
Vereadores apresentaram moções na sessão ordinária da segunda-feira (3). Uma delas 
foi de Apelo para que o Executivo implante o Programa de Castração em cães e gatos do 
Município. As intenções são de diminuir a quantidade de animais de rua e aliviar o ‘fardo’ 

da Saau que está sem condições de alimentar os animais recolhidos e levados à entidade. 
A outra moção é de Repúdio ao decreto presidencial que extingue conselhos, comitês e 

órgãos de representação da sociedade civil no governo federal.

Moções de Apelo e Repúdio
são apresentadas na Câmara

l Págs. 12e13

Dupla flagrada pela 
PM arremessando 
celulares para a cadeia 
de Umuarama 
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UMUARAMA

Afsu começa vitorioso 
na fase nivelada 
do Campeonato 
Paranaense de Futsal 

PÁGINA

14
Hoje tem futebol e 
amanhã tem teatro na 
programação dos 64 
anos da cidade 

PÁGINA

24

Recuperação
A Secretaria de Obras foi mobilizada na manhã de ontem (3) para 

reparar um trecho da Avenida Parigot de Souza, perto do Complexo 
Poliesportivo. Parte das calçadas e um trecho do pavimento 
asfáltico cederam por conta das chuvas do final de semana.

Com retroescavadeira, a equipe abriu o asfalto e removeu os 
entulhos. A base foi compactada e preenchida com rejeitos 

de pavimentação. l Pág. 9
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SolSolSol Sol

Técnico Luiz 
Felipe Scolari, ao 

elogiar os jogado-
res e a campanha 
do Palmeiras no 
Brasileiro 2019. A estraté-
gia do treinador é somar o 
maior número de pontos 

até a parada do Brasileirão 
para a disputa da Copa 

América. Restam mais duas 
rodadas até o início do tor-

neio de seleções. 

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928
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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”. 

Terça

Cheia
19/05 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47
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concurso: 1324

16 18 31 39 42 44
concurso: 2146

concurso: 4962

13 39 53 72 73

concurso: 5383

36.672
10.194
76.007
86.276
41.620

JANEIRO

ABC/RN

concurso: 1807

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

concurso: 1964

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

75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

Quarta

  DIVULGAÇÃO  

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)

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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concurso: 1943
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Umuarama Curitiba

Um presidente amigo e 
amigos do presidente

Terça
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Direitos Fundamentais, professor de Direito 08 15 36 41 51 66 67
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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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  DIVULGAÇÃO  

NubladoNubladoNublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)

 “Estamos fazendo 
uma campanha 

acima do que 
planejamos. 

Isso é bom e nos dá mais 
tranquilidade. Estamos 
mantendo essa situação 

de liderança, que é o mais 
importante”. Muitos falam do jeito espontâneo do presidente Bolsonaro. Resolvi, 

neste domingo nublado e frio, sentar na minha velha poltrona e pensar 
sobre o porquê da popularidade do presidente.

O Brasil é um país pobre e a grande massa é dócil e não dada 
a confl itos externos e inimizades. É claro que existe o aspecto da 
violência da sociedade, muito em função da perda de autoridade dos 
demais governos, mas uma característica do atual presidente é ser 
sincero e brincalhão. 

Ainda me lembro nos anos 70 e 80 como a gente brincava com os 
amigos, como a gente ria com os programas humorísticos da televisão 
que estereotipavam personagens do dia a dia, gays, judeus, gaúchos, 
nordestinos. Que os apelidos eram dados gratuitamente e ninguém se 
enfurecia ou perdia a amizade por isso. Éramos um país feliz.

Outro dia, ouvindo a explicação do General Mourão, entendi um pouco 
mais sobre a vida dos militares. Segundo ele, existe nas Forças Armadas 
um espírito de camaradagem, pois, diferente de nós, civis, eles entram 
na escola militar e não se dispersam, criam-se então laços de amizade e 
muito daquele espírito dos anos 70 ainda foi preservado por eles devido 
a essa “camaradagem da caserna” e ao intenso convívio.

Hoje, em que tudo deve ser pensado antes de falar, nós nos tor-
namos um país policialesco, triste e amedrontado. A espontaneidade, 
uma brincadeira pontual com um colega ou amigo, tudo isso acabou, 
mas de repente elegemos um presidente militar, que, por estar durante 
muitos anos no convívio do ambiente narrado pelo general Mourão, 
é uma pessoa que gosta de falar, brincar, rir e ser sincero nos termos 
militares. E era disso que o Brasil precisava, ou seja, resgatar um pouco 
o não politicamente correto, tirar a sisudez do Brasil.

As questões políticas serão, sim, resolvidas, mas ter um presidente 
diferente dos demais em termos de personalidade foi muito bom para o 
nosso povo. Durante décadas ouvimos ideologias rancorosas de pobre 
contra rico, de ódio, de feminismo, e agora temos que mudar o Brasil não 
só politicamente, mas nos espelharmos na espontaneidade do presidente. 

Vamos voltar a ser um país alegre, vamos voltar a ser leais e cheios 
de camaradagem, sinto saudade daquela época leve dos brasileiros. 

DIVULGAÇÃO

Cheia
17/06 - 05h31
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Tecnologia
O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 
implantado na Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), permite a gestão eletrônica e simultânea 
das atividades administrativas sem o uso de papel. 
O objetivo é promover agilidade, sustentabilidade 
e economia de recursos, resultando em menos 
burocracia e mais celeridade.

Queda na receita
As Secretarias de 

Estado da Fazenda e 
da Saúde apresentam 
na próxima semana, na 
Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), os rela-
tórios do desempenho do 
Poder Executivo Estadual 
no período de janeiro a 
abril de 2019. A audiên-
cia pública em que o 
secretário de Estado da 
Fazenda (SEFA), Renê Gar-
cia Junior, expõe os dados 
do Governo relativos ao 
cumprimento das metas 
fiscais do primeiro quadri-
mestre do ano está mar-
cada para amanhã (quar-
ta-feira, 05), às 9h30, no 
Plenário da Casa.

De acordo com a 
Secretaria da Fazenda, 
o Governo do Paraná 
registrou, nos primei-
ros quatro meses de 
2019, a receita total de 
R$ 16,907 bilhões, o 
que significa uma queda 
nominal de 0,8% e real 
de 4,86% em relação ao 
mesmo período de 2018.

O Estado também regis-
trou aumento na despesa 
de R$ 15,138 bilhões no 
primeiro quadrimestre de 
2018 para R$ 15,580 
bilhões entre janeiro e abril 
deste ano. A divulgação 

Informações
No expediente de ontem (03), às 14h30, aconteceu a 

palestra “Justiça Eleitoral no Brasil”, ministrada pelo desem-
bargador Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região (TRF4). A proposição é do presidente da 
Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), e do primeiro 

secretário, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB).
Na oportunidade foi lançado o Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) da Assembleia, ferramenta criada por 
servidores do TRF4 em 2009 e utilizada por mais de 400 
órgãos públicos em todo o Brasil. Só no Poder Judiciário 

são mais de 40 instituições.

Composição
A CPI estava agendada para acontecer na quarta-
feira (29 de maio) e, na ocasião seriam escolhidos 
presidente e relator, mas a Alep resolveu adiar a 
instalação da Comissão para hoje (04). A empresa 
foi citada na operação ‘Peça Chave’, deflagrada na 
semana passada pela Polícia Civil do Paraná. Para 
compor a CPI foram indicados 22 deputados, sendo 
11 titulares e 11 suplentes. O prazo para a realização 
dos trabalhos é de 120 dias.

CPI da JMK
O deputado estadual soldado Fruet (Pros) conseguiu 
assinaturas suficientes para a abertura da CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito), que investigará os contratos 
do Governo do Paraná com a empresa JMK, responsável 
pela manutenção e gestão da frotas de veículos durante 
parte da gestão do ex-governador Beto Richa (PSDB). 
A bomba atingiu o primo de Richa, Luiz Abi Antoun, 
que está há meses no Líbano, e possivelmente outro 
membro de instituição que faz parte do complexo do 
Centro Cívico. Hoje (04), às 13h30, está marcada a 
reunião da CPI da JMK, na Sala de Reuniões do 3° andar 
do prédio administrativo da Alep.

Reuniões
Na Sala deputado 
Arnaldo Busato, da 
Assembleia Legislativa 
do Paraná, será realizada 
às 17 horas, a reunião da 
Comissão de Indústria, 
Comércio, Emprego e 
Renda, por proposição 
do deputado Paulo 
Litro (PSDB). Às 18h30 
no Plenário, acontece 
o Treinamento do 
Parlamento Universitário.

