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Com elenco enxuto, Afsu
busca vitórias consecutivas

Prestes a fechar as portas
Lar São Vicente de Paulo sofre com falta de recursos mensais 
de R$ 24 mil e pode fechar as portas a qualquer momento. 
Vereadores se reuniram em busca de uma solução para o 
problema que se alastra desde que asilo passou a seguir 

as normas do Estatuto do Idoso, que libera apenas a 
utilização de 70 por cento dos benefícios dos internos mna 

manutenção da entidade. 

Time de futsal de Umuarama vai encarar três adversários com estão no mesmo nível de 
classificação na chave ouro do Paranaense. Nei Victor garante que se conseguirem bons 

resultados nas três partidas seguidas, podem subir rapidamente na tabela. O primeiro dos 
três desafios será em casa no sábado (1º) contra o Dois Vizinhos. 
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Secretário da 
Previdência 

do Ministério 
da Economia, 

Leonardo Rolim. 
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Dupla sena
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Quina
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Opinião

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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  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

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

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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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)

AGÊNCIA SENADO

Chuva Chuva Chuva Chuva

 “Nós perdemos 
muito tempo, 
perdemos o 

bônus demo-
gráfico. Não dá pra 
fazer uma transição 
suave sem ter uma 

perda muito grande 
de impacto fiscal. Se 
tivéssemos feito uma 

reforma em 2011, 
poderíamos ter uma 
transição suave, mas 
perdemos oito anos e 
a situação só piora”.

Você se considera uma pessoa serena ou intranquila? Quando 
pensamos no que é contrário de serenidade nos vem à mente o que 
é turbulento, que produz confusão, irrequieto e intranquilo. Do latim, 
turbar signifi ca desordem, rumor, perturbação, confusão. Uma pessoa 
assim é aquela que vive perturbada por seus próprios pensamentos, 
intranquila, não tem paz, vive confusa por seus próprios ruídos.

O coração e a mente podem permanecer em estado de intranquili-
dade quando não sabemos lidar com a vida e fazer a gestão de nossos 
pensamentos e emoções. A perturbação não está fora da pessoa, 
mas dentro. Há pessoas que parecem estar sempre procurando algo. 
Estão aqui e longe ao mesmo tempo. Falam das coisas como se lhes 
faltasse sempre algo. Nessa situação a pessoa não consegue pensar 
a vida com clareza. As emoções a arrastam sempre para ruídos que 
impossibilitam a paz.

Pessoas assim não são senhoras da própria casa. Sua casa 
parece sempre habitada por estranhos que perturbam, porque quem 
habita sua interioridade são suas emoções e seus pensamentos per-
turbadores. Vai deixar quem está perto intranquilo.

Se alguém assim for gestor de uma empresa, seus funcioná-
rios ficarão inquietos. Ele pensa que espalhando intranquilidade 
fará quem está ao seu redor trabalhar. Em vez de estimular o 
trabalho, provoca agitação.

Contra esse tumulto é preciso encontrar a paz interior. Encontra 
a paz no coração quem consegue estar consigo mesmo. A sintonia 
com Deus também fará com que a pessoa desenvolva em torno de 
si uma atmosfera de serenidade e tranquilidade. Os colaboradores e 
os funcionários que estão em torno de uma pessoa que busca a paz 
interior vão se sentir mais seguros e se dedicarão ao trabalho com 
mais empenho e prazer.

A força não está na inquietação, mas sim na tranquilidade e na 
serenidade. A paz interior na pessoa será sempre fruto da busca da 
própria verdade. Quando eu sou verdadeiro, sou aquilo que sou e me 
aceito como sou diante de Deus, então vou acalmando as minhas 
inquietações, perturbações e vou encontrando a paz e a tranquilidade 
que inspira também quem está ao meu redor. 
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Plano de evacuação 
O deputado Delegado Fernando apresentou na Alep 
um projeto que prevê que as instituições de ensino 
infantil e fundamental devem elaborar um plano 
de evacuação em casos de incêndio. “Incêndios 
destroem prédios, mas pior, eles acabam com 
vidas. O impacto de um incêndio em uma escola é 
devastador para funcionários, crianças e professores. 
Por isso é importante que as escolas saibam como 
proceder nesses casos”, lembra o deputado.

Mulheres 
no poder

A posse da médica 
paulista Carlota Pereira 
de Queirós na Câmara 
dos Deputados, em 
1934, dois anos após 
as mulheres brasileiras 
conquistarem o direito 
ao voto, marca o início 
da participação feminina 
no parlamento brasi-
leiro. De forma gradual, 
durante as últimas oito 
décadas, foram conquis-
tados novos espaços e 
inseridos nas agendas 
de políticas públicas 
temas como a violência 
contra a mulher, assé-
dio sexual e moral no 
trabalho, ampliação da 
representação feminina 
e a garantia de direitos 
em favor do empodera-
mento da mulher.

Essa  cam inhada 
ganha agora nova dimen-
são na Alep com a pro-
posta de criação da Pro-
curadoria Especial da 
Mulher. O tema é tratado 
num projeto de lei apre-
sentado pela Comissão 
Executiva, integrada pelo 
presidente, deputado 
Ademar Traiano (PSDB); 
pelo primeiro-secretá-
rio, deputado Luiz Clau-
dio Romanelli (PSB); 
e pelo segundo-secre-
tário, deputado Gilson 
de Souza (PSC), e faz 
par te de uma série de 
medidas adotadas para 

aproximar o Legisla-
tivo cada vez mais da 
população.

Segundo Traiano, 
essa integração com os 
cidadãos e seus anseios 
é uma ação permanente. 
Por isso, ele considera 
que abrir as por tas da 
Assembleia para que as 
mulheres possam ter 
um espaço para fazer 
valer seus direitos é de 
extrema impor tância 
para toda a sociedade. 
“Todas as iniciativas em 
benefício das mulheres 
devem ser consideradas 
e levadas em frente sem-
pre que possível. É isso 
que estamos fazendo 
ao propor a criação da 
Procuradoria aqui na 
Assembleia”, sublinhou. 
Na opinião de Romanelli, 
a Procuradoria vai servir 
para ampliar o debate 
sobre os direitos das 
mulheres: “A Assem-
bleia Legislativa passa 
a ter um impor tante 
canal para a promoção 
e qualificação do debate 
sobre os direitos das 
mulheres”. “A Procura-
doria será fundamen-
ta l  para ampl iar  as 
ações de combate à 
violência e discrimina-
ção, além de acolher, 
proteger e valorizar a 
voz da mulher no parla-
mento”, acrescentou.

Unipar idealizou
A ideia surgiu depois que 
o deputado conheceu o 
trabalho de acadêmicos 
de Engenharia 
Civil da Unipar que 
desenvolveram método 
de evacuação para 
a Universidade. “O 
trabalho foi, inclusive, 
premiado pela Google. 
Quem me apresentou 
o projeto foi uma das 
integrantes da equipe, 
que ‘sentiu na pele’ os 
impactos 
de um incêndio”.
 

Prevenção a 
educadores
Outro projeto do 
deputado propõe a 
alteração da outra lei 
com a intenção de 
instituir a Política de 
Prevenção à Violência 
contra Educadores 

da Rede de Ensino do 
Estado do Paraná. Além 
dos educadores, todos 
os profissionais de 
Ensino serão protegidos, 
inclusive os profissionais 
do ensino superior e 
profissionalizante.
 

Audiência em 
Tuneiras
O uso abusivo de 
agrotóxicos e a conexão 
com o extermínio das 
colmeias de abelhas 
e, consequentemente, 
sobre a produção de 
alimentos é o tema da 
audiência pública que o 
deputado Tadeu Veneri 
(PT) realiza amanhã (31), 
em Tuneiras do Oeste. 
A audiência acontece às 
19h na Câmara Municipal, 
situada à avenida Rio de 
Janeiro, 273, no Centro de 
Tuneiras do Oeste.

Fim da pulverização
O parlamentar quer proibir a pulverização aérea de 
agrotóxicos no PR e vem denunciando o impacto do 
uso de agrotóxicos sobre a agricultura familiar e a saúde 
da população, bem como o extermínio das colônias de 
abelhas, colocando em risco a produção de alimentos. 
“As abelhas são fundamentais na produção de 
alimentos porque as lavouras dependem da polinização. 
E as abelhas respondem pela polinização de mais de 
70% das plantas com flores”, lembra o deputado.
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‘Casa carimbadora’

O senador Oriovisto Guimarães 
(Pode-PR) criticou a demora da 
Câmara dos Deputados para discutir 
as medidas provisórias e depois 
pedir ao Senado a aprovação a toque 
de caixa, “como se fosse apenas 
uma casa legislativa carimbadora 
das decisões alheias”. “Eu dizia na 
campanha que o Brasil tinha uma 
hora marcada com a verdade e essa 
hora chegou. Essa hora é agora, 
nesta legislatura. Temos que tomar 
à frente deste processo, tomar o 
protagonismo, cuidar das grandes 
questões brasileiras”, defendeu.
 

