
Ratinho Jr lança o programa de Revitalização de Estradas, que prevê obras em 9,8 mil qui-
lômetros de rodovias estaduais, em todas as regiões do Paraná. Para o Noroeste a previ-
são é de que 3,2 mil quilômetros de rodovias sejam recuperados. O investimento de R$ 2 

bilhões é o maior pacote de obras feito com recursos próprios do Estado. 

Governador anuncia R$ 2 bi
para recuperação de rodovias

l Pág. 6 
Cidadania23 dissolve 
diretórios na regional 
e se organiza para as 
eleições de 2020

Operação em Guaíra 
e Altônia apreende 
contrabando avaliado 
em mais de R$ 6 mi

Prefeitura segue 
com a instalação de 
semáforos ciclovisuais 
no centro da cidade 

PÁGINA PÁGINA PÁGINA

08 11 24

IFPR pesquisa 
água do Piava

Pesquisa divulgada pelo Sisagua apontou que água de 
Umuarama está contaminada com 27 tipos de agrotóxicos. 

Pesquisadores do IFPR descobriram que nenhuma coleta foi feita 
no manancial de abastecimento do município, o rio Piava.

Outra pesquisa está sendo feita pelo Instituto que avaliará a 
qualidade da água que é coletada pela Sanepar. l Pág. 10
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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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Quinta

Não obstante ao contexto de confl itos e controvérsias, nunca 
talvez tenha se falado tanto de fi losofi a e de ciências humanas 
no Brasil como agora. Presente em todos os tempos, a fi losofi a 
enquanto manifestação própria da inquietude do espírito humano 
afl ora mais em momentos de crise, em momentos decisivos, em 
momentos nos quais é necessário refl etir sobre o que realmente 
importa e faz sentido.

Mesmo para criticá-la e classifi cá-la como “inútil”, a fi losofi a 
parece nos obrigar a utilizá-la. Afi nal, é preciso refl etir e expor 
argumentos, de maneira que esse exercício se torna uma prática 
autodestrutiva que traz como uma de suas piores consequências 
a desumanização. Negar ao ser humano a capacidade de refl etir, 
duvidar, questionar é tentar diminuí-lo, descaracterizá-lo, aliená-lo, 
convertê-lo em marionete e impedi-lo de manifestar seu potencial 
criativo e transformador de si mesmo e do seu mundo.

Se é possível afi rmar que o ser humano é um discurso a ser 
dito, se a palavra possui um potencial criador, então negar a fi losofi a 
e o fi losofar é negar o próprio ser humano e todo seu potencial. 
Em sua aula inaugural no Collège de France em 2 de dezembro 
de 1970, Michel Foucault afi rmou que há em nossa sociedade 
uma profunda “logofobia” (medo da palavra) de tudo que possa 
ser dito de descontínuo, combativo e perigoso, como uma espécie 
de zumbido incessante do discurso.

E não por acaso, a educação - embora seja o instrumento 
por meio do qual o indivíduo pode ter acesso a qualquer tipo de 
discurso - é entendida por Foucault como “uma maneira política de 
manter ou modifi car a apropriação dos discursos, com os saberes 
e os poderes que eles trazem consigo”. 

Como é possível pensar uma educação e em um sistema edu-
cativo desprovido de fi losofi a e do fi losofar, se a educação mesma 
é em si uma atividade fi losófi ca?

Descartes (1596-1650) afi rmou que “viver sem fi losofar é o que 
se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir”.  
Na capacidade de fi losofar está contida em potência a possibilidade 
de ser, estar e fazer a diferença no mundo. 

“Eu fiquei na Casa Civil dois 
anos e meio, toda semana 
um setor produtivo che-

gava lá para pedir a mesma 
coisa: ou subsídio, ou isenção só 

para ele, ou mais proteção no mer-
cado, ou uma demanda estável. Tem 

setor que quer demanda estável. 
Todo mundo quer ser funcionário 

público. O cara quer o mesmo salá-
rio, sem risco, trabalhando pouco 

e se aposentar ganhando o mesmo 
salário. É isso que esses caras que-

rem. Reclamam de funcio-
nário público, mas querem 

ser iguais”.

Secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo 
Guaranys, afirma que o governo trabalha em uma série de 
medidas para melhorar o ambiente econômico, mas sem 

recorrer a novos benefícios.

Luís Fernando Lopes é fi lósofo, teólogo e coordenador do curso de 
licenciatura em Filosofi a do Centro Universitário Internacional Uninter
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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”. 

Terça

Cheia
19/05 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47

h

h

2613

Quarta

h

h

2116

Terça

h

h

2312h

h

2215

Nublado

concurso: 1324

16 18 31 39 42 44
concurso: 2146

concurso: 4962

13 39 53 72 73

concurso: 5383

36.672
10.194
76.007
86.276
41.620

JANEIRO

ABC/RN

concurso: 1807

01 02 03 05 07 08 09 13 
14 17 18 19 20 24 25

concurso: 1964

08 09 17 22 24 34 35 
43 49 52 56 57 58 67 

75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

Quarta

  DIVULGAÇÃO  

NubladoNubladoNublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)

DIVULGAÇÃO

NubladoNubladoNublado com sol

Umuarama



03POLÍTICAUMUARAMA, 08 DE MAIO DE 2019

Voto secreto
O Projeto de Resolução que pretende alterar o sistema de votação 
nas sessões ordinárias e extraordinárias na Câmara Municipal de 

Umuarama ainda está sob análise da comissão. Um dos membros, 
vereador Mateus Barreto, que é idealizador da extinção do Voto 

Secreto, lembra que o relatório está sedo elaborado e depois 
será enviado para a tramitação. “O texto deverá ser apresentado 
durante três sessões ordinárias seguidas para o recebimento de 

emendas e por isso daremos tempo suficiente para que todos os 
vereadores tenham ciência do que estão discutindo”.

Palestra do 
presidente

O vereador Noel do Pão, 
presidente da Câmara de 
Umuarama, foi convidado 
pela Secretária Municipal 
de Educação, Mauriza 
de Lima, para ministrar 
palestra aos alunos da 
EJA (Educação de Jovens 
e Adultos) da Escola Muni-
cipal Souza Naves. Verea-
dor mais votado da história 
da cidade, Noel do Pão é 
considerado um exemplo 
de superação.

Filho de família pobre, 
não teve opor tunidade 
de frequentar os bancos 
escolares e só aprendeu 
a ler e a escrever. Teve 
que abandonar os estu-
dos ainda nos primei-
ros anos do ensino fun-
damental, retornado à 
escola apenas depois de 
adulto, vindo a concluir o 
primeiro grau também na 
Escola Souza Naves.

Por sua vivência, Noel 
falou sobre sua trajetória 
e a importância de não 
se deixar abater pelas 
dificuldades que o cami-
nho do conhecimento 
exige. “Sempre lutei para 
terminar o primeiro grau 
e consegui realizar este 
sonho”, disse, salien-
tando ser de grande 
impor tância a força de 
vontade e determinação 
em qualquer coisa que se 
proponha.

De acordo com a 
secretária Mauriza, Noel 
é um exemplo de empe-
nho e foi muito bom para 
os alunos da Educação 
de Jovens e Adultos 
poderem conhecer sua 
história. “Que sirva de 
inspiração para todos 
aqueles que sonham ter-
minar o iniciar os estu-
dos”, afirmou.  

Presidente da Câmara Municipal de Umuarama dá palestra motivacional aos 
alunos do EJA

ASSESSORIA

Recuperação das rodovias
O deputado estadual Delegado Fernando colocou em suas 

redes sociais fotos de sua participação na solenidade histórica 
para o Paraná, que foi o lançamento de um programa de 

investimentos que vai disponibilizar R$ 2 bilhões em recursos 
para a recuperação de rodovias no Paraná. Segundo o 

parlamentar, muitas pistas a serem recuperadas fazem parte da 
malha do noroeste. “Noto que o Governador está atendendo 

aos requerimentos que encaminhamos ao DER”.

Punição
Se passar pelas discussões e for colocado novamente 
em discussão, a proposição deixa o infrator sujeito às 
infrações de que trata o inciso XVIII, do art. 181, da Lei 
Federal nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro. A 
responsabilidade pela fiscalização será da Secretaria 
Municipal de Defesa Social, que também fará orientações 
aos motoristas.

Prazos
A intenção é extinguir o voto 
secreto em casos de vetos do 
Poder Executivo e na eleição 
das comissões. De acordo com 
Barreto, tal alteração dará mais 
transparência às ações dos 
parlamentares. O vereador explica 
ainda que depois do período 
de recebimento de emendas, 
o projeto vai às comissões 
permanentes e provavelmente 
deverá ser colocado em votação 
somente após o recesso 
parlamentar no meio do ano. 
“Inicialmente pretendíamos 
colocar o texto em votação antes 
do recesso, mas preferimos dar 
tempo suficiente para que os 
demais vereadores estudassem 
o projeto. Isso trará menos 
discussão em sessão e mais 
agilidade no ‘‘tramite’’,  encerra.