 Frente do Noroeste
Nesta quarta-feira (05), 
às 10h30, será realizada 
a primeira reunião 
envolvendo deputados 
que compõe a Frente 
Parlamentar em Prol de 
Políticas Públicas para 
o Desenvolvimento do 
Noroeste. O encontro será 
realizado no Auditório 
Legislativo por proposição 
do deputado Delegado 
Fernando (PSL).

dos dados em sessão 
pública da Fazenda cum-
pre o que está disposto no 
artigo 9º, parágrafo 4º, da 
Lei Complementar Federal 
nº 101/2000 – Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF).

SAÚDE
Já a Comissão de 

Saúde Pública da Assem-
bleia promove, hoje (04), 
audiência para a apre-
sentação do relatório 
de gestão da Secretaria 
de Estado da Saúde do 
Paraná (SESA) nos primei-
ros quatro meses deste 
ano. A reunião ocorre às 
9 horas no Auditório Legis-
lativo com a presença do 
secretário Beto Preto. A 
prestação de contas da 
SESA ocorre por força da 
Lei Complementar Fede-
ral 141/2012.

SECRETÁRIO de Estado da Saúde, Beto 
Preto, apresenta relatório quadrimestral de 
investimentos na saúde do Paraná.

DALIE FELBERG/ALEP
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Guedes na CFT
O ministro 
Paulo Guedes 
(Economia) 
vai explicar 
os impactos 
econômicos 
da Reforma da 
Previdência 
nesta terça-
feira (4) na 
Comissão de Finanças e Tributação 
da Câmara dos Deputados. “Somos a 
comissão temática ao tema. A ideia é  
esclarecer pontos que podem impactar 
a economia do país. Não pretendemos 
discutir questões como tempo de 
serviço e de contribuição. Isso será 
amplamente debatido pela Comissão 
Especial”,  disse o presidente da CFT, 
deputado Sérgio Souza (MDB-PR).

100º transplante
Referência no Paraná, o Hospital 
do Câncer Uopeccan, de Cascavel, 
fez na última semana o centésimo 
transplante de fígado. "Esse número é 
muito importante tanto para Cascavel 
quanto para a região Oeste, Sudoeste, 
Centro-Oeste e Noroeste do Paraná. Os 
transplantes atenderam uma quantidade 
enorme de pacientes que tiveram acesso 
ao ambulatório e puderam tratar de uma 
doença potencialmente fatal que é a 
cirrose", disse o médico Luís Cesar Bredt, 
coordenador o Centro Avançado do 
Fígado na Uopeccan

Agenda ou colapso
“Chegamos num ponto onde ou 
construímos essa agenda em conjunto 
ou vamos para o colapso. Vai entrar no 
colapso de ruptura das relações sociais. 
É nisso que vai chegar” - do presidente 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) que reiterou que os partidos 
hoje tratados “de forma pejorativa” por 
integrarem o chamado Centrão podem 
entrar para a história como os que 
“salvaram” o Brasil se ajudarem a aprovar 
medidas para impulsionar o crescimento.

Marito e Moro
O presidente do Paraguai, Mario Abdo 
Benitez, e o ministro Sérgio Moro (Justiça 
e Segurança Pública) lançaram na cidade 
paraguaia de Pedro Juan Caballero, 
fronteira com Mato Grosso do Sul, a 
Operação Nova Aliança. A operação vai 
integrar as foças de segurança do Paraguai, 
Argentina e Brasil, combatendo o crime 
organizado, especialmente, a luta contra o 
cultivo e tráfico de maconha. O Paraguai 
é considerado o maior produtor da droga 
na América. A Secretaria Nacional Anti-
drogas do Paraguai destaca que ao longo 
de décadas conseguiu em conjunto com a 
Polícia Federal, desmembrar esquemas de 
tráfico com alcance transnacional.

Frango para a China
O aumento das exportações da carne 
de frango para a China tem gerado mais 
empregos no Paraná, em especial, na 
região Oeste, Segundo o setor, desde 
o início do ano já foram abatidos no 
estado – líder nacional da produção de 
aves - mais de 612 milhões de frangos.

Plano de Safra
A ministra Tereza Cristina (Agricultura) 
afirmou que o Plano Safra 2019/2020, 
previsto para ser lançado no dia 12 de 
junho, deverá ser feito nos mesmos moldes 
dos anos anteriores. “Vai ser igual aos 
outros. É um plano safra muito parecido”, 
ou seja, os mesmos R$ 220 bilhões 
destinados no ano agrícola 2018/2019. 

Fruet, candidato
A convenção do PDT de Curitiba deixou 
claro que o candidato a prefeito em 
2020 será o deputado Gustavo Fruet. 
Ele foi eleito presidente municipal 
e seu grupo passou a comandar o 
diretório da capital. O outro pré-
candidato, deputado Goura foi eleito 
3º vice-presidente. "Reafirmamos o 
compromisso de ter candidato próprio 
no ano que vem e em 2022 na disputa 
pelo governo. Vamos combater o 
atual modelo que prioriza luxos e 
gastos fúteis. Em outra frente castiga a 

população com os maiores aumentos 
de impostos e tarifas da história da 
cidade. Ainda por cima reduz a oferta 
de serviços públicos”, afirma Fruet.
 

Discioli no PTC
Nesta quinta-feira (6), o empresário 
Alexandre César Discioli, assume o PTC 
no Paraná. De Maringá, Discioli terá 
a missão de reestruturar e organizar 
o partido para as eleições de 2020. 
“Vamos organizar o partido no Estado 
e trabalhar as candidaturas a prefeito 
e vereador. Queremos contribuir com 
a construção do novo Paraná”, disse. 
A posse terá a presença do presidente 
nacional sigla, Daniel Tourinho, prefeitos 
e vereadores,no Ristorante Siciliano, em 
Curitiba, a partir das 19h.

Revolta em Cambará
Um grupo de 100 pessoas abriu as 
cancelas da praça de pedágio de 
Cambará na BR 369 no Norte Pioneiro. 
Durante uma hora, motoristas puderam 
passar pelo trecho sem pagar tarifa. 
A manifestação aconteceu no mesmo 
dia em que a Econorte reabriu a praça, 
desativada desde 2002, e retomou a 
cobrança das tarifas -  R$ 21,90 para 
carros e R$ 38,60 para caminhões. A 
Polícia Rodoviária Federal e a Polícia 
Militar estiveram no local mas não 
interferiram no protesto. 

Ação popular
O deputado Luiz Claudio Romanelli 
(PSB) e o prefeito de Camabará, Haggi 
Neto(MDB), decidiram entrar com 
uma ação popular para que a Justiça 
Federal reveja a decisão da reabertura 
e retomada da cobrança da tarifa na 
praça de Cambará na BR 369.

Parceria
Fomento Paraná e Fecomércio firmaram 
parceria que incentiva sindicatos filiados 
à federação a aderir ao credenciamento 
de correspondentes. A Fomento 
Paraná atua em 207 municípios. Os 
agentes operam com microcrédito de 
até R$ 10 mil para pessoa física e até 
R$ 20 mil para empreendimentos. Os 
correspondentes são autorizados a 
operações de crédito de R$ 20 mil a 
R$ 1,5 milhão para apoiar projetos de 
micro, pequenas e médias empresas. 
A instituição dispôs de R$ 1 bilhão em 
crédito concedido aos empreendedores 
paranaenses em todos os setores da 
atividade econômica.
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150 indecisos 
Os ministros palacianos 
mapearam a Câmara Federal 
- e monitoraram o humor de 
seus inquilinos - e descobriu 
150 deputados indecisos sobre 
a Reforma da Previdência. O 
Governo vai mirar seu arsenal de 
argumentos de convencimento 
pela aprovação nesse grupo 
para chegar aos 308 votos 
necessários para a aprovação 
da PEC. O restante da turma é a 
que condicionou apoio à reforma 
desde que haja alterações na 
proposta. Embora não alcance, 
hoje, os 308 votos, os governistas 
se dizem otimistas. Enquanto 
isso, a economia do País segue 
estagnada, à espera dessa 
aprovação no Congresso.

2022 vem aí
Para quem ainda tem dúvidas 
sobre o seu projeto de Poder, 
João Doria (PSDB) já sondou um 
político ficha-limpa de Brasília 
para ser seu vice na chapa 
presidencial.

Na mira
Uma fundação beneficente de 
Brasília recém-criada, tocada por 
um herdeiro de conhecida família 
política nordestina, está na mira 
da Operação Lava Jato.

Mortadela cultural
A organização do Festival Lula Livre 
serviu sanduíches de mortadela 
nos camarins dos cantores Arnaldo 
Antunes, Zeca Baleiro e Odair José, 
nos shows em São Paulo.

