
MP vai investigar falta 
de transparência sobre 
salários nas estatais 
do Paraná 
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UMUARAMA

Umuaramense é preso com
quase 300 kg de maconha

Dia de conscientização 
da violência contra 
idoso tem ampla 
programação

PÁGINA

10
Domingo será de Vôlei, 
Copa Amizade e Inter 
Bairros e Afau na 
Copa PR 

PÁGINA

14

Droga era transportada em um carro abordado pela Polícia Rodovia Estadual. O detido, 
que é morador em Umuarama, disse que havia saído da cadeia recentemente. Ele estava 

preso por não pagar pensão alimentícia. Dinheiro que receberia pelo transporte da 
maconha até Campinas – SP, seria usado para pagar a dívida com a Justiça. l Pág. 11

Plano de Mobilidade
Começa a tramitar na segunda-feira (10) na Câmara Municipal, 

o projeto que institui o Plano de Mobilidade Urbana 
de Umuarama. A primeira avaliação será feita pela 

Comissão de Justiça e Redação e terá a participação de 
engenheiros responsáveis que elaboraram o projeto. 

Todos os vereadores e a Diretoria de Trânsito do Município 
foram convocados para acompanhar as explicações que 

acontecem pela manhã. l Pág. 09
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SolSolSol Sol

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobre 
a expectativa de deixar a prisão após um ano 

e dois meses para o regime semiaberto.

Megasena

Dupla sena
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO
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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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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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Umuarama Curitiba

Família feliz é uma família saudável
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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)

“Tornozeleira eletrônica é para 
bandido ou pombo”.

Cheia
17/06 - 05h31

O tema da família interessa a muitas pessoas. Todos nós, de 
algum modo, temos uma base de família. A família sofre as tensões 
e enfrenta as turbulências do mundo, da cultura e do modo de ser 
das pessoas. O meu jeito de ser e de viver repercute na minha 
família. E a minha família repercute no meu jeito de ser. É uma 
pista de duas vias. 

O ambiente da família me ajuda a ser quem sou e aquilo que 
eu sou vai construindo a minha família. Uma pessoa que está bem 
consigo mesma consegue viver e conviver muito melhor. E quem não 
está encontrado consigo mesmo, quem não tem um coração sereno 
e equilibrado, poderá enfrentar mais difi culdades para ter família sau-
dável. Por isso, eu acredito que quando falamos em crise de família, 
necessariamente precisamos falar de crise do ser humano.

O ser humano está em crise. Nossa humanidade, nossa capa-
cidade de conviver, de lidar com confl itos, de ter atitudes de aco-
lhida e de paciência, nossa capacidade de diálogo, de respeito e 
compromisso estão abaladas. Parece que não somos especialistas 
no autoconhecimento. Nós queremos família, mas estamos atra-
palhados no modo de agir e de ser. Por isso, família sempre é 
aprendizagem. Mas onde apreender? Quem nos ensina?

Aprendemos muito com nossas escolhas, que sempre são de 
acertos e erros. Ocorre que aprender só com a vida pode trazer 
mais sofrimento. Muitas coisas poderiam ser evitadas, pela apren-
dizagem que vem através da busca e do conhecimento. 

Por isso, poderíamos perguntar: Quantos casais leram um, dois 
ou três livros sobre relacionamento saudável na família? Quantos 
leem e se formam a respeito de como educar os fi lhos nos tempos 
atuais? Quem busca uma palestra, um retiro, um encontro, cele-
bração ou orientação, que possa abrir a mente e dar mais clareza à 
tarefa de construir família saudável? Quem busca se autoconhecer 
e perceber seus pontos fracos e fortes? Quais são as prioridades de 
nossas buscas? Como formamos o nosso ser, nossa humanidade 
e nossa capacidade de se relacionar? 

O relacionamento saudável, que é uma das coisas mais impor-
tantes da vida, precisa ser aprendido diariamente.   

DIVULGAÇÃO
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Frente adiada
A reunião dos deputados estaduais que integram a 
Frente Parlamentar em Prol de Políticas Públicas para 
o Desenvolvimento do Noroeste do Paraná foi adiada, 
segundo a assessoria do deputado Delegado Fernando, que 
propôs sua realização. A nova data da reunião é terça-feira 
(11). Segundo o delegado, a mudança aconteceu pelo fato 
de a sessão plenária que aconteceria à tarde na quarta-feira 
(5), foi transferida para a manhã, inviabilizando a reunião dos 
deputados que representam a região Noroeste do Paraná.

Estatais sob
investigação

Em respos ta  ao 
Pedido de Providências 
protocolado pelo depu-
tado Requião Filho (MDB), 
o Ministério Público do 
Paraná confirmou esta 
semana que vai investi-
gar a falta de transpa-
rência na divulgação dos 
pagamentos feitos aos 
servidores nas estatais 
paranaenses.

O documento assi-
nado pela Promotora de 
Justiça, Dra. Danielle 
Gonçalves Thomé, afirma 
que será feita apuração 
de eventual descum-
primento das Leis de 
Acesso à Informação e da 
Transparência, a respeito 
da falta divulgação dos 
salários e provimentos 
dos funcionários da UEGA 
Usina Elétrica a Gás de 
Araucária, Copel e Coha-
par, tanto concursados 
como comissionados.

Em março, o deputado 
já havia questionado for-
malmente, via Lei de 
Acesso à Informação, 
a Copel e suas subsi-
diárias, a Cohapar, a 
Sanepar, a Compagás, 
e também os Conse-
lhos destas estatais. 
Nem todas foram res-
pondidas e houve até 
quem informasse que 
não poderia divulgar os 
salários pagos, nem 
detalhes sobre o quadro 
de funcionários.

