado adianta que novos 
programas de investimentos do 
Governo do Estado poderão ser 
lançados em breve.

Duplicação
Na reunião do GGI (Gabinete 
de Gestão e Informação) com 
vários secretários de Estado, o 
delegado Fernando defendeu as 
demandas da região noroeste. 
Lembrou de uma recuperação 
em trechos de rodovias no 
noroeste. Uma delas é a pista 
que liga Ivaté a Herculândia, 
que foi retirada da fase de 
recuperação. Ele também 
falou sobre o trecho municipal 
de rodovia em Umuarama 
onde está sendo construído 
um shopping. “Este local vai 
ficar muito movimentado e 
ainda está com pista simples, 
por isso estou pleiteando pela 
duplicação”.  
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Apoia, pero no mucho
A maioria dos brasileiros, 59%, é 
favorável à Reforma na Previdência, 
aponta o Ibope encomendado pela 
Confederação Nacional da Indústria. No 
entanto, 51% são contrários à proposta 
do governo e 39% se dizem favoráveis. 
A pesquisa mostra ainda que 83% não 
estão dispostos a pagar mais impostos 
para manter a atual previdência. Além 
disso, 59% defendem que a falta de 
dinheiro da previdência deve ser 
resolvido com mudanças nas regras de 
aposentadorias e pensões. A pesquisa 
entrevistou 2 mil pessoas em 126 
cidades entre os dias 12 e 15 de abril.

Investimento histórico
O deputado Hussein Bakri (PSD) 
destacou o lançamento do Programa de 
Revitalização das Estradas que prevê R$ 2 
bilhões de investimentos. Os mais de 30 
municípios atendidos por Bakri terão 255 
km revitalizados. “É a prova concreta de 
que as medidas tomadas pelo governador 
Ratinho Junior em apenas quatro meses 
já estão produzindo resultados efetivos. 
Mais do que o valor bilionário, trata-se de 
milhares de vidas que serão salvas com a 
redução dos acidentes em rodovias bem 
conservadas e sinalizadas”, disse Bakri.

Prêmio Fecomércio
No 6º Prêmio Fecomércio de 
Jornalismo, serão aceitas matérias que 
façam referência a programas e ações 
realizadas pela Fecomércio, Senac e 
Sesc publicadas entre 1º de janeiro a 15 
de outubro de 2019.  Serão premiadas 
reportagens em quatro categorias: 
jornalismo impresso e webjornalismo, 
telejornalismo, radiojornalismo e 
fotojornalismo.

Porte de arma
Na reunião da Frente Parlamentar da 
Agropecuária, o deputado Sérgio Souza 
(MDB-PR) defendeu o porte de arma a 
produtores rurais. “Sou favorável não 

só na questão da posse, mas na utilização 
no limite da propriedade. Lá no campo 
você está limitado, às vezes, a centenas 
de metros e até mesmo centenas de 
quilômetros de um vizinho. Nem que 
você tenha o melhor telefone do mundo 
para chamar a polícia, ela não vai chegar 
a tempo”. 

Dia da Indústria
Em comemoração ao Dia Nacional da 
Indústria, em 25 de maio, a Fiep, por 
meio do Sesi e Senai vai dispor em 
todas as regiões uma série de serviços 
gratuitos aos trabalhadores das indústrias 
e à comunidade durante a Semana da 
Indústria. Serão cursos de capacitação 
profissional, exames de prevenção, 
atividades culturais e shows. No noroeste, 
a Semana da Indústria será entre os dias 
14 e 17 de maio no estacionamento do 
Estádio Willie Davids em Maringá.

Emanuel, secretário
Ex-jogador de vôlei e campeão olímpico, 
o paranaense Emanuel Fernando Scheffer 
Rego será o novo secretário Nacional 
de Esporte. Ele assume a pasta com 
o objetivo de melhorar as condições 
para atletas olímpicos, profissionais e 
amadores. Além do ouro em Atenas 
(2004), Emanuel foi medalha de bronze 
em Pequim (2008) e prata nos jogos de 
Londres (2012).

Dois ministérios
O presidente Jair Bolsonaro resolveu 
desmembrar o Ministério do 
Desenvolvimento Regional em duas novas 
pastas, Cidades e Integração Nacional. Os 
presidentes da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-RR), vão indicar os 
titulares das pastas.

Falta transparência
“Os acordos de leniência se revelaram 
essenciais no combate a malfeitos, 
mas a falta de transparência mina sua 

credibilidade. Se o objetivo é mesmo 
virar a página da corrupção, melhor 
que empresas e autoridades façam isso 
às claras” - do editorial da Folha de S. 
Paulo sobre os acordos de leniência 
feitos no âmbito da Operação Lava Jato. 
O deputado Romanelli (PSB) já disse 
que os acordos de leniência com as 
concessionárias de pedágio é lesivo aos 
paranaenses. 

Imunidade
Com a mudança do voto do presidente 
Dias Toffoli, o STF decidiu estender a 
possibilidade de imunidade de prisão 
a deputados estaduais. Segundo a 
maioria, as assembleias estaduais 
podem reverter ordem de prisão 
preventiva dada pelo Judiciário contra 
parlamentares estaduais.

Cida comemora
A ex-governadora Cida Borghetti 
comemorou o lançamento da pedra 
fundamental das obras de construção 
da segunda ponte entre o Brasil e 
o Paraguai, ligando Foz do Iguaçu 
a Presidente Franco. A cerimônia 
será neste sexta-feira (8), em Foz, 
com a presença dos presidentes Jair 
Bolsonaro (Brasil) e Mario Abdo Benítez 
(Paraguai). “É a consolidação de um 
processo de meses, muitos encontros, 
audiências e reuniões técnicas. Um 
sonho de 60 anos que se tornou 
realidade”, disse.

Inclusão dos biomédicos
O deputado Ademar Traiano (PSDB), 
presidente da Assembleia Legislativa, 
solicitou ao governador Ratinho 
Junior que inclua a profissão de 
biomédico no rol de funções dos 
servidores da Secretaria de Saúde do 
Paraná. “A atuação do biomédico 
apresenta relevância por seu caráter 
instrumental na atuação integrada 
com outras áreas da saúde. São 
justamente as análises precisas e acuradas 
realizadas nessa seara que viabilizam o 
avanço nos respectivos tratamentos e 
restabelecimento do paciente”, diz.

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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Virou fumaça
O Brasil registrará este ano cerca 
de 31,2 mil novos casos de câncer 
de pulmão por tabagismo - mais 
de 400 pessoas morrem por dia 
vítimas da doença -, segundo 
dados do Instituto Nacional de 
Câncer passados à Coluna. O 
cenário não arrefece as investidas 
da Souza Cruz, maior fabricante 
de cigarros da América do Sul e 
subsidiária da British American 
Tobacco. Mas a empresa amargura 
derrotas recentes. Não bastasse 
ver praticamente metade do 
lucro despejado em alta carga 
tributária sobre o setor no País, a 
revista digital Crusoé revelou que 
a empresa doou R$ 2,4 milhões 
- valor muito acima da média da 
praça - em patrocínios de eventos 
do Instituto de Direito Público, 
ligado ao ministro do Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal. Em fevereiro de 2018, 
a fabricante da BAT perdeu e viu 
virar fumaça no STF a ADI 4874, 
impetrada pela Confederação 
Nacional da Indústria e de seu 
interesse, contra resolução da 
Anvisa que proibia aditivo de 
aroma nos cigarros.

Números mórbidos
No Brasil, a doença foi responsável 
por 26.498 mortes em 2015, segundo 
o Inca. Este ano, estimam-se 18,7 mil 
casos em homens e 12,5 mil mulheres 
acometidas pelo câncer.

Da fábrica
Em nota, a Souza Cruz informou que 
tem tradição de apoiar universidades 
(caso do IDP) “em projetos alinhados 
aos valores da empresa: legalidade, 
sustentabilidade e diversidade”. E que 
patrocinou o instituto de 2007 a 2016.

Tá valendo
A nota da fabricante conclui que “A 
parceria acadêmica entre empresa e o 

Instituto não tem qualquer relação com 
discussões no âmbito do judiciário”. 

Apelo geral
Ministros, assessores do Palácio 
do Planalto e líderes governistas 
estão fazendo “corpo a corpo” com 
deputados federais e reforçando 
apelos para que sejam cumpridas, 
o quantos antes, as 40 sessões de 
plenário da Câmara necessárias 
para analisar a reforma da 
Previdência. 

Corram para cá
O pedido é para que os 
parlamentares cheguem a Brasília 
às segundas-feiras e retornem aos 
Estados somente às sextas-feiras, 
e não às quintas, como é comum. 
O Governo pretende recuperar o 
hiato da última semana, quando 
não houve sessões de plenário na 
Câmara devido ao feriado de 1º de 
maio e a ausência de deputados.