Saudade do Caudilho
A cela tem feito o ex-presidente 
Lula da Silva refletir toda a sua 
vida. Ele, que vivia às turras com 
o velho caudilho, revelou a Carlos 
Lupi, presidente do PDT, que sente 
falta de Leonel Brizola na política 
hoje - e que sempre se inspirou no 
ex-governador.

Cinco estrelas
O quarto-cela de Lula (não 
previsto na Constituição ou no 
Código Penal) tem banheiro, 
esteira ergométrica, TV e 
frigobar. Se a turma da cela 
lotada dos presídios, também 
condenada em segunda 
instância, recorrer à Justiça para 
a regalia, agora há precedente.  

Turismo decola
Se o Governo ou investidores têm 
dúvida sobre o atual potencial 
turístico regional, basta conferir o 
movimento diário dos aeroportos 
de Porto Seguro (BA) e Foz do 
Iguaçu (PR) como um termômetro 
do setor. Não cabem passageiros 
nos terminais.

Dever cívico
Com gabinete enxuto, o senador 
Reguffe (sem partido-DF) 
economizou aos cofres públicos R$ 
16,7 milhões nos quatro primeiros 
anos do mandato. Falta o bom senso 
aos outros 80 colegas. Isso deveria 
ser dever de todos, não exceção. 

Poder & saúde
Presidenciável certo para 2022, 
Ciro Gomes freou a agenda de 

viagens pelo País para cuidar do 
filho. O jovem teve problemas 
cardíacos, mas passa bem.

Cenas de Brasília
Um ex-fotógrafo metido 
a investigador mexeu 
gratuitamente com empresário 
ítalo-brasileiro na capital e 
ficou na mira da famiglia. Uma 
empresa israelense já levantou 
toda a vida do elemento - a 
cafeteria da Asa Sul onde faz suas 
negociatas, o endereço e número 
do IPTU de seu apartamento em 
Caldas Novas (e como o ganhou), 
e como operou as tretas para 
um ex-senador baseado num 
apartamento de quatro quartos 
na Barra da Tijuca anos atrás. 
Dá um filme.

Rio respira
Veja como há uma onda de 
solidariedade dos cariocas pela 
cidade, que passa um dos piores 
momentos de sua História em 
vários segmentos. O movimento 
#Todos Pelo Rio de Janeiro 
recebeu, até ontem, retorno de 
83 pessoas numa entrevista 
- todos empresários ou 
gerentes de empresas: 80,5% 
responderam que querem 
compor o movimento, e 19,5% 
indicaram “quero saber mais
a respeito”. 
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Mapa suspende exportação 
de carne bovina à China

O Ministério da Agricultura 
suspendeu, temporariamente, a 
exportação de carne bovina para a 
China em razão do caso atípico de 
encefalopatia espongiforme bovina 
(EEB) confirmado em Mato Grosso 
pela Pasta no dia 31 de maio. A 
doença é conhecida popularmente 
como “mal da vaca louca”. 

“A suspensão temporária pro-
tocolar é uma medida automática, 
prevista em documento de 2015 
assinado com a China”, disse a 
assessoria do ministério. “Como 
se trata de medida protocolar - e 
não de risco sanitário -, a expec-
tativa é de que logo se levante 
o embargo. Em tempo razoável 
para que as autoridades chinesas 
avaliem os documentos já entre-
gues pela embaixada de Pequim 
ao governo chinês.”

Em maio os embarques de 
carne bovina in natura à China 
somaram 121 mil toneladas, cres-
cimento de 33,7% ante as 90,5 Vendas maiores

A ocorrência de peste suína africana (PSA) na China contribuiu para impulsio-
nar os embarques de carnes do Brasil no mês de maio em relação a igual período 

de 2018, tanto em volume quanto em faturamento. As proteínas bovina, de 
frango e suína registraram saltos entre 10% e 42% em volume e entre 10% e 58% 

em receita no mês passado ante maio de 2018.
Com milhões de suínos doentes descartados no continente asiático por 

causa da PSA, a tendência é de que os embarques continuem em alta ao 
longo do ano. Em comparação a abril deste ano também houve crescimento, 

principalmente em relação à carne suína brasileira.
As vendas externas de carne suína in natura alcançaram 58,1 mil tonela-

das, alta de 41,7% ante as 41 mil toneladas embarcadas em maio de 2018 e 
13,92% maiores quando comparadas ao total de 51 mil toneladas registrado 

em abril. A receita somou em maio US$ 131,6 milhões, avanço de 58,55% 
ante igual mês do ano passado, de US$ 83 milhões, e 19,31% superior aos 

US$ 110,3 milhões de março. 
As exportações de carne de frango in natura atingiram 345,9 mil tonela-

das, volume 9,95% maior que as 314,6 mil toneladas vendidas em maio de 
2018. O faturamento somou US$ 588,3 milhões, 22,38% superior aos US$ 

480,7 milhões registrados em igual período de 2018, e 17,85% maior ante a 
receita de US$ 499,2 milhões de abril.

Curto prazo
O sócio-diretor da Scot Consultoria, 
Alcides Torres, a medida é “uma 
prova de boa vontade e acerto” 
do Mapa na conduta relativa aos 
procedimentos que devem ser 
tomados em relação ao mal da vaca 
louca. Além disso, cumpre exigência 
dentro do acordo sanitário assi-
nado pelos dois países. O consultor 
acredita, porém, que o embargo 
temporário seja resolvido rapida-
mente, pois a China passa por um 
momento delicado com a peste 
suína africana (PSA), que vem dizi-
mando plantéis de suínos na Ásia 
e obrigando o país a importar mais 
proteína animal para alimentar a 
população. “Quero crer que será 
resolvido rápido”.

mil toneladas enviadas ao exterior 
em maio do ano passado. Já em 

relação a abril, o resultado repre-
senta avanço de 10,2%. 

DIVULGAÇÃO
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Relator quer manter 
estados e municípios

O relator da reforma da Previ-
dência na Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados, deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP), defen-
deu ontem (3), em São Paulo, que 
a melhor alternativa seria manter 
estados e municípios no projeto 
apresentado pelo governo. “Exis-
tem várias alternativas sendo estu-
dadas, mas eu diria que não há 
qualquer alternativa melhor do que 
mantermos os estados e municí-
pios nesta reforma. Precisamos 
resolver isso ao mesmo tempo - 
governo federal, estados e municí-
pios - e de maneira rápida”.

O deputado Samuel Moreira 
se reuniu com os governadores 
de São Paulo, João Doria; do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite; e 
do Mato Grosso do Sul, Reinaldo 

Azambuja, no Palácio dos Bandei-
rantes, sede do governo paulista. 
Todos os governadores defenderam 
a manutenção dos estados e dos 
municípios no projeto de reforma 
da Previdência, que está tramitando 
no Congresso Nacional. O líder da 
bancada do PSDB, Carlos Sampaio, 
também participou do encontro.

SEM PLANO B
Segundo os governadores, não 

há plano B sendo cogitado por 
eles que não seja a inclusão dos 
estados e municípios na reforma. 
“Eu não parto para nenhum plano 
B antes de esgotar a possibi-
lidade do plano A. Mesmo que 
meu estado faça a lição de casa, 
se outro não fizer, vamos pagar 
a conta conjuntamente lá na 
frente”, disse Eduardo Leite.

O relator da reforma disse que a 
intenção é que o relatório seja apre-
sentado nesta quinta-feira (6) ou, no 
máximo, na segunda-feira (10).

“Queremos construir um rela-
tório que possa ser aprovado. 
Lógico que haverá alterações, evi-
dente. Todo deputado tem direito 
natural, mas queremos construir 
a maioria antes de apresentar o 
relatório”, disse Moreira.

De acordo com o relator, faltam 
poucos pontos para que o relató-
rio seja fechado. Além da ques-
tão envolvendo a manutenção ou 
não dos estados e municípios, há 
ainda, segundo ele, a questão da 
capitalização. “A capitalização, por 
exemplo, é um ponto em que deve-
mos nos concentrar nesses próxi-
mos dias”, disse.

Mais de 5 mil empresas 
caem na malha fina

A Receita Federal identificou 
mais de R$ 1 bilhão em sonegação 
fiscal de empresas, entre março e 
maio deste ano. No período, foram 
autuadas 5.241 empresas em 
todo o país por irregularidades no 
Imposto de Renda da Pessoa Jurí-
dica (IRPJ) e na Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) do 
ano-calendário 2014.

O crédito tributário lançado, 
que inclui juros moratórios e 
multa de ofício de 75%, totalizou 
R$ 1.002.536.449,16. As irre-
gularidades foram apuradas na 
Malha Fiscal Pessoa Jurídica.