“O Governo do Paraná 

descumpre Lei da Trans-
parência e a Lei das 
Estatais. Eles foram elei-
tos com o discurso de 
um novo modelo de ges-
tão mais transparente, 
dentro de uma ideia de 
Compliance que não 
está sendo cumprido. 
Tudo muito bonito no 
discurso, mas na prática 
é outra história. A trans-
parência é a arma contra 
a corrupção. E quando 
diz respeito aos gastos 
públicos, isto deve ser 
atendido por todos os 
integrantes da adminis-
tração estadual, seja ela 
direta ou indireta”, criti-
cou Requião Filho.

Na última semana, o 
Procurador do MP junto 
ao Tribunal de Contas, 
Dr. Flávio de Azambuja 
Berti, veio pessoalmente 
ao gabinete do depu-
tado para confirmar que 
também está tomando 
providências para averi-
guar a situação.

Visão positiva
“A situação do Paraná é confortável em relação aos demais 
estados da Federação”, disse o secretário da Fazenda, Renê 
Garcia Júnior, em audiência pública no plenário da Alep, na 
manhã da quarta-feira (5). Apesar da visão positiva, alertou 
que, com a recuperação lenta do cenário econômico 
nacional, “medidas de controle e corte de despesas serão 
necessárias”, levada em consideração a possibilidade de 
recessão no segundo semestre.
Os números dão conta de um incremento de R$ 1 bilhão 
na arrecadação de ICMS em relação ao mesmo período de 
2018, sinalizando 2,5% a mais. Mesmo assim, a receita total 
registrou queda real de 4,86% (não computada a inflação).

Convênio da 
segurança
Os três delegados da 
Polícia Civil, eleitos 
deputados estaduais 
no ano passado, 
apresentaram na 
Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) um 
requerimento conjunto 
em que pedem ao 
Governo Estadual, 
providências para a 
celebração de convênios 
entre a Polícia Civil e 
as Guardas Municipais. 
O requerimento foi 
aprovado por todos os 
deputados.

Agilidade
Os autores do pedido 
alegam que a medida 
dará mais agilidade 
às investigações, 
melhorando os índices 
de elucidação. Os 
deputados Delegados 
Fernando (PSL), Jacovós 
(PR) e Recalcatti (PSD) 
defendem que os 
convênios permitam a 
otimização dos trabalhos 
“através da cooperação 
técnica, material e 
operacional, bem como 
através da cessão de 
servidores municipais 
para atividades 
administrativas”.

Aumento de efetivo
Legalmente, a investigação judiciária é função exclusiva da 
Polícia Civil, sob comando de um delegado. “Considere-se 
ainda que uma parceria entre o Estado e os municípios 
estruturados com Guardas Municipais implicaria, por 
via indireta, no aumento do efetivo disponível para a 
investigação criminal”, anotaram os três deputados 
delegados. No documento, eles citam que a medida está 
legalmente amparada na Lei Federal 13.022, de 2014, 
que prevê a colaboração entre as forças de segurança das 
esferas municipal, estadual e federal.

DALIE FELBERG/ALEP
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Hiroshi e Rangel

Dois prefeitos do Paraná - Hiroshi Kubo 
(Carlópolis) e Marcelo Rangel (Ponta 
Grossa) - estão entre os 14 gestores 
municipais premiados no Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor. Neste ano, 
foram 1.160 projetos que trataram 
melhoria do ambiente de negócios para 
as micro e pequenas empresas, além dos 
microempreendedores. Hiroshi Kubo 
foi premiado na categoria Pequenos 
Negócios no Campo, com o projeto 
“Carlópolis Cooperativo”. Marcelo Rangel 
venceu na categoria Políticas Públicas 
para Desenvolvimento dos Pequenos 
Negócios – Região Sul, por desenvolver a 
“Primeira Sala Digital do Brasil”.  

Rodovia Zilda Arns
Foi sancionado o projeto de lei do 
deputado Diego Garcia (Pode-PR) 
que denomina “Rodovia Zilda Arns 
Neumann” o trecho da BR-369 entre a 
cidade de Bandeirantes, no Paraná, e 
a divisa com São Paulo. Zilda Arns era 
médica pediatra e sanitarista e fundou, 
em 1983, a Pastoral da Criança e em 
2006, foi indicada ao Prêmio Nobel da 
Paz. Zilda morreu em janeiro de 2010, 
em um terremoto que fez mais de 100 
mil vítimas no Haiti.

Polícia Civil + Guarda 
Municipal
Os deputados Delegados Fernando 

(PSL), Delegado Jacovós (PR) e Delegado 
Recalcatti (PSD) pediram ao Governo 
do Estado a cooperação entre a Polícia 
Civil e as guardas municipais. Segundo 
eles, a medida dará mais agilidade às 
investigações, aumentará o efetivo 
disponível e vai melhorar os índices de 
elucidação de casos.

Hospitais universitários
Logo após a cobrança do deputado 
Michele Caputo (PSDB) ao secretário Renê 
Garcia Junior (Fazenda) a respeito do 
contingenciamento das verbas dos hospitais 
universitários, a Secretaria Estadual da 
Saúde anunciou que vai antecipar R$ 17,5 
milhões para custeio dos HU’s de Cascavel, 
Londrina, Maringá e Ponta Grossa. O 
recurso dará um fôlego extra aos hospitais, 
que já ameaçavam suspender cirurgias 
eletivas e outros procedimentos. O estoque 
de materiais, órteses e próteses, utensílios 
médicos e até alguns medicamentos estava 
próximo de acabar.