Alerta
A bandidagem de gravata e tailleur 
age forte para tirar Coaf das mãos do 
ministro Sérgio Moro e controlá-la 
em outro órgão. Cobre seu deputado 
federal.  

Obstrução & greve
Encabeçada pelo PT, a oposição 
pretende obstruir a pauta 
da Câmara para pressionar o 
Governo a rever os cortes nos 
repasses de 30% de recursos 
às universidades e institutos 
federais. Na carona, alunos de 
reitorias l igadas a partidos de 
oposição anunciam greve.

MP de olho
O PL “coloca como impossibilidade 
legal que algum orçamento da 
educação seja amputado da forma 
que aconteceu recentemente”. De 
acordo com a deputada Margarida 

Salomão (PT-MG), a procuradora 
dos Direitos do Cidadão do MP 
Federal, Deborah Duprat, analisa 
quais são as irregularidades 
desse ato (corte de recursos).

Renúncia$
Apesar da previsão de déficits 
fiscais nos próximos anos, 
o Governo mantém em alta 
a estimativa de renúncias 
tributárias. Conforme o 
Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLN 5/19), 
enviado pelo Executivo ao 
Congresso, subsídios previstos 
para 2020 giram em torno de 
estupendos R$ 326,2 bilhões - 
correspondem a mais de 21% da 
arrecadação.

Pra variar...
O PLDO também reduz o 
valor destinado às emendas 
parlamentares ao Orçamento 
de 2020 e direciona cerca de 
R$ 1,32 bilhão para o Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha - recursos púbicos 
que vão bancar as campanhas 
de políticos nas eleições 
municipais do ano que vem.

Quebra-mola$!
Aumenta a pressão da sociedade 
e de entidades civis sobre o 
governador do Paraná, Ratinho 
Junior, para rever a alta taxa 
de registro de empréstimo de 
financiamento de veículos. No 
Paraná, a taxa para alienação 
fiduciária é de surreais R$ 350. 
O triplo do que paga o paulista, 
R$ 116.
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BC mantém taxa Selic 
em 6,5% pela 9ª vez

O Copom (Comitê de Política 
Monetária) do Banco Central 
optou, de maneira unânime, por 
manter a Selic, taxa básica de 
juros da economia brasileira, em 
6,5% ao ano, mesmo nível desde 
março de 2018.

A decisão anunciada nessa 
quar ta-feira era esperada pelo 

mercado. Mesmo diante da decep-
ção com a atividade econômica, 
os especialistas entendem que, 
enquanto não houver uma sinaliza-
ção mais clara sobre a aprovação 
da reforma da Previdência, o BC 
deverá permanecer cuidadoso.

Para o fim do ano, o mercado 
está mais dividido. Uns esperam 

cor te do juro em meio à fraqueza 
econômica, mas a maioria está 
mais cautelosa com o cenário 
de inflação, bastante afetado 
por choques de ofer ta. Entre 46 
estimativas, a previsão para a 
Selic varia de 5,50% a 7,25%. 
Já para 2020, as apostas vão 
de 5,00% a 8,50%.

Indústria recua em 9 dos 15 locais; Paraná cresce
Nove dos 15 locais pesquisados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) tiveram queda na produção industrial. Segundo a Pesquisa Industrial 
Mensal - Produção Física Regional, divulgada ontem (8), no Rio de Janeiro, os recuos 
mais intensos ocorreram no Pará (-11,3%) e na Bahia (-10,1%).
Também tiveram queda na produção Mato Grosso (-6,6%), Pernambuco (-6%), 
Minas Gerais (-2,2%), Ceará (-1,7%), São Paulo (-1,3%) e Amazonas (-0,5%).
A produção nacional fechou com redução de 1,3%, conforme divulgado na semana 
passada. Por outro lado, seis locais tiveram alta na produção: Espírito Santo (3,6%), 
Rio de Janeiro (2,9%), Goiás (2,3%), Paraná (1,5%), Santa Catarina (1,2%) e Rio 
Grande do Sul (1%).

NotaGuedes: reforma 
combate privilégios 
A reforma da Previdência está baseada no 

combate à desigualdade e na redução de privi-
légios, disse ontem (8) o ministro da Economia, 

Paulo Guedes. Acompanhado de secretários, 
ele participa da primeira audiência pública da 
comissão especial da Câmara dos Deputados 

que discute a proposta de emenda à Constitui-
ção. Segundo Guedes, o sistema atual, além de 
estar fadado ao fracasso por causa do envelhe-

cimento da população, transfere renda dos mais 
pobres para os mais ricos. Ele disse que cabe ao 
Congresso tornar o sistema de aposentadorias e 

pensões mais republicano.
“O Congresso deve se encaminhar em direção 

a um sistema mais igualitário. Um sistema onde 
todos se aposentam com as mesmas possibili-
dades. Ninguém ganha menos que um salário 

mínimo, agora ninguém ganha mais que o teto. 
Seja um político, uma dona de casa, uma empre-

gada doméstica, todos convergirão para uma 
Previdência republicana. Isso está nas mãos de o 

Congresso votar”, declarou o ministro.

ROMBO
Ao fazer sua explanação na abertura da 

sessão da comissão especial, Guedes explicou 
que o Brasil gasta atualmente R$ 750 bilhões 

por ano com a Previdência, mais de três vezes o 
gasto anual com saúde, educação e segurança. 
Nos estados e nos municípios, ressaltou, vários 
governos locais gastam mais que 70% da receita 
corrente líquida com pessoal, com gastos infla-

dos por causa da Previdência dos servidores. Ele 
lembrou que a aposentadoria média dos servi-

dores do Legislativo está em torno de R$ 28 mil, 
20 vezes mais que o benefício médio de R$ 1,4 

mil para o aposentado da iniciativa privada.
Guedes lembrou que o déficit da Previdência 

do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que 
engloba os trabalhadores da iniciativa privada e 

das estatais, está em torno de R$ 190 bilhões. Nos 
estados e municípios, a Previdência dos servidores 

locais tem déficit de R$ 100 bilhões. 
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Decreto autoriza crianças e
adolescentes a praticar tiro 

O decreto de Jair Bolsonaro 
trouxe mais uma flexibilização na 
questão da liberação de armas no 
País, agora voltada para crianças 
e adolescentes. De acordo com o 
ato, menores de 18 anos de idade 
poderão praticar o chamado tiro 
desportivo apenas com a autoriza-
ção de um de seus responsáveis 
legais. Antes disso, o tiro despor-
tivo para esse público só era permi-
tido com autorização judicial.

O trecho que trata do assunto 
está no capítulo “Do Por te de 
Arma de Fogo” e diz: “A prática 
de tiro despor tivo por meno-
res de dezoito anos de idade 
será previamente autorizada 
por um dos seus responsáveis 
legais, deverá se restringir tão 
somente aos locais autoriza-
dos pelo Comando do Exército 
e será utilizada arma de fogo 

da agremiação ou do respon-
sável quando por este estiver 
acompanhado”.

A regulamentação anterior 
(Decreto 5.123/2004), revogada 
pelo novo decreto, estabelecia que 
“a prática de tiro desportivo por 

menores de dezoito anos deverá 
ser autorizada judicialmente e 
deve restringir-se aos locais auto-
rizados pelo Comando do Exército, 
utilizando arma da agremiação ou 
do responsável quando por este 
acompanhado”.

Direito a 18 categorias
O decreto expande a relação de profissionais com direito a requerer o porte 

de armas no País. O texto da medida, divulgado ontem (8), contempla catego-
rias como políticos, jornalistas que atuem na cobertura policial, conselheiros 
tutelares, advogados, oficiais de Justiça, agentes de trânsito, caminhoneiros 
e moradores de áreas rurais. Para carregar o armamento, a iniciativa ressalta 

que os profissionais precisam cumprir com as exigências previstas na legislação 
e que o aparato seja devidamente registrado no Sinarm (Sistema Nacional de 
Armas).  O portador de arma de fogo deve comprovar idoneidade, com certi-
dões negativas de antecedentes criminais, além de capacidade técnica e apti-

dão psicológica.  A medida assinada pelo presidente aumenta ainda a possibili-
dade de importação de armas de fogo, antes restrita. No Brasil, a Taurus Armas 
praticamente detém o monopólio do mercado de fabricação de armas de fogo.  
O decreto também aumentou o transporte de munições de 50 para 1.000 car-
tuchos por ano para cada arma de fogo de uso restrito e para 5.000 cartuchos 
por ano para as de uso permitido - o limite não se aplica aos  colecionadores, 

atiradores esportivos e caçadores, conhecidos pela siga CAC.