Saiu da pauta
Outro projeto que acabou sendo 
retirado de pauta na sessão 
ordinária da última segunda-feira 
(6) a Câmara de Vereadores, foi 
o que proíbe o estacionamento 
de micro-ônibus, ônibus e 
demais veículos de transporte 
escolar, em alguns locais do 
município, principalmente nas 
imediações das universidades 
e escolas.De acordo com o 
vereador Mateus Barreto, autor 
do projeto, a intenção é impedir 
o estacionamento durante 
período noturno (18h às 6h) 
destes tipos de veículos, por mais 
do que 15 minutos em pontos 
estratégicos do município. O 
texto será colocado em discussão 
em audiência pública. “Vamos 
preparar um projeto que deixe o 
sistema bom para todos”.
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Sem cortes
O senador Alvaro Dias (Pode-PR) 
criticou o corte de 30% das verbas 
das universidades pelo Ministério 
da Educação. “Eu próprio advogo 
um limitador emergencial de 
despesas da ordem de 10% em 
todas as áreas da administração 
pública. Agora, retirar recurso 
da universidade porque houve 
algum ato de balbúrdia é punir 
aqueles que são comportados, 
disciplinados. Este critério é 
inadequado para uma área tão 
importante”, disse. Os senadores 
Oriovisto Guimarães (Pode-PR) 
e Flavio Arns (Rede-PR) também 
condenaram os cortes. 

Tucanos no Paraná
Assim ficou a direção do PSDB no 
Paraná. O deputado Paulo Litro, 
presidente; o deputado Ademar 
Traiano, vice-presidente; Marcelo 
Rangel, prefeito de Ponta Grossa, 
secretário-geral; e Beti Pavin, 
prefeita de Colombo, secretária do 
PSDB Mulher. 

Presenças
O prefeito de Curitiba, Rafael Greca 
(DEM) e o deputado Fernando 
Francischini (PSL) marcaram 
presença na convenção estadual do 
PSDB. Greca é candidato à reeleição 
e Francischini também deve 
disputar o Palácio 29 de Março.

Alerta da Faep
Produtores rurais alvos 
de tentativa de golpes de 
estelionatários receberam a 
seguinte recomendação da 
Faep. “Os produtores devem 
procurar seus contadores para 

se informar se têm algum título 
a ser protestado. Os sindicatos 
rurais e a Faep estão à disposição 
em caso de dúvida. Vale dizer que 
cartório não entra em contato 
por telefone, muito menos para 
tratar da possibilidade do eventual 
devedor resolver seu débito. A 
função do cartório é protestar os 
títulos, não intermediar cobrança”, 
alerta o gerente Jurídico, Klauss Dias 
Kuhnen.

Republicanos
O PRB do candidato a prefeito de 
Curitiba, deputado Luizão Goulart, 
também articula a mudança de nome: 
vai se chamar Republicanos.

Dissoluções
Numa só tacada, o Cidadania, 
antigo PPS, dissolveu 83 diretórios 
municipais no Paraná. Segundo a 
direção, comandado pelo deputado 
Rubens Bueno, esses diretórios não 
cumpriram as normas que prezam 
pela fidelidade partidária. Aconteceu 
muito com o PPS nas eleições de 
2016.

Aumento dos servidores
O prefeito de Castro, Moacyr 
Fadel (MDB), aumentou em 8% 
o salário do funcionalismo e em 
8,8%, dos professores. “Quando 
iniciamos o governo, os gastos 
com pessoal eram de 56,88%, 
acima do recomendado pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Hoje, 
conseguimos baixar esse índice 
e ainda conceder aumento aos 
funcionários e um pouco mais para 
os professores”, disse. O valor da 
folha será de R$ 9,37 milhões em 
maio para 2,4 mil funcionários.

Medicamentos
O deputado Michele Caputo (PSDB) 
alertou sobre a importância do 
uso racional de medicamentos. O 
uso descontrolado, sem prescrição 
médica, é considerado hoje uma das 
principais causas de intoxicações. 
Estudo do Conselho Federal de 
Farmácia aponta que 77% dos 
brasileiros utilizaram medicamentos 
sem prescrição nos últimos seis 
meses. “A população tem que ter a 
consciência de que se automedicar 
é muito perigoso. Além de não 
fazer o efeito desejado, pode causar 
resistência, mascarar sintomas e 
levar até a morte”, aponta.

Sem aumento
O deputado Luiz Fernando Guerra 
(PSL) apresentou projeto de lei que 
proíbe o aumento na tarifa dos 
pedágios até que o cronograma 
de obras  seja cumprido. “A 
manutenção das rodovias e 
a realização de obras como 
duplicações são fundamentais para 
a segurança dos paranaenses, mas 
não podemos mais permitir que 
sejam usadas como argumento 
em prol da arrecadação das 
concessionárias”, afirmou.

Dinheiro de volta
O juiz Marcelo Ferreira, da 12ª 
Vara Cível de Curitiba, autorizou os 
associados da Associação Brasileira 
de Bares e Casas Noturnas a receber 
de volta os valores depositados em 
juízo para o Ecad. “Enfim, a Justiça 
do Paraná liberou o alvará para 
pagamento dos associados que 
depositaram em juízo. Agora todos 
terão seu dinheiro de volta na luta 
contra o Ecad e a sua ganância e 
arrogância da cobrança indevida e 
desproporcional”, disse o presidente 
da associação, Fábio Aguayo.

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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Atalho para aprovação
O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), tem um atalho 
legal para acelerar a tramitação 
da Reforma da Previdência e 
garantir a aprovação do texto 
ainda no primeiro semestre, como 
deseja o Palácio do Planalto. Se 
as discussões emperrarem na 
Comissão Especial, por exemplo, 
Maia poderá “avocar” a votação 
do relatório diretamente no 
plenário após cumpridas as 40 
sessões - prazo que o colegiado 
tem para analisar o parecer. Outro 
plano é o presidente da Câmara 
suspender o recesso parlamentar 
para concluir a aprovação da 
reforma. 

Todavia
Rodrigo Maia, no entanto e por 
enquanto, nega a aliados que 
vá interferir no andamento dos 
trabalhos na comissão especial e 
descarta suspender o recesso. A 
conferir. 

Tributária...
A proposta de Reforma Tributária 
que será enviada pelo Governo ao 
Congresso focará na simplificação 
de tributos e, assim como 
a reforma da Previdência, é 
fundamental para ajustar as 
contas do País. A afirmação é do 
subsecretário de Assuntos Fiscais 
da Secretaria de Orçamento 
Federal do Ministério da 
Economia, Geraldo Julião Júnior.

... vem aí
“Nossa taxação é do século 19”, 
diz Julião. Ele pontua ainda que, 
“enquanto tivermos esse sistema 
com esse nível de complexidade 
de tributos, a gente gera Refis e 

sonegação porque ninguém sabe 
efetivamente qual tributo pagar”. O 
Governo ainda não tem definida a 
data de envio da reforma tributária 
ao Congresso. 

Mais do mesmo?
Pelo visto, o Palácio quer começar do 
zero e desdenha do pacote relatado 
pelo deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB-PR) no Governo Temer, que 
prevê o mesmo. Hauly rodou o País 
em eventos com empresários. Um 
dos tópicos é a taxação na fabricação, 
e não no produto final, para baratear 
mercadorias na praça e não pesar no 
bolso dos mais pobres.

Fraude no Pronaf
Senadores da Comissão de Agricultura 
apuram quais foram as providências 
adotadas por secretarias e órgãos 
após auditoria do Tribunal de Contas 
da União ter identificado prejuízo de 
R$ 15 bilhões em fraudes na emissão 
da Declaração de Aptidão ao Pronaf 
(Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar).

1 milhão!
A fiscalização apontou que mais de 
1 milhão de declarações emitidas 
entre os anos de 2007 a 2017 
apresentaram irregularidades. A 
presidente do colegiado, senadora 
Soraya Thronicke (PSL-MS), aponta 
que é preciso verificar se as 
“medidas solicitadas pelo TCU foram 
tomadas de forma eficaz para sanar 
os prejuízos constatados”. 

Só no papel
Semana passada o BNDES 
suspendeu o repasse de verbas para 
investimentos do Pronaf. É aquela 
história na praça: o Brasil tem as 
melhores leis, já o “cumpra-se”...

De quem sabe
O ex-secretário-geral da Mesa 
Diretora da Câmara Mozart Vianna, 
com mais de 40 anos de serviços 
a 12 presidentes, prevê que a 
Reforma da Previdência sofrerá 
alterações na comissão especial e 
dificilmente será aprovada no 1º 
semestre na Casa. 