Fórum de inovação
O Ministério da Agricultura promove 
na terça-feira, 11, em Carambeí, 
o primeiro Fórum Regional de 
Inovação Agropecuária. O evento 
pretende identificar as dificuldades 
e oportunidades para promover a 
melhoria do ambiente de inovação 
na agropecuária.  Cerca de 67% das 
propriedades agrícolas do país usam 
algum tipo de tecnologia, seja na área de 
gestão dos negócios ou nas atividades de 
cultivo e colheita da produção.  

Rota do Rosário
O deputado Cobra Repórter (PSD) 
apresentou projeto de lei para incluir 
a “Rota do Rosário”, tradicional roteiro 
religioso do Norte Pioneiro e Campos 
Gerais, nas regiões turísticas do Paraná. 

A “Rota do Rosário” é composta pelas 
cidades: Arapoti, Bandeirantes, Ibaiti, 
Jacarezinho, Jaguariaíva, Joaquim 
Távora, Piraí do Sul, Ribeirão Claro, 
Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da 
Platina, Siqueira Campos e Tomazina.

Dia dos Namorados
A expectativa do comércio para as vendas 
relacionadas ao Dia dos Namorados, no 
dia 12 de junho, é de alta de 1,9%, na 
comparação com o ano passado. Apesar 
da alta tímida, é o terceiro ano seguido 
de melhora nas vendas. Dados são da 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo.

PL do Saneamento
O Senado aprovou o projeto de 
lei que atualiza o marco legal do 
saneamento no país. O projeto abre 
a possibilidade de a iniciativa privada 
operar os sistemas de água e esgoto 
municipais. Porém, autoriza municípios 
pequenos possam fazer contratos com 
empresas estatais sem licitação, caso a 
concorrência não atraia interessados ou 
não exista viabilidade econômica que 
justifique a privatização.

PTC vai de Zé Boni
O PTC lançou o ex-vereador Zé Boni 
como pré-candidato a prefeito de 
Curitiba. Zé Boni, ano passado como 
candidato a senador, fez 33 mil votos, 
5% dos votos em Curitiba.

Quais critérios?
O deputado Paulo Litro (PSDB) 
apresentou três requerimentos 
ao Governo do Estado em que 
questiona os critérios utilizados 
para as nomeações dos chefes dos 
Núcleos Regionais da Educação. “Se 
foi estabelecido o teste para a escolha 
da nomeação, é preciso que exista um 
critério de avaliação único e aplicado 
em todas as regiões do estado, 
caso contrário passa a impressão 
que a Secretaria da Educação tinha 
preferência por alguém e ajustou 
a escolha de forma discricionária, 
colocando em xeque todo o mérito do 
processo seletivo”, disse Paulo Litro.
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Capitalização 
Um dos pontos polêmicos do 
texto da reforma da Previdência, 
a capitalização - espécie de 
poupança que o trabalhador faz 
para garantir a aposentadoria no 
futuro - enfrenta resistência e 
críticas do presidente da comissão 
especial, deputado Marcelo 
Ramos (PR-AM), e do relator, 
Samuel Moreira (PSDB-SP). O 
Palácio e o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, sustentam que 
o regime previsto na proposta 
possibilitará, entre outros avanços, 
a abertura de vagas no mercado 
de trabalho. Durante encontro 
com entidades sindicais no Rio 
Grande do Sul, Marcelo Ramos 
disse que o modelo proposto 
é “um cheque em branco para 
o Governo e a Câmara não vai 
cometer essa irresponsabilidade”. 

Porém
Já o relator mantém posição de 
que capitalização “não ‘para 
de pé’ só com contribuição do 
trabalhador”.

Farda no cabide
Com a reforma vindoura - 
entrando o Estado ou não 
-, Pernambuco vê-se num 
fenômeno: cresceu o número de 
pedidos de aposentadorias de 
policiais e bombeiros. 

Pijama na mão
Já são 2 mil pedidos de 
aposentadoria só este ano. Há 
déficit de 8 mil homens nas ruas das 
cidades pernambucanas, um dos 
estados mais violentos do Brasil. 

Herança...
O prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas (PSDB), está com uma 
batata quente nas mãos. O 
Ministério Público questiona a 

decisão do ex-prefeito Fernando 
Haddad (PT), que desapropriou 
um terreno às margens da rodovia 
Raposo Tavares para beneficiar um 
projeto do Minha Casa, Minha Vida.

... perigosa
O empreendimento para 26 mil 
imóveis, que não tem laudo de 
impacto da SP Trans, pode virar 
um enorme elefante branco, já que 
depende exclusivamente dessa 
desapropriação para ter acesso 
à rodovia Raposo Tavares. Dois 
sócios do projeto são Victor 
Sandri, apontado pelo MP como 
operador do ex-ministro Guido 
Mantega, e José Rezek, segundo 
maior doador da campanha de 
reeleição de Haddad em 2016.

Sistema $
O ex-senador e empresário Ataídes 
Oliveira tem sido sondado por 
interlocutores da equipe econômica 
do Governo nos últimos dias. Maior 
crítico no Congresso do Sistema S, o 
tucano é cotado para integrar o time 
do ministro Paulo Guedes e tocar o 
plano do Governo que irá cortar os 
recursos das milionárias entidades. 