A Receita Federal orienta as 
empresas com irregularidades no 

IRPJ e na CSLL dos anos-calendá-
rio seguintes a se autorregulari-
zarem. Em junho de 2019, serão 
iniciadas as ações referentes ao 
ano-calendário 2015, com envio 
de cartas para mais de 14 mil 
empresas que apresentam incon-
sistências nos recolhimentos e 
declarações de IRPJ e CSLL de 
aproximadamente R$ 1,5 bilhão.

Essa é mais uma etapa da série 
de ações do Projeto Malha Fiscal 
da Pessoa Jurídica da Receita Fede-
ral, que tem como objetivo iden-
tificar “inconsistências” no reco-
lhimento de tributos por meio do 
cruzamento de informações ele-
trônicas, explicou o órgão.

Dólar a R$ 3,90
 

O aumento das apostas de que o 
Federal Reserve (Fed, o banco cen-
tral americano) cortará os juros este 
ano, em meio a indicadores fracos 
da indústria americana, levou ao 
enfraquecimento do dólar perante 
a maior parte das moedas nessa 
segunda-feira (3). O índice DXY, que 
compara a divisa dos EUA a uma 
cesta de seis divisas fortes, reno-
vou mínimas à tarde, em reação à 
divulgação de um discurso do presi-
dente do Fed de Saint Louis, James 
Bullard, que destacou que um corte 
nos juros americanos “pode ser jus-
tificado em breve”. O dólar, que já 
vinha em ritmo de queda, também 
bateu mínimas no Brasil, encerrando 
em baixa de 0,96%, a R$ 3,8878, 
no segmento à vista - é a primeira 
vez desde 15 de abril deste ano que 
a divisa fecha abaixo dos R$ 3,90.
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Asfalto cede na 
Parigot de Souza

Uma equipe da Secretaria de 
Obras, Planejamento Urbano e 
Projetos Técnicos da Prefeitura 
de Umuarama foi mobilizada na 
manhã da segunda-feira (3) para 
realizar reparos em um trecho 
da Avenida Parigot de Souza, 
per to do antigo Complexo Polies-
por tivo. Uma par te das calçadas 
e um trecho do pavimento asfál-
tico cederam por conta das chu-
vas do final de semana.

O secretário municipal de 
Obras, Isamu Oshima, acompa-
nhou os serviços. “O problema 
é super ficial, pois não afetou 
a tubulação de escoamento 
pluvial. Porém aquela região é 
problemática e exige atenção 
especial. Por isso, os reparos 
foram realizados de imediato 
para evitar o agravamento da 
situação”, disse.

Com retroescavadeira, a 
equipe abriu o asfalto e removeu 
os entulhos. A base foi compac-
tada e preenchida com rejeitos de 

pavimentação. “A terra afundou 
naquele ponto porque recente-
mente o trecho passou por ser-
viços estruturais, quando alguns 
tubos da galeria pluvial se rompe-
ram no início do ano. Como o con-
creto da caixa de ligação ainda 
não havia se consolidado, não 
foi possível compactar o terreno 
e agora ocorreu o afundamento. 

Mas o problema já está resol-
vido”, completou Oshima.

Com a correção da base, as 
calçadas já foram refeitas e a 
capa asfáltica será aplicada nos 
próximos dias. O trânsito funcio-
nou em meia pista, ao longo do 
dia, mas foi totalmente liberado 
ainda no período da tarde desta 
segunda-feira.

Uma tampa da tubulação de esgoto literal-
mente explodiu no domingo (2) à tarde 
na rua das Azaléias, Parque das Laranjei-
ras, espalhando dejetos por todo lado. 
A tubulação não resistiu á quantidade 
de chuvas. A água pluvial teria invadido 
a tubulação, misturando a enxurrada 
com esgoto, levando ao transbordo. Por 
pouco, residências não foram invadidas 
pela sujeira e técnicos da Sanepar estiveram 
no local e sanaram o problema. O mau 
cheiro não havia parado durante a manhã 
da segunda-feira (3). O trecho foi par-
cialmente interditado e o asfalto deverá ser 
recuperado durante a semana.

COM retroescavadeira, a equipe abriu o asfalto e removeu os entulhos

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Sistema Fila Única faz
convocação para CMEIs

Por meio do edital 063/2019, 
a Secretaria Municipal de Educa-
ção está abrindo a 13ª convocação 
para vagas nos centros de educa-
ção infantil de Umuarama (CMEIs) 
para interessados cadastrados 
no Sistema Fila Única. Os pais ou 
responsáveis pelas crianças ins-
critas no sistema devem procurar 
a Secretaria de Educação no Paço 
Municipal (Av. Rio Branco, 3717, 
Centro Cívico) na próxima quinta-
-feira, 6, das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 17h30.

Nesta chamada, foram disponi-
bilizadas 8 vagas para o Jardim, 
13 para o Maternal 1 e 20 para o 
Maternal 2, sendo uma no CMEI 
do distrito de Lovat e as demais 
em Umuarama. É necessário levar 
documento pessoal com foto e 
os documentos utilizados para a 
inscrição da criança no Fila Única. 
Mais informações: (44) 3621-
4141, ramal 130.

A secretária Mauriza Lima explica que pais ou responsáveis pelas crianças inscritas no sistema devem procurar 
a Secretaria de Educação no Paço Municipal

ASSESSORIA

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: 3ª parcela
vence em 28/06, com juros Selic de 1,54%.

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

3/5 a 3/6 0,5000 0,3715 0,0000
4/5 a 4/6 0,5000 0,3715 0,0000
5/5 a 5/6 0,5000 0,3715 0,0000
6/5 a 6/6 0,5000 0,3715 0,0000
7/5 a 7/6 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/19 879,00 1,25 4,4%
FARELO jul/19 320,50 -0,80 7,5%
MILHO jul/19 424,25 -2,75 14,4%
TRIGO jul/19 519,75 16,75 18,7%

Ações % R$
Petrobras PN +1,72% 25,99 
Vale ON -0,35% 48,83 
Bradesco PN -0,32% 36,88 
ItauUnibanco PN +0,23% 35,08 
Marfrig ON -4,25% 6,54 
Viavarejo ON +5,53% 4,96

IBOVESPA: -0,01% 97.020 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 71,59 -1,1% 9,8% 71,00
MILHO 29,12 0,0% 13,9% 29,00
TRIGO 46,02 -0,1% -0,8% 46,50
BOI GORDO 150,35 0,0% -1,1% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,41
Libra est. 0,7922
Euro 0,8923
Peso arg. 45,00

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,9% 3,8880 3,8890 -0,9%

PTAX  (BC) -1,0% 3,8997 3,9003 -1,0%

PARALELO -1,2% 3,8400 4,1100 -1,2%

TURISMO -1,2% 3,8400 4,0900 -1,2%

EURO -0,5% 4,3684 4,3711 -0,5%

R$/m2 ABR MAI %m %ano %12m
Paraná 1.531,41 1.535,06 0,24 1,43 4,92
Oeste 1.533,55 - 0,17 0,91 3,81

DÓLAR 03/06

Iene R$ 0,0360
Libra est. R$ 4,92
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.609,53 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 03/06 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 03/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 76,50 0,7% 10,1%
SOJA Paranaguá 83,00 1,2% 11,4%
MILHO Cascavel 33,00 10,0% 6,5%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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‘Gatuno’ é preso
furtando em mercado

Um homem de 53 anos foi 
preso após tentar furtar uma para-
fusadeira em um supermercado 
na Avenida Manaus em Umua-
rama. Ele já era ‘conhecido’ pelos 
seguranças do local e foi flagrado 
por seguranças através do circuito 
interno de monitoramento.

De acordo com um dos encar-
regados do estabelecimento, 
aquela não foi a primeira vez que 

o autor cometeu o crime. “Ele 
esteve na loja há alguns dias e 
fur tou uma garrafa de uísque. 
Na última segunda-feira retornou 
à loja e foi até a sessão, mas 
tínhamos tirado os vasilhames 
das caixas. Hoje ele voltou e ten-
tou levar a parafusadeira elétrica, 
mas quando ele entrou na loja 
um fiscal o flagrou cometendo o 
ato. Em seguida o autor saiu para 

pegar a mochila no guarda-volu-
mes, mas foi detido”, conta. O 
uísque furtado da loja custava R$ 
499 e a parafusadeira R$ 69,90.

A Polícia Militar foi acionada 
para conduzir o ‘gatuno’ e cons-
tatou que ele já possui antece-
dentes criminais por fur to prati-
cado em outros supermercados 
da cidade. O desempregado foi 
conduzido à delegacia.