Governo estuda renegociar 
dívidas de caminhoneiros 

O governo federal estuda renegociar as dívidas de caminhoneiros que enfren-
tam dificuldade para acessar a linha de crédito de R$ 30 mil lançada 

em meados de abril pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social). Segundo o secretário-executivo do Ministério da 
Infraestrutura, Marcelo Sampaio, representantes da categoria se quei-
xam que muitos autônomos não conseguem acessar os recursos dispo-

níveis para o custeio de despesas com o frete, como manutenção do 
veículo e seguro.“Há uma dificuldade que nos foi comunicada. Muitos 

caminhoneiros estão com o nome sujo e, por isso, têm dificuldade para 
acessar os recursos. Vamos identificar uma forma de renegociar essas 
dívidas e encaminhar o assunto”, disse Sampaio, ontem, ao participar 
de audiência pública na Comissão de Viação e Transportes da Câmara 

dos Deputados. Durante a audiência, foram discutidas ações do governo 
federal relativas à política de preços do óleo diesel. A linha de crédito 

do BNDES beneficia transportadores autônomos que têm até dois cami-
nhões e cooperativas de caminhoneiros. Com 12 meses de vigência, o 

programa tem dotação orçamentária inicial de R$ 500 milhões destina-
dos às despesas de seguro pessoal ou do veículo, gastos com manuten-
ção mecânica, peças de reposição, pneus e gastos emergenciais, como 

guincho. Gastos com combustível não serão financiados.
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O Colégio Sesi de Umuarama 
conquistou o 1º lugar na cate-
goria Ciências Humanas na Feira 
Paranaense de Ciência e Tecno-
logia (Feparcit). O evento reuniu 
milhares de alunos e professores. 
Os estudantes de Umuarama 
levaram dois projetos para a feira: 
um sobre utilização do bagaço-
-de-cana de açúcar na argamassa 

de construção civil outro sobre alfabetização funcional para surdos. Este último conquistou 
o 1º lugar na categoria Relevância Social, nas Ciências Humanas. Com isso os estudantes 
conquistaram uma credencial para a Expocet, outro evento de ciências que acontece em 
Pernambuco. O objetivo da feira é estimular a criatividade e resolução de problemas por 
meio da pesquisa científica, fomentando soluções inovadoras de maneira a promover o 
surgimento de futuros pesquisadores e empreendedores.

Vereadores querem baixar
encargos da energia elétrica
Vereadores do noroeste e reu-

niram ontem (8) pela manhã na 
Câmara Municipal de Umuarama, a 
fim de encontrar subsídios que levem 
à redução dos encargos que incidem 
na tarifa da energia elétrica no Paraná. 
Na sexta audiência realizada sobre o 
tema, participaram vereadores de 19 
cidades da Acamrios (Associação das 
Câmaras Municipais de Entre Rios) e 
da Acamop (Associação das Câmaras 
Municipais do Oeste do Paraná).

O encontro foi capitaneado pelo 
vereador Ademar Dorfschimdt, de 
Toledo que explicou que o movimento 
nasceu em dezembro passado devido 
aos altos custos da energia elétrica no 
Estado. “Sabemos que é difícil mexer 
na alíquota do ICMS. Porém, há tributa-
ções limites, entre elas as de bebidas 
alcoólicas, de cigarro e da energia. Nós 
acreditamos que há um descompasso, 
pois a energia elétrica é algo vital para 
a sociedade, tanto para os moradores, 
empresas e para o agronegócio. Não 
podemos admitir isso”, afirmou.

Dorfschimdt lembra que existem 
nos tribunais processos relativos a 
este assunto. Em alguns casos o 
consumidor ganhou e houve o ressar-
cimento da alíquota cobrada em dupli-
cidade. “O consumidor pode pegar a 
conta de energia elétrica e ler no lado 
esquerdo inferior. Em uma conta de 
R$ 200, por exemplo, cerca de R$ 80 
a R$ 85 é consumo realmente. O res-
tante são encargos de distribuição e a 
tributação. Não podemos pagar tribu-
tação sobre tributação. Se nós conse-
guirmos reduzir este quesito teremos 
uma diminuição de aproximadamente 
15% na tarifa, que ao final de um ano 
corresponderia a mais ou menos uma 
fatura”, destaca.

Outro evento, de maior porte, 
deverá ser realizado em breve, 
mas a data ainda não definida. 
A intenção é reunir pelo menos 1 

mil vereadores de várias regiões 
do Paraná para ampliar o debate 
acerca do tema.

REPRESENTANTES DE 
UMUARAMA

De Umuarama, os vereadores 
Mateus Barreto, Deybson Biten-
cour t, Ana Novais e Jones Vivi 
participaram do encontro. O presi-
dente da Câmara, Noel do Pão, foi 
representado por um assessor.

Barreto reforçou que uma das 
intenções é reduzir a cobrança do 
ICMS. “O movimento deve focar nesta 

DIVULGAÇÃO

ALEX MIRANDA

VEREADORES do Noroeste se reuniram na Câmara Municipal de Umuarama para discutir as maneiras de 
baixar o valor da conta de luz

bandeira. A demanda será em breve 
encaminhada ao governador Ratinho 
Jr, uma vez que este imposto é defi-
nido pelo Governo do Estado”, explica.

Deybson Bitencourt, que é presi-
dente da Acamrios, ressaltou que real-
mente a realização de um evento de 
maior porte deve acontecer. “Precisa-
mos mostrar nossa força ao Governo 
do Estado, deputados e senadores”.

Os vereadores presentes afir-
maram que irão se empenhar na 
coleta de assinaturas da popula-
ção para um abaixo assinado, que 
deverá ser entregue ao Governo.



09LOCALUMUARAMA, 09 DE MAIO DE 2019

PDT começa reestruturação
do diretório em Umuarama
O PDT (Par tido Democrático 

Trabalhista) de Umuarama agora 
é presidido pelo vereador Deybson 
Bitencourt. A informação foi confir-
mada nesta semana e a perspec-
tiva é que o partido venha a lançar 
um candidato próprio para prefeito 
do município nas próximas eleições 
municipais de 2020.

De acordo com o novo presidente 
a orientação partiu da direção esta-
dual. O PDT em Umuarama já teve 
figuras em seus quadros, entre eles 
o ex-deputado Fernando Scanavacca, 
atualmente no Podemos e Antonio 
Carlos Fávaro, que está sem partido.

Scanavaca foi prefeito por das ges-
tões antes de assumir uma cadeira 
na Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep). O PDT atualmente está pas-
sando por uma reestruturação.

“A reestruturação é no estado 
inteiro. Nossa liderança no Paraná é 
guscato Fruet,. Lembrando que com a 
saída de Osmar Dias, que renunciou a 
presidência do partido, teremos agora 
que fazer uma reforma’, comenta

Deybson ressalta que a estraté-
gia é preparar o PDT com nomes for-
tes que possam assumir vagas em 

Câmaras Municipais e nas prefeitu-
ras da região. “Aqui em Umuarama, 
sob minha presidência, o partido 
está filiando pessoas interessadas 
em participar conosco dos projetos 
políticos, além de trazer de volta 

pessoas que estavam ‘adormecidas’ 
dentro do PDT. Estamos também 
nos organizando com reuniões que 
serão realizadas com lideranças nos 
bairros para que possamos apresen-
tar nossas intenções”, explica.

Nome à prefeito
Deybson foi questionado sobre o possível lançamento de seu nome a prefeito 

de Umuarama nas eleições 2020. Ele preferiu não adiantar nada a respeito, mas 
acredita que reuniões serão feitas entre os integrantes do partido para que haja 

uma decisão concisa a respeito de um candidato a prefeito. “O grupo vai se reunir e 
vamos conversar com os pré-candidatos e consultar lideranças comunitárias. Vamos 
procurar os que tenham afinidade com nosso projeto político e apresentar os pro-
gramas que envolvam o desenvolvimento econômico, maior infraestrutura, reforço 

industrial e geração de empregos”, encerra Bitencourt.

PRESIDENTE do PDT afirma que pretende lançar candidato próprio a prefeito de Umuarama

ALEX MIRANDA

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 0,90 3,33 8,25

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: 2ª parcela
vence em 31/05, com juros Selic de 1%.