Memorial
Ataídes pediu ao Ministério Público 
e à Polícia Federal apuração sobre 
eventuais irregularidades na gestão 
do dinheiro destinado ao Sistema 
S. Também publicou um livro, “A 
caixa preta do Sistema S”, no qual 
divulgou os resultados de auditoria 
que identificou “pelo menos dois 
crimes”: falta da publicidade em 
seus atos, conforme exige a lei, e 
arrecadação direta de empresários, 
sem passar pela Receita Federal. 

Tucanetadas 
Numa canetada, o novo presidente 
nacional do PSDB, Bruno Araújo, 
excluiu a prefeita de Caruaru, Raque 

Lyra, e o ex-governador João 
Lyra da indicação para comando 
da legenda em Pernambuco. 
Nomeou a única deputada 
estadual, Alessandra Vieira.

Ciência...
Representantes das instituições 
da área científica percorrem o 
Congresso Nacional e os órgãos 
públicos, como Ministério da 
Ciência e Tecnologia e CGU, para 
tentar reduzir a burocracia 
na atividade de pesquisa. 
Levantamento exclusivo do 
Conselho Nacional das Fundações 
de Apoio às Instituições de 
Ensino Superior e de Pesquisa 
Científica mostra que o Brasil 
desperdiça R$ 9 bilhões por ano 
em função da burocracia. 

... sem entraves
Conforme o Confies, os cientistas 
perdem 35% do tempo de trabalho 
com serviços burocráticos. A entidade 
propôs à CGU, como solução, a 
unificação das rubricas de custeio 
e dispêndios usados em projetos 
de pesquisa, definindo esses gastos 
como investimento, para que 
seja possível dar flexibilidade e 
racionalidade aos controles.

Soro na praça
O Instituto Vital Brasil colocará 
no mercado, em 2020, o soro 
para picadas de abelhas, e um 
selante de fibrina, produzido a 
partir do veneno da cascavel para 
a cicatrização de feridas, que 
estará disponível em 2022 - uma 
parceria Cevap/Unesp.
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O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior determinou redu-
ção nas taxas de juros e atualiza-
ção nas condições de enquadra-
mento dos municípios atendidos 
pelo SFM (Sistema de Financia-
mento aos Municípios). O sistema 
que financia obras de infraestru-
tura, construções e compra de 
máquinas e equipamentos para 
prefeituras terá redução média 
de 15% nas taxas fixas de juros. 
Em algumas situações a queda 
pode chegar a 22,4%.

“As atuais taxas foram defini-
das em um contexto no qual a taxa 
básica de juros da economia era 
mais do que o dobro da atual e a 
economia do País estava crescendo. 
Vamos adequar as condições para 
que as prefeituras possam inves-
tir e promover o desenvolvimento 
local com novas obras de infraes-
trutura para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas”, afirma Rati-
nho Junior, que conhece bem a 
situação, porque foi secretário de 
Desenvolvimento Urbano.

CRITÉRIO
Além da redução de juros, será 

alterado o critério usado para defi-
nir as taxas. Anteriormente, ape-
nas municípios com menor número 

Estado reduz em até 22%
juros para as prefeituras

de habitantes tinham acesso a 
juros menores. No novo modelo 
será considerado também o IPDM - 
Índice Ipardes de Desenvolvimento 
Municipal (base 2015), indicador 
que mede o desempenho dos muni-
cípios considerando as dimensões 
renda, emprego e agropecuária, 
saúde e educação.

Assim, cerca de 80 municípios 
com IPDM baixo ou médio baixo 
(menor do que 0,6) poderão ser 
beneficiados com taxas ainda mais 
acessíveis, afirma o secretário de 
Estado do Desenvolvimento Urbano 
e Obras Públicas, João Carlos 
Ortega. “A intenção é proporcionar 
aos municípios com menos recur-
sos as taxas mais baixas, para não 

pesar no endividamento das pre-
feituras e contribuir de forma mais 
objetiva com o desenvolvimento 
onde é mais necessário. É questão 
de justiça social”, diz ele.

Conforme Ortega, as novas taxas 
valerão para os contratos que serão 
assinados a partir de agora

PRAZO E CARÊNCIA
O diretor de Operações do 

Setor Público da Fomento Paraná, 
Wellington Dalmaz, destaca tam-
bém o aumento do prazo de 
carência para projetos de cunho 
social: “Aumentamos de 12 para 
24 meses o prazo para iniciar o 
pagamento em financiamentos 
para construção de escolas, hos-
pitais e postos de saúde”.
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Governadores criticam
exclusão da reforma

Em car ta conjunta assinada 
nessa quinta-feira (6), 25 governa-
dores saíram em defesa da manu-
tenção de estados e municípios na 
proposta de reforma da Previdência 
que tramita no Congresso. O gover-
nador do Paraná, Ratinho Junior, 
também assina o documento. 

Diante da movimentação de depu-
tados para excluir os governos regio-
nais da proposta apresentada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, eles tentam 
convencer os parlamentares a aprova-
rem uma reforma que também tenha 
validade para servidores estaduais.

O manifesto apenas não traz as 
assinaturas dos governadores da 

Bahia, Rui Costa (PT), e do Mara-
nhão, Flávio Dino (PCdoB).

Na carta, os chefes dos Execu-
tivos estaduais argumentam que 
o regime previdenciário opera em 
déficit, sendo um dos causadores 
da crise fiscal enfrentada pelos 
governos regionais.

Eles citam estudo da IFI (Ins-
tituição Fiscal Independente), do 
Senado, que aponta um rombo 
anual de R$ 100 bilhões nos regi-
mes de aposentadoria e pensão 
dos servidores estaduais.