Decisões monocráticas
PEC apresentada pelo senador Oriovisto 
propõe que nenhum ministro do STF 
poderá, isoladamente, suspender a 
vigência de uma lei ou decreto e exige 
que as decisões sejam tomadas pela 
maioria dos 11 ministros da corte. 
O senador argumenta que não raras 
vezes o Congresso Nacional vota leis e o 
presidente sanciona, mas uma decisão 
liminar de um único ministro pode 
suspender seus efeitos.  

Decisão colegiada
“O problema é que esta liminar pode 
vigorar por muitos anos sem ter 
uma decisão efetiva, provocando até 
impacto econômico na sociedade. Um 
único ministro não pode contrariar 
a decisão de todo o Congresso 
Nacional e do presidente, por isso a 
importância de uma decisão colegiada 
para esses casos”, diz Oriovisto.

Convenção do PSDB
O ex-deputado Bruno Araújo (PE) será 
aclamado presidente nacional do PSDB 
na convenção nesta desta sexta-feira 
em Brasília. O deputado Pedro Cunha 
Lima (PB) vai assumir a presidência do 
Instituto Teotônio Vilela e a senadora 
Mara Gabrilli (SP) será vice-presidente 
nacional. A ordem é de renovação no 
comando do ninho tucano sob a liderança 
do governador João Doria (SP).

Pedro Lupion e Maia
O deputado Pedro Lupion (DEM-PR) é um 
principais convidados no grupo formado 
pelo presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) com membros da equipe 
econômica para construção de uma frente 
suprapartidária com uma agenda política 
descolada do Centrão. Além de Lupion, 
fazem parte do grupos os deputados Kim 
Kataguiri (DEM-SP), Silvio Costa Filho 
(PRB-PE) e Tabata Amaral (PDT-SP). 
 

Jornal todo dia
“Nunca se leu tanto jorna: antes eu lia 
jornal todo dia e agora leio jornal o dia 
todo. Esse hábito de consumo é um padrão 
comum. O jornal continua tendo um peso 
enorme. Hoje está no computador, tablete, 
smartphone e nos relógios. As pessoas 
antes liam o jornal em casa, hoje leem no 
elevador, no metrô, em qualquer lugar. 
Há salto brutal no consumo de notícias e 
no hábito de se ler jornal” - do publicitário 
Nizan Guanaes em entrevista a’O Globo.

Carbonell na Itaipu
O Conselho da Eletrobras aprovou o nome 
do general Luiz Felipe Carbonell, secretário 
da Segurança do Paraná, para assumir 
a diretoria de Coordenação da Itaipu 
Binacional. Agora só falta a nomeação, via 
decreto, do presidente Jair Bolsonaro. 

Saques do FGTS
O ministro Paulo Guedes (Economia) estuda 
liberar saques do FGTS e injetar recursos 
para alavancar a volta do crescimento. A 
medida só deve ser implementada após 

a eventual aprovação da reforma da 
previdência. “Nós temos que começar 
pelas coisas mais importantes. As coisas 
devem se acelerar nas próximas três ou 
quatro semanas”, disse Guedes.
 

Economia de R$ 10 bilhões
O presidente Jair Bolsonaro disse que a MP 
que combate fraudes no INSS deve gerar 
uma economia estimada em R$ 10 bilhões 
por ano. “O Brasil segue avançando”, afirma 
o presidente. A MP, relatada pelo deputado 
Paulo Martins (PSC-PR) e aprovada na 
Câmara, cria um programa de revisão 
de benefícios do INSS, exige cadastro 
do trabalhador rural e restringe o 
pagamento de auxílio-reclusão apenas 
aos casos de pena em regime fechado.  

Embratur
O empresário Gilson Machado Neto 
tomou posse da presidência da 
Embratur e quer transforar a autarquia 
em agência para o desenvolvimento do 
turismo. Ele citou que o Plano Nacional 
de Turismo prevê o aumento de 60 
milhões para 100 milhões de brasileiros 
viajando internamente e a recepção de 
12 milhões de estrangeiros até 2022 – 
atualmente o número é de 6,6 milhões.

Receitas
No total, o Brasil tem uma receita de 
US$ 6 bilhões com turistas estrangeiros 
e os brasileiros gastam US$ 19 bilhões 
no exterior, déficit de US$ 13 bilhões. O 
país é a 11ª economia em turismo no 
mundo, e é considerado como o maior 
destino em biodiversidade e o oitavo 
destino em diversidade cultural.

Frota de pulverização
A aviação agrícola se mostrou importante 
ferramenta de manejo das lavouras, 
principalmente em função da rapidez e 
precisão com que realiza a aplicação de 
defensivos no combate a pragas e doenças. 
A prova aparece nos números. O Brasil 
já é dono da segunda maior frota de 
aeronaves agrícolas do mundo, perdendo 
apenas para os EUA. Eram 2.190 aeronaves 
em 2018, de acordo com a Anac. 

Frota II
No Paraná, segundo informações do 
Sindicato Nacional das Empresas de 
Aviação Agrícola, 134 aeronaves agrícolas 
operam atualmente, montante que 
coloca o Estado na 5ª posição no ranking 
naciona. O Estado tem, 24 empresas 
aeroagrícolas e 25 operadores privados.
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Cada um por si
Patriotismo nessa reforma é palavra 
inexistente do vocabulário. O que 
se viu até agora é uma batalha de 
vários segmentos da sociedade, cada 
um tentando salvar a si - o sacrifício 
é sempre para o outro. Passou de 80 
o número de emendas apresentadas 
à PEC da Reforma da Previdência 
em tramitação na Comissão Especial 
da Câmara Federal. Terminou 
ontem o prazo para a apresentação 
de sugestões de mudanças no 
texto. Líder do Cidadania (ex-PPS), 
o deputado Daniel Coelho (PE), 
por exemplo, protocolou emenda 
que retira servidores municipais e 
estaduais da reforma. 

Equação política
Ele conseguiu 191 assinaturas e 
pontua que o objetivo da emenda 
é transferir para governadores, 
prefeitos, deputados estaduais e 
vereadores a responsabilidade de se 
articularem para alterarem as regras 
de seus funcionários públicos.

Caixa na rabeira
Alguns governadores e prefeitos 
têm se posicionado contra a 
reforma, mas defendem as 
alterações por enfrentarem 
problemas financeiros das 
Previdências de seus estados.

Renegado
Aécio Neves que ore muito. Hoje, 
nenhum partido - nem o seu PSDB 
- o quer filiado em seus quadros. 
Tampouco o Cidadania (ex-PPS), do 
presidente Roberto Freire.

Fala, Freire
Em nota à Coluna, Freire “nega 
qualquer tratativa no sentido de 

filiar o deputado”. O partido “busca 
e tem conseguido trazer para seus 
quadros novas lideranças que 
contribuem com o novo momento, 
que é o da renovação política”.

Feminismo 
O ministro do STF Luís Roberto 
Barroso e a socióloga e cientista 
política Jacqueline Pitanguy vão 
debater hoje o tema Direitos e 
Conquistas na Constituição de 1988 e 
desafios nos tempos atuais, no Centro 
Cultural da Justiça Federal, no Rio.

Mais uma
O Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor do Ministério 
da Justiça acolheu pedido da Aliança 
Controle do Tabagismo e notificou a 
cigarreira Souza Cruz para esclarecer 
sobre uma suposta publicidade dos 
produtos em eventos para jovens.

Cochilo...
A convocação do chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, na CCJ da 
Câmara expôs, de novo, a fragilidade 
da base. Apesar de ter maioria no 
colegiado, a mesma que aprovou 
com folga o texto da reforma da 
Previdência, os governistas - em 
especial líderes - “cochilaram” e não 
marcaram presença para derrubar o 
requerimento da oposição.

...e tiro no pé
Restou ao ministro Onyx e ao porta-
voz da Presidência confirmarem a 
ida do chefe da Casa Civil. Mas a 
oposição vai azucrinar: a pauta é o 
decreto de posse e porte de armas.

Tributação
Diretor do Centro de Cidadania Fiscal, 
ex-secretário executivo da Fazenda 

e idealizador do imposto único, o 
economista Bernard Appy pontua 
que, além da tributação do consumo, 
é preciso modificar a tributação 
sobre a renda e o trabalho para 
“corrigir distorções que geram 
problemas de eficiência econômica 
e de distribuição de renda”.

Pior não fica
“É quase impossível piorar o sistema 
tributário brasileiro. Vivemos num 
país em que a alíquota para quem 
ganha R$ 6 mil é maior do que 
para quem ganha R$ 20 mil. Não é 
de estranhar que tenha tão pouca 
gente de alta renda querendo ser 
empregado formal”.

Pistola$
A Mesa Diretora da Câmara vai 
despachar ao Ministério da Justiça 
requerimento de informações 
destinado ao ministro Sérgio Moro 
para que explique a compra de 106 
mil pistolas para a Força Nacional e 
polícias civis dos estados no valor de 
R$ 444 milhões. O pedido é do líder 
do PT, Paulo Pimenta (RS), que cobra 
estudos técnicos que embasaram a 
decisão e os nomes das empresas, do 
Brasil e exterior.