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

6/4 a 6/5 0,5000 0,3715 0,0000
7/4 a 7/5 0,5000 0,3715 0,0000
8/4 a 8/5 0,5000 0,3715 0,0000
9/4 a 9/5 0,5000 0,3715 0,0000
10/4 a 10/5 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/19 814,25 -3,50 -9,4%
FARELO mai/19 288,70 0,30 -6,6%
MILHO mai/19 355,25 -2,75 -1,3%
TRIGO mai/19 431,25 0,75 -7,3%

Ações % R$
Petrobras PN +3,87% 27,37 
Vale ON -1,41% 49,00 
Brasil ON +2,22% 50,59 
ItauUnibanco PN +1,13% 32,97 
Pão de Açúcar PN -7,43% 87,78 
Azul PN +4,88% 37,00 

IBOVESPA: +1,28% 95.596 pontos

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,0760 1,0827 1,0864
IGP-DI (FGV) 1,0773 1,0827 1,0825
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 65,25 0,6% -4,6% 64,50
MILHO 25,58 -0,2% -7,2% 25,00
TRIGO 46,41 -0,2% -1,0% 47,00
BOI GORDO 152,01 0,0% 0,7% 155,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 110,14
Libra est. 0,7683
Euro 0,8924
Peso arg. 45,11

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,9% 3,9320 3,9330 +0,3%

PTAX  (BC) -1,3% 3,9338 3,9344 -0,3%

PARALELO -1,4% 3,8900 4,1500 +0,2%

TURISMO -1,4% 3,8900 4,1300 +0,2%

EURO -1,1% 4,4078 4,4089 -0,2%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 1.526,39 1.531,41 0,33 1,19 4,76
Oeste 1.530,93 1.533,55 0,17 0,91 3,81

DÓLAR 08/05

Iene R$ 0,0357
Libra est. R$ 5,12
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.615,25 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/05

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 08/05 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 6,5%  | TJLP: 6,26%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 08/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 69,00 -1,4% -4,2%
SOJA Paranaguá 74,00 -1,3% -4,5%
MILHO Cascavel 31,00 -1,6% -4,6%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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ICMS Ecológico

Planejamento
Com o mapa do município, o engenheiro Marcelo Lubas apresentou ao prefeito 
Celso Pozzobom o planejamento das ações que podem ser implementadas. O 
trabalho também foi apresentado na reunião do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente e à direção do escritório regional do Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP) de Umuarama. “O trabalho deve ser concluído ainda este mês e assim serão 
identificadas perspectivas reais de melhoria do índice ambiental de Umuarama”, 
disse o diretor do Meio Ambiente.

O município está recebendo apoio 
técnico da Fundação de Pesquisas 
Florestais do Paraná (Fupef) para 
encontrar alternativas de incremento 
na participação de Umuarama no 
ICMS Ecológico, repassado men-
salmente pelo governo do Estado. 
Nos dias 29 e 30 de abril, o prefeito 
Celso Pozzobom e o diretor de Meio 
Ambiente do município, Matheus 
Michelan Batista, receberam o enge-
nheiro florestal Marcelo Lubas, da 
Fupef, para uma reunião gabinete do 
Executivo.

A equipe da fundação realizou 
visitas técnicas nas unidades de 
conservação do município e em 
algumas áreas potenciais para 
possível inserção no mecanismo 

de recebimento de repasse do 
ICMS Ecológico, com perspectivas 
para melhoria do índice ainda em 
2019. O primeiro passo foi a reali-
zação de um diagnóstico do atual 
recebimento de ICMS Ecológico 
por parte do município, que resul-
tará em propostas para melhorar o 
índice de participação na arrecada-
ção estadual.

A Fupef é a fundação mais 

antiga do Brasil na área de pes-
quisas florestal. É também uma 
instituição de apoio da Universi-
dade Federal do Paraná (UFPR) 
declarada de utilidade pública no 
Estado desde 1973. O encontro foi 
coordenado pelo diretor Matheus 
Batista, que é engenheiro ambien-
tal e o responsável pelo acompa-
nhamento dos estudos que vem 
sendo realizados pela Fupef.

A equipe da Fupef visitou áreas potenciais para inserção no mecanismo de recebimento de repasse do ICMS Ecológico

ASSESSORIA
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Idoso é acusado de
importunação sexual

Um homem de 62 anos foi 
preso pela Polícia Militar no muni-
cípio de Altônia (84 quilômetros de 
Umuarama) depois que foi acusado 
do crime de importunação sexual. 
A vítima seria uma adolescente.

A prisão do idoso aconteceu na 
noite da terça-feira (7), depois que 
ele foi acusado de molestar uma 
garota de apenas 14 anos de idade.

A vítima revelou à polícia que 
estava acompanhada de um amigo 

de 17 anos. Ela estava em um 
posto de combustíveis que fica 
situado na avenida Sete de Setem-
bro, na área central de Altônia, 
quando o fato aconteceu.

O homem, identificado pelas ini-
ciais L.G., teria passado a mão em 
suas partes íntimas.

A polícia foi acionada imedia-
tamente pela garota e, assim que 
os policiais chegaram ao esta-
belecimento, procuraram pela 

vítima, que apontou quem teria 
praticado o ato.

O acusado foi preso imedia-
tamente. Ele estava nas proximi-
dades do posto de combustíveis 
quando foi localizado e conduzido 
à Delegacia de Polícia Civil de Altô-
nia, onde responderá pelo crime de 
importunação sexual.

Após ouvir os relatos da adoles-
cente, o delegado de polícia optou 
por enquadrar o acusado.

Furto de gado 
em Pérola

Dois proprietários rurais da 
Estrada Floresta, região da Estrada 
Mestre, em Pérola, procuraram a 
Polícia Civil para registrar o furto 
de 18 cabeças de gado. O crime 
foi praticado provavelmente na 

madrugada da segunda-feira (06). 
Segundo relatos das vítimas, os 
ladrões tentaram reunir o gado 

do Sítio Ouro Verde. Tratam-se de 
animais adultos das raças Nelore 

e Tabapuã, mas o gado estourou a 
cerca e fugiu para a propriedade 

vizinha, a Chácara São Luiz.
Os ladrões então conseguiram 

reunir o gado nesta chácara, e 
além das 11 cabeças recolhidas 

na primeira propriedade invadida, 
levaram mais 7 vacas leiteiras da 
raça Girolando que estavam na 

propriedade ao lado.
Para o transporte do gado, foi 

usado um caminhão que saiu do 
local, por volta das 5h30. As 11 

cabeças de gado de corte do Sítio 
Ouro Verde, têm uma marca em 

forma de coração, já o gado da Chá-
cara São Luiz (4 vacas), têm a marca 

AM e três a marca CG.

Bateu bêbado na viatura
Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite da terça-feira (07) em Umuarama 
depois de bater o carro contra uma viatura. O teste do etilômetro apontou o 
resultado de 1,23 mg/l. O automóvel foi recolhido ao pátio do 25º Batalhão.
A viatura estava em deslocamento para atender uma ocorrência no bairro Sonho 
Meu quando foi atingida. A colisão aconteceu na avenida Ivo Shizuo Sooma e o 
outro veículo envolvido foi um Gol. O motorista embriagado foi encaminhado para 
a sede da 7ª Subdivisão Policial (SDP), onde foram tomadas as devidas providências. 
Não houve registro de feridos.

Nota

Na madrugada da quarta-feira (08) a Polícia Rodoviária de Cruzeiro do Oeste 
apreendeu pouco mais de seis quilos de maconha e prendeu um casal durante 
patrulhamento. Os acusados ocupavam um veículo Renault Scenic, com placas 
de Capitão Leônidas Marques. O carro seguia no sentido oposto da viatura, mas 
chamou atenção dos policiais que resolveram fazer uma averiguação. Durante a 
checagem da documentação do casal nada de ilícito foi constatado. Porém, durante 
a revista dentro do carro, foram encontrados os tabletes de maconha. Os dois 
foram encaminhados para a delegacia.

DIVULGAÇÃO
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Meta de alunos da UEM é plantar mais de 200 mil árvores
Com o objetivo de conscientizar 

os usuários da rede social Insta-
gram sobre a preservação am-
biental, a empresa junior Preser-
vare, extensão da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), Cam-
pus de Umuarama, criou na última 
segunda-feira (6), a campanha ‘1 
like = 1 árvore’. O objetivo é de 
que a cada curtida na publicação 
uma árvore deveria ser plantada 
em alguma área degradada de 
Umuarama.

O que os alunos não imagina-
vam é que a publicação tomaria 
tamanha proporções, que chegou 
a receber mais de 100 mil curti-
das num período de apenas 24 
horas. “Não esperávamos tama-
nha proporção, nossa meta era 
atingir 200 ou 300 curtidas, quan-
do fomos ver tinha ultrapassado 
a meta, algo que não tínhamos 
imaginado”, disse Ricardo Severo, 
trainner da Preservare.