Fase de ajustes
Mozart diz à Coluna ser natural a 
desarticulação da base governista, já 
que houve uma mudança no perfil 
do Congresso Nacional e o Governo 
ainda “está na fase de ajustes tanto 
na Câmara quanto no Senado”. 

Posto Ipiranga
Atende pelo nome de Sânzio o 
“cara” que é o verdadeiro Posto 
Ipiranga do Detran-MG. Nos 
corredores do departamento 
já virou mantra: se precisar de 
pátio, chama o Sânzio; de vistoria 
veicular, chama o Sânzio; se quer 
fazer registro de contrato, chama o 
Sânzio.

Fala, diretor
O diretor da Plural, Hélvio Rebeschini, 
nega veemente as citações sobre 
eventuais comentários seus, entre 
amigos, sobre o presidente Bolsonaro 
e Castelo Branco, da Petrobras. Em 
nota, diz que ele e a Plural “têm 
defendido publicamente o livre 
mercado e a atual política de preços 
da Petrobras que acompanha os 
preços internacionais”.
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Governador anuncia R$ 2 bi
para revitalização de rodovias

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior anunciou nesta ter-
ça-feira (7), no Palácio Iguaçu, o 
programa de Revitalização de Estra-
das, que prevê obras em 9,8 mil 
quilômetros de rodovias estaduais, 
em todas as regiões do Paraná. O 
Governo do Paraná vai investir R$ 
2 bilhões no programa, o maior 
pacote de obras feito com recursos 
próprios do Estado.

As obras de restauração e con-
servação serão feitas ao longo de 
três anos, com início imediato, e 
compreendem grande par te da 
malha viária estadual, que é de 12 
mil quilômetros. “É um investimento 
robusto que atende a necessidade 
da malha estadual. Primeiro por uma 
questão de segurança, infelizmente 
muitas pessoas perderam suas 
vidas nessas rodovias mal cuida-
das”, disse o governador. “Também 
há a questão logística. Precisamos 
de uma infraestrutura adequada 
para fazer com que a produção para-
naense seja exportada para o mundo 
inteiro”, afirmou na solenidade, com 
a presença de prefeitos de todas as 
regiões do Paraná.

Ratinho Junior ressaltou que as 
medidas de ajuste adotadas pelo 
governo ajudam a criar um caixa 
para investimentos em setores 
impor tantes para a população. 
“Herdamos essas rodovias sem 
nenhum tipo de manutenção, então 
tivemos que fazer um caixa, dimi-
nuir custo e cortar privilégios para 
que comece a sobrar dinheiro para 
obras de infraestrutura”, afirmou.

O presidente da Associação 
dos Municípios do Paraná (AMP) 
e prefeito de Pérola (Noroeste), 
Darlan Scalco, lembrou que todas 
as cidades paranaenses serão 

beneficiadas com as melhorias. 
“Muitas vidas serão salvas. Além 
disso, o desenvolvimento do 
Paraná passa por essas estradas”.

IMEDIATAS
O secretário de Estado da 

Infraestrutura e Logística, Sandro 
Alex, explicou que os projetos já 
vêm de anos, mas estavam judi-
cializados e precisaram ser revis-
tos para readequar com os valo-
res atuais. “Avaliamos todos os 
trechos. Temos rodovias em situa-
ção precária em várias regiões do 
Estado que precisam de uma inter-
venção imediata”.

A Secretaria de Infraestrutura 
trabalha desde o início do ano junto 
com os órgãos de fiscalização e 
controle, como o Tribunal de Con-
tas do Estado, Ministério Público 
Estadual, Ministério Público Federal 
e Tribunal de Justiça, para a libe-
ração das obras. “Precisávamos 
fazer o reequilíbrio dos contratos, 
que estavam defasados, pedir 
autorização aos órgãos de fiscali-
zação para então fazer o aporte de 
recursos”, explicou Alex. “Faremos 
uma grande fiscalização das obras, 
junto com esses órgãos, para veri-
ficar cada centavo aplicado nas 
rodovias”.

Obras
As obras foram divididas em 33 lotes, conforme as superin-

tendências regionais do Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER), e compreendem todas as regiões do Estado. Na regional 

Leste serão revitalizados 488 quilômetros de rodovias; nos Cam-
pos Gerais serão 1,9 mil quilômetros; no Norte, 1,9 mil quilô-
metros; no Noroeste, 3,2 mil e no Oeste 2,3 mil. “O programa 

abrange praticamente toda a malha viária do Estado, com exceção 
dos trechos consorciados e que pertencem ao governo federal”, 
explicou o diretor-geral do DER, João Alfredo Zampieri. Em parte 
dos lotes serão feitos serviços corretivos, com execução de repa-

ros superficiais e remendos profundos localizados, além da melho-
ria da drenagem do pavimento. Nas rodovias que funcionam como 

corredor de escoamento estão previstas obras mais profundas.
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Cresce percentual de 
famílias endividadas

O percentual de famílias brasilei-
ras com dívidas, em atraso ou não, 
chegou a 62,7% do total, em abril 
deste ano. O dado, divulgado ontem 
(7) pela CNC (Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo), é superior aos registrados 
em março deste ano (62,4%) e em 
abril de 2018 (60,2%).

Segundo o presidente da CNC, 
José Rober to Tadros, a alta no 
percentual de famílias com dívidas 
pode ser explicada pela continui-
dade do processo de recuperação 
das concessões de crédito e do 
consumo das famílias.

A parcela de inadimplentes, ou seja, 
de pessoas com contas ou dívidas em 

atraso, ficou em 23,9%, superior ao 
23,4% de março deste ano mas inferior 
aos 25% de abril do ano passado.

As famílias que não têm condi-
ções de pagar suas dívidas ou con-
tas em atraso chegaram a 9,5% em 
abril deste ano, superior ao 9,4% 
de março, mas inferior aos 10,3% 
de abril de 2018.

Bolsonaro vem ao Paraná
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) deve vir a Curitiba na próxima sexta-feira (10) para participar da Cerimônia de Ativação do Centro Integrado 

de Inteligência de Segurança Regional Sul. Esta é a primeira visita de Bolsonaro à capital paranaense como presidente.  De acordo com a assessoria 
do governo do Paraná, o evento está marcado para ocorrer entre as 17h30 e as 18h30, no Palácio Iguaçu. O governador Ratinho Junior (PSD) deve 
recepcionar o presidente. Mais cedo, às 13h de sexta-feira, Bolsonaro participa, em Foz do Iguaçu, do lançamento da pedra fundamental da cons-

trução da segunda ponte para ligar o Brasil ao Paraguai. A ponte ligará Foz do Iguaçu a Presidente Franco, no país vizinho. O presidente do Paraguai, 
Mario Abso Benítez, também participa da cerimônia onde também serão assinados convênios de delegação da construção e repasse de recursos da 

usina binacional de Itaipu. O encontro dos presidentes será no Marco das Três Fronteiras, na região do Porto Meira.
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Cidadania23 dissolve
11 diretórios na regional

O diretório estadual do Cida-
dania23 PR, após reunião da sua 
executiva e coordenadores regio-
nais, decidiu pela dissolução de 
diretórios municipais que não aten-
deram normas estabelecidas para 
as eleições municipais. Os motivos 
das dissoluções são infidelidade 
partidária e não cumprimento da 
resolução eleitoral estadual.

O presidente estadual do Cida-
dania23, deputado federal Rubens 
Bueno, revelou quais serão os pró-
ximos passos. “A partir de agora a 
comissão eleitoral estadual vai pro-
mover encontros com os coordena-
dores regionais para a construção 
de um projeto de poder local para 
2020 e a consolidação definitiva 
do par tido em cada um desses 
municípios”, finalizou.

Em Umuarama, o vereador 
Mateus Barreto, do antigo PPS 
preferiu não Falar a respeito da 
dissolução, ‘passando a bola’ para 
o presidente da regional, Marcelo 
Adriano, que foi candidato a depu-
tado estadual nas eleições passa-
das. Mesmo assim o parlamentar 
revelou a repor tagem que vai à 
Capital do Estado em breve a fim 
de se aprofundar no assunto e veri-
ficar a situação em que ficarão os 
diretórios municipais na região.

EM UMUARAMA
Por sua vez, Marcelo Adriano, 

afirmou que está formando novas 
comissões nos municípios onde 
os diretórios foram dissolvidos. 
“Vamos nos organizar com novos 
presidentes e estamos buscando 
futuros candidatos a prefeito em 
cada uma das cidades. Começa-
mos as mudanças pelo nome do 

par tido, que deixou de ser PPS 
e passou a ser Cidadania23”, 
conta. “A mudança no nome foi 
por causa da palavra Socialista. 
Não somos socialistas, mas sim 
liberais e por conta disso resolve-
mos alterar a sigla”.