A condutora de um veículo Fiat 
Palio, passou por ‘maus bocados’ no 
início da tarde de ontem na região cen-
tral da cidade. Seu carro começou a 
se incendiar, foi necessária a inter-
venção do corpo de bombeiros para 
apagar as chamas no motor. Apesar 
do susto, a mulher não se feriu.

O incidente aconteceu por volta 
das 14h, quando a motorista, de 
42 anos de idade, dirigia o carro 
pela avenida São Pedro, ao lado do 
Estádio Municipal Lucio Pipino em 
direção à Avenida Dr Ângelo Moreira 
da Fonseca. Quando chegou ao cru-
zamento verificou que uma fumaça 
saía do compar timento onde fica 
o motor e imediatamente parou, 

Fogo no motor

desligou o Pálio, de ano 2007 e 
desembarcou.

Ela viu que a fumaça não 
parava e pediu a ajuda do Corpo 
de Bombeiros.

Uma equipe da guarnição de 

combate à incêndios seguiu com 
um caminhão tanque ao local e 
conteve as chamas.

Em princípio, uma pene no 
motor é que teria causado um curto 
circuito, que deu início às chamas.

Simultaneamente ao atendimento feito na avenida Dr Ângelo Moreira 
da Fonseca, no combate ao incêndio no Fiat Palio, uma equipe de 
socorristas do Corpo de Bombeiros atendeu a um atropelamento na 
Avenida Duque de Caxias, uma quadra acima.
Uma mulher de 85 anos sofreu escoriações por todo corpo e no 
rosto. Ela foi levada ao hospital de plantão. A vítima atravessava 
a avenida para entrar em um carro, quando foi atingida por um 
GM Celta conduzido por um homem de 87 anos que manobrava 
em marcha em ré para sair do estacionamento.

OBEMDITO

VEÍCULO ficou avariado depois que as chamas atingiram o motor

JOAS CAVALCANTE



11LOCALUMUARAMA, 04 DE JUNHO DE 2019

Arremesso de celulares
Dois homens foram flagra-

dos pela Polícia Militar tentando 
lançar por cima da muralha da 
Cadeia Pública de Umuarama, 
objetos destinados aos deten-
tos. Os homens foram condu-
zidos à Delegacia de Polícia e 
autuados em flagrante.

O fato foi registrado pela Polícia 
Militar ao final da tarde do domingo 
(2), depois que um denunciante 
anônimo manteve contato com a 
central de operações do 25º Bata-
lhão, relatando o fato. O denun-
ciante repassou as características 
dos autores do crime.

Imediatamente uma equipe poli-
cial saiu em diligências pelas ime-
diações da 7ª Subdivisão Policial 
(SDP) e flagrou dois suspeitos.

Um deles com 18 anos e outro 
com 20 anos de idade tentavam 
arremessar telefones celulares 

para dentro do complexo carcerário.
A dupla estava em uma moto-

cicleta e circulava os arredores da 
delegacia em atitude suspeita.

A abordagem aconteceu na 
Avenida da Estação e durante 
a revista os policiais militares 
encontraram uma pequena porção 
de maconha escondida dentro do 
tênis de um dos abordados.

Em segu ida ,  den t r o  da 
câmara de ar da moto, foram 
encontrados 17 telefones celu-
lares. A dupla confessou que iria 
arremessar os aparelhos para 
dentro da cadeia e ganhariam 
a quantia de R$ 100 pela prá-
tica do ato. Com antecedentes 
criminais por envolvimento em 
crime de tráf ico de drogas, 
os detidos foram entregues à 
autoridade policial e colocados 
à disposição da Justiça.

Ao fim da noite do domingo 
(2) patrulheiros rodoviários esta-
duais prenderam um homem por 
porte ilegal de arma, na região 
de Cianor te. A ocorrência foi 
encaminhada à delegacia.

A prisão aconteceu quando 
a equipe do Rotam da PRE 
patrulhava a rodovia PR-323 e 
notou a aproximação de uma 
caminhonete Ford F-1000, com 
placas de Tapejara.

Uma abordagem foi rea-
lizada e, durante a revista, 
encontraram uma pistola de ar 
comprimido e chumbinhos.

Também dentro do veículo 
os policiais localizaram um 
revólver de calibre 38 e 20 
munições intactas.

Os policiais consultaram a 
carteira de habilitação do moto-
rista e constataram que era 
falsa. O homem confirmou que 
havia comprado o documento, 
mas revelou a origem e acabou 
preso em flagrante.

Armado na 
rodovia

DIVULGAÇÃO

Uma mulher de 24 anos 
foi presa na madrugada 
da segunda-feira (3) na 
PR-323, Umuarama e 
entre Cruzeiro do Oeste, 
quando transportava 20 
quilos de maconha em 
um ônibus. De acordo 
com a Polícia Rodoviária 
Estadual, o coletivo que 
vinha de Naviraí – MS e 
tinha como destino Lon-
drina, foi abordado para 
averiguação de rotina.
Aos pés da passageira foi 
encontrada uma bolsa com 
alguns tabletes da droga. 
No bagageiro estava o res-
tante em outra bolsa. Ao 
todo foram apreendidos 
19 tabletes que totali-
zaram 20,7 quilos. O 
entorpecente seria levado 
para São Paulo- SP.

DIVULGAÇÃO
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Na fase nivelada, Afsu
começa com vitória

AFSU

O Afsu Umuarama Futsal, após 
duas rodadas sem vitórias conse-
guiu reagir e venceu por 4 a 3, o 
Cressol Dois Vizinhos, no último 
sábado (1º). A par tida contra o 
Dois Vizinhos foi a primeira de uma 
série de três envolvendo timos que 
estão no mesmo nível da Chave 
Ouro do Campeonato Paranaense. 
O técnico Ney Vitor já havia ‘can-
tado a pedra’ e dito que com três 
vitórias consecutivas, o Afsu conse-
guiria fôlego para subir na tabela.

O jogo foi válido pela 11ª 
rodada do Campeonato Para-
naense Série Ouro.

Com o apoio da torcida o Afsu 
entrou em quadra e logo no pri-
meiro tempo conseguiu fazer dois 
gols. Na volta do segundo tempo, a 
equipe apresentou algumas falhas 
e deixou passar a bola, fazendo 
com que o jogo ficasse equilibrado 
e quase chegando a um empate.

Os gols do Umuarama foram 
marcados por Mura, Ronney, Leo 

Café e Gutierre.
Mesmo com a vitória o Afsu 

não conseguiu sair do limite da 
classificação. Os umuaramen-
ses estão em 8º lugar com 14 
pontos. Já o Dois Vizinhos, que 

está uma casa acima do Umua-
rama, tem 16 pontos.

O próximo confronto do Afsu 
será nesta quinta-feira (6), fora 
de casa, contra o São Lucas de 
Paranavaí.

O ala/fixo Murilo Mura abre o placar para o Afsu no jogo contra o Dois Vizinhos

Jogos Comerciários do Paraná
O Sesc está realizando até 

agosto os Jogos Comerciários do 
Paraná – JOCOM 2019. O campeo-
nato esportivo conta com diversas 
modalidades voltadas exclusiva-
mente para a classe comerciária 
(trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo, seus 
dependentes, empresários e fun-
cionários de Sindicatos ligados ao 
comércio).

Os jogos são divididos em três 
fases a primeira, acontece até 21 

de junho, sendo disputado local-
mente em todas as cidades onde 
o Sesc possui unidade.

A segunda fase acontece em 
duas etapas a eliminatória e a clas-
sificatória. A eliminatória acontece 
em 6 de julho, onde os primeiros 
lugares de cada modalidade, dis-
puta em um confronto direto entre 
Umuarama e Paranavaí. A classifi-
catória acontece entre 20 e 21 de 
julho, onde envolve os campeões 
da fase eliminatória por regiões 

sendo sediada nas cidades de Lon-
drina e Guarapuava.

Na terceira fase, os classifica-
dos partem para a disputada entre 
todos os campeões da 2ª Fase, em 
Caiobá, nos dias 3 e 4 de agosto.

Os interessados em participar 
dos jogos, as inscrições estão 
aber tas nas modalidades, bas-
quete, tênis de mesa, vôlei de praia 
masculino e feminino, voleibol femi-
nino, futsal masculino e feminino e 
futebol sintético masculino.
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Jeps Bom de Bola tem a
participação de 244 atletas

Está acontecendo nesta 
semana a fase municipal do Jogos 
Escolares do Paraná – Jeps Bom 
de Bola, em Umuarama. Com a 
participação de sete colégios a 
competição teve início ontem (3) e 
segue até a próxima sexta-feira (7), 
no Estádio Municipal Lúcio Pipino.