A ideia inicial era de que o prazo 
para contagem das curtidas fosse 
encerrado no dia 13 de maio, po-
rém, optaram por adiantar a data 
para terça-feira (7), até as 21h, 
quando a publicação completou 
24 horas. “Foram 244.902 cur-
tidas até aquela terça-feira, isto 
mostra que teremos de plantar 
esta quantidade de árvores pela 
cidade”, afirma Severo.

A próxima missão dos integran-
tes do projeto agora é cumprir o 
desafio que foi proposto. “Entra-
mos na parte mais difícil do pro-
grama, não esperávamos que 
tivesse tanta proporção, mas ago-
ra que prometemos teremos que 
cumprir a meta”.

Inicialmente o local escolhido 
para a realização do plantio das 
mudas, era o córrego Pinhalzinho, 

nos fundos do Jardim São Cristó-
vão. Os alunos conseguiram as 
mudas através de uma parceria 
com o com o Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP, Escritório Regional 
de Umuarama. Agora, para suprir a 
demanda, os alunos terão que re-
alizar um mapeamento de outras 
áreas consideradas degradadas 
de Umuarama para encontrarem 
lugares onde plantar as mudas.

Faltam mudas
Mesmo depois de todo trabalho, os estudantes continuam pedindo ajuda e 
apoio e doação de novas mudas de árvores nativas. “Estamos nos organizan-
do para cumprir o que foi combinado, estivemos entrando em contato com a 
Prefeitura Municipal e com outros órgãos da cidade, também estamos buscando 
parcerias com pessoas físicas e jurídicas para ter um planejamento melhor”, 
ressalta Paula Leão diretora da Preservare.
Paula também afirmou que pessoas e entidades do Brasil procuram a empresa para 
oferecer ajuda. “Ficamos feliz com o alto número de pessoas interessadas, isto mos-
tra se tudo der certo futuramente já conseguiremos bater a nossa meta”.

Integrantes da Preservare conta com o apoio da Casa do Empreendedor de Umuarama

DIVULGAÇÃO

Sobre o projeto
O projeto surgiu com a intenção de unir a diretoria de marketing com a de projetos da Preservare, transformando tal fusão 

em uma forma de realizar uma ação que trouxesse visibilidade para a empresa. A Presevare é uma inciativa do curso de Engre-
nharia Ambiental da UEM, que visa atender a comunidade e dar oportunidades para os estudantes colocarem em prática os 

conhecimentos obtidos em sala de aula. Atualmente a empresa conta 16 membros e de acordo com os diretores, ela não tem 
fins lucrativos, mas fins educacionais.

Ex-integrante da Preservare plan-
tando muda de árvore

Arquivo pessoal



14 ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 09 DE MAIO DE 2019

Maratonistas umuaramenses 
participaram no último 
domingo (5), em Marechal 
Candido do Rondon, 
da Corrida Sesc 2019. 
Gabriel Cristhian conquis-
tou o alto do pódio na 
categoria 16 a 29 anos, o 
atleta finalizou o percurso 
de 6 km em 22 minutos 
e 20 segundos. Seu 
pai Anderson de Souza 
alcançou o 5º lugar geral, 
finalizando o percurso de 
6 km em 21 minutos e 11 
segundos. “A prova tinha 
aproximadamente 300 

atletas com um ótimo preparo físico. Os cinco melhores colocados tiveram apenas minutos 
de diferença na linha de chegada”, disse Anderson ressaltando que neste ano já participou 
de 5 corridas e pretende fechar 2019 participando de doze competições.
“Ano passado eu e meu filho participamos de 18 corridas. Em 2019 vamos dar uma 
equilibrada nas participações, pois a despesa é alta”, finaliza Souza, que já se prepara para 
sua próxima corrida no dia 19 de maio em Palotina.

Futebol contra o racismo
terá negros contra brancos

 Neste sábado (11), às 16h acon-
tece no estádio Lúcio Pipino, a 8ª edição 
do Jogo dos Amigos, Negros x Brancos – 
Diga não ao racismo. O jogo contará com 
a presença de duas estrelas do futebol 
brasileiro: Amaral e Túlio Maravilha.

A organização ficou por conta de 
Rômulo Costa e Rodrigo Máximo ‘Primo’ 
e o objetivo é combater o preconceito 
e promover uma ação social, que vise 
angariar alimentos que serão repassa-
dos para instituições de Umuarama.

“Será apenas uma partida de fute-
bol, para termos uma confraternização 
entre amigos, além de realizamos uma 
ação social, que ajude as entidades que 
prestam serviços sociais para a cidade 
de Umuarama e região”, disse Rômulo, 
que já jogou em equipes profissionais 
da região, como o Umuarama, Toledo, 
Cascavel e Cianorte, entre outras.

Os ingressos para assistir a partida 
custam R$ 5 e mais 1 quilo de alimento 
não perecível. “Em 2018 passado con-
seguismos arrecadar aproximadamente 
400 kg de alimentos, que foram repas-
sados ao Lar São Vicente de Paulo, 
neste ano pretendemos conseguir bater 
a meta ou ultrapassar. Para isso quere-
mos que lotar o Lúcio Pipino de amantes 
do esporte”, ressaltou Costa.

Após o jogo acontecerá um jantar 
de confraternização, por adesão. As 
pessoas interessadas podem adquirir 
convites. O ingresso individual custa 
R$ 80,00 e para casal o custo é de R$ 
100,00. Rômulo diz que neste caso a 
entrada do estádio está inclusa (mas 
a doação do quilo de alimento é neces-
sária). No jantar os participantes terão 
alimento e bebida à vontade.

Os pontos de venda são: Casa do 
Espetinho (avenida Flórida n° 4554), Pas-
telaria do Primo (avenida Mascarenhas 
de Moraes, próximo a igreja São Paulo) 
e a Sportland (avenida Paraná n° 4708).

JOÁS CAVALCANTE

Convidados
Esta é a primeira vez que o evento receberá convidados famosos. O volante Amaral 
começou nas categorias de base do Palmeiras, mesmo time que o levou ao estrelato. 
Devido ao bom desempenho, foi convocado para a Seleção Brasileira entre 1995 e 1996, 
incluindo a participação nos Jogos Olímpicos de 1996. Também atuou por equipes da 
Europa. Túlio Maravilha foi três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro - Série A (1989, 
1994 e 1995), um recorde no qual divide com Romário, Dadá Maravilha e Fred. Além disso, 
é o único jogador do futebol brasileiro a ter sido artilheiro em três divisões do futebol 
nacional. O seu auge veio no Botafogo, onde foi ídolo e ajudou o clube carioca a conquistar 
o Campeonato Brasileiro de 1995. A boa fase naquele ano lhe rendeu convocação para a 
Seleção Brasileira que disputou a Copa América de 1995. Passou por várias equipes e seu 
último clube foi o Araxá, no qual chegou ao milésimo gol.

O JOGO acontece no estádio Lúcio Pipino e será cobrado a entrada de R$ 5 mais 1 kg de alimento

ARQUIVO PESSOAL
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Bate Estaca disputa o
peso-palha no sábado

Pouco mais de dois anos se 
passaram desde que a umuara-
mense Jéssica Andrade ‘Bate-Es-
taca’ teve sua primeira chance de 
disputar o cinturão do peso-palha 
do Ultimate. Na ocasião, a lutadora 
se viu dominada por Joanna Jedrze-
jczyk, então campeã da categoria, e 
perdeu por decisão unânime.

Ainda no octógono, Bate-Estaca 
decretou. “Vou treinar mais ainda, 
vou disputar este cinturão de novo 
e com certeza vou sair campeã”. 
Desde então, ela passou por cima 
de Cláudia Gadelha, Tecia Torres e 
Karolina Kowalkiewicz. O título tam-
bém mudou de mãos e foi parar 
com Rose Namajunas. Agora, as 
duas vão se enfrentar no neste 
sábado (11) na luta principal do 
UFC Rio 10, e a jovem de Umua-
rama sabe que não pode desper-
diçar outra oportunidade de chegar 
no topo.

“Foi muita dedicação para con-
seguir chegar ali de novo. Foi muito 
esforço, muita força de vontade. 
Acho que é um jeito de mostrar 
para todo mundo que todos têm 
uma segunda chance. Se você quer 
ter essa segunda chance, corra 
atrás, e eu fiz isso. Busquei, bata-
lhei, fiz boas lutas e consegui a 
chance de novo”, disse a lutadora 
de 27 anos.

O posto de protagonista no dia 
11 de maio não é pouca coisa e 
Jéssica sabe disso. Afinal, o UFC 
237 conta com nomes como Ander-
son Silva, José Aldo, entre outros.