Uma ala de parlamentares é con-
tra a adesão automática de estados e 
municípios à reforma. Há negociação 

para que cada ente federativo aprove 
posteriormente suas próprias refor-
mas nas assembleias estaduais.

Na avaliação dos governadores, 
essa ideia representaria um obs-
táculo à efetivação das normas e 
poderia produzir regras diferentes 
para cada estado.

Uma versão preliminar da carta, 
de tom mais duro, desagradou 
alguns governadores. O texto era 
um manifesto de “repúdio à reti-
rada de estados” da reforma. Um 
dos que discordaram do conteúdo 
foi o governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado (DEM), que agora assina a 
versão mais branda.

Acordo Mercosul e União Europeia sai em breve
Antes de entrar para as reuniões 

bilaterais entre Brasil e Argentina, o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
afirmou nessa quinta-feira (6) que 

pretende fechar o acordo de livre-co-
mércio entre Mercosul e União Euro-
peia em quatro ou cinco semanas.

As negociações entre os blocos 

já duram mais de 20 anos. Na 
quarta-feira, o ministro da Produ-
ção da Argentina, Dante Sica, tam-
bém afirmou que o acordo está 
muito próximo de ser fechado.

Guedes disse que as reuniões 
de ontem devem aproximar Brasil e 
Argentina e acrescentou que o País 
esteve isolado nos últimos anos.

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que pontos sobre o comér-
cio de vinho e de laticínios entre 
o Mercosul e a União Europeia 
estão entre os pontos que ainda 
faltam ser definidos para que seja 
fechado o acordo de livre-comércio 
entre os dois blocos.

“Estão faltando umas ques-
tões de vinhos e laticínios. Umas 
coisinhas que o Paulo Guedes já 
entrou [no debate]. Realmente, 
nós vamos resolver esta questão 
nas próximas semanas.”

Filho do presidente, o depu-
tado federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-RJ) disse que há expecta-
tiva de essas questões serem 
definidas ainda neste mês em 
Bruxelas, onde haverá mais uma 
rodada de negociações. “Se vai 
ser anunciado em Bruxelas ou no 
G-20, ainda não sei”, afirmou.
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LOVE

Tempos de amores, de emoções e 
revelações profundas: 12 de Junho 
é Dia dos Namorados. O bom é ser 
eternamente enamorado e provar 
isso todos os dias. Para declarar esse 
turbilhão, compre o presente do seu 
amor no comércio de Umuarama, 
que neste sábado (dia 8) vai ficar de 
portas abertas em horário especial 
até as cinco da tarde.

SOLENE

A posse da 22ª Diretoria Executiva 
da Aciu será no dia 18 de junho, 
às 19h30, no salão do Hotel Caiuá. 
Orlando Luiz Santos foi reeleito 
presidente da entidade para o 
próximo triênio, tendo como vices 
José Celso Zolim e Miguel Fuentes 
Romero Neto. Não haverá jantar ou 
coquetel nesta cerimônia, apenas 
a posse oficial dos membros da 
Diretoria Executiva, do Conselho 
Fiscal e Suplente, Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva, 
Conselho do Jovem Empresário e 
Diretorias Setoriais.

MACIÇO

Proprietária e comandante do Roma’s 
Hotel, Carla Regina Moreira Frasquette, 
indicada ao Prêmio Faciap Mulher 
Empreendedora, será a nova presidente 
do Conselho da Mulher Empresária 
e Executiva da Aciu. Ela promete dar 
prosseguimento ao forte trabalho 
realizado sob o comando de Carina 

Previato e suas conselheiras, além de pôr 
em prática um sem par de projetos para o 
fortalecimento do comércio.

PONTA

Hoje em dia interagir com o cliente é 
fundamental para entender e melhorar o 
atendimento. Pensando nisso o Conjove 
(Conselho do Jovem Empresário da Aciu) 
convidou André Luiz Turetta, mestre em 
Tecnologia e Sociedade, para participar da 
7ª edição do e-Coffee Conjove. Ele abordará 
o tema “Experiência do Cliente: Criando 
Valor Para Inovar”, em encontro agendado 
para hoje, às 7h45 com café da manhã.

SOS

Restam poucas vagas para o treinamento 
especial “Suporte Básico de Vida”, que 
será ministrado na Aciu pela super equipe 
do Samu Noroeste. Serão abordadas 
formas de socorro a paradas cardíacas, 
crises convulsivas, desengasgos e formas 
de acionamento do Samu 192, em ação 
do Núcleo de Educação Permanente em 
parceria com a Supera Mentes Brilhantes. 
O convite é dirigido a empresários 
associados à Aciu e seus colaboradores, 
sem custo algum. Dia 11 de junho, às 
19h30, será 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.

PLUS

A Aciu é parceira de Fabiano Zanzin, 
presidente do Instituto Brasileiro de 

Gestão e Liderança (IBGL) no “Time 
Out – Uma Pausa Estratégica na 
Sua Vida”, evento programado para 
acontecer em Umuarama no dia 20 de 
julho no Hotel Caiuá, das 8h30 à 0h. 
Trata-se de importante oportunidade 
de participar de um treinamento 
imersivo que gera alta performance, 
inteligência emocional e transformação 
pessoal e profissional. Associados 
têm R$ 50 de bônus e as inscrições 
podem ser feitas diretamente no site 
www.metodotimeout.com.br. Mais 
informações pelos telefones (43) 
98432-0696 e (43) 99112-5483.