A disputa acontece exclusiva-
mente na modalidade futebol de 
campo para atletas acima de 12 
anos, nas categorias masculino 
e feminino.

São 244 alunos de colégios esta-
duais Aberto Tomazin, Bento Mos-
surunga, Padre Manuel da Nobrega, 

Hoje (4), às 21h30, Fla-
mengo e Corinthians, duelam 
no Maracanã, pelas oitavas 
de final da Copa do Brasil. O 
jogo será decisivo para quem 
avança as quar tas de finais.

Na par tida de ida, em Ita-
quera, o Rubro-Negro venceu 
pelo placar de 1 a 0, gol de 
Willian Arão, e se classifica 
até com o empate. Já os pau-
listas precisam vencer por 
dois gols de diferença.

Carille deve escalar um 
time mais ofensivo para o 
confronto contra os cariocas. 
Diante do Depor tivo Lara 
(VEN), os meias Jadson e Sor-
noza atuaram juntos depois 
de muito tempo. O último 
jogo dos dois como titulares 
foi diante do Ferroviário-CE, 
em fevereiro. A atuação da 
equipe contra os venezuela-
nos foi elogiada, e a tendên-
cia é a de que o treinador 
repita a escalação.

O Flamengo com o novo 
técnico, Marcelo Sal les, 
entrará em campo desfal-
cado de Trauco, Cuéllar e 
Ar rascaeta,  convocados 
pelas seleções peruana, 
co lombiana e ur uguaia, 
respectivamente.

Princesa Izabel, Pedro II, Santa Eliza 
e Lourenço Filho representado suas 
equipes no campeonato.

O título municipal é disputado em 
grupo único, por 14 equipes em duas 
categorias. Na categoria A (15 a 17 
anos), estão cinco equipes masculi-
nas e duas femininas. Na categoria 
B (12 a 14 anos), são sete equipes 
masculinas e apenas uma feminina.

A programação dos jogos 
começa às 9h no Estádio Lúcio 
Pipino e segue até às 16h.

Os campeões avançam para 
a fase regional que acontece em 
setembro em Icaraíma.

Decisão entre 
Flamengo e 
Corinthians

A crise aberta diante da acusação contra 
Neymar sobre uma acusação de estupro 
preocupa a cúpula da CBF. Em Paris para o 
Congresso da Fifa, os dirigentes passaram a 
acompanhar com máxima atenção a situação 
vivida pela seleção. A avaliação de alguns 
dirigentes é de que, se a crise começar a 
afetar a preparação da seleção brasileira, 
medidas terão de ser tomadas. Ou seja: um 
eventual afastamento do jogador - de forma 
temporária ou permanente - para que possa 
lidar com sua situação legal.
Um laudo médico de exames realizados 
no dia 21 de maio pela mulher que acusa 
Neymar de estupro aponta hematomas, 
problemas gástricos, perda de peso e 
sintomas de stress pós-traumático.

COLÉGIO Bento Mossurunga enfrentando o 
Colégio Princesa Izabel no Jeps Bom de Bola

JOÁS CAVALCANTE

LUCAS FIGUEIREDO/CBF
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endereços importantes, e seu neto descon-
fi a cada vez mais de que algo está errado. 
Débora leva João para casa e encontra com 
Luísa. Yasmin e Lorena contam para Claudia o 
que fi zeram para separá-la de Durval. Poliana 
tenta fazer com que Bento e João façam as 
pazes. Nadine e Afonso encontram com Luísa 
e Marcelo no mesmo restaurante. Claudia tem 
uma séria conversa com Durval. Mário avisa 
seus pais que o lançamento do Vetherna 
vazou na internet.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Os Cúmplices de um Resgate reve-

lam para Lola que estão ajudando Isabela. 
Manuela pede para Damião ajudar Marina. 
Os Cúmplices também tentam um plano para 
salvar a vida de Marina. No porão, Marina 
encontra a passagem secreta e também uma 
mensagem revelando que Marina quer matá-la 
e dizendo para encontrar Damião na manhã 
seguinte. Frederico chega na casa de Rebeca, 
onde passará a noite e é recepcionado por 
Nina. Mais tarde, o estilista janta a famosa 
macarronada de Fiorina.

promete a Janaína que não prejudicará João, 
em troca de seu afastamento de Herculano. 
Diego avisa a Larissa que Candé será solto. 
Jerônimo comunica a Vanessa que se vingará 
de João, Manu e dos Ferreira Lima.

A DONA DO PEDAÇO
Régis explica sua situação para Josiane. 

Lyris estranha quando Agno volta para casa 
com fome. Otávio procura Edilene. Amadeu 
conta de Maria para Gilda. Maria revela a 
Josiane que Amadeu está vivo. Gilda des-
cobre um nódulo no seio. Maria questiona 
Márcio sobre Amadeu. Virgínia vê Otávio e 
Edilene juntos e disfarça. Fabiana começa a 
trabalhar na construtora. Gilda vai ao médico. 
Maria apresenta Amadeu para Josiane, que 
fi nge gostar do pai. Virgínia e Fabiana se 
encontram. Amadeu decide fi car com Maria.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Glória faz bilhetes para memorizar 
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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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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

sulte com Letícia. Faruq faz a prova prática 
para revalidar seu diploma de médico no 
Brasil. Paul convence Camila a ir ao evento 
no Instituto Boas Vindas. Missade vê Helena 
tentando falar com Elias. Cibele é irônica com 
Dalila/Basma. Jamil e Bruno brigam durante o 
jogo, e Laila intervém. Missade confi dencia a 
Dalila/Basma que se preocupa com o encanta-
mento de Elias por Helena. Dalila/Basma leva 
Raduan para brincar longe dos pais e deixa o 
menino sozinho em uma praça.

VERÃO 90
Jerônimo e João se agridem no palco e 

a briga é transmitida pela tv. Madá tem uma 
visão com os fi lhos de Janaína. Jerônimo 
denuncia João por ter usado nome falso. 
Mercedes humilha Jerônimo. João faz um 
discurso, emocionando todos da plateia. 
Tobé visita Candé na prisão. Mercedes 

Em “Malhação”, Madureira 
discute com Marco. Vânia 
decide contar para a fi lha a 
verdade sobre seu relacio-
namento com César. Karina 
descobre sobre Jaqueline na 
recepção do hospital. Max 
culpa Regina pelo compor-
tamento agressivo de Guga. 
Karina vai à casa de Vânia. 
Madureira vê Anjinha e Clé-
ber namorando, e provoca 
Marco quando o policial se 
insinua para Carla. Camelo 
reclama da presença de 
Guga na roda de rap.

Madureira 
vê Anjinha 
e Cléber 
namorando



17VARIEDADESUMUARAMA, 04 DE JUNHO DE 2019
11VARIEDADESCASCAVEL, 04 DE JUNHO DE 2019

horóscopo

Ár
ies

Gê
me

os
Vir

ge
m

Ca
pri

có
rni

o
Es

co
rpi

ão
Pe

ixe
s

To
ur

o 
Le

ão
Câ

nc
er

Lib
ra

Aq
uá

rio
Sa

git
ári

o

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua 
vida no mês que vem. É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-estar interior se benefi -
ciará se você se concentrar mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida diária melhorará.

Você não vai perder tempo com diferenças super-
fi ciais e as pessoas vão gostar de você por isso - é 
uma receita para o sucesso. Você está usando a 
sua energia de forma construtiva, mas tire um tempo 
para descansar para manter as coisas em equilíbrio.

Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito 
interessantes e há algo novo no ar. Você pre-
cisa de movimento, isso ajudaria a se livrar do 
estresse. Uma fadiga nervosa está esperando 
por você. Desacelere seu fl uxo de pensamento.

Concentre-se em estabilidade e confiança hoje, conso-
lidando as coisas com as pessoas ao seu redor e colo-
que suas cartas na mesa. Você vai estar em excelente 
forma em geral. Preste atenção no que você come e 
isso vai aumentar seus níveis de energia.

Este dia vem sob o signo da família e dos gru-
pos. Essa é a melhor maneira de recarregar as 
baterias. Seu estado emocional está dirigindo 
sua vitalidade mais do que o habitual. Olhe 
para os outros e tente se comunicar.

Há muita coisa acontecendo ao seu redor, não 
se disperse. Seus desejos estão em confor-
midade com a realidade e você é geralmente 
bem equilibrado. O que está faltando é praticar 
um pouco de esporte.

Você vai decididamente banir as suas preo-
cupações para tirar o máximo da vida, tanto 
quanto possível. Deixe que outras pessoas 
entrem na sua vida! Você involuntariamente 
pressiona demais.  