A pesagem oficial será nesta 
sexta-feira (10). No sábado (11), o 
UFC 237 terá início às 19h15, mas 
a transmissão do Combate começa 
às 18h15. O confronto com Rose 
Namajunas, será às 23h.

Athletico x Boca Junior
Apesar de já estar classificado para as oitavas de final da Libertadores da Amé-

rica, o Athletico vai começar a definir seu rumo na próxima etapa da competição 
internacional hoje (9), às 21h30, diante do Boca Juniors, na Bombonera. O duelo 

vale a primeira posição do Grupo G e qual time terá a vantagem de decidir dentro 
de casa uma vaga nas quartas de final do torneio.  O técnico Tiago Nunes destacou 
a capacidade de superação do Furacão de conseguir vencer grandes adversários. O 
treinador não tem uma receita pronta para conseguir parar o time argentino, mas 
espera repetir o feito de algumas partidas do ano passado. “Receita para vencer 

a gente não tem, mas conseguimos vitórias importantes no ano passado, como as 
duas no Maracanã (contra Fluminense e Flamengo) e outros jogos emblemáticos 
fora de casa. Estas partidas nos deram bagagem e confiança para fazer um grande 

jogo lá”, lembrou o treinador.

Aprendizado
Quando encarou Joanna pelo título (13 de maio de 2017), foi a primeira vez 
que Jéssica fez um duelo de cinco rounds. Segundo Jessica, a preocupação em 
não se cansar acabou limitando sua performance, mas a lição foi absorvida.
“Aprendi que posso me dar mais lá dentro. Quando lutei com a Joanna, 
nunca tinha feito cinco rounds, então meio que me comprimi. Fui com calma, 
com medo de perder o gás e ser nocauteada nos últimos rounds, ou cansar 
e não conseguir ganhar a luta, então dosei demais meu gás. Este foi meu 
aprendizado. Não precisava ter dosado tanto porque o gás ia dar”.

Confronto
Agora, contra Namajunas, algoz de Joanna em dois confrontos, Jéssica acredita 
que seu preparo físico será peça-chave no confronto. A brasileira aposta que 
seu jogo de luta agarrada será o suficiente para cansar a campeã. “Pelo que 
a gente estuda das lutas dela, ela é uma adversária que quando é colocada 
na grade cansa rápido. Acredito que diminuir a velocidade dela seja fator 
essencial”, finaliza Bate-Estaca.

O confronto de Jéssica Bate-Estaca com Rose Namajunas será às 23h

REY DEL RIO
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interesse por Branca e ela se surpreende. Jef-
ferson conta a Ruth que Luca Tuber espalhou 
o seu vídeo. A história é tirada a limpo de uma 
vez por todas. Poliana vê Luísa magoada em 
casa e tenta descobrir o que houve.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
É montada uma mega operação. Vargas 

consegue fugir com a ajuda de Geraldo. Dóris 
revela para os pais que Mateus está com ciú-
mes do namoro da professora Flávio com o 
pastor Augusto. Joel avisa Geraldo que sumirá 
durante as investigações e por isso fi cará no 
vilarejo por um tempo.

JEZABEL
Acabe faz um discurso antes do embate. 

 MALHAÇÃO
Filipe garante a Guga que não permitirá 

que Rita se aproxime de sua família. Regina 
comenta com Max que pensa em convidar Rita 
para jantar em sua casa. Marco e Carla se 
enfrentam. Raíssa se sai mal em uma prova e 
fi ca preocupada com a reação de Carla. Tatoo 
provoca Cléber por causa de Anjinha. Cléber 
ofende Anjinha, que retruca e acaba machu-
cando o rapaz. Nanda mente sobre a nota 
de Raíssa. Madureira se insinua para Carla. 
Jaqueline pede ajuda a Irina para estudar para 
Medicina. Indicada por Guga, Rita consegue 
um emprego na loja em que Serginho trabalha. 

Ó SÉTIMO GUARDIÃO 
Valentina encara Sampaio. Gabriel apoia 

a mãe. Mirtes guarda o laudo com o resul-
tado do exame de gravidez de Stella. Feijão 
estranha o comportamento de Judith. Murilo 
convoca Luz para uma reunião no casarão. 
Bebeto tenta conversar com Nicolau. Olavo 
descobre que as máquinas para a escavação 
foram sabotadas. Mirtes entrega a Stefânia o 
resultado do exame de gravidez de Stella e se 
reconcilia com a nora. Guilherme lamenta com 
Leonardo por não poder seguir seu sonho. 
Marilda se preocupa quando Eurico pensa em 
ir embora de Serro Azul. Gabriel quer nomear 
novos guardiães.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Débora simula que tem um encontro 

com Marcelo e Luísa acredita. Luigi e Yas-
min levam uma advertência por colarem na 
aula. Luísa vê Débora abraçando Marcelo no 
estúdio de fotografi a e fi ca bastante abalada. 
Mirela continua magoada com Luca e diz que 
está cansada das brincadeiras idiotas dele. 
O Clubinho MaGaBe sente falta de Lorena. 
Ciro vê entregadores deixando uma grande 
caixa na casa de Pendleton e fotografa tudo 
para Roger. Luísa confronta Marcelo sobre 
o encontro que ele teve com Débora. Pen-
dleton abre a caixa misteriosa e percebe que 
está sendo observado. Antônio demonstra 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Dalila é salva por Youssef
Em “Órfãos da Terra” todos se encaminham com Laila para a clínica de Letícia. You-

ssef salva Dalila de Fauze. Missade se incomoda com a falta de notícias de Elias, que 
está com Helena. Almeidinha pede Zuleika em casamento. Mamede anuncia a Ali suas 
intenções de arranjar um casamento para o neto com uma mulher árabe. Norberto se 

desanima com os programas de jovem que Valéria gosta. Camila é repreendida em seu 
trabalho. Aline sente uma forte pontada na barriga. Fauze é preso. Dalila seduz Youssef. 

Helena beija Elias. Nasce Raduan, filho de Laila e Jamil.
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Barzilai e Hannibal lutam e Jezabel disfarça 
a tensão. Na luta, Barzilai consegue depois 
desarmar Hannibal. Ele tenta alcançar sua 
espada, mas Barzilai a chuta para longe e 
aponta sua espada na garganta de Hanni-
bal, vitorioso. Acabe pede que guardem suas 
espadas imediatamente. Barzilai olha para 
Acabe. Todas fi cam na expectativa. Barzilai 
ergue a espada e a crava do lado da cabeça 
de Hannibal, poupando-lhe a vida. Queila faz 
refeição com o auxílio de Dido. Acabe declara 
que Barzilai e Hannibal dividirão o comando do 
exército unifi cado de Israel e Fenícia. Solda-
dos israelitas contém a revolta e Barzilai fi ca 
perplexo. Hannibal desabafa com IB que pre-
feriria que Barzilai tivesse cravado a espada 
em sua garganta do que ser humilhado. Etbaal 
pede que Jezabel prepare um ritual. Dido 
aproveita para seduzir Barzilai. 
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A sorte está do seu lado e vai aumentar sua 
confi ança e a daqueles que o cercam hoje. 
Você está em boa forma, continue se esfor-
çando em relação a sua dieta e tudo vai dar 
certo

 É um dia para surpresas. Você está pensando 
em muitas coisas ao mesmo tempo e a sua 
mente está cheia de novas ideias. Planeje suas 
atividades em longo prazo, mas sem entrar em 
pânico.

Você vai conhecer pessoas interessantes. Há 
algo inesperado no ar. Você estará vulnerá-
vel a dedicar tempo para assuntos domésti-
cos básicos. Você estará em forma razoável, 
especialmente fi sicamente.

A primavera está em seu coração. Deixe-se 
levar pelos seus sentimentos. Você terá uma 
melhor chance de olhar para si mesmo. Um 
toque de egoísmo será favorável, você ainda 
precisa de descanso. 

Se você conseguir deixar de ser tão apres-
sado, tudo vai dar certo. Você está dotado de 
um poder que é maior do que imagina, mas é 
impedido pelas suas dúvidas, que, por sua vez, 
são infundadas.

Não confi e em tudo e em todos. Nem todo mundo 
é capaz de compartilhar seus sonhos. Sua ener-
gia está distraindo seu pensamento sobre as con-
siderações materiais. Conversas com os outros 
vão trazer você de volta para a terra suavemente.

Sua franqueza é cada vez mais óbvia e tem maior 
impacto. Você está mais próximo de pessoas mais 
maduras. Você está mostrando sinais de defi ciên-
cia de cálcio nos ossos e dentes, tome providências 
antes que isso se torne um problema.