Adriano lembra que assumiu o 
diretório regional de Umuarama em 
2018 e, desde então já está rees-
truturando o setor. “Queremos lan-
çar aqui na região pelo menos 10 
candidatos a prefeito. As cidades 
visadas são Altonia; Douradina; 
São Jorge do Patrocínio; Ivaté; Alto 
Paraiso; Cidade Gaúcha; Cruzeiro 
do Oeste; Mariluz e Umuarama”.

O presidente afirma ainda que 

está formando sua equipe com 
pessoas desligadas diretamente 
do âmbito político. “Estamos nos 
organizando com pessoas ligadas 
à sociedade e que estão preocu-
padas com o desenvolvimento de 
Umuarama. Por isso elaboramos 
um plano de governo para ser 
apresentado a elas. Estou bus-
cando muitas ideias de outros 
municípios, Guarapuava é um 
deles, onde conversamos muito 
com o prefeito Cesar Silvestre”, 
ressalta. “A intenção do partido é 
apresentar uma candidatura sólida, 
com muitas ideias, projetos e fun-
damentos. Nada superficial, mas 
com profundidade”.

Base filiada
A base de apoio da campanha para deputado estadual de Marcelo Adriano é pra-
ticamente a mesma que deverá seguir com ele até 2020. “Consegui uma legião de 
pessoas, inclusive na última visita que Rubens fez em Umuarama, fizemos diver-
sas filiações. Vários filiados possuem potencial para ser candidato a vereador e 
estamos buscando estes potenciais candidatos para reforçar a sigla. Continuamos 
filiando e estamos bem nos reestruturando, herdamos uma gama de pessoas da 
campanha passada. Pessoas que entenderam qual é o objetivo”. Por isso conta 
com Rubens Bueno, que segundo Marcelo, está percorrendo o estado e fazendo as 
prestações de contas, reorganizando o partido para 2020. “Tivemos em fevereiro 
reunião com condenadores regionais do PPS no Paraná. O intuito é sempre as 
eleições e estamos bastante próximos dos bons resultados”, encerra.

NO QUADRO ABAIXO ESTÃO OS 
MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE UMUA-
RAMA QUE TIVERAM OS DIRETÓRIOS 

DISSOLVIDOS.

- Guaíra – Iporã – Tapira

– Cafezal do Sul – Alto Piquiri       
      – Douradina

– Francisco Alves – Perobal – Pérola

– Maria Helena – Nova Olímpia

“Estamos nos reorganizando para eleições 2020”, afirma 
Marcelo Adriano, presidente do diretório regional

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

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 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/19 817,75 0,25 -9,0%
FARELO mai/19 288,40 -3,40 -6,4%
MILHO mai/19 358,00 2,25 -1,2%
TRIGO mai/19 430,50 2,50 -8,0%

Ações % R$
Petrobras PN -1,57% 26,35 
Vale ON +0,08% 49,70 
ItauUnibanco PN -1,12% 32,60 
Somos Educacional ON +58,64% 22,13 
Smiles ON -5,95% 44,45 
Magazine Luiza ON -4,03% 192,15

IBOVESPA: -0,65% 94.388 pontos

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

SOJA 64,85 0,6% -5,5% 64,00
MILHO 25,64 0,3% -8,0% 25,00
TRIGO 46,50 0,2% -1,1% 47,00
BOI GORDO 152,01 0,0% 0,6% 155,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 110,36
Libra est. 0,7662
Euro 0,8942
Peso arg. 44,86

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 3,9680 3,9690 +1,2%

PTAX  (BC) +0,6% 3,9874 3,9880 +1,1%

PARALELO +0,7% 3,9100 4,2100 +1,7%

TURISMO +0,7% 3,9100 4,1900 +1,7%

EURO +0,5% 4,4571 4,4598 +0,9%

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 07/05

Iene R$ 0,0362
Libra est. R$ 5,20
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.591,09 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/05

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 07/05 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 07/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 07/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 69,50 -0,7% -3,5%
SOJA Paranaguá 74,50 -0,7% -3,9%
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 

Rita Lee em coro cênico
A Universidade Paranaense – 

Unipar conta com diversos proje-
tos que têm o objetivo de promover 
a arte no contexto universitário e 
a convivência entre estudante e 
comunidade. Entre eles, está o 
Coro Cênico Unipar, da unidade de 
Umuarama, que agora está se pre-
parando para um musical biográfico 
da artista Rita Lee.

O grupo de 30 integrantes, for-
mado por acadêmicos, entre eles 
bolsistas do Pibia (Programa Ins-
titucional de Bolsas de Iniciação 
Ar tística), e outras pessoas da 
comunidade, já está realizando os 
ensaios para o espetáculo, com 
previsão de estreia para o segundo 
semestre.

O regente do coral e músico 
Marco Aurélio conta que a escolha 
da homenagem à Rita Lee se deu 
por ela ser uma artista atemporal 
e uma mulher muito forte: “Nunca 
produzimos um musical embasado 
em uma artista mulher e acredito 
que este seja um momento opor-
tuno para isso. Diante de tantos 
noticiários relatando atrocidades e 
abusos contra a mulher, o musical 
pretende também levar a reflexão 

do papel da mulher na sociedade”.
Segundo Marco, o musical irá 

relatar sucintamente a vida de Rita 
e sua obra musical, envolvendo 
elaboração de roteiro, figurinos, 

cenário, coreografias e uma banda 
ao vivo. “Todo esse processo tem a 
colaboração de bolsistas e voluntá-
rios e, sem eles, jamais seria pos-
sível realizar”, afirma.

Bolsistas
Os acadêmicos Nicole Fernanda Manduca e Rafael Dutra são bolsistas do Pibia e fazem 
parte do projeto. Nicole, do curso de Direito, conta que escolheu participar do coral 
“pois gosta de cantar, mas sempre foi tímida e, com as apresentações, tem perdido a 
vergonha de cantar em público” Já Rafael, do curso de Odontologia, explica que entrou 
no coral para fazer algo diferente da rotina acadêmica: “É uma forma de relaxar fazendo 
o que eu mais gosto que é cantar. Além disso, o coral nos proporciona oportunidades de 
apresentarmos e participarmos de vários eventos musicais”. A acadêmica de Pedagogia 
da Unopar Larissa Cirqueira participa do coro como voluntária e fala que a paixão pelo 
projeto começou há muito tempo: “Há dois anos entrei para o teatro e, desde então, 
tive vontade de participar de mais atividades culturais. Quando vi as apresentações 
do Coro Unipar eu me encantei e decidi entrar”.

O grupo já está ensaiando para o espetáculo, com previsão de estreia para o segundo semestre

ASSESSORIA
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IFPR pesquisa água do Piava
Cobrada pela comunidade atra-

vés de redes sociais, a vereadora 
Ana Novais revelou na segun-
da-feira (6) durante a sessão da 
Câmara, sobre uma pesquisa que 
foi divulgada pelo Sisagua – Sis-
tema de Informação de Vigilância 
da Qualidade da Água para Con-
sumo Humano do Ministério da 
Saúde, relatando que a água de 
Umuarama está contaminada com 
27 tipos de agrotóxicos.

Um detalhe importante que não 
foi divulgado é onde aconteceram 
as coletas.

Segundo pesquisadoras do 
IFPR, em Umuarama, nenhum 
material foi coletado no manancial 
de abastecimento público, que é 
rio Piava, na pesquisa do Sisagua.

A avaliação do Sistema aponta 
que uma mistura de diferentes 
agrotóxicos está presente na água 
em mais de 90% das cidades do 
Paraná. A combinação foi detectada 
em coletas e análises realizadas 
por empresas de abastecimento do 
estado entre 2014 e 2017 e que 
integram relatórios do Sistema.

Em 326 dos 399 municípios 
paranaenses foram detectadas as 
27 variedades de pesticidas tes-
tadas, incluindo a capital Curitiba. 
E em 28 cidades pelo menos um 
agrotóxico estava acima do limite 
permitido, casos de Araucária, Gua-
ratuba, Paranaguá e São José dos 
Pinhais, por exemplo.

O Paraná só não apresenta um 
cenário pior que São Paulo, onde 
504 cidades apresentaram todos 
os agrotóxicos analisados. Na pro-
porção, entretanto, o caso para-
naense é mais substancial.