TOP

Maior feira de franquias do Brasil, 
a ABF Franchising acontece em 
São Paulo entre os dias 26 e 29 de 
junho, reunindo mais de 400 marcas 
dos mais diversos segmentos do 
franchising, com mais de 90 horas 
de palestras gratuitas na Arena 
do Conhecimento. Também terá o 
Boulevard de Microfranquias, que 
reunirá mais 40 redes com modelo de 
negócios com investimento até R$ 90 
mil. Para aproveitar este super evento 
o Sebrae organiza uma caravana, 
com saída de Umuarama no dia 27 
de junho, às 20h, com investimento 
de apenas R$ 230 por participante. 
As inscrições devem ser feitas pelo 
telefone 0800-570-0800.

FOCO

Não é uma tarefa fácil, mas a vingança 
deve ser evitada, sempre. Quem nos 
fere – conscientemente ou não – não 
merece reação tão forte e profunda 
como é a vingança: castigo, pena, 
punição, revanche, troco. O Universo 
é perfeito e feito de energias em 
equilíbrio: tudo o que vai, volta. Foque 
sua energia em crescimento pessoal, 
não perca tempo com pequenezas. 
Deus é sempre mais e melhor. A Aciu 
é a Casa do Empresário: venha para 
ficar. Boa semana!
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O Projeto de Lei que institui o 
Plano de Mobilidade Urbana de 
Umuarama será analisado pela 
Comissão de Justiça e Redação 
da Câmara Municipal na próxima 
segunda-feira (10).

A reunião dos membros desta 
comissão acontece pela manhã 
e, durante o resto do dia, outras 
comissões também se reúnem e 
também poderão averiguar os deta-
lhes a respeito do texto enviado 
pelo Poder Executivo.

A proposição chegou ao Legisla-
tivo no dia 24 de maio e foi entre-
gue ao presidente da Câmara, 
vereador Noel do Pão. O projeto de 
número 48/2019, institui o Plano 
de Mobilidade Urbana e pretende 
atender a atual situação estru-
tural do município. por tanto foi 
embasado no crescimento geo-
gráfico e populacional da cidade e 
tem o intuito de tornar o convívio 
social mais eficiente.

O projeto de autoria do Poder 
Executivo já foi analisado em 
audiência pública antes de ser 
enviado ao Poder Legislativo. Na 
mensagem, quando da emissão 
da propositura, o prefeito Celso 
Pozzobom destaca que são per-
ceptíveis alguns transtornos 
no contexto urbano da cidade, 
entre eles cruzamentos críticos, 

Mobilidade Urbana
começa a tramitar

número elevado de veículos, aci-
dentes, pedestres e ciclistas.

O prefeito leva em consideração 
tais parâmetros e destaca que o 
plano apresentado ao Poder Legis-
lativo foi desenvolvido por meio 
de pesquisas técnicas e levanta-
mento de dados de campo, assim 
como um amplo trabalho de cole-
tas de informações mediante par-
ticipação popular.

A elaboração também levou em 
conta as determinações da Lei 

Federal 12.587, que estabelece 
a obrigatoriedade da realização de 
planos de mobilidade urbana em 
municípios que possuam mais de 
20 mil habitantes.

Depois que passar pela aná-
lise das comissões permanente, 
o projeto será encaminhado à tra-
mitação em sessão e enviado para 
ser lido na ordem do dia. Somente 
depois é que será colocado em 
discussão e votação em plenário.

A assessoria da Câmara não 
acredita que haja tempo suficiente 
para que o projeto venha a ser 
discutido publicamente antes do 
recesso parlamentar do ‘meio do 
ano’ mas, se não for enviado à pauta 
em sessão extraordinária, poderá 
ser discutido pelos vereadores nas 
primeiras sessões pós recesso.

Reunião
O vereador Jr Ceranto (PSD), presidente da Comissão de Justiça e Redação convidou 

a engenheira responsável pelo projeto para apresentar os detalhes a todos os vereado-
res, que também foram convocados para acompanhar a reunião na segunda-feira pela 
manhã, bem como a diretora da Umutrans Dianês Piffer. “Notamos que toda a parte 

jurídica e técnica está correta mas, quanto mais pudermos entender sobre os detalhes 
do plano, melhor para que possamos discuti-lo em plenário”, avaliou Ceranto.

VEREADOR Junior Ceranto, presidente da Comissão de Justiça e Redação convidou engenheira para 
apresentar detalhes do projeto aos vereadores

ASSESSORIA
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A 3ª Conferência Muni-
cipal dos Direitos da Pes-
soa Idosa, realizada na 
quarta-feira, 5, no salão 
social da Associação dos 
Ser vidores Municipais 
de Umuarama (Assemu), 
com o tema “Os desa-
fios de envelhecer no 
século XXI e o papel das 
políticas públicas”, abriu 
a programação do Dia 
Mundial de Conscientiza-
ção da Violência Contra a 
Pessoa Idosa.

Uma série de ações 
promovidas pela Secre-
taria de Assistência 
Social, em conjunto com 
o Conselho Municipal 
dos Direitos do Idoso e 
demais parceiros, será 
desenvolvida até o final 
de junho, com rodas de 
conversa, mesas redon-
das e palestras.

A conferência se 
estendeu durante todo o 
dia com a presença de 
lideranças, representan-
tes de entidades ligadas 
ao atendimento e defesa 
dos direitos dos idosos e 
representantes do setor 
público, entre eles o 
presidente do Conselho 
Estadual dos Direitos do 
Idoso, Jorge Nei Neves, 
e da secretária da Assis-
tência Social do município, 
Izamara Amado de Moura.