Sua calma fará maravilhas e acabará com os 
confl itos. Você será recompensado com satis-
fação fi nanceira pelos esforços pessoais. Evite 
movimentos bruscos.

Você vai mais facilmente procurar as pes-
soas que compartilham seus valores fun-
damentais para poder estabelecer relações 
mais estreitas. Cuidado com a indigestão, 
cuidado com o que você come.

Você não fi cará feliz com sua rotina. Não force 
o problema, basta tirar uma folga das coisas. 
Seria uma boa ideia diminuir o ritmo de vida 
em casa e modifi car as suas prioridades; leve 
suas possibilidades atuais em conta.

Você está vivendo a vida ao máximo. Não 
se preocupe muito com os detalhes! Respire 
mais profundamente e isso vai ajudar você a 
encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo.

Esta é uma boa hora para trabalhar em equipe. 
Colabore sem reservas ou preocupação. Você 
não será capaz de trabalhar em seu próprio ritmo 
e vai precisar compensar isso descansando um 
pouco. Sessões de relaxamento seriam o ideal.
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Líder qui-
lombola
do MT

(Hist. BR)

O mais
antigo co-
nhecido é
o gnômon

Oliver
Evans, en-
genheiro
dos EUA

Ornato que
identifica 

o pajé

(?) house,
local de
acesso à
internet

Coloca em
tempera-
tura muito

baixa

Campos
(?), ex-

presidente
brasileiro

Ente
lendário
similar 

ao cavalo

Pavilhão
do Parque
do Ibira-

puera (SP)
Felina

caçadora
da savana
africana

Gás mais
abundante

no ar
(símbolo)

Poeta, 
em inglês

Criar;
produzir

Desligo o 
interruptor 

de luz

"(?) 
passada!",
expressão 
de espanto

Nativo do
país de

Cristiano
Ronaldo

O segundo
caderno
de certos
jornais

Emissor
de car-

teiras de
motorista

Local para
realização 
de análises

clínicas

Fonte de
lucro do
doleiro

Eric
Clapton,

guitarrista
Movem-se
na água

Situado 
ao sul

Serviço de platafor-
mas como a Netflix

ou o Globo Play
Pintor surrealista

(?) de saúde: são
regulados pela ANS

Físico e suposto rival
de Thomas Edison

Inferior 
da página

Espaço 
de portos

A 19a le-
tra grega
Formação

do balé

Rainha de
"Game of
Thrones"

Ressentido

(?) noturno,
benefício 

trabalhista

Agosto
(abrev.)

Estudioso 
como Emir

Sader

Diz-se de 
mulher que

afugenta
o mal por
meio de
preces

3/lan — oca — tau. 4/dalí — poet. 6/cersei. 11/nikola tesla. 16/teresa de benguela.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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‘Aulas Digitais’
Vistos como ferramentas de 

lazer, trabalho, interação e entre-
tenimento, dispositivos móveis se 
tornaram também grandes aliados 
nos estudos. Nos dias de hoje, 
um professor consegue mi nistrar 
sua aula, aplicar trabalhos e pro-
vas com apenas alguns toques 
no seu smartphone, fazendo com 
que todo o conteúdo seja acom-
panhado pelo aluno.

Na Universidade Paranaense, 
essa inovação na forma de ensinar 
já acontece desde 2016, quando 
a Instituição fez uma parceria com 
o Google e adotou as ferramentas 
de ensino do Google for Education. 
Uma delas é o Classroom (sala de 
aula virtual), na qual o professor, 
utilizando-se de aplicativo, trabalha 
com os alunos no plano virtual.

Durante os primeiros três anos 
de parceria, foram intensificados 
os treinamentos do corpo docente 
das sete unidades da Unipar 
para o uso destas tecnologias. 
As capacitações acontecem por 
meio de palestras, aulas exposi-
tivas e oficinas, com suporte do 
professor Paulo Tomazinho, que é 
doutor em Educação e di retor do 
Comitê de EdTech da Associação 
Brasileira de Star tups. Um dos 
últimos treinamentos formou uma 
equipe de professores.

Último degrau
A professora Carla Zanfrilli já se empenha para chegar ao nível máximo 

do programa do Google, o de Certificado Inovador. “Nunca podemos desistir 
de nossos sonhos”, afirma, agradecendo o apoio que recebeu da Unipar. 

Para o coordenador do Pró-Magíster (Programa Institucional da Valorização 
do Magistério Superior), professor Luiz Roberto Prandi, professores com 

esta disposição e visão fazem a diferença no cotidiano acadêmico: “A Uni-
par caminha, com investimentos significativos, para que todos alcancem 

êxito nesse processo, pois a incorporação de tecnologias de informação e 
comunicação na prática docente contribui significativamente no processo 

de ensino e aprendizagem”.

Depois de passar por avaliação 
de habilidades, eles receberam o 
cer tificado do Google for Educa-
tion. Trata-se de um curso on-line 
realizado pelo site do Google, que 
contém os recursos, o selo e as 
diretrizes do programa de ins-
trutor. Entre os professores que 
participaram, a professora Carla 
Zanfrilli, do curso de Odontologia, 

se destacou. Ela é a única que, 
recentemente, conquistou o Nível 
II, obtendo título de Instrutor Cer-
tificado do Google for Education. 
Com o título, ela passa a capaci-
tar os colaboradores da Unipar, 
com o objetivo de inovar o ensino 
em sala de aula usando as ferra-
mentas do Google.

Para conseguir o cer tificado 
de trainer, a professora teve que 
passar por vários exames de 
desempenho e conhecimento. No 
processo seguinte, seu currículo 
passou por avaliação do Google e 
foi aprovado. “É uma experiência 
enriquecedora poder compartilhar 
tudo o que aprendi capacitando 
os colegas de trabalho”, diz a pro-
fessora, que também é responsá-
vel técnica da Clínica Odontoló-
gica da UBS (Unidade Básica de 
Saúde) da Unipar.

PROFESSORA Carla Zanfrilli com o diretor da Unipar, Cássio Garcia, e Tomazinho: incentivos e esforço 
recompensado

ASSESSORIA
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NOTÍCIAS DA

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

Carlos Henrique Rossato Gomes, conhecido 
como Delegado Caique, veio a Umuarama esta 
semana para compromissos políticos. Depois de 
uma reunião com o prefeito Celso Pozzobom, 
o prefeito de Paranavaí incluiu no roteiro uma 
visita à Unipar. Na Reitoria, ele foi recebido pelo 
diretor da DEGAC (Diretoria Executiva de Gestão 
de Assuntos Comunitários), Cássio Garcia. O 
principal assunto da pauta foi a implantação do 
curso de Medicina em Paranavaí, anseio do líder 
do município. O prefeito Caique está propondo 
uma parceria para a criação do curso lá com a 
Unipar. E saiu esperançoso do encontro, já que 
Garcia acenou a possibilidade de a Unipar fazer 
um estudo para viabilizar o projeto. Isso será feito 
quando for concluído o ciclo avaliativo pelo MEC 
do curso de Medicina da Unipar em Umuarama. 
Caique também visitou espaços de estudos da 
Unipar e os laboratórios do curso de Medina. 
Ele veio com a mulher, Laís Willemann Gomes, 
e do secretário da pasta de Desenvolvimento 
Urbano, arquiteto Darlan Alves. O coordenador 
do Ciape (Centro Integrado de Apoio a Projetos 
Empresariais), Bruno Oliveira, acompanhou os 
convidados, participando das reuniões.

Na Reitoria, o Delegado Caique foi 
recebido pelo diretor Cássio Garcia

Prefeito de Paranavaí 
visita a Unipar 

PARCERIAS PROMISSORAS

PSS em Pérola
A Prefeitura Municipal de Pérola 
abriu inscrições para um Processo 
Seletivo Simplificado com inscri-
ções gratuitas. São nove cargos 
com salários variam de R$ 1.278,86 
a R$ 3.192,14. A contratação é para 
formação de cadastro de reserva, 
com caráter temporário, válido 
por um ano, com possibilidade de 
prorrogação por mais um ano. Há 
vagas são para fonoaudiólogo, 
motorista, professor de artes, 
professor de educação física, 
professor de educação infantil, 
professor de ensino fundamental, 
intérprete de libras, psicólogo e 
técnico em enfermagem. As ins-
crições já estão abertas e podem 
ser realizas até 17 de junho.