Por lei, as companhias de abas-
tecimento são obrigadas a verificar 
periodicamente a presença de 27 
tipos de pesticidas na água que cir-
cula na rede de distribuição – no 

RS são testados 46 agrotóxicos. 
Entre os pesticidas estão 16 que 
são classificados pela Anvisa como 
altamente ou extremamente tóxi-
cos. Os 11 restantes estão asso-
ciados ao desenvolvimento de pro-
blemas de saúde, como câncer, 

disfunção endócrina e malforma-
ção fetal, de acordo com agências 
ambientais e de saúde dos Esta-
dos Unidos e da União Europeia. 
Nove pesticidas da lista são proi-
bidos no Brasil, mas mesmo assim 
constam nos dados do Sisagua.

Pesquisa do IFPR
De acordo com a bióloga e pesquisadora, Priscila Brustin, também colaboradora do 
IFPR (Instituto Federal do Paraná), uma pesquisa vem sendo realizada há cerca de 
um ano sobre a água em Umuarama, sob a orientação da Dra Norma Barbado.
Priscila explica que todas as coletas foram feitas em vários pontos do rio Piava. “São 
coletas sazonais e trimestrais, em pontos diferentes do Piava, e por isso não temos 
como apresentar um prazo para o resultado doas avaliações”, comenta, ressaltando 
que ainda faltam duas coletas a serem realizadas.
A pretensão da bióloga é de que em setembro deste ano seja feita a última coleta 
e ressalta que as análises não estão sendo feitas em Umuarama. “Por meio de uma 
parceria, estamos enviando as amostras para um laboratório em Maringá, onde é 
feita a análise da água coletada”.
Priscila lembrou ainda que a pesquisa da Anvisa não coletou amostras no rio Piava. 
“Temos que nos lembrar de que a nascente do rio Piava fica em uma Área de Pre-
servação Ambiental (APA)”.

Protocolo
A pesquisadora reforça que o trabalho está sendo realizado seguindo um protocolo 
internacional que é utilizado em todas pesquisas. “É importante seguirmos tais dire-
trizes, para que os resultados não sejam refutados judicialmente no futuro”.
Ela ressalta que a pesquisa está em andamento e a única previsão é de que o resul-
tado possa ser divulgado até o final deste ano.
“Como é uma pesquisa de alta relevância, pedimos paciência ás pessoas para que 
os resultados estejam completos. Como devemos seguir o protocolo internacional, 
os resultados não podem ser contestados posteriormente”, encerra.

EM UMUARAMA nenhuma coleta foi feita no manancial de abastecimento, o rio Piava

ALEX MIRANDA
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Operação Integrada 
na fronteira

Durante Operação Integrada na 
região de Guaíra e Altônia, equi-
pes policiais apreenderam mer-
cadorias, dinheiro e veículos que 
somam um prejuízo de aproxima-
damente R$ 6 milhões aos contra-
bandistas. A operação envolveu a 
Polícia Federal/Nepom Guaíra e o 
BPFron/Pelotão Cobra, com apoio 
da Seopi/MJ (Secretaria de Ope-
rações Integradas/Ministério da 
Justiça).

As equipes apreenderam uma 
embarcação de 10x6m, com motor 
200hp, carregada com aproxima-
damente 400 caixas de cigarros 
contrabandeados do Paraguai, em 
Guaíra, no Lago Itaipu, durante 
patrulhamento embarcado. Na 
ocasião também foi aprendida a 
quantia de R$ 3 mil, que foi aban-
donada após os criminosos terem 
empreendido fuga em meio a mata 
fechada.

Simultaneamente, durante 
patrulhamento embarcado em Altô-
nia, as equipes prenderam em fla-
grante de três homens. Eles esta-
vam em posse de 3 VW/Kombi, 
4 caminhões e 2 embarcações 
equipadas com motores Yamaha 
200hp. Os veículos estavam car-
regados com volumes diversos 
e cigarros contrabandeados do 
Paraguai.

Todos os presos e materiais 
apreendidos foram encaminha-
dos para Polícia Federal de Guaíra 
para devidos procedimentos legais. 
Os nomes dos detidos não foram 
divulgados.

Estima-se que as duas apreen-
sões tenham causado um prejuízo 
de aproximadamente R$ 6 milhões 
aos criminosos da região.

CAMINHÃO carregado com cigarros contrabandeados foi uma das apreensões durante a ação

CAPOTOU
Na tarde da terça-feira (7) uma 
viatura da Polícia Militar capotou na 
rodovia PR-364, em Terra Roxa. O 
motorista teria perdido o controle 
da direção em uma curva, saiu da 
pista e acabou capotando o veículo, 
parando em um matagal na margem 
da rodovia. Na sede da PM em Terra 
Roxa não foram repassados detalhes 
a respeito do ocorrido.

NOTA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Uma moto que pode 
ter sido utilizada no 
roubo a uma joalheria, 
em Umuarama, foi 
e n co nt ra d a  p e l a 
P M  a b a n d o n a d a 
próxima a Copel. Ao 
constatar as imagens 
de segurança na 
joalheria invadida há 
pouco mais de uma 
semana, os policiais 
confirmaram ser a 

mesma moto utilizada no crime. A Honda Titan 125 foi apreendida e encaminhada 
à Delegacia de Polícia Civil de Umuarama. Até agora duas pessoas foram presas e 
alguns envolvidos já foram identificados, além de algumas semi joias recuperadas, 
bem com a apreensão de uma moto Twister e de um Volkswagen Gol.

OBemdito
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Copa Amizade terá 9 equipes

A Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer com apoio da Prefeitura 
Municipal estará realizando entre 
maio e agosto a 1ª Copa Amizade 
de Futebol Masculino – Adulto. A 
competição terá a participação de 
nove equipes de Umuarama.

De acordo Ednei Custódio, coorde-
nador de esporte da Smel, o evento 
esportivo acontecerá em todos os dis-
tritos. “A expectativa da Smel é de que 
acontecerão bons jogos já que o nível 
dos competidores promete muito equi-
líbrio entre as equipes”, disse Custódio.

O campeonato terá duas chaves. 
No Grupo A: Gasparzinho FC, Aceru, 
AGMTU Guarani Tigrão, Lovat e Serra 
dos Dourados. No Grupo B: Ki Deli-
cia Salgados, União Carbonera, EC 3 
Placas e Clube Atlético Santa Eliza.

O arbitral foi realizado na segun-
da-feira (6), na sala de reunião da 
Smel e contou com a presença do 
Prefeito Municipal Celso Pozzobom, o 
Diretor de Esportes Jeferson Gabriel 
Alves Ferreira e o Coordenador de 
Esportes Ednei Custódio da Silva.

Pedalada noturna
Hoje (8) a Secretaria de Esporte e Lazer de Umuarama (Smel), realiza a pedalada 
noturna especial Lovat. O local de partida será na praça Miguel Rossafa, às 18h45. 
Com um percurso de aproximadamente 30 quilômetros (ida e volta) o trajeto é 
indicado para ciclistas que tenha bom preparo físico. Menores de idade deverão 
estar acompanhados dos pais e responsáveis. De acordo com a Smel, será 
obrigatório o uso de capacete e luvas. Haverá ponto de hidratação e carro de apoio.

Citadino Chave Prata
O Campeonato de Futsal Citadino Chave Prata chegou na sua 15ª rodada. Até o 
momento foram 42 jogos disputados entre 30 equipes. Hoje (8), mais seis equipes 
entram em quadra para disputar mais uma rodada. LXX enfrenta Cerveja Burguesa 
Futsal, às 19h. Em seguida Trento Esporte Clube bate de frente com o Construmil 
Futsal, às 20h. Na última partida da noite, Real Celtic encara Casa Lima, às 21h.
As equipes que lideram seus grupos são: Polimentos Pieri, Aceru, Fiel Capital 
da Amizade, O Gás FC, Galles Delivery e Paraíso Móveis. Os jogos acontecem no 
Ginásio de Esporte Amário Vieira da Costa.

NOTA

Premiação
A primeira Copa Amizade contará com premiação de troféus e 
medalhas personalizadas, em respectivas categorias. Na cate-
goria titular, o campeão receberá R$ 5 mil e o vice ganhará a 
quantia de R$ 2.5 mil. O artilheiro e o goleiro menos vazado 
desta categoria, receberão R$ 500 cada. Na categoria aspi-
rante, a equipe campeã receberão R$ 1.2 mil e a vice ganhará 
R$ 800. Haverá também premiação de R$ 500 para a equipe 
Fair Play (time mais disciplinado).

Prefeito Celso 
Pozzobom participa do 
arbitral da competição

Smel
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Confrontos da Libertadores hoje
Quatro times que disputam a 

fase de grupos da Copa Libertado-
res entram em campo hoje (8) com 
diferentes preocupações.

A vaga na próxima fase dá aos 
clubes brasileiros diferentes bene-
fícios. Fora o prestígio de aparecer 
entre os melhores do continente e 
de manter vivo o sonho do título e a 
participação no Mundial de Clubes, 
a simples presença nas oitavas de 
final garante um prêmio de R$ 4 
milhões pago pela organização e a 
possibilidade de lucrar com a bilhe-
teria como mandante de um dos 
jogos dessa etapa.