Jornalistas na OAB
O presidente da seccional Rio de 
Janeiro da OAB, Luciano Bandeira, 
nomeou os jornalistas Yacy Nunes, 
Daniela Sholl e Luiz Antonio Ryff como 
consultores nacionais da Comissão de 
Direito Constitucional, por indicação 
da advogada Vânia Aieta, 
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Vacinação contra a gripe 
é ampliada para todos

A vacinação contra a gripe ter-
mina nesta sexta-feira (31) para 
o público-alvo da campanha. O 
saldo de doses estará disponível 
para toda a população a partir de 
segunda-feira (03/06). A secreta-
ria estadual segue orientação do 
Ministério da Saúde de atingir 90% 
de cobertura vacinal.

O público prioritário para rece-
ber a vacina até esta sexta é 
formado por crianças com idade 
entre seis meses e cinco anos 

incompletos; gestantes, puér-
peras; idosos; povos indígenas, 
professores, trabalhadores da 
saúde, por tadores de doenças 
crônicas não transmissíveis, 
população privada de liberdade, 
adolescentes e jovens de 12 a 20 
anos sob medidas socioeducati-
vas, funcionários do sistema pri-
sional e policiais civis e militares.

NÚMEROS 
O boletim sobre a situação da 

gripe influenza no Paraná divulgado 

nesta quarta-feira (29/05) pela 
Secretaria da Saúde do Paraná 
registra 133 casos confirmados, 
com 37 mortes. São seis óbitos a 
mais que na semana anterior.

Os casos aconteceram em 
Almirante Tamandaré (menino de 
1 ano), Paranavaí (homem de 49 
anos), Santa Terezinha de Itaipu, 
(mulher de 60 anos), Paranaguá 
(mulher de 75 anos), Curitiba 
(homem de 76 anos) e Foz do 
Iguaçu (homem de 91 anos).

Partido do Centrão apresenta texto alternativo à reforma 
O Par tido Liberal (ex-PR) 

apresentou na comissão espe-
cial, nessa quinta-feira (30), um 
projeto de reforma da Previdên-
cia alternativo ao encaminhado 
pelo Governo Jair Bolsonaro. O 
texto acaba com a possibilidade 
de capitalização e permite um 
gatilho que autoriza o governo a 
adotar uma arrecadação nos mol-
des da antiga CPMF, no limite de 
0,2%. A proposta, assim como a 

do governo, tira as regras da Previ-
dência da Constituição facilitando 
mudanças futuras. As informações 
são do jornal O Estado de S.Paulo.

Há duas semanas, o presidente 
da Comissão Especial que analisa a 
reforma, deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM), afirmou que havia um movi-
mento de partidos do chamado Cen-
trão - formado pelo próprio PL, PP, 
PRB, DEM e Solidariedade - de 
apresentar um substitutivo ao 

texto enviado pelo governo, de 
forma a garantir que o projeto 
tenha o “DNA da Câmara”.

Segundo Ramos, a decisão foi 
tomada em reunião na casa do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), da qual partici-
param líderes de par tidos do 
grupo conhecido como Centrão. 
Após as declarações, integran-
tes do bloco tentaram minimi-
zar o movimento.
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Governo quer liberar 
saques do FGTS

O governo estuda l iberar 
saques de contas ativas do FGTS 
(Fundo de Garantia de Tempo de 
Ser viço), numa medida similar 
à implementada pelo Governo 
Michel Temer no caso de contas 
inativas. A informação foi confir-
mada ontem (30) pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

O objetivo é o mesmo: injetar 
recursos capazes de alavancar a 
volta do crescimento. A medida, 
entretanto, ainda segue em estudo, 
e só deve ser implementada após 
a eventual aprovação da reforma 
da Previdência. “Nós temos 
que começar pelas coisas mais 

importantes”, disse Guedes.
“As coisas devem se acelerar 

nas próximas três ou quatro sema-
nas”, disse o ministro, em referên-
cia à tramitação da reforma da Pre-
vidência no Congresso. 

O governo cogita a liberação 
dos saques em contas ativas ante 
o esgotamento dos recursos dis-
poníveis nas contas inativas, que 
já tiveram o saque liberado pelo 
Governo Temer. Guedes ressal-
vou, porém, que a medida segue 
em estudo, e que ainda “não foi 
batido o martelo”.

REFORMAS, NÃO TRUQUES
Ao comentar a queda de 0,2% 

no crescimento econômico do 
primeiro trimestre, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, disse 
que o desempenho negativo já 
estava previsto e que a volta 
do crescimento depende de 
reformas econômicas, e não de 
medidas de estímulo pontuais. 
“Nós não vamos fazer truques 
ou mágicas”, afirmou. “As pes-
soas têm que entender que nós 
precisamos das reformas exa-
tamente para retomar o cres-
cimento. Nós não vamos fazer 
truques nem mágicas, vamos 
fazer reformas sérias, com fun-
damentos econômicos”.

PIB cai 0,2% no 1º trimestre
O Brasil começou o ano 

com a economia em retra-
ção, com queda de 0,2% no 
PIB (Produto Interno Bruto) 
do pr imeiro t r imestre, na 
comparação com o quar to 
trimestre de 2018. Os dados 
foram divulgados ontem pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

Foi a primeira retração na 
atividade econômica desde 
o quar to trimestre de 2016, 
quando a economia atingiu o 
fundo do poço, antes de sair da 
recessão, a partir do início de 
2017, conforme definição do 
Codace (Comitê de Datação de 

Ciclos Econômicos), abrigado na 
FGV (Fundação Getulio Vargas).

A retração do PIB reforça a 
lentidão da recuperação da eco-
nomia, ainda longe do nível de 
antes da recessão, iniciada no 

segundo trimestre de 2014. 
Em 2017 e 2018, o PIB avan-
çou 1,1% em cada ano, insufi-
ciente para recuperar o tombo 
de 8,1% no acumulado de 11 
trimestres de recessão.

PIB do agro cai 0,5%
O IBGE divulgou nessa quinta-feira (30) os resultados do PIB (Pro-

duto Interno Bruto) referente ao primeiro trimestre do ano. A Agro-
pecuária teve taxa de -0,5%, a Indústria de -0,7%, e serviços, 0,2%.

Em valores correntes, o PIB no primeiro trimestre tota-
l izou R$ 1,714 tri lhão; a Agropecuária R$ 90,234 bilhões; a 

Indústria R$ 296,996 bilhões; e, Serviços, R$ 1,074 tri lhão. A 
participação setorial mostra a Agropecuária com 5,3%, Indús-

tria de 17,3% e Serviços, 62,7%.
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PONTOS
A advogada Erica Peteno Kovalechen 
foi a convidada especial para a reunião 
mensal de associados Aciu realizada na 
última quarta-feira (29) no auditório 
da entidade. Ela falou sobre Direito 
do Trabalho, abordando algumas 
mudanças apresentadas pela Reforma 
Trabalhista. Sobre os direitos que 
podem ser negociados diretamente 
entre patrões e empregados, ela 
destacou a jornada de trabalho (desde 
que obedeça os limites constitucionais), 
banco de horas, intervalo interjornadas, 
teletrabalho, troca de dia de feriado, 
participação nos lucros e resultados da 
empresa, demissão e outros.

ÔNUS
Dentro de um ano exatamente, 
todas as empresas privadas do 
país, incluindo micros e pequenas e 
microempreendedores individuais (MEIs), 
deverão aderir ao e-Social, sistema de 
escrituração digital das obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas criado 
pelo Governo Federal. O tema, bastante 
atual, foi abordado pelo engenheiro de 
segurança do trabalho Pablo Copceski 
durante a reunião mensal de associados 
Aciu realizada na última quarta-feira (29).

DIRETRIZ
O engenheiro adiantou que não há 
como fugir da responsabilidade de 
ingressar no e-Social, explicando 
que o objetivo do governo é 
centralizar informações importantes 
sobre cada trabalhador brasileiro. 
E todo aquele que contratar um 
prestador de serviço (funcionário) 
terá de enviar as informações 
exigidas, cadastrando diretamente 
na base do sistema, que reunirá 
dados para o Ministério do Trabalho, 
Previdência Social, Receita Federal, 
INSS e Caixa Econômica Federal.

GUIA
Pablo Copceski chama a atenção para 
os documentos que as empresas terão 
de disponibilizar para fiscalização já 
a partir de 2020, com o objetivo de 
atender a legislação: PCMSO (NR07), 
PPRA (NR09), AET (NR17), LTCAT 
(Previdenciário) e LIP (Insalubridade). 
Em alguns casos, de acordo com 
a atividade, pode ser necessário 
um número maior de documentos, 
todos eles produzidos profissionais 
autorizados e empresas especializadas 
e registradas no Crea, acrescentando 
que as multas pela falta desses 
documentos chegam facilmente a 
R$ 10 mil. Quem precisar de mais 
informações sobre o tema, anote os 
contatos do engenheiro: Interclínicas – 
copceski@gmail.com – (44) 3622-3714 
– Whatsapp: (44) 99996-9442.