Presente na escola
O superintendente da educa-
ção do estado do Paraná, Ralph 
Gomes Alves, estará em Umua-
rama nesta quinta-feira (6), 
para o lançamento do Programa 
Presente na Escola, que tem por 
objetivo acompanhar a frequên-
cia dos estudantes e combater a 
evasão escolar. O evento orga-
nizado pelo Núcleo Regional da 
Educação, acontece no Centro 
Cultural Vera Schubert, às 9h30.

Concurso público
O Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4) publicou, na última 
sexta-feira (31), edital de concurso 
público no Diário Eletrônico da 
Justiça Federal da 4ª Região. O cer-
tame é voltado para o Sul do País. 
As vagas disponíveis, de cadastro 
reserva, são para analista e técnico 
judiciários do próprio TRF-4 e ofi-
cial de justiça na Justiça Federal do 
Rio Grande do Sul (JFRS), de Santa 
Catarina (JFSC) e do Paraná (JFPR). 
As inscrições estarão abertas até às 
14h do dia 26 de junho. As provas 
acontecem no dia 4 de agosto. 
O processo tem validade de dois 
anos, podendo ser prorrogado por 
mais dois. As provas poderão ser 
realizadas em Umuarama.



22 GERAL TRIBUNA HOJE NEWS, 04 DE JUNHO DE 2019

Prefeitura repassa
equipamento para Adefiu

O prefeito Celso Pozzo-
bom e a secretária muni-
cipal de Saúde, Cecília 
Cividini, repassaram nesta 
segunda-feira (3), para a 
Associação dos Deficien-
tes Físicos de Umuarama 
(Adefiu) o equipamento 
de fisioterapia PediaSuit 
adquirido pelo município 
graças a um repasse de 
recursos da Secretaria de 
Saúde do Estado da ordem 
de R$ 40 mil.

O aparelho – que foi 
recebido pela presidente 
da Adefiu, Olga Gonçal-
ves Ber tolino – será 
utilizado pela entidade 
para exames e exercí-
cios com por tadores 
de deficiência física em 
regime de concessão e 
o município fornecerá 

um profissional para o 
acompanhamento. Um 
fisioterapeuta será trei-
nado para utilizar o equipa-
mento e deve estar à dis-
posição a partir de agosto.

Conforme o Conselho 
Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional da 
8ª Região, o método é 
um novo tratamento para 
pessoas com distúrbios 
neurológicos como para-
lisia cerebral, atraso no 
desenvolvimento, lesões 
traumáticas cerebrais, 
autismo e outras con-
dições que afetam as 
funções motoras e cog-
nitivas. O procedimento 
tem como base um pro-
grama de exercícios espe-
cíficos e intensivos que 
estimula o crescimento 

e desenvolvimento da 
criança e do adulto.

O método trabalha a 
eliminação de reflexos 
patológicos e o estabe-
lecimento de padrões de 
movimentos corretos e 
funcionais utilizando diver-
sas ferramentas, como a 
propriocepção dinâmica 
por meio de uma órtese 
chamada Suit – uma roupa 
criada nos anos 70 por 
cientistas russos para uso 
dos astronautas.

“O Suit inclui colete, 
touca, shorts, joelheiras, 

calçados e um sistema 
de elásticos ajustá-
veis, posicionados para 
reproduzir a muscula-
tura, funcionando como 
uma estrutura elástica 
externa. O conjunto pro-
move a melhora da pos-
tura e dos movimentos, 
alinhando o corpo o mais 
próximo do normal, papel 
crucial para a normaliza-
ção do tônus muscular, 
do sistema vestibular e 
de funções sensoriais”, 
expl ica a secretár ia 
Cecília Cividini.

Spider
O Spider (gaiola) é usado para aumentar a capacidade de 

isolar os movimentos desejados e fortalecer os grupos musculares 
responsáveis por esse movimento. A gaiola permite ganho de 

amplitude de movimento, de força muscular e flexibilidade das 
articulações. “Sem dúvida será um grande aliado na recuperação 
física e na qualidade de vida do pessoal atendido pela Adefiu. É 

através de parcerias com esta que conseguimos avançar de forma 
consistente na saúde e em outras áreas importantes da adminis-

tração”, destacou o prefeito Celso Pozzobom.
Acompanharam a entrega, ainda, a diretora da Secreta-

ria de Saúde, Renata Figueiredo, e o secretário municipal de 
Habitação, Amós Westphal, que é um apoiador da Adefiu e 

já presidiu a entidade.

O Suit inclui colete, touca, shorts, joelheiras, calçados e um sistema de elásticos 
ajustáveis, posicionados para reproduzir a musculatura

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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
FUSION TITANIUM ..................................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................................................R$ 116.900,00
HYUNDAI IX35 ........................................... 14/15 ........................PRATA .......................COMPLETO, AUT, COURO ..........................................................................................................R$ 62.900,00
ONIX 1.0 LT ................................................ 15/15 ........................BRANCO ...................COMPLETO ................................................................................................................................R$ 35.900,00
ONIX 1.0 LT ................................................ 18/19 ........................BRANCO ...................COMPLETO ................................................................................................................................R$ 44.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT..................................... 16/17 ........................BRANCO ...................COMPLETO, AUT .......................................................................................................................R$ 54.900,00
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
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 .................... 13/13 ........................PRATA .......................COMPELTO, AUT, COURO ........................................................................................................R$ 104.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 AT .................... 17/18 ........................PRETO .......................COMPLETO, AUT. COURO, 7L ..................................................................................................R$ 174.900,00
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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
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Futebol e teatro nos
64 anos de Umuarama
A Prefeitura de Umuarama prepa-

rou um extenso programa de atra-
ções para a comunidade festejar os 
64 anos de fundação do município. 
Haverá um mês inteiro repleto de ati-
vidades cívicas, artísticas, culturais 
e de lazer para toda a família. A pro-
gramação conta com teatro infantil e 
para adultos, serviços sociais, pales-
tras, eventos esportivos, música, 
dança, feiras de artesanato e de flo-
res, festival de food truck, marchas 
religiosas e cinema na praça, entre 
uma série de atrações na cidade e 
também nos distritos, onde a festa 
começou no sábado, 1º.

Nesta terça-feira, 4, acontece a 
segunda rodada dos Jogos Escola-
res do Paraná – JEPs Bom de Bola, 

fase municipal. As participas de 
futebol de campo acontecem no 
Estádio Municipal Lúcio Pipino, no 
masculino e feminino, das 8h às 
12h e das 13h às 18h, numa rea-
lização da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer e Prefeitura.

Já na quarta-feira, 5, continuam 
os JEPs Bom de Bola e estádio e 
também acontece a 3ª Conferência 
Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa no salão da Assemu – Asso-
ciação dos Servidores Municipais de 
Umuarama, ao lado do Parque de 
Exposições. O evento será aberto às 
8h e se estenderá até as 18h. Das 
10h às 16h será realizada a oficina 
de teatro Cia Stavis-Damaceno, des-
tinada a grupos teatrais da cidade 
e região, e à noite o Teatro do 
Centro Cultura Vera Schuber t 

recebe a peça “Psicose”, ence-
nada pela Cia Stavis- Damaceno.

DISTRITOS
A festa dos 64 anos de Umua-

rama começou com a ‘Prefeitura 
em Movimento’, que visitou os dis-
tritos de Roberto Silveira, a partir 
das 13h do último sábado, 1º, e 
Lovat no domingo, 2. Um grande 
espaço de lazer e serviços foi montado 
para a comunidade se divertir com 
brinquedos e brincadeiras para as 
crianças, tenda do Senac com servi-
ços de beleza, teatro da dengue, tea-
tro “O fantástico carrinho do homem 
que conta história”, de Danilo Furlan, 
Zumba na Praça, apresentações cul-
turais, Cinema na Praça (com o longa 
de animação “Touro Ferdinando”) e 
encerramento com show da dupla 
sertaneja Adrian e Adriel.Caminhada 

Ecológica
A Caminhada Ecológica, que seria 
realizada na manhã do domingo, 2, 
acabou adiada por conta das chu-
vas e a nova data já está marcada: 
será no próximo domingo, 9, com 
início às 7h30 no Lago Aratimbó. Os 
participantes seguirão pela Estrada 
Jaborandi até a estação de captação 
de água da Sanepar, no rio Piava.

Vôlei de Areia
A Smel está com inscrições aber-

tas para a 2ª etapa do Circuito Munici-
pal de Vôlei de Areia 2, que acontecem 
no domingo (9), no Bosque Uirapuru. 
A disputa será nas categorias A 
(nascidos entre 2001 e 2004) e na 

categoria B (nascidos entre 2005 e 
2008). As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas através do telefone 
(44) 98444-7811, com o professor 
Alessandro Dias. O prazo final para 
se inscrever é até sexta-feira (7).
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