VERDÃO
O Palmeiras está classificado 

para as oitavas de final e decide 
somente se avança em primeiro 
lugar do grupo. Para isso, o Verdão 
tem um confronto direto no Allianz 
contra o San Lorenzo da Argentina, 
que também já está com vaga 
confirmada. O time comandado 
por Luiz Felipe Scolari garante a 
melhor campanha da chave com 
um empate.

CRUZEIRO
A ambição de Mano Menezes, 

técnico do Cruzeiro nesta última 
rodada é fechar a fase de grupos 

como o único participante da Liber-
tadores com 100% de aproveita-
mento. Com cinco vitórias em cinco 
jogos, a equipe está garantida no 
primeiro lugar da chave e recebe 
nesta hoje no Mineirão o Emelec, 
do Equador.

GRÊMIO
Grêmio chega à última rodada 

na segunda posição do grupo e 
com a comodidade de ter um con-
fronto direto em casa. Na Arena 
Grêmio, o time de Renato Gaúcho 
recebe a Universidad Católica, do 
Chile. Os dois estão empatados em 
sete pontos, porém o Grêmio está 
à frente por ter um saldo de gols 

melhor. A equipe gaúcha se clas-
sifica, portanto, com um empate, 
mas dará adeus se perder.

MENGO
O Flamengo é quem vive a situa-

ção de maior cobrança. Mesmo 
após o título estadual, o time do 
técnico Abel Braga precisa cor-
responder à expectativa de ter 
um elenco rico e badalado. Hoje, 
no Uruguai, a equipe rubro-ne-
gra enfrenta o Peñarol e precisa 
somente de um empate para avan-
çar. No entanto, o Flamengo pode 
ser eliminado caso perca o jogo e a 
LDU derrote em Quito o San José, 
da Bolívia.

O CRUZEIRO é o único time que pode fechar a fase de grupos com 100% de aproveitamento

VINNICIUS SILVA

Quem vai para a final contra o Liverpool?
Tottenham e Ajax decidem, hoje (8), quem se classifica para a grande final desta edição 

da Liga dos Campeões contra o Liverpool, que desbancou o Barça na terça-fiera por 4 a 0. 
Na ida, o Ajax conseguiu uma importante vantagem. Os holandeses venceram fora de casa, 
por 1 a 0, com gol de Van de Beek. Apesar de bom, o clube exibe um retrospecto incômodo 

dentro de casa, não vencendo nem nas oitavas nem nas quartas de final.
O Ajax vai com força total. Frenkie De Jong, De Ligt, Tadic, David Neres e Zyiech estão 

confirmados. Dois jogadores são desfalques por lesão: Bande (tornozelo) e Eiting (joelho). 
O Tottenham tem o retorno de Son, enquanto Aurier (coxa), Kane (tornozelo) e Winks (viri-
lha) estão fora. Lamela, Sanchez e Vertonghen são dúvidas. A partida vai ser às 16h (horá-

rio de Brasília), na Amsterdam Arena.
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que a situação é muito grave. Poliana e João 
armam mais um plano para juntar Luísa e Mar-
celo, mas Débora descobre e estraga tudo. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE
André e Isabela, disfarçados de esco-

teiros, conversam com Navarro na porta 
da mansão. As crianças fogem da porta da 
mansão de Isabela. Fiorina fi ca triste, mas o 
padre conforta a todos com palavras sobre 
o ocorrido. Arthur conta para Geraldo que 
está muito feliz, pois a polícia montou uma 
operação para descobrir sobre a pirataria. 
Geraldo entra em desespero e assim que sai 
da gravadora manda todos saírem do galpão 
e esvaziarem as provas.

ZEZABEL
Jezabel questiona se Acabe acha 

 MALHAÇÃO
Guga afi rma a Rita que não pode desres-

peitar a família de Filipe. Jaqueline consegue 
se aproximar de Irina. Rita conhece Regina, 
que acredita que a moça é namorada de 
Guga. Meg alerta Martinha para a forma como 
trata Filipe. Guga aceita sondar Filipe sobre 
Rita. Todos se mobilizam para ajudar Rita a 
encontrar um emprego. Tatoo questiona Anji-
nha sobre a profi ssão de seu pai. Lígia implica 
com Filipe por causa de Martinha. Martinha 
garante a Meg que conseguirá ir para Londres 
com Filipe. Carla aconselha Raíssa a estu-
dar mais. Guga comenta com Filipe que Rita 
deseja conhecer sua família.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Luz e Adamastor arrumam o local onde o 

corpo de Aranha será colocado. Todos com-
binam suas versões para explicar a morte do 
médico. Mirtes e Stella cuidam de Aranha. 
Murilo, Gabriel e Padre Ramiro temem uma 
represália do assassino. Patrício anuncia na 
rádio a morte de Aranha. Olavo estranha a 
causa da morte de Aranha. Luz conta para 
Sóstenes o plano para encobrir o assassinato 
de Aranha. Valentina se sensibiliza ao chegar 
ao velório, Gabriel a ampara. Mirtes é cari-
nhosa com João Inácio, Stefânia e Guilherme. 

AS AVENTURAS DE POLIANA
Mirela consola Nanci, que acredita ter sido 

traída por Waldisney. Luísa e Marcelo combi-
nam manter o romance em segredo. Nanci 
acorda melhor e decidida a não sofrer mais 
pelo ex-namorado. Lorena tenta convencer 
Raquel de que é melhor que os pais fi quem 
juntos. O movimento na padaria começa a 
melhorar e Durval se alegra. Arlete briga com 
Lindomar por conta das goteiras que enche-
ram a casa de água. Ruth se preocupa com 
a repercussão negativa do vídeo em que ela 
surta na escola. Na O11O, Nadine e Waldisney 
tentam descobrir informações sobre o coquetel 
secreto de Pendleton. Ruth, furiosa, questiona 
os alunos sobre o vídeo dela que vazou e diz 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

Jamil e Laila vibram com sua nova vida. Rania lê a borra do café para Aline e afirma que 
vê uma menina. Cibele comenta com Letícia sobre a situação de Aline. Camila aceita 
trabalhar na recepção do hotel. Bruno confessa seu amor por Laila. Teresa procura 

Norberto e se surpreende ao vê-lo com Valéria. Aline e Caetano se consultam com Letí-
cia. Passam-se alguns meses. Aline confirma sua nova gravidez. Todos ajudam Bruno 
a montar sua exposição de fotografias no centro de refugiados. Almeidinha promete 

encontrar a pessoa que tirou a vida de Aziz. Laila se prepara para dar à luz.
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desnecessária a morte de Elias. Acabe per-
gunta se há outro interesse em seu pedido. 
Levi diz a Phineas que não é idólatra e que 
não pode continuar vendendo ídolos. Phineas 
diz que ele não pode fazer isso e o lembra 
de sua dívida com ele. Obadias diz que fi cou 
sabendo dos presentes para a cunhada da 
princesa com imagens de Baal e Aserá. Oba-
dias pede que a deixe voltar para o palácio. 
Acabe diz a Hannibal que seu casamento está 
prestes a acontecer e que por isso haverá um 
reino só. Hannibal já sorri para si, vitorioso, 
entendendo o que Acabe quis dizer. Barzi-
lai fi ca chocado e pede para o rei repetir o 
que disse. Acabe complementa que os dois 
tomarão conta do exército. Aisha conversa 
com Jaali e diz que está preocupada com as 
pressões que Acabe vem sofrendo. Getúlia 
entra e pede desculpas à Aisha pelo desme-
recimento à sua posição como esposa do rei. 
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Um problema será resolvido sem esforço. Essa 
facilidade lhe dará asas. Algumas emoções 
subirão novamente à superfície e você con-
sequentemente terá difi culdade para controlar 
seus nervos quando fala.

Há boas notícias se aproximando de você. Tau-
rino, você está se sentindo agora mais apto e 
pronto para se concentrar no que é importante. 
O principal será poder parar antes de atingir 
a exaustão.

Suas iniciativas terão repercussões positivas. 
Você está preparado para enfrentar obstácu-
los, a moral é boa ao seu redor e você será 
efi caz com resultados tangíveis.

Você vai se sentir mais feliz se permanecer 
fi el a si mesmo e no que você acredita. Não 
ouça qualquer pessoa. As coisas estão se tor-
nando mais equilibradas para você e depende 
de você pensar antes de agir.

Você vai manter a cabeça mais fria em rela-
ção aos problemas. Qualquer um pensaria 
que gosta de brigar. Você está em boa forma. 
Mantenha os esforços que foram iniciados em 
sua dieta e tudo será melhor.