Nesta sexta-feira, 7, a 
partir das 14h, os agen-
tes comunitários de saúde 
(ACS) do município serão 
reunidos para uma roda de 
conversa sobre as atribui-
ções de cada um no sis-
tema de proteção social 

e fortalecimento de víncu-
los da pessoa idosa com 
a família e a sociedade. 
O encontro conduzido 
pela equipe do CREAS na 
sede do Centro de Refe-
rência Especializado em 
Assistência Social, na 
esquina das ruas Pinguim 
com Anhumai, próximo ao 
Colégio Estadual Vereador 
José Balan. No local tam-
bém funciona o Centro de 
Referência de Atendimento 
à Mulher (CRAM).

PALESTRAS
Na próxima terça-

-feira, 11, às 14h, acon-
tece palestra sobre os 
desafios do processo 
de envelhecimento, com 
a psicóloga Patrícia Fabí 
Oliveira Santos Tridico 
no teatro do Centro Cul-
tural Vera Schubert, para 
todos os servidores e 
colaboradores da rede de 
atendimento do sistema 
de garantia de direitos da 
pessoa idosa.

“O objetivo dessas 
ações é levar tanto nos-
sas equipes quanto a 
comunidade em geral a 
refletir sobre os direitos 
dos idosos, a qualidade 
de vida, proteção e tam-
bém a atenção que eles 
necessitam e merecem. 
Precisamos entender e 
aceitar que um dia todos 
seremos idosos, pois 
esse é um estágio natu-
ral e importante da vida. 
Eles merecem todo nosso 
respeito e carinho e a 
experiência de vida deve 
ser valorizada”, reforçou a 
secretária Izamara Moura.

Dia da Conscientização da 
Violência contra o Idoso
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Umuaramense no tráfico
Um homem morador de Umua-

rama foi detido pela Polícia Rodo-
viária Estadual de Colorado na 
manhã da quinta-feira (6). Ele con-
duzia um veículo carregado com 
uma grande quantidade de maco-
nha. A apreensão aconteceu na 
rodovia PR-317, no trevo de acesso 
ao município de Santo Inácio.

Conforme a PRE de Colorado, 
o veículo Corsa cinza, com placas 
JLQ-0742 de Umuarama, foi abor-
dado durante uma operação de fis-
calização rotineira que acontecia 
ás margens da rodovia. Os patru-
lheiros realizavam a averiguação 
da documentação quando senti-
ram o for te odor de maconha. Ao 
verificaram o porta-malas, encon-
traram o entorpecente.

No Corsa estavam sendo trans-
portados 349 tabletes, que totali-
zaram 252,5 quilos.

O condutor de 24 anos rece-
beu voz de prisão e foi conduzido 
à Delegacia Polícia em Colorado 

Recuperado
 
PMs do 7º Batalhão de Cruzeiro 

do Oeste recuperaram um GM Cruze 
que havia sido furtado em Londrina 
no mês passado. Dois homens foram 
presos e um adolescente apreendido 
durante a ação. A recuperação acon-
teceu durante a tarde da quarta-feira 
(5) depois que o veículo fugiu de uma 
abordagem feita por patrulheiros 
rodoviários na PR-323. O motorista 
do Cruze furou o bloqueio policial e 
adentrou em um canavial.

Na sequência os policias encon-
traram o carro abandonado e, dentro 
dele estava um radiocomunicador. 
Na checagem das placas foi desco-
berto o furto e, nas buscas, o trio fio 
encontrado. Um dos homens presos 
é morador em Cafezal do Sul. Ele 
confessou que o Cruze seria usado 
para o contrabando de cigarros.

(cidade situada a 225 quilôme-
tros de Umuarama).

A PRE divulgou apenas as ini-
ciais do detido (J.L.C.A). Questio-
nado pelos patrulheiros, ele afir-
mou que pegou o veículo per to 
de um posto de combustíveis em 
Umuarama por volta de 1h daquela 
quinta-feira e relatou que receberia 
a quantia de R$ 2 mil para levar 

o carro com o entorpecente até a 
região de Campinas - SP.

O homem preso informou ainda 
que é morador em Umuarama e 
que foi solto da cadeia há poucos 
dias, pois estaria preso por não 
ter pagado pensão alimentícia. O 
dinheiro que ele receberia pelo 
transporte da droga serviria para 
quitar sua dívida com a Justiça.

DROGA apreendia com morador de Umuarama na região de Colorado

DIVULGAÇÃO

Na tarde da quinta-feira (06) uma colisão entre um Pálio e uma Honda Biz, deixou 
uma mulher de 30 anos ferida. O choque aconteceu no cruzamento das avenidas Brasil 
e Flórida. A vítima foi socorrida por Bombeiros e encaminhada ao hospital Uopeccan 

(plantão). Os dois veículos seguiam pela avenida Brasil no mesmo sentido, quando o Pálio 
realizou uma conversão à direita derrubando a motociclista.

JOÁS CAVALCANTE
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Copa Amizade e Inter Bairros

Neste domingo (6) acontecem 
em Umuarama dois campeonatos 
de futebol, a Copa Amizade de 
Futebol Adulto e o Inter Bairros 
Sub-13. Os jogos são organizados 
pela Secretaria de Esporte e Lazer 
de Umuarama (Smel).

Pela Copa Amizade, quatro equi-
pes entram em campo e disputam 
nas categorias, titular e aspirante. 
Os jogos aconteceram simultanea-
mente em dois campos de futebol.