TEMPO
Sábado agora, dia 1º de junho, o comércio 
de Umuarama vai ficar aberto em horário 
especial, até as cinco da tarde. Algumas 
lojas vão deixar para abrir até as cinco 
apenas no segundo sábado do mês, 
semana que vem, dia 8 de junho. De 
qualquer forma, aproveite para pesquisar 
preços e escolher o presente do seu amor.

CORAÇÃO
Não esqueça: dia 12 de junho é Dia dos 
Namorados (quarta-feira da semana que 
vem). Investir no amor garante sorrisos. 
Mas quer realmente ver seu amor feliz? 
Acerte no presente!!!! Compre o presente 
do Dia dos Namorados no comércio de 
Umuarama e garanta sorrisos, beijinhos, 
afagos, declarações, …

LÁ
O consultor em Planejamento 
Financeiro Adriano Rodrigues apresenta 

a palestra “Cadê o Lucro do Meu 
Negócio”, especialmente para 
associados da Aciu da cidade de 
Perobal. O evento, gratuito, será 
dia 13 de junho no salão paroquial 
da Igreja Matriz às 19h30. Dentre 
outros temas Adriano vai falar sobre 
a jornada até o lucro, custos, vilões 
do lucro e estratégias financeiras. 
Reservas de vagas e informações pelo 
telefone (44) 3621-6700 com Rafael.

BASE
O Samu Noroeste realiza na Aciu o 
treinamento especial “Suporte Básico 
de Vida”, abordando formas de socorro 
a paradas cardíacas, crises convulsivas, 
desengasgos e acionamento do Samu 
192. O evento é uma ação do Núcleo 
de Educação Permanente em parceria 
com a Supera Mentes Brilhantes e o 
convite é dirigido a empresários e seus 
colaboradores, sem custo algum. São 
duas oportunidades: dia 11 de junho, 
às 19h30 na Aciu e dia 12 de junho, 
às 19h30 na Supera (anexo ao Cidade 
Canção da Av. Paraná). Reservas de 
vagas pelo telefone (44) 3621-6700 com 
Rafael ou whatsapp (44) 98422-1493.

REDE
Umuarama conta com 
aproximadamente 30 instituições 
beneficentes, Organizações 
Não-Governamentais (Ongs) e 
Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCs). Cada uma, 
à sua maneira, realiza trabalhos 
fantásticos e são divididas em serviços 
de convivência e fortalecimento 
e acolhimento institucional. Os 
desafios enfrentados são muitos e 
por isso a participação de todos é 
fundamental. Doe sua nota fiscal, 
seu tempo e uma parte de seus 
recursos, pois assim teremos uma 
sociedade com menos dor.

FOCO
Abra bem seus olhos, pois oportunistas 
estão por toda a parte. Não dê 
audiência para quem tem pouco ou 
nada para melhorar a cidade e se 
apresenta como salvador da pátria. 
Tenha certeza de que trabalhar, ter 
boas ações e pensamentos são pilares 
importantes para que sua vida seja 
sempre coroada de sucesso. A Aciu é 
a Casa do Empresário e precisa de sua 
participação. Boa semana!
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Curta e Roda de Conversa
resgatam histórias da cidade

Em comemoração aos 64 anos 
da Capital da Amizade, a admi-
nistração municipal – por meio 
da Secretaria de Comunicação e 
da Fundação Cultural – apresenta 
nesta segunda-feira, 3, o primeiro 
curta-metragem da minissérie “Eu 
amo Umuarama”, concebida para 
promover o resgate histórico da 
cidade, valorizar os pioneiros e pes-
soas que marcaram época nesta 
trajetória, e perpetuar a memória 
dos ícones que deram nome a 
praças, colégio, teatro e outros 

logradouros públicos.
A exibição do cur ta será 

seguida da Roda de Conversa 
aber ta ao público, que reunirá 
lideranças, pioneiros, persona-
gens da vida política e cultural 
de Umuarama e o prefeito Celso 
Pozzobom. O ar tista plástico 
Abraão Hachicho será o centro 
do primeiro bate-papo, que relem-
brará sua chegada à cidade, o 
despertar para a ar te da pintura 
e a evolução do seu trabalho, que 
retrata o passado e o presente 

da Capital da Amizade em telas 
vibrantes e coloridas, com o “ar” 
dos tempos da colonização.

“A ideia é falar sobre as várias 
fases da nossa cidade para que 
as vivências, os desafios, as 
dificuldades que a população 
superou para transformar aquele 
pequeno vilarejo nessa linda e 
promissora cidade, polo regional 
e exemplo de desenvolvimento, 
para que essas histórias não se 
percam”, disse o prefeito.

“Começamos pelo Hachicho, 
que estará presente conosco, e 
depois vamos abordar outros per-
sonagens importantes da cidade 
com gente que conviveu com eles, 
familiares, amigos, pessoas que 
têm algo a contar sobre os pionei-
ros. Hoje muita gente conhece e 
frequenta a Praça Miguel Rossafa, 
mas não sabe quem foi a pessoa 
e por que ela mereceu uma praça 
em sua homenagem”, destacou a 
secretária de Comunicação, Letícia 
Macedo D’Ávila Correa.

Marcas
Na Roda de Conversa, que começa às 19h de segunda-feira, na Praça Arthur 

Thomas, Hachicho fará uma exposição com alguns dos seus quadros mais mar-
cantes. A Secretaria de Comunicação também preparou alguns álbuns com 
fotografias antigas que circularão entre os participantes, para relembrar 

momentos que mostram a grande transformação vivida por Umuarama ao 
longo dos seus 64 anos de história.

As datas e locais das próximas rodas de conversa serão divulgados nos próxi-
mos dias, dentro da programação dos festejos do aniversário da cidade, sempre 
nos lugares que levam os nomes dos homenageados. “Começamos no ano pas-

sado, relembrando os pioneiros, e agora voltamos os olhos para personagens que 
dão nome a logradouros públicos. A ideia é continuar esse projeto no próximo 

ano, com novas personalidades”, completou Letícia Correa.

Índice em % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,57 - 2,09 4,94
IGP-M (FGV) 0,92 0,45 3,56 7,64
IGP-DI (FGV) 0,90 - 3,33 8,25

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 2ª parcela
vence em 31/05, com juros Selic de 1%.

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

26/4 a 26/5 0,5000 0,3715 0,0000
27/4 a 27/5 0,5000 0,3715 0,0000
28/4 a 28/5 0,5000 0,3715 0,0000
1/5 a 1/6 0,5000 0,3715 0,0000
2/5 a 2/6 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

Salários até 1.751,81 8%
1.751,82 até 2.919,72 9%
2.919,73 até 5.839,45 11%

SOJA jul/19 889,00 17,00 4,1%
FARELO jul/19 327,40 8,40 9,1%
MILHO jul/19 436,25 17,50 20,3%
TRIGO jul/19 514,50 24,00 20,0%

Ações % R$
Petrobras PN -1,32% 26,15 
Vale ON +0,62% 50,01 
ItauUnibanco PN +1,04% 35,08 
Bradesco PN +1,84% 37,09 
Brasil ON +1,46% 51,95 
JBS ON +5,20% 22,27

IBOVESPA: +0,92% 97.457 pontos

Índice ABR MAI JUN
IGP-M (FGV) 1,0827 1,0864 1,0764
IGP-DI (FGV) 1,0827 1,0825 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 71,45 -0,3% 8,2% 71,00
MILHO 28,59 1,6% 11,7% 28,50
TRIGO 46,05 0,0% -0,7% 46,50
BOI GORDO 150,67 0,0% -0,9% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 109,69
Libra est. 0,7924
Euro 0,8976
Peso arg. 44,32

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 3,9780 3,9790 +1,4%

PTAX  (BC) -0,6% 3,9714 3,9720 +0,7%

PARALELO 0,0% 3,9300 4,2100 +1,7%

TURISMO 0,0% 3,9300 4,1900 +1,7%

EURO -0,6% 4,4229 4,4252 +0,1%

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 30/05

Iene R$ 0,0362
Libra est. R$ 5,01
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.586,29 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/05

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 30/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 77,50 4,0% 10,7%
SOJA Paranaguá 84,00 4,3% 12,0%
MILHO Cascavel 33,00 10,0% 4,8%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

CAMPANHA: DOE SEU ÓCULOS USADO. 
Sem custos para quem doa – inestimável para quem recebe 

Doe óculos e mude a vida de alguém. Imagine se você pudes-
se ajudar uma criança a ler. Um adulto a ser bem-sucedido 
no trabalho. Um idoso a manter sua independência. E pro-
porcionar à comunidade mais oportunidades para crescer e 
prosperar.                                                

Segundo a Organização Mundial de saúde, 153 milhões de 
pessoas têm erros de refração não corrigida (hipermetropia, 
miopia ou astigmatismo). A maioria dessas deficiências visu-
ais é rapidamente diagnosticada e facilmente tratada com 
lentes corretivas.  

Ainda assim milhões de pessoas em países em desenvolvimen-
to são empurradas ainda mais para a pobreza simplesmente 
porque não têm óculos. Eles não conseguem aprender, porque 
é difícil ler, e não trabalham com todo seu potencial porque 
não conseguem enxergar com clareza. 