Sua casa ou questões ligadas ao lugar onde 
mora serão essenciais hoje. Tome cuidado 
para não exagerar fi sicamente. Você precisa 
relaxar para ser capaz de redirecionar o foco 
para seus objetivos básicos.

Antes de qualquer coisa, mantenha os seus 
compromissos. Você está em muito boa forma 
e tem uma maneira mais criteriosa para geren-
ciar seus níveis de energia. Você vai resolver 
os detalhes importantes.

As conversas que você terá hoje serão muito 
agradáveis. Você vai desfrutar de cuidar dos 
outros e será recompensado por isso. Não se 
jogue de cabeça em todas as tarefas gigantes-
cas, controle seus impulsos!

Você vai perceber que estava certo de ser 
insistente com uma pessoa em particular. 
Seu estado de ânimo está melhorando e está 
mantendo sua vitalidade em um nível aceitável. 
Faça algum exercício!

Você vai ser mais tático do que o habitual e as 
pessoas confi am em você, então não abuse 
dessa confi ança. Momentos de relaxamento 
permitirão que você descanse, você precisa 
disso. Encontre distração nas artes, nos shows, 

Você vai ser admirado pelo seu espírito. Nin-
guém será capaz de dizer não a você! Mas 
seja paciente, nem todo mundo vai ser capaz 
de manter o seu ritmo. Preste atenção em seu 
fígado, não exagere na sua alimentação.

Você sabe que está indo na direção certa, afi rme 
sua posição sem hesitação, mas não seja agres-
sivo. Você está decidido a ter hábitos mais sau-
dáveis e seus níveis de energia se estabilizam. 
Aproveite para reavaliar sua saúde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(lat.)

O projeto
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lhido no

Legislativo
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do (?),

bairro de
São Paulo

Gesto que
pode

equivaler
ao "Ei!"

Renée de
Vielmond,

atriz
brasileira

(?) Donner:
criou

vinhetas
na Globo

Cidade
argentina 

de estações
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Ulisses
Costa,
locutor

esportivo

Abreviatura
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 Digital"

(?) negro,
região de
intensa 

gravitação

Simulação
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truco e no

pôquer
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(?) ouro"

(dito)
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produto
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3/aid — air — avc — gir. 4/hans. 6/ibidem. 9/lygia pape.
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Zélia Casoni
“A recaída 
ao antigo 

padrão é mais 
confortável, 

pois a solução 
nos deixa 

mais solitá-
rios”  (Bert 
Hellinger)

“

“

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário 
hoje  -, Selena Rezende, Almir Bueno, 
Lesandra Zepolato,  Ramira Aguilar, 
Katia Faquinete, Marilia Pedralli Ferreira, 
Benedita de Souza Alija Ramos e Agnaldo 
Stevanatto. Da coluna: felicidades!

Rodízio
O restaurante japonês Saka faz o maior 
sucesso na semana das mães com 50% 
de desconto para a mãe acompanhada do 
filho que degustar o rodízio.  Isso mesmo, 
ela ganha o desconto de 50%,  no rodízio 
dela. O Saka fica na Ministro Oliveira Sala-
zar perto da loja Serafina.

Show de Beleza, no sábado!
Débora Meretka – é a representante de Umuarama na categoria Teen no sábado, 11 de 

maio, às 20h, no Centro Cultural Vera Schubert, onde acontece os Concursos Miss Paraná 
e Miss Teen Paraná Terra 2019.  Quarenta municípios enviarão suas representantes e a 
PróArte Eventos não está medindo esforços para que o evento seja inesquecível. Vale a 
pena prestigiar. Cris Ranzani aproveita para fazer um agradecimento especial a Retook 

Jeans e a Serafina Store que estarão vestindo as candidatas.

PAULO QUINALIA

Avenida Astorga, 4449

Já é Dia das Mães, 
na Regina Calçados!

A véspera de feriado (30) 
foi de inspiração e de muita 
alegria para as mamães que 
foram prestigiar o ‘evento 
tradicional’ da loja Regina 
Calçados. Brindes, alegria, 

drinques e um belo ‘desfile só 
de mamães clientes’ da loja. 
Elas adoraram. Empodera-
díssimas tomaram conta da 

passarela e foram aplaudidas 
de pé pelas convidadas -, e 
pelo casal Regina e Edmil-
son Santana,  os anfitriões. 
A equipe da loja também 

entrou no clima e até sábado 
estará a postos para oferecer 
presentes MARAVILHOSOS 
para o Dia das Mães. A loja 
e os convidados elogiaram 

o evento que já está definiti-
vo no calendário do mês de 

Maio. Alegria e descontração 
que todas as Mães merecem. 

A coluna destaca a noite e 
convida a todos para confe-
rirem as novidades em cal-
çados e vestuário na Regina 

Calçados. 

Regina e Edmilson Santana Sonia e Regina Santana 

Equipe Regina Calçados 

As modelos da noite festiva
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Aprendizado
O Senac Umuarama está com algu-
mas vagas disponíveis para o wor-
kshop Maquiagem Descomplicada. 
O minicurso terá 3 horas de duração 
e tem como objetivo propiciar ao 
aluno conhecimentos em técnicas 
básicas de maquiagens. O encontro 
será nesta quarta-feira (8), das 14h 
às 17h, e as inscrições devem ser 
feitas no Senac local. Além do curso 
gratuito o Senac oferece curso EAD 
em ‘Empregabilidade e o mercado 
de trabalho’, com duração de 15h. A 
intenção é possibilitar aos participan-
tes o conhecimento de informações 
atualizadas sobre o mundo do tra-
balho e as competências pessoais e 
profissionais requeridas, melhorando 
sua empregabilidade.

Condições crônicas
O Consórcio Intermunicipal de Saúde 
(Cisa-Amerios) promove, na próxima 
quinta-feira (9), o Whorkshop: Modelo 
de Atenção às Condições Crônicas 
(MACC), para enfermeiros e secretários 
de saúde dos municípios consorciados. 
O evento será realizado no Auditório 
Cilas M. Pereira, na sede do Cisa-A-
merios em Umuarama e é gratuito. O 
objetivo do evento é apoiar e preparar 
de forma contínua os profissionais de 
saúde que participam da identificação, 
cadastramento, estratificação de risco 
e monitoramento do plano de cuidado 
das redes dos hipertensos, diabéticos 
e idosos de alto risco dos municípios 
consorciados.

40 vagas 
disponíveis
As palestras serão ministradas por 
profissionais que integram o Ambu-
latório do Idoso Frágil do Cisa-Ame-
rios: o médico cardiologista Dr. Tony 
Bartoli, a fonoaudióloga Alexandra 
Lopes Rino, a assistente social 
Elizabeth de Souza Carvalho Gomes 
e as enfermeiras Symara Rodrigues 
Bernardelli Oliveira e Caroline Ferrari 
Fernandes. Podem participar profis-
sionais enfermeiros das APS (Atenção 
Primária à Saúde) e secretários de 
saúde, dos municípios credenciados 
ao Cisa-Amerios. São 40 vagas, duas 
por município. Todos os participantes 
receberão certificados.

Startup   O curso de 
Administração da 
Unidade de Umuarama 
promoveu palestra 
sobre inovação e 
startups. Estudantes 
de todas as turmas 
participaram. O 
convidado foi o 
coordenador regional 
dos programas de 
startup e empresas de 
alto impacto do Sebrae/
PR, Nickolas Kretzmann, 
que apresentou os 
objetivos e metas do 
‘Sinapse da Inovação 
– PR’, do qual o curso 
de Administração da 
Unipar é parceiro. 
Trata-se de um 
programa de incentivo 
ao empreendedor 
que inova, buscando 
fazer com que boas 
ideias de estudantes, 
pesquisadores, 
professores e 
empreendedores sejam 
contempladas com 
recursos financeiros 
e capacitações 
para que se tornem 
negócios de sucesso. 
Para o palestrante, 
que é especialista 
em Estratégias 
Empresariais, Inovação 
em Modelos de 
negócios, Economia 
Digital, Startups e 
Tendências de Mercado, 
o estudante deve se 
inteirar desses assuntos 
para despertar sua 
criatividade. Durante 
sua fala, ele destacou 

suas experiências, 
acadêmicas e 
profissionais.

Ecossistema   O 
curso de Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas e de Ciências 
Contábeis, Unidade de 
Toledo, promoveram 
Aula Magna com 
Marcos Ferronato. 
O evento reuniu no 
auditório do Câmpus 
acadêmicos de todas as 
turmas dos dois cursos 
e ainda acadêmicos 
de Farmácia. Também 
foram convidados 
alunos do curso Técnico 
de Administração, 
do Colégio Estadual 
Premen. O tema 
abordado foi 
‘Ecossistema de 
inovação: case startup 
NetWord Agro”. 
Ferronato, que tem 
mais de 30 anos de 
experiência em cargos 
de gestão e tecnologia 
em grandes empresas, é 
CEO da NetWord Agro, 
empresa de inovação 
tecnológica em 
agricultura de precisão 
sediada em Palotina. 
De maneira lúdica, aos 
estudantes ele explicou 
o que é um ecossistema 
de inovação e quais são 
as funções de cada ator 
dentro dele, frisando 
principalmente o papel 
da universidade perante 
às empresas e vice-
versa. 

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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AVISO DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE NOVA PROPOSTA DE PREÇOS

O Município de Iporã, Estado do Paraná, torna público a todos os interessados:
Aviso de Sessão para RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE NOVA PROPOSTA 
DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA: 005/2018-PMI.
PROCESSO: 116/2018
OBJETO: Obra de Recape e Pavimentação em CBUQ, na sede do município de Iporã/Pr 
em atendimento ao convênio nº 1460/2018-SEDU.
CONTINUAÇÃO DA SESSÃO: A ser realizada no dia 20 de maio de 2019, às 09:00 horas, 
na Sala de Reuniões, no Paço Municipal, sito Rua Pedro Álvares Cabral, 2.677 – Alto 
Ipiranga – Iporã – PR.  
As dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser sanados através do telefone (44)3652-
8100 ou e-mail: licitacao@ipora.pr.gov.br.
Iporã-PR., 07 de maio de 2019.

JOÃO PEDRO GEA MARUCHE
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Clube do Saber

Ampliação da jornada 
escolar com aulas espe-
ciais de Por tuguês e 
Matemática, preparadas 
para melhorar a apren-
dizagem de conteúdos 
básicos entre alunos do 
3º, 4º e 5º ano da rede 
municipal. Esta é a pro-
posta do Clube do Saber, 
lançado nesta terça-feira, 
7, pela Secretaria de 
Educação de Umuarama 
durante evento no tea-
tro do Centro Cultural 
Schubert, pela secretá-
ria Mauriza Lima e pelo 
prefeito Celso Pozzobom, 
na presença de autorida-
des locais, professores, 
secretários escolares e 
diretores.

Um grupo de crian-
ças do 5º ano da Escola 
Municipal Cândido Por-
tinari, reunida para uma 
apresentação cultural no 
lançamento, se animou 
com a possibilidade de 
integrar o Clube do Saber. 
A previsão de início das 

atividades – em contra-
turno escolar – é o pró-
ximo dia 27, mas até lá 
os professores seleciona-
dos para o projeto, após 
entrevistas e defesa de 
ideias, vão passar por 
treinamento para auxiliar 
os alunos com dificulda-
des de aprendizagem a 
recuperar a defasagem 
educacional.

“Algumas crianças 
precisam de atenção 
especial, um cuidado a 
mais para acompanhar 
o restante da turma. Por 
uma série de motivos – 
geralmente ligados à ins-
tabilidade no ambiente 
familiar – esses alunos 
enfrentam dificuldades 
na aquisição dos conteú-
dos”, explica a secretária 
Mauriza Lima. Por isso, 
com indicação dos profes-
sores e após avaliação 
prévia, 500 estudantes 
foram selecionados para 
participar do projeto, que 
terá turmas em todas as 

escolas municipais.
O prefeito Celso Poz-

zobom lembrou que a 
proposta começou com a 
ex-secretária Maria Clory 
e se desenvolveu com a 
atual equipe da Secretaria 
de Educação. “Queremos 
formar cidadãos esclare-
cidos e comprometidos 
com a sociedade. Por 
isso estimulamos proje-
tos como esse, que per-
mite recuperar o déficit 
educacional e equiparar 
o nível dos alunos, para 
que a educação avance 
sem deixar ninguém para 
trás”, apontou.

Como funciona
Entre quase 40 inscritos, 
24 professores foram 
escolhidos para o Clube do 
Saber após uma série de 
entrevistas e avaliação dos 
projetos propostos. “Eles 
terão treinamento com 
especialistas através de web-
conferência, em laboratório 
de informática cedido pela 
Faculdade Alfa, a partir do dia 
10. Serão orientados sobre o 
planejamento de ‘desafios’ 
aos alunos e farão avaliações 
mensais em conjunto, sobre 
as estratégicas, vivências 
e resultados”, acrescentou 
Mauriza Lima. 
Os alunos terão testes 
bimestrais, além das 
avaliações externas. A 
evolução será anotada em 
ficha de acompanhamento 
junto com a carteirinha 
personalizada de membro 
do Clube do Saber, que 
será entregue a cada 
aluno. O projeto segue 
a meta de redução da 
repetência escolar a partir 
de reforço e contraturno 
e também a proposta de 
implantar educação em 
tempo integral em pelo 
menos 50% das escolas 
públicas, atendendo 25% 
dos alunos da educação 
básica. Os alunos terão 
4h/aula semanais entre 
maio e novembro deste 
ano em todas as escolas 
municipais, em sistema 
de contraturno – quem 
estuda de manhã terá 
aulas à tarde e vice-versa. 

INTENÇÃO do projeto é formar cidadãos esclarecidos e comprometidos com a sociedade

Tiago Boing/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



23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 08 DE MAIO DE 2019

EXTRAVIO DE ALVARÁ
D. C. N. DA SILVA LAVA RÁ-
PIDO, firma inscrita nº CNPJ 

08.984.870/0001-54, situada na 
Avenida Londrina, 4661, Zona 

III CEP: 87504-370, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
vem publicar o extravio do AL-
VARÁ DE LICENÇA Nº 27.076. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
FUGANTI & SINCOS LTDA, 

firma inscrita no CNPJ 
11.593.674/0001-63, situada na 
Avenida Rio Branco, 4122 Zona 
I, CEP: 87501-130, nesta cidade 

de Umuarama, Estado do Paraná, 
vem publicar o extravio do AL-
VARÁ DE LICENÇA Nº 28.672. 
Com esta publicação 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 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 99.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
MONTANA 1.4 LS .........................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 28.900,00
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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Cruzamento no centro
ganha novo semáforo

A Umutrans segue com a subs-
tituição dos semáforos tradicionais 
pelo modelo ciclovisual nos pontos 
onde há fiscalização eletrônica de 
avanço de sinal vermelho e parada 
na faixa de pedestres. O traba-
lho foi iniciado no último dia 29 
e nesta terça-feira, 7, chegou ao 
cruzamento da Avenida Paraná com 
Rio Grande do Sul e Rua José Dias 
Lopes, no Jardim Aratimbó.

Sensível aos pedidos da comu-
nidade, o prefeito Celso Pozzobom 
autorizou a troca para deixar os 
motoristas mais seguros quanto 
ao tempo de passagem nos cru-
zamentos, apesar de a sinalização 
semafórica da cidade atender às 
determinações do Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB). A Umutrans 
está substituindo por ta-focos e 
também os controladores antigos 
por novos equipamentos, mais 
confiáveis, resistentes e que per-
mitem níveis mais complexos de 
programação.

Com esse investimento, o 
município está modernizando a 
sinalização semafórica para tor-
nar o trânsito mais confor tável 
aos condutores e pedestres. “As 
peças desmontadas serão conver-
tidas em novos semáforos para 
locais que ainda não contam com 
esse recurso e já apresentam 
demanda”, explicou a diretora da 
Umutrans, Dianês Piffer.

DISPOSITIVOS
O primeiro ponto foi o cruza-

mento das avenidas Presidente 
Castelo Branco com Parigot de 
Souza e Flórida, onde funcionam 
dois dispositivos de fiscalização de 

avanço de sinal. Depois o trabalho 
foi executado no cruzamento das 
avenidas Manaus com Rio Branco 
e Anhanguera, nas imediações do 
Hemonúcleo. Nesta terça-feira foi 
a vez da Avenida Paraná com Rio 
Grande do Sul.

Nos próximos dias haverá 

substituição de semáforos no cru-
zamento da avenida Tiradentes 
com Liberdade, no Jardim Pano-
rama; Paraná com Rolândia, na 
Zona 2; Paraná com Apucarana; 
Avenida Dr. Ângelo Moreira da Fon-
seca com Praça Oscar Thompson; 
e Avenida Brasil com Ipiranga.

Motoristas atentos
A troca dos semáforos exige atenção dos motoristas. 

Nos locais o trânsito sinalizado e direcionado por cones. 
“É preciso reduzir a velocidade e passar com atenção, 
pois a sinalização é desligada para a troca dos equipa-
mentos”, orienta Dianês. No total, serão implantados 

50 semáforos adquiridos por meio de licitação ao custo 
aproximado de R$ 1 milhão, incluindo porta-focos, con-

troladores e obras civis de adequação.
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