Na Arena Santa Cruz, às14h30, 
Gasparzinho F.C e Lovat disputam 
na categoria aspirante. Em seguida 

Torneio de Vôlei 
no Bosque

No domingo (9), às 13h30 
acontece no Bosque Uirapuru 
em Umuarama a segunda 
etapa do Circuito Municipal 
de Vôlei de Praia. As disputas 
serão dividas nas categorias 
‘A’ (nascidos entre 2001 e 
2004) e categoria ‘B’ (nasci-
dos entre 2005 e 2008). De 
acordo com o professor Ales-
sandro Dias, até o momento 
14 duplas se inscreveram para 
par ticipar do torneiro. “As ins-
crições continuam aber tas 
até hoje (7), as duplas que 
tenham interesse em par ti-
cipar, basta entrar comigo”, 
disse Dias, ressaltando que 
não a custa para par ticipar. 
Interessados em disputar 
entrar em contato pelo tele-
fone: (44) 98444-7811.

às 16h, os dois times voltam a 
campo para competir pela titular. 
Os outros jogos acontecem na 
Arena 3 Placas, com disputa entre 
EC 3 Placas e União Carbonera, às 
14h30 pela categoria aspirante. Às 
16h, os times se enfrentam pela 
categoria titular.

As par tidas do Inter Bairros 
Sub-13 serão realizadas na Arena 
Lovat. Às 9h, Serra dos Dourados 
enfrenta Colégio Bento Jardim 
União. Na sequência, às 10h15, 
os donos da casa, Lovat pega o 
Colégio Global Camisa 10.

UNIÃO Cabonera joga no domingo pela Copa Amizade de Futebol

REPRODUÇÃO

Afau nas quartas
da Copa Paraná

 O Afau de Umuarama entra 
em campo domingo (9), para 
enfrentar a equipe de Cente-
nário do Sul. A par tida será 
válida pela ida das quar tas 
de finais da Copa Paraná de 
Futebol Amador.

Jogando em casa, os umuara-
menses vêm de uma vitória, por 
7 a 0, contra a equipe de Ica-
raíma. “Com a vitória no último 
jogo, conseguimos pontos e fica-
mos em 2º lugar”, disse Jhona-
tan, coordenador do Afau.

A partida está marcada para 
às 16h no Estádio Lúcio Pipino.

Atletas mirins que participam 
do projeto Anjos do Tatame da 
Associação Vida e Solidarie-
dade de Umuarama conquistaram 
medalhas ao participarem da Copa 
Cantu de Jiu Jitsu, em Laranjeiras 
do Sul
Os atletas premiados foram Raiane 
da Silva (12 anos), Lorena 
Lohayne Alves (10 anos), Diego 
Souza Siqueira (15 anos), que 
disputaram na categoria infantil.
Os alunos recebem aula do pro-
fessor Tomeya Sasahara, que está 
à frente da escola de Jiu Jiutsu 
Gracy Barra de Umuarama e do 
projeto Anjos do Tatame.

REPRODUÇÃO
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Seleção disputa
último amistoso

Palmeiras encara o Athletico
Palmeiras e Athletico se enfren-

tam amanhã (8), às 16h30, na 
arena, pela oitava rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

O foco dos treinos do Verdão 
nesta semana foi trabalhar a mar-
cação alta na saída de bola do 
Athletico, um time que, ao contrário 
do Palmeiras, tem por caracterís-
tica dominar a posse de bola na 

tentativa de chegar ao ataque tro-
cando passes.

Em oito rodadas disputadas no 
Campeonato Brasileiro até aqui, a 
equipe treinada por Felipão teve 
mais posse de bola do que o adver-
sário apenas uma vez, justamente 
no único jogo que não venceu, o 
empate fora de casa contra o CSA 
(43% x 57%). Nos demais, mesmo 

como mandante, a bola foi do rival 
na maior parte do tempo.

Já a equipe do técnico Tiago 
Nunes, exatamente ao contrário, 
teve menor posse de bola do que 
o adversário em uma única par-
tida, na derrota para o Flamengo. 
Na rodada passada, empatou em 
posse com o Fluminense, outro 
time que faz questão de ter a bola.

A última par tida preparatória 
da Seleção Brasileira para a Copa 
América será disputada neste 
domingo (9), às 16h, no Estádio 
Beira-Rio, em Porto Alegre. O time 
dirigido por Tite entra em campo 
para enfrentar Honduras.

Com a vitória por 2 a 0, contra 
o Qatar e o corte de Neymar, por 
lesão, abre espaço para um prota-
gonismo maior dos jogadores de 
ataque na seleção brasileira. Um 
deles é Richarlison, que parece 
estar disposto a assumir cada vez 
mais a responsabilidade dentro da 
equipe de Tite. O gol no Mané Gar-
rincha foi o quarto de ex-fluminense 
com a camisa da seleção principal. 
Ele já havia marcado na vitória por 
1 a 0 sobre Camarões, também de 
cabeça, e duas vezes na goleada 
por 5 a 0 sobre El Salvador.

O atacante Éver ton ‘Ceboli-
nha’, que substituiu o Neymar, 
aos 20 minutos de jogo, comen-
tou sua par ticipação no amis-
toso. “A gente nunca espera 
entrar assim. É a primeira vez que 

acontece comigo de entrar assim 
no primeiro tempo. A gente tenta 
controlar a ansiedade, entrar no 
ritmo de jogo, que é bem difícil e 
diferente. O jogo já estava corrido, 
mas procuro dar o meu melhor 
sempre”, afirmou Cebolinha. Con-
tra Honduras, o atacante gremista 

tem chance de ganhar a condição 
de titular no time de Tite.

No domingo, será o