Para as crianças, uma visão clara significa maior educação, 
desenvolvimento mais saudável e uma maior qualidade de 
vida. Para os adultos, significa uma maior oportunidade de 
emprego e estabilidade econômica. Para os idosos significa 
menor dependência dos outros. 

Os Lions Clubes coletam milhões de óculos todos os anos para 
lidar com a carência de óculos, tornando a reciclagem de ócu-
los uma de nossas atividades mais populares. Você pode aju-
dar, pois em quase toda gaveta de armário é possível encon-
trar um par de óculos que não é mais usado. Esse mesmo par 
de óculos pode mudar a vida de outra pessoa.  

Procure um Lions Clube em sua cidade e doe seu óculos usado. 

Toneladas de maconha 
saíram de Umuarama

Morador de Várzea 
Grande-MT, de 21 anos, 
foi preso na manhã de 
ontem (quinta- feira, 
30) transportando uma 
grande quantidade de 
maconha escondida no 
fundo falso de um cami-
nhão com carroceria baú. 
A prisão foi feita por poli-
ciais rodoviários federais 
no Posto Capey, às mar-
gens da rodovia BR-463, 
dentro dos limites do 
município de Ponta Porã - 
MS. A droga estava sendo 
levada para Curitiba. O 
motorista disse que rece-
beria a quantia de R$ 15 
mil para conduzir o cami-
nhão com a droga até a 
capital paranaense. Os 
tabletes foram retirados 
e pesados, totalizando 
cerca de duas toneladas 
de entorpecente.

O caminhão-baú Mer-
cedes Benz foi parado 
para fiscalização de 
rotina e, durante a averi-
guação, o motorista disse 

que trazia uma carga 
de estofados do Mato 
Grosso do Sul.

Na averiguação à docu-
mentação, os patrulhei-
ros rodoviários federais 
descobriram que a ‘pape-
lada’ do veículo era falsa 
e, numa vistoria minu-
ciosa no compartimento 
de carga tiveram acesso 
ao compartimento falso 
no assoalho. Lá estavam 
escondidos centenas de 
tabletes de maconha.

O motorista então 
revelou aos policiais 
que chegou em Ponta 
Porã no dia 24 vindo de 
Umuarama e ficou em um 
posto de combustíveis, 
onde teria sido procurado 
por um homem em uma 
caminhonete Toyota Hilux 
que lhe ofereceu R$ 15 
mil para levar a droga até 
a capital paranaense.

O motorista e o cami-
nhão foram levados para 
a delegacia da Polícia 
Federal em Ponta Porã.

TABLETES de maconha em fundo falso de caminhão-baú apreendido hoje na 
BR-463

CAMPOGRANDENEWS
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Importunação 
sexual

Um homem de 32 anos foi 
preso ao fim da manhã de ontem 
(quinta-feira, 30) em Umuarama 
por policiais militares do Rotam 
do 25º BPM. O detido foi acusado 
de estar importunando mulheres 
que caminhavam pelo centro de 
Umuarama, inclusive ele as tocava. 
Depois de denunciado, o acusado 
foi abordado e revistado, com 
ele foi encontrada uma camiseta 
furtada em uma loja, também na 
região central da cidade.

Encaminhado para a sede 
da 7ª Subdivisão Policial (7ª 
SDP), o suspeito foi colocado à 

Briga de casal
Morador de Mariluz, um homem de 
26 anos foi preso ao final da tarde 
da quarta-feira (29) em Umuarama 
após agredir a companheira, de 
30 anos. Conforme informou a 
Guarda Municipal, que atendeu 
a ocorrência, o casal havia sido 
flagrado na estação rodoviária 
discutindo minutos antes.
Uma segunda ligação anônima levou 
os guardas até o mesmo local, onde 
encontrou a mulher sangrando, 
com o supercílio cortado. O 
homem foi detido e a mulher 
levada para o Pronto Atendimento 
Municipal (PAM). O companheiro foi 
denunciado por violência doméstica 
e conduzido à delegacia.

Pá furtada
Na madrugada da quarta-feira 
(29) equipes da 5ª Companhia 
Independente de PM de Cianorte 
atenderam a um furto em uma 
empresa localizada às margens 
da PR-323. O solicitante revelou 
que um veículo havia sido levado 
do local. O crime foi descoberto 
por volta das 4h30 e uma pá 
carregadeira Case de cor amarela é 
que foi levada do pátio.
Foram feitas buscas nas imediações 
do local para localizar o veículo, no 
entanto ele não foi encontrado.

Pistola de cola quente
Um homem foi preso em flagrante 
pela PM por volta das 2h de ontem 
(30) na Praça Miguel Rossafa. Ele foi 
detido inicialmente por populares 
quando tentava pratica o roubo a 
pedestres usando uma pistola de 
cola quente. As vítimas conseguiram 
segurar o assaltante depois que ele 
conseguiu se apossar do telefone 
celular de uma delas.
Preso, foi conduzido à delegacia, 
onde foram tomadas as 
devidas providências.

disposição da Justiça.
De acordo com a Polícia Mili-

tar, o crime aconteceu na avenida 
Paraná, imediações da praça San-
tos Dumont. O acusado abordava 
mulheres pedindo dinheiro e tocava 
as vítimas de forma maliciosa. “A 
equipe foi acionada para atender 
essa situação, pois o indivíduo 
estava obrigando as vítimas a darem 
dinheiro. Ele só abordava mulheres”, 
contou o tenente Namur Zandoná.

Com a chegada dos PMs, o 
homem foi abordado e reconhe-
cido. As vítimas confirmaram ter 
sido ele quem cometia os crimes.

Um homem foi preso pela PM de 
Umuarama acusado de tráfico de drogas. 
Ele portava a quantia de R$ 764 em 
espécie, além de algumas porções de 
cocaína e maconha. A prisão aconteceu 
ao final da tarde da quarta-feira (29) no 
Parque Industrial. A Polícia chegou ao 
bairro após denúncias anônimas.
Após a abordagem policial, o suspeito 
apresentou o dinheiro, mas não soube 
relatar a origem. A droga foi encontrada 

escondida em um carro abandonado que estava nas imediações. Foram apreendidas 27 
gramas de maconha (divididas em 5 porções), além de uma porção de cocaína (1 grama).

DIVULGAÇÃO

DETIDO por importunação sexual foi conduzido à Delegacia de Polícia

OBEMDITO

Nota
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Com elenco enxuto, Afsu
busca vitórias consecutivas

Neste sábado (1º), o Afsu 
Umuarama Futsal joga em casa 
contra o Cresol/Dois Vizinhos, pela 
11ª rodada do Campeonato Para-
naense Série Ouro.

Com apoio da torcida o Afsu pre-
tende conseguir a vitória e sair dos 
11 pontos que está a dois jogos.

A dificuldade que o Umuarama 
vem enfrentando no momento é os 
desfalques de atletas. O goleiro 
Matheus e o pivô Foguinho não 
poderão jogar no amanhã, por 
conta de lesão. Na última segun-
da-feira (27) foi anunciado pela 
diretoria do Afsu a saída de Dedé 
(ala) e Barbosa (pivô).

Apesar dos desfalques o Afsu 
procurou equilibrar o time com 
a contratação de um novo ala 
fixo, o experiente Jefferson Barro 
‘Topeira’, entra no elenco do Umua-
rama, após passar por diversas 
equipes do futsal brasileiro, entre 
elas o Joaçaba de Santa Catarina.

O técnico Nei Victor, conta que a 
procura por novos atletas para inte-
grar o elenco está sendo feito com 
calma. “O grupo está enxuto, preci-
samos de possíveis reservas caso 
acontece alguma lesão com um pivô, 

Futebol em Umuarama
Neste final de semana acontecem 

em Umuarama dois campeonatos de 
futebol, a Copa Amizade de Futebol 
Adulto e o Inter Bairros Sub-13.

Os jogos do Inter Bairros são 
amanhã (1º), na arena de Serra 
dos Dourados. Às 9h, Colégio 
Global Camisa 10 enfrenta Santa 
Elisa. Na sequência Lovat pega o 

Parque Bonfim, às 10h15. A última 
partida fica entre Zona III e Aceru/
Acel, às 11h15.

No domingo (2) a bola volta a 
rolar pela Copa Amizade, simultanea-
mente em dois campos de futebol.

Na Arena Lovat, às 14h30 o 
Clube Criart Guarani enfrenta o Lovat 
na categoria aspirante. Em seguida, 

às 16h, os dois times voltam a 
campo para competir pela titular.

Outros jogos acontecem na 
Arena Santa Eliza, com a dis-
puta entre Clube Atlético Santa 
Eliza e EC 3 Placas, às 14h30 
pela categoria aspirante. Às 
16h, os times se enfrentam 
pela categoria titular.

e aumentar nosso poder de fazer gol. 
Estamos procurando com calma, 
porque não está fácil no mercado 
atletas”, disse o técnico, afirmando 
que o time está trabalhando na con-
tratação de um pivô para colocar no 
lugar do Barbosa.