Você se sente muito mais autoconfi ante e mais 
à vontade quando se expressa em público. O 
relaxamento mental é a melhor forma de recar-
regar as baterias de hoje. Use a arte como uma 
forma de escapismo.

Você vai recuperar o seu otimismo uma vez 
que fi zer uma escolha clara, não a desperdice. 
Você está em forma, mas seu corpo não está 
acostumado com suas novas atividades. Esses 
altos e baixos são um sinal de fadiga mental.

Ponha de lado suas ideias fi xas e você vai sair de 
uma situação desagradável sem muito esforço. A 
força tranquila é a dominante e você estará mais 
equilibrado e mais ativo. Concentre-se totalmente em 
seus relacionamentos, esse é o caminho a percorrer.

Sua capacidade de ação vai melhorar suas 
condições de vida. Não importa o que acon-
teça, fi que aberto para o que todo mundo quer 
e seja tolerante. Nem todo mundo vai conseguir 
acompanhar o seu ritmo.

Você estará decidido a enfrentar os aspectos que 
vão irritá-lo e é hora de lidar com eles! Faça isso 
por etapas. Sua moral está melhorando e você vai 
se benefi ciar de muitas ideias otimistas e dinâmicas. 
No entanto, seu corpo precisa de mais cuidados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“

“

“Somente quan-
do estamos em 
sintonia com o 
nosso destino, 
com os nossos 

pais, com a 
nossa origem e 
tomamos nosso 
lugar, temos a 
força” ( Bert 
Hellinger)

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário 
hoje  -, Jaqueline Kellyn Dias de Almeida, 
Lucille Aparecida Pina, Lilian Furlaneto, 
Marta Costa, Karina martinhago Munhoz e 
Geralda Zanco. Da coluna: felicidades!

Rita Lee
O Coro Cênico Unipar se prepara para novo 
musical inspirado na artista e roqueira. Os 
ensaios contam com cerca de 30 partici-
pantes -,  e o regente do coral e músico 
Marco Aurélio aposta no musical. Aguarde-
mos a estreia para o segundo semestre. 

PORTRAIT
ANTONELA Lopes Silva 
e Silva, está em clima 
de festa desde ontem 

(8) quando comemorou 
seus 10 anos -, filha da 
jornalista Marcela Lopes 
e do consultor Silvano 

Silva, ela está no 5º ano 
e é atleta de rendimento 
da Ginástica Rítmica da 

Unipar. Da coluna: felici-
dades!

 THIAGO LIMA 

1º Congresso de Sucessores UVEL!
- Investindo no Futuro - 

Pensar no futuro de uma empresa requer 
teoria e principalmente prática -, e por 
isso os gestores do Grupo Uvel comemora-
ram os 40 anos da empresa, 20 deles sob 
o comando de Ivanildo Coutinho, Homero 
Zaninotto, Roberto Zanatto, Joaquim Pe-
reira e mais recente José Machado da Silva 
e Realdir Furtado com o 1º Congresso de 
Sucessores que aconteceu em 12 e 13 de 
abril, em Umuarama. Foi coordenado por 
Sérgio Vercesi, e com a presença dos 
gestores, sucessores e líderes da empre-
sa no anfiteatro do Hotel Caiuá. A agen-
da de trabalho contou com depoimentos 
dos sucessores, histórico dos 20 anos da 
empresa, fala dos diretores -, e culmi-
nou com Gilcler Regina, o palestrante 
oficial, que enfatizou sucessão, suces-
sores, valores, motivação e trajetória de 
sucesso. O evento teve abertura (12) e 
encerramento (13) com jantar festivo no 
Rancho do Cavalo.

Homero Zaninotto, Diego e Bruno Ivanildo Coutinho e Natália Joaquim Costa Pereira, Fernanda e Danilo

Palestra com Gilcler Regina

Pedro, Eduardo e Roberto Zanatto Valéria, Suzan e Realdir Furtado.José Machado da Silva e Amanda



20 EDITAIS TRIBUNA HOJE NEWS, 09 DE MAIO DE 2019

Fraldas geriátricas
O Lar São Vicente de Paulo está rea-
lizando uma campanha de doação 
para arrecadar fraldas geriátricas no 
tamanho G. Atualmente a entidade 
atende 80 idosos e gastam em 
média diariamente 150 fraldas. De 
acordo com a coordenadora do Lar, 
Zélia Serraldo a demanda é muito 
grande pelo alto número de idosos 
que são atendidos. “A demanda é 
grande, em 2018 realizamos uma 
campanha também de arrecadamos 
uma boa quantidade de fraldas, 
mas como a demanda é muito 
grande as fraldas já acabaram”, 
disse Serraldo.
Além de fraldas, a instituição 
precisa também de leite integral, 
para conseguir atender a demanda, 
que atualmente utiliza 12 litros de 
leite por café da manhã. Os alunos 
da Unipar que realizarem a doação 
das fraldas ganharam 10 horas 
extracurriculares.

Bazar Vestindo Bem
Acontece até amanhã (10), das 
9h às 16h a 4ª Edição do Bazar 
Vestindo Bem, que está localizado 
na rua Piúna, 3691. Estão sendo 
comercializadas roupas femininas 
e masculinas, calçados, bolsas, 
assessórios e utensílios para casa 
e decoração. Todo o dinheiro arre-
cadado será revertido em prol da 
construção da nova sede da Casa 
da Paz, entidade sem fins lucrativos 
que atende crianças em situação de 
vulnerabilidade social.

Agroflor
Acontece hoje (9) a Agroflor, tra-
dicional feira de flores e artesa-
nato de Umuarama. A abertura do 
evento será a partir das 14h, na 
Avenida Ângelo Moreira da Fon-
seca (espaço da Feira do Produto). 
Na sexta-feira (10) e sábado (11) 
funcionará das 8h às 22h. E segue 
até domingo (12) com horário 
especial - das 8h às 12h. Além 
das atrações da Agroflor, o Senac 
disponibilizará serviços gratui-
tos de design de sobrancelhas e 
maquiagem para toda comuni-
dade, entre hoje e amanhã, com o 
atendimento das 18h às 21h. E no 
dia 11, das 9h às 12h.

Inovação   Com o 
objetivo de identificar 
projetos com potencial 
para o desenvolvimento 
tecnológico e inovador 
para o município de 
Umuarama, será realizado 
nesta sexta-feira (10) o 
2º Seminário Integrador 
de Pesquisa, Inovação 
e Empreendedorismo 
do Arenito Caiuá. O 
evento acontecerá no 
auditório central do 
Câmpus III da Unipar de 
Umuarama, das 8h às 17h. 
Na pauta estão painéis 
elaborados em grupos de 
trabalhos da Unipar, da 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) e Instituto 
Federal do Paraná (IFPR). 
Após a cerimônia de 
abertura, pesquisadores 
vão abordar os temas 
biotecnologia com plantas 
medicinais aplicadas à 
saúde única, pesquisas 
aplicadas, inovação 
para a sustentabilidade 
e setor empresarial 
de cultura maker e 
parques tecnológicos 
do Estado do Paraná. 
Os interessados em 
participar como ouvintes 
podem se inscrever pela 
internet, no link http://
presencial.unipar.br/
curso-evento/4322/
ii-seminario-integrador-
de-pesquisa-inovacao-e-
empreendedorismo-do-
arenito-caiua. 

Redação   Aos 
interessados em 
aprimorar as técnicas de 

escrita para participar 
de concursos públicos, a 
Unipar está ofertando o 
curso livre de Redação. As 
inscrições já começaram 
e podem ser feitas no site 
da Instituição, no link pos.
unipar.br/cursos-livres. O 
curso, que será ministrado 
pela professora Tatiane 
Machado, tem carga 
horário de 12 horas e está 
previsto para começar 
no dia 20 de julho, 
com número de vagas 
limitado. As aulas serão 
aos sábados, das 13h às 
17h20. O investimento é 
de 120 reais. 

Nota máxima   O curso 
de Estética e Cosmética 
da Unidade de Cascavel 
tem dois grandes motivos 
para comemorar – seus 
15 anos de história e a 
nota 5 na avaliação in 
loco do MEC (Ministério 
da Educação), conceito 
máximo concedido 
pelo órgão a um curso 
superior. É uma década 
e meia cumprindo a 
missão de oferecer 
uma formação sólida, 
estruturada na ética e 
na promoção de saúde 
e bem-estar. Essa 
dedicação de professores 
e coordenação em formar 
profissionais qualificados 
para o mercado de 
trabalho só poderia 
resultar em uma grande 
vitória: o reconhecimento 
do Ministério da 
Educação pelo trabalho 
desenvolvido. 