O Afsu, 8º lugar na Série Ouro 
enfrenta amanhã, o Dois Vizinhos, 
que atualmente está uma casa 
acima dos umuaramenses, com 
16 pontos. Mesmo com a vitória, 

o Afsu ainda continuará no limite 
da classificação.

“Temos agora três jogos com 
adversários que estão no mesmo 
nível que nós. Pretendemos ven-
ce-los para que possamos dar um 
salto grande na tabela de classifi-
cação”, analisa Nei Victor.

A par tida está marcada para 
às 20h30, no Ginásio de Esporte 
Amário Vieira da Costa. Os ingres-
sos custam R$ 10.

NEI Victor busca por três vitórias consecutivas. Afsu encara três adversários que estão no mesmo nível da classificação

JOAS CAVALCANTE
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Judocas de Umuarama
no pódio do Paranaense
Atletas da Academia Prósport de 

Umuarama participaram no último 
final de semana (25) do Campeo-
nato Paranaense de Judô Sub-21, 
que aconteceu em Campo Mourão.

Com a participação de aproxi-
madamente 310 competidores 
de 31 clubes e academias do 
Paraná, quatro atletas umuara-
mense se destacaram e conse-
guiram alcançar o pódio.

Arthur Lorhan, foi campeão na 
categoria meio pesado (até 100 kg). 
Com o título, Lorhan está classifi-
cado para o Campeonato Brasileiro 
de Judô, que acontece em Lauro de 
Freitas – BA, em setembro.

Outros atletas umuaramenses 
que conseguiram bons resultados 
foram Juliano Trento, Luiz Ubaldo 
e Mateus Santos, esses conquis-
taram o 2º lugar em suas respec-
tivas categorias.

Para o t re inador  Marco 

Na quarta-feira (29), a população 
de Umuarama participou do Dia do 
Desafio. As atividades que visam tirar a 
população do sedentarismo ocorreram 
desde às 6h30 até às 19h, finalizando 
na praça Miguel Rossafa.
Com a colaboração do Sesc, Unipar e 
Prefeitura de Umuarama, as ações foram 
realizadas nas vias da cidade, nas escolas 
e em empresas, visando proporcionar a 
prática de exercícios físicos.
Os umuaramenses competiram com a 
cidade de Lagarto, do Sergipe. O 
município que mais registrar número de 
participantes ganhará a competição. O 
resultado dos números de participantes 
sai na próxima quarta-feira (5).

Suguimati, os resultados foram 
satisfatórios. “Levamos 4 atletas 
e todos chegaram às finais. Infe-
lizmente ganhamos uma final e 
perdemos outras 3, porém é um 
resultado a ser comemorado, pois 
foi uma competição de nível técnico 
elevado, uma vez que os campeões 

garantiriam vagas para o Campeo-
nato Brasileiro”, disse Suguimati, 
que já prepara os atletas para as 
próximas competições. “Meus atle-
tas estão de parabéns. Agora é 
focar novamente nos treinos, pois 
as competições de 2019, estão 
apenas no início”, finaliza.

DA esquerda para a direita, Sensei Marco Suguimati, Juliano Trento, Luiz Felipe, Matheus Santos e Arthur Lorhan

SMEL

ARQUIVO PESSOAL
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com fotos dos familiares da garota. Geraldo e 
Regina entram na sala e Felipe se esconde. O 
garoto consegue sair do escritório e revela para 
Julia e Joaquim que os dois diziam que fariam 
queima de arquivo com Marina.

TOPÍSSIMA 
Antonio liga para Sophia e diz ter des-

coberto o verdadeiro assassino de Luciana. 
Paulo Roberto passa mal com a notícia. Isa-
dora fi ca animada ao saber que sua cena pas-
sará na novela. O delegado André chega até a 
peixaria de Pedro e leva Caio preso. Antonio evita 
que o rapaz seja linchado. Pedro avisa a Taylor 
sobre o ocorrido. Sophia estranha o comportamento 
de Paulo Roberto. Gabriela trata Rafael com frieza. 
Jandira vê o carro do rapaz e pensa que é Vitor. 
André interroga Caio, que acaba falando do seu 
envolvimento com o Veludo Azul.

JEZABEL 
Uriel avisa Acabe que o castelo está 

sendo atacado. Thiago e Miguel levam Queila 
e Baruch. Jezabel diz a Acabe que Barzilai não 
fugirá com Queila. Hannibal acompanhado de 
IB alcança Levi que está com um capuz pen-
sando ser Barzilai.  

A DONA DO PEDAÇO 
Maria se desespera com os gastos de 

Kim e Josiane. Lyris conhece Gilda na loja. 
A Madre orienta Fabiana sobre como deve 
se aproximar de Virgínia. Edilene questiona 
Cosme sobre Otávio e troca olhares com o 
patrão. Rock cobra de Josiane o patrocínio de 
Maria. Britney e Sabrina brigam pelas roupas 
de Josiane. Fabiana se despede da Madre e 
das freiras do convento. Virgínia fala com Camilo 
sobre sua irmã. Lyris agarra Agno. Nilda obriga 
Rael a prometer que vingará os Matheus.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Luca canta uma música para Mirela e ela 

quase não lhe dá atenção. Ele fi ca chateado. 
Kessya faz as fotos para o concurso. Ruth 
mostra erros no trabalho de Luísa, que se 
desespera. Arlete evita Verônica. As fotos de 
Kessya fi cam lindas. Luca e Mirela narram o 
último capítulo da radionovela. Após o término 
do capítulo, eles vão para o corredor e Luca a 
beija na frente de todos. Vini vê tudo.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Felipe entra escondido no escritório de 

Geraldo para investigar e encontra uma pasta 
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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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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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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.
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de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
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diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
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perado ao não encontrar João e Feijão.
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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-
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ÓRFÃOS DA TERRA 
Almeidinha e Tomás interrogam a mãe do 

rapaz que ajudou Paul. Sara aceita se casar 
com Abner. Latifa manipula Ali, com a ajuda de 
Mamede. Camila questiona Paul sobre o rapaz 
para quem deu dinheiro. Dalila ameaça Paul. 
Teresa conversa com Jean sobre seu divórcio, 
e o músico se insinua para ela. Valéria se revolta 
contra Norberto por conta do contrato pré-nup-
cial. Ali beija Sara, que sente paixão pelo rapaz. 
Almeidinha e Tomás conseguem capturar o 
rapaz contratado por Paul e Dalila. Jamil anun-
cia a prisão do rapaz, e Dalila fi ca apreensiva.

VERÃO 90
Galdino pede a Vanessa que o ajude a 

fazer com que Jerônimo o aceite de volta. 
Manu fi ca nervosa quando Jerônimo lhe avisa 
que os dois irão juntos ao Grande Prêmio de TV, 
como o casal PopTV. Janaína e Raimundo con-
cordam em fi ngir uma rivalidade para aumentar 
a clientela dos restaurantes. Larissa alerta Dan-
dara sobre Vanessa. Larissa decide se mudar 
para um conjunto habitacional e aluga seu 
apartamento para Moana. Lidiane sonha com 
Quinzão. Herculano se despede da família.

 Em “Malhação”, Filipe afi rma 
a Martinha que não quer mais 
ver Rita. Marco conversa com 
Cléber e pede que o rapaz se 
afaste de Anjinha. Carla, Raíssa 
e Nanda exigem que Thiago fale 
com Graveto para assumir suas 
responsabilidades com Mari. Rita 
confessa a Carla que gosta de 
Filipe. Meg desconfi a do namoro 
de Guga com Rita. Mari afi rma 
a Nanda e Raíssa que Graveto 
não quer falar com ela. Thiago 
conversa com Graveto. Raíssa 
sonda Neide sobre a possibili-
dade de Rita ocupar a vaga de 
Mari no colégio. Jaqueline con-
fronta César, e Karina estranha. 

Rita confessa 
a Carla que 
gosta de Filipe
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Movimentos planetários reacenderão seu pró-
prio otimismo e o das pessoas ao seu redor. 
Você está em boa forma, mantenha o esforço 
que você fez com a sua dieta e as coisas vão 
fi car ainda melhor.

Tente não negligenciar a papelada se você 
quiser evitar complicações inúteis e dispen-
diosas. Porém, seria bom ser mais cuidadoso 
com a sua dieta. Isso só contribuiria para o 
seu bem-estar.

Você é otimista e sociável e está no caminho 
certo para a realização pessoal. Certifi que-se 
de manter uma dieta equilibrada. Seria uma 
boa ideia assumir uma atividade de lazer 
ligada à arte.

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

Sua atitude para perspectivas futuras amadu-
receu de forma realista e isso é evidente para 
as pessoas que o rodeiam. Você está em boa 
forma para se lançar na cena social. Talvez 
seja necessário um pouco de ar fresco, afi nal.

Suas dúvidas atuais estão absolutamente bem 
fundamentadas. Seria uma boa ideia mergu-
lhar em algo que você realmente gosta. Isto lhe 
daria o relaxamento que você precisa para se 
sentir melhor sobre as coisas.