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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Campanha “Não Passe Sufoco”
Desde agosto de 2017, quando 

foi lançada pela Secretaria Munici-
pal de Saúde, Rádio Inconfidência 
e parcerios, após uma sugestão 
do padre Carlos Alberto Figueiredo, 
diretor da emissora, a campanha 
“Não Passe Sufoco” vem orien-
tando pais, socorristas e profis-
sionais da saúde sobre técnicas 
de socorro a crianças engasgadas 
com líquidos ou alimentos sólidos. 
Os casos são corriqueiros e mui-
tas vezes deixam vítimas fatais, 
principalmente recém-nascidos. 
Porém, com o conhecimento das 
manobras de socorro, muitas vidas 
são salvas.

Na quarta-feira, 8, a secretária 
municipal de Saúde, Cecília Civi-
dini, recebeu um grupo de lide-
ranças para discutir as ações que 
serão desenvolvidas neste ano, 
no mês de agosto, para divulgar 
a campanha. “Este é um projeto 
pioneiro de Umuarama que já trei-
nou centenas de pessoas para 
agir durante num momento com-
plicado como esse, em que a vida 
da criança fica praticamente nas 
nossas mãos”, apontou.

A programação deste ano terá 
ações pontuais nas unidades bási-
cas de saúde (UBS) e no Centro 
de Referência em Atendimento 
Materno e Infantil (CRMI) e momen-
tos de formação para os professo-
res da rede municipal que atuam 
nos centros de educação infantil 
(CMEIs), Guarda Municipal, Polícia 
Militar e equipes de atendimento 
hospitalar, além de um evento de 
grande porte ao público em geral 
para o fechamento da campanha.

Serão realizadas visitas em hos-
pitais para formações de equipes, 
que se especializarão nesse tipo 
de socorro, além da disseminação 
de conhecimentos às mães que 
buscam atendimento nas casas 
de saúde.

Lei Municipal
Após a repercussão em 2017, uma lei municipal de autoria da vereadora Ana 
Novais oficializou a campanha “Não Passe Sufoco”, prevendo ações anuais sempre 
no mês de agosto. Nos últimos anos, houve ações em praça pública no “dia D” da 
campanha, reuniões com diversos segmentos da sociedade, palestras para agentes 
de saúde, gestantes, puérperas e profissionais de saúde – enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem das UBS, funcionários dos planos de saúde e alunos de 
cursos técnicos, e também diretamente às gestantes e puérperas nas unidades de 
saúde de vários bairros, tanto na sede quanto nos distritos, além de visitas e ofici-
nas práticas dirigidas às mães e demais interessados sobre técnicas de desengasgo e 
ressuscitação cardiopulmonar.

Equipe reunida para discutir ações que serão desenvolvidas neste ano, em agosto

Pedro Oliveira/Assessoria-PMU
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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 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

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  2.0  XEI  ANO  2015 COROLLA  2.0  XEI  ANO  2015 COROLLA  2.0  XEI  ANO  2015 COROLLA  2.0  XEI  ANO  2015 COROLLA  2.0  XEI  ANO  2015 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR, DIRE-

ÇÃO, 48 MIL KM, ESTEPE S/ USO, Ú/DONO, COMPLETO.  R$ 71.800,00R$ 71.800,00R$ 71.800,00R$ 71.800,00R$ 71.800,00

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

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$ 125.800,00R$ 125.800,00R$ 125.800,00R$ 125.800,00R$ 125.800,00

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

LOGAN  1.6  R EXPRESSION MOD. 2017 – LOGAN  1.6  R EXPRESSION MOD. 2017 – LOGAN  1.6  R EXPRESSION MOD. 2017 – LOGAN  1.6  R EXPRESSION MOD. 2017 – LOGAN  1.6  R EXPRESSION MOD. 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍ-

DIA, C/ 26 MIL KM, ÚNICO DONO, COMPLETO.  R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00

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. 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

S-10  CB. DUPLAS-10  CB. DUPLAS-10  CB. DUPLAS-10  CB. DUPLAS-10  CB. DUPLA 2.4   2.4   2.4   2.4   2.4  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  .  .  .  .  ANO  2008 – ANO  2008 – ANO  2008 – ANO  2008 – ANO  2008 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, ALARME,

VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$  32.800,00R$  32.800,00R$  32.800,00R$  32.800,00R$  32.800,00

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

ONIX  1.0  LT  MOD.  2018 – ONIX  1.0  LT  MOD.  2018 – ONIX  1.0  LT  MOD.  2018 – ONIX  1.0  LT  MOD.  2018 – ONIX  1.0  LT  MOD.  2018 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MY LINK, C/ 14 MIL KM,

PLACA-A, Ú/DONA, COMPLETO, SEMI-NOVO.  R$ 40.800,00R$ 40.800,00R$ 40.800,00R$ 40.800,00R$ 40.800,00

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

MONTANA  1.4  LS  MOD. 2013 – MONTANA  1.4  LS  MOD. 2013 – MONTANA  1.4  LS  MOD. 2013 – MONTANA  1.4  LS  MOD. 2013 – MONTANA  1.4  LS  MOD. 2013 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRI-

CAS, COMPLETA.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00

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$ 12.800,00R$ 12.800,00R$ 12.800,00R$ 12.800,00R$ 12.800,00

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

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 – BRANCA, 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

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

ECOSPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOSPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOSPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOSPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOSPORT  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  WAY  ANO  2016  - PALIO  1.0  WAY  ANO  2016  - PALIO  1.0  WAY  ANO  2016  - PALIO  1.0  WAY  ANO  2016  - PALIO  1.0  WAY  ANO  2016  - PRATA, FLEX, ARIBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, ALARME,
VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO.  R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00

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  BIZ  125  EX  ANO 2015 – HONDA  BIZ  125  EX  ANO 2015 – HONDA  BIZ  125  EX  ANO 2015 – HONDA  BIZ  125  EX  ANO 2015 – HONDA  BIZ  125  EX  ANO 2015 – BRANCA, FLEX, FREIO A DISCO, PARTIDA. R$R$R$R$R$

8 . 0 0 0 , 0 08 . 0 0 0 , 0 08 . 0 0 0 , 0 08 . 0 0 0 , 0 08 . 0 0 0 , 0 0

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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EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA
ALLAN VICTOR DE OLIVEIRA 
DA MATA, inscrita, no CNPJ 

11.543.102/0001-70 situado 
na Avenida Celso Garcia Cid, 

3751, Centro, CEP:87501-090, 
nesta cidade de Umuarama, Es-
tado do Paraná, vem publicar o 
extravio do ALVARÁ DE LICENÇA 
Nº 28.905. Com esta publica-
ção o mesmo fica sem nenhum 

efeito legal.

COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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Professores e alunos
no combate à dengue

Com o slogan “Dengue – Limpe 
seu quintal, evitando esse mal!!!”, 
a Escola Municipal Professora Ana-
lides Caruso, do Parque Industrial, 
realizou na manhã desta quarta-
-feira, 8, uma campanha envol-
vendo toda a comunidade local na 
luta contra o mosquito transmissor 
da doença – o Aedes aegypti. 

Professores e a direção da 
escola estão preocupados com a 
escalada da dengue no município, 
já que conforme a última atualiza-
ção, já existem 54 casos confirma-
dos de pessoas com dengue neste 
ano, além de mais de 400 notifica-
ções de casos suspeitos, em inves-
tigação pelas autoridades sanitá-
rias. “Outro dado preocupante é 
o Levantamento de Índice Rápido 
para o Aedes aegypti (Liraa), que 
na última pesquisa atribuiu à comu-
nidade onde a escola está inserida 
um índice de infestação de 2,6%, 
bem acima do máximo tolerado que 
é de 1%”, justificou a diretora San-
dra Sueli Orgado.

Com a ação, além de trabalhar 
o tema em sala de aula, os profes-
sores resolveram desenvolver um 
trabalho que fosse além dos muros 

da escola. Na manhã desta quarta, 
alunos do 2º ciclo do período da 
manhã, professores, coordenação 
pedagógica e direção percorreram 
as ruas dos bairros no entorno da 
escola (Arco-íris, Jardim Viveiros 
e Alto da Glória, além do Parque 
Industrial I) distribuindo panfletos 
e orientando os moradores sobre 

a impor tância do combate ao 
mosquito.

É preciso eliminar todos os 
possíveis criadouros para prevenir 
a disseminação da dengue. “Para 
vencer essa batalha cada um tem 
de fazer a sua par te. E nossa 
escola está engajada”, completou 
a diretora.

Além de trabalhar o tema em sala de aula, os professores desenvolveram um trabalho que fosse além dos 
muros da escola

Pedro Oliveira/Assessoria-PMU
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