Não tente ser outra pessoa, seja aberto e origi-
nal. Relaxe! Hoje é um dia perfeito para come-
çar a fazer uma dieta e praticar um esporte 
diferente. Faça um esforço para ter um estilo 
de vida mais saudável.

Não tome nenhuma decisão irreversível hoje, 
você precisa ver as coisas mais claramente em 
primeiro lugar. Você está em excelente forma e 
será capaz de transformar isso em um trunfo. 
Nem todos serão capazes de segui-lo.

Marte está trabalhando com você e lhe promete 
momentos inesquecíveis com as pessoas pró-
ximas. A felicidade está ao seu alcance. Você 
estará esgotado até o fi nal do dia e seria uma boa 
ideia descansar e tomar um pouco de ar fresco.

Você está mais impulsivo hoje. Não basta fazer 
qualquer coisa, pense nas consequências. Um 
surto de apatia em relação ao fi nal do dia será 
um sinal de que você precisa sair da sua rotina! 
Preste atenção em sua ingestão de gordura.

Use suas conexões para que você tenha a 
chance de ver as mudanças que pretende fazer. 
Ajude os outros. Não seja orgulhoso demais para 
ouvir as necessidades básicas do seu corpo, você 
tem razão em pensar que precisa relaxar. 

Você está fazendo exatamente o que quer e é 
hora de se concentrar em seus assuntos pes-
soais. Há sinais de trégua, o que permitirá que 
você recarregue suas baterias ao escapar da 
rotina. Não se isole.
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DEJAPCI

AOLEUROCHA
RUSTALIN
EFTTLÇ

ESTREBARIA

Forma de e-
xecução no
terrorismo
islâmico

Permissão
para dirigir
em outro 

país (sigla)

Gato que
persegue
o Jerry

(TV)

Romance
de José 

de Alencar
(1865)

Mordaz;
cáustico

Famoso
presídio

do Distrito
Federal

Polar,
pardo e
malaio
(Zool.)

Dispositivo
sonoro 

de ambu-
lâncias

Estado do
Boi-de-
Mamão
(sigla)

Origem e
destino do

corpo
(Bíblia)

Esporte
Interativo

(sigla)

Aperitivo
pequeno

de origem
francesa

(?) Vargas:
sucedeu a
República

Velha

(?) sala-
rial, nego-
ciação de
trabalho

O tecido 
que sofreu

morte
celular

Débora
Nascimen-

to, atriz 
brasileira

Necessi-
dades 

Educativas
Especiais

(?) Cain,
ator de

"Amor Por
Acaso"

Pimenta- 
malagueta,
em inglês

Adoles-
cente
(ing.)

Lya (?),
escritora 
de "Perdas
e Ganhos"

Glauber
(?),

cineasta
baiano

Espaço
para

abrigo de
cavalos

(?)/2: o
oficial da
reserva
(Mil.)

O lado
oculto de
uma pes-
soa (pop.)

Consoantes
de "laço"

A esmo

Rutênio
(símbolo)

Xamã
indígena
Colômbia
(abrev.)

Aero-
náutica
(abrev.)

Tablet da
Apple

Saudação
telefônica

(?) verde, sopa com
folha da couve

Agentes do desenvol-
vimento econômico

Tipo de proposta do
governo, no

parlamentarismo
Sílaba de "traço"

Líder
soviético

na 2a

Guerra

3/pid. 4/dean — ipad — luft. 5/chili. 6/stalin. 8/teenager.
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É Hoje!   Visando 
arrecadar lixo eletrônico 
para evitar que seja 
descartado em locais 
indevidos e assim não 
prejudicar o meio 
ambiente, acontece 
hoje mais uma edição 
do projeto E-lixo. Assim 
como no ano passado, o 
ponto de coleta será nos 
fundos do Estádio Lúcio 
Pepino, onde acontece 
a Feira do Produtor. 
O curso de Sistemas 
de Informação da 
Unidade de Umuarama 
é parceiro do projeto 
realizado pelo Sescap/
PR. A comunidade pode 
levar computadores, 
televisores, rádios, 
aparelhos de celular, 
caixas de som, 
impressoras, cabos (fios), 
entre outros aparelhos. 
Muitos dos computadores 
descartados pela 
população são 
recuperados pelos 
acadêmicos de Sistemas 
de Informação da Unipar 
e do IFPR; depois, são 
doados para pessoas 
carentes ou entidades 
filantrópicas.
 
Biossegurança   
Pesquisas laboratoriais 
são importantes para 
o avanço da ciência 
na descoberta de 
novas substâncias 
e tratamentos, mas 
também é uma prática 
que deve ser feita com 
cautela. Pensando 
nisso, a Unipar de 
Umuarama promove 
anualmente o Curso de 
Biossegurança, buscando 

oferecer treinamento 
aos pesquisadores e 
usuários de laboratório 
de Biologia Molecular. 
A 11ª edição contou 
com a participação de 
professores, estudantes 
das graduações e 
pesquisadores. As 
palestras foram 
ministradas por 
mestrandos e 
doutorandos do 
programa, que 
abordaram a forma 
mais segura de se 
utilizar equipamentos 
laboratoriais, como lavar 
as mãos corretamente 
antes e depois do 
manuseio de qualquer 
substância e também 
como se portar dentro 
do ambiente. Após 
cada tema, foi aberta 
uma breve sessão para 
esclarecimento de 
dúvidas.

Sabonetes   Em 
atividade laboratorial, 
estudantes do curso de 
Enfermagem da Unipar 
de Guaíra aprenderam a 
confeccionar sabonetes 
à base de plantas 
medicinais. Para a 
produção dos cosméticos 
foram utilizadas as 
plantas confrei, salsa, 
malva, folha de laranjeira, 
alecrim e terramicina, 
que trazem inúmeros 
benefícios para a saúde. 
Depois de prontos, 
os sabonetes foram 
distribuídos para as 
produtoras rurais que 
participaram da 5ª Feira 
do Leite, evento realizado 
na 43ª Festa das Nações. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S EEscola de 

enfermagem
O Hospital Cemil abrirá em 
Umuarama a Escola de Educa-
ção Profissional São Francisco 
de Assis. A unidade educacional 
será especializada para forma-
ção de técnicos em enfermagem 
e já tem reconhecimento da 
Secretaria Estadual de Educação 
(SEED).  A escola ficará locali-
zada na Rua Doutor Camargo, 
antigo hospital São Lucas.
Em princípio serão 60 vagas 
para formação: 30 para aulas 
de segunda a sexta, 30 para 
fins de semana. Conforme 
exigências do MEC serão 1200 
horas-aulas teóricas e outras 
600 práticas (estágio).

Qualidade
“Para manter o padrão de quali-
dade aqui no hospital e diminuir 
a rotatividade a diretoria achou 
por bem criar esta Escola. Teremos 
aulas não só com profissionais de 
saúde, mas também com outras 
áreas de conhecimento para dar 
uma formação mais sólida aos nos-
sos alunos”, explica a coordenadora 
da Escola, Andressa Martins.

Diferencial
Os insumos e materiais que serão 
utilizados pelos alunos já estão em 
Umuarama e o grande diferencial é 
oferecer as aulas com profissionais 
especializados em cada área do 
conhecimento, por exemplo: aulas 
de nutrição com nutricionista, aulas 
de farmácia por farmacêutico, além 
de turmas menores, que propiciam 
mais atenção a cada estudante. 
Para ter uma formação mais asser-
tiva os horários de estágio dos 
alunos serão feitos nos mesmos 
das aulas. Além do próprio hospi-
tal Cemil, eles também poderão 
estagiar nas unidades básicas de 
saúde (UBS) e demais unidades 
do município, conforme orienta-
ção da coordenação.



21GERALUMUARAMA, 31 DE MAIO DE 2019

Iniciados os serviços para
pavimentação da Jaborandi

O programa de pavimentação de 
estradas rurais, visando a melho-
ria da infraestrutura e saneamento, 
teve iniciada a primeira obra nesta 
semana. Através de empresa con-
tratada por meio de licitação, a 
Prefeitura começou os serviços de 
adequação e preparação do leito 
para a pavimentação da Estrada 
Jaborandi, no trecho de 6 quilôme-
tros de extensão, entre a rodovia 
PR-482 e a estação de captação 
de água da Sanepar, no rio Piava.

O prefeito Celso Pozzobom acom-
panhou o início dos serviços de ter-
raplenagem nesta quinta-feira, 30, 
depois que os proprietários rurais 
providenciaram a retirada das cer-
cas no primeiro trecho. Algumas 
árvores também estão sendo remo-
vidas para a pavimentação. A pista 
terá seis metros de largura, mais 
um metro de grama e um metro de 
área livre de cada lado.

Serão 10 metros de espaço 
para o tráfego, manobras de veí-
culos e apoio em caso de paradas. 
“Os moradores da Jaborandi serão 
os primeiros a experimentar um 
novo tempo para a zona rural de 
Umuarama. Com a lei 4235/2017, 
que institui o Programa de Melho-
ria da Infraestrutura e Saneamento 
Rural do município, queremos levar 
essa melhoria a outras estradas 
importantes para o escoamento da 

Modelo
A pavimentação da Jaborandi servirá de modelo para outros projetos que a 

administração pretende implantar, beneficiando estradas rurais. “Destacamos a 
importância da população aderir ao programa para que a obra seja viabilizada. O 
município cumprirá sua parte e esperamos que a obra seja entregue dentro do 
prazo, para minimizar os transtornos. Contamos com a compreensão dos mora-

dores durante o período de obras”, completou Celso Pozzobom.

produção agropecuária e o desloca-
mento das comunidades rurais, 
que terão mais comodidade, 
segurança e qualidade de vida”, 
destacou Pozzobom.

A pavimentação compreende 
36,7 mil m² de asfalto com ondu-
lações (acompanhando as microba-
cias para escoamento da água da 
chuva) e faixas laterais gramadas. 
É resultado de parceria com recur-
sos federais – emenda de R$ 900 
mil do ex-deputado Alfredo Kaefer 

–, contrapartida do município e a 
participação importante dos pro-
prietários rurais, de acordo com a 
testada de cada chácara ou sítio.

O projeto foi possível graças 
à adesão dos moradores, que 
concordaram em arcar com parte 
dos custos do asfalto. “Cada par-
ceiro entra com uma par te e no 
final todos serão beneficiados”, 
explicou o prefeito. A participação 
foi definida em edital de chama-
mento público, que resultou em 
termo de adesão individual para 
cada proprietário rural. O custo 
da obra é de R$ 3,8 milhões, 
dos quais R$ 2,9 milhões serão 
rateados entre o município e os 
donos de áreas rurais ao longo 
da estrada. O prazo estimado de 
execução é de seis meses.

RECUPERAÇÃO é resultado de parceria com recursos federais através de emenda de R$ 900 mil do ex-de-
putado Alfredo Kaefer

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO, 
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, 38 MIL KM, COMPLETO.  R$ 75.800,00
ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – BRANCA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, SOM/MULTIMÍDIA, 
AIRBAG, ABS, RODAS, DIREÇÃO, COMPLETA, PLACA-A, Ú/DONA.  R$ 61.800,00
JETTA  2.0  HIGHLINE  TSI  MOD.  2016 – BRANCO, 211CV, GASOLINA, TETO SOLAR, 
INTERIOR CARAMELO, C/ 70 MIL KM, Ú/DONO, TOP DE LINHA.  R$ 88.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, MUL-
TIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00
KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  PRETA METÁLICA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE 
COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, COMPLETA.  R$ 59.800,00
HONDA  HR-V / EXL 1.8  ANO  2016  -  BRANCA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS, COURO, 
TOP DE LINHA, COMPLETA. R$ 79.800,00
HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ, 
COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00
HONDA  CIVIC  2.4  SI  COUPE  ANO  2014 – BRANCO, GASOLINA, 220 CV, CAMB. MANUAL, 
2-PORTAS, RODAS, TETO SOLAR, COMPLETO,  13 MIL KM, RARIDADE.  R$ 91.800,00
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$ 86.800,00
COROLLA  2.0  XEI  MOD. 2018 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR, 
DIREÇÃO, C/ 48 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO E REVISADO.  R$ 88.800,00
COROLLA  2.0  ALTIS  MOD. 2013 – BRANCO, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, 
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONA, PNEUS NOVOS, COMPLETO.  R$ 59.800,00
COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM, AR, 
VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 41.800,00
RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA, 
CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 103.800,00
HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, 
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 125.800,00
HILUX  CAB. DUP.  SR  3.0   ANO  2012 – PRETA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, 
BANCOS DE COURO, SOM, CAPOTA MARÍTIMA, COMPLETA.  R$ 92.800,00
HILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG, 
ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00
CITROEN  C3  1.5  TENDENCE  MOD. 2015 – BRANCO PEROLIZADO, FLEX, AIRBAG, ABS, 
AR, DIREÇÃO, SOM, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS,  REVISADO, COMPLETO.  R$ 36.800,00
LOGAN  1.6  R EXPRESSION MOD. 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, 
C/ 26 MIL KM, ÚNICO DONO, COMPLETO.  R$ 39.800,00
PEUGEOT 207 XR 1.4  SPORT – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, 
COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00
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
S-10  CAB. DUPLA  2.8  EXECUTIVE  ANO  2011 – BRANCA, DIESEL, 4X4, BCO DE COURO, 
AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, ALARME, TRAVAS,  COMPLETA. R$ 54.800,00
S-10  CB. DUPLA 2.4  ADVANT.  ANO  2008 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, ALARME, VIDROS 
E TRAVAS ELÉTRICAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$  32.800,00
SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, RODAS, 
SOM, PLACA-A, AR, DIREÇÃO, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 36.800,00
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$ 41.800,00
MONTANA  1.4  LS  MOD. 2013 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRI-
CAS, COMPLETA.  R$ 26.800,00

CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CINZA METÁLICO, FLEX, DIREÇÃO HIDRÁU-
LICA, ALARME TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A.  R$ 15.800,00
CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-NOVOS, 
EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 12.800,00
AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00
ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCA, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00
ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, 
RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 25.800,00
CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, 
AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO.  R$ 49.800,00
ECOSPORT 2.0 TITANIUM MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO, TETO, MULTI-
MÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ 80.800,00
ECOSPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM, 
BANCOS DE COURO, RODAS, COMPLETA, 5 MIL KM.  R$ 64.800,00
FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00 
SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00
PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, 
JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00
PARATI  1.8  TRACK FIELD  MOD.  2007 –  PRATA, FLEX, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 20.800,00
PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E TRAVAS 
ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00
GOL  G6 1.0  SPECIAL  MOD.  2015 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, ALARME, VIDROS E TRAVAS 
ELÉTRICAS, COMPLETO.  R$ 29.800,00  
VOYAGE  1.0  CITY  MOD. 2015 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, COMPLETO, 
SENSOR DE ESTACIONAMENTO.  R$ 32.800,00
FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, 
ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00
PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, 
REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 27.800,00
STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS E 
TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 36.800,00
STRADA  CAB. EST.  1.8  ADVANT.  ANO  2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO.  R$ 42.800,00
UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, 
ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 17.800,00
SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉTRICOS, 
COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00
PALIO  1.0  WAY  ANO  2016  - PRATA, FLEX, ARIBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, ALARME,  VIDROS 
E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO.  R$ 28.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-
LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00
HONDA  BIZ  125  EX  ANO 2015 – BRANCA, FLEX, FREIO A DISCO, PARTIDA. R$ 8.000,00
HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM, MANUAL, 
CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ

M R C FRACHINE CALÇADOS - ME 
pessoa jurídica de direitos privados, 

inscrito no CNPJ: 06.006.139/0002-
00, estabelecida na Avenida Paraná, 
3902, Zona I, CEP 87501-030, na 
cidade de Umuarama Estado do 

Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 

Licença Municipal nº 32.575 com 
esta publicação o mesmo torna-se 

sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ

M R C FRACHINE CALÇADOS 
- ME pessoa jurídica de direi-

tos privados, inscrito no CNPJ: 
06.006.139/0001-29, estabele-
cida na Avenida Paraná, 3512, CEP 

87501-000, na cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu Alvará 

de Licença Municipal nº 24.850 
com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

CAMARO 6.2 SS ........................................ 13/14 ........................PRETO .......................COMPLETO, AUT, COURO ......................................................................................................... R$ 149.900,00
COBALT 1.8 LTZ ......................................... 14/15 ........................BRANCO ...................COMPLETO ................................................................................................................................. R$ 39.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ........................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ........................... 16/17 ........................PRATA .......................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ........................... 17/18 ........................PRATA .......................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 82.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................... 16/17 ........................VERMELHO ...............COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ...................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 91.900,00
CITROEN C4 ............................................... 14/15 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 49.900,00
HYUNDAI IX35 ........................................... 14/15 ........................PRATA .......................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................... R$ 62.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT..................................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT ........................................................................................................................ R$ 54.900,00
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...................................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT ...................................................................................................................... R$ 116.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT...................................... 17/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT ...................................................................................................................... R$ 118.900,00
S10 LTZ 2.5 4X4 FLEX ................................ 16/17 ........................VERMELHO ...............COMPLETO, COURO ................................................................................................................... R$ 99.900,00
S10 LTZ 2.5 4X2 AT FLEX ........................... 17/18 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO ......................................................................................................... R$ 108.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST .......................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO ................................................................................................................................. R$ 35.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................... 13/14 ........................PRETO .......................COMPLETO, AUT ........................................................................................................................ R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................... 14/15 ........................PRATA .......................COMPLETO, AUT ........................................................................................................................ R$ 44.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ......................................... 14/14 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, 7L ................................................................................................................... R$ 41.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ......................................... 15/16 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, 7L ................................................................................................................... R$ 54.900,00
TRACKER LTZ ............................................. 13/14 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO, TS ..................................................................................................... R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 AT .................... 17/18 ........................PRETO .......................COMPLETO, AUT. COURO, 7L ................................................................................................... R$ 174.900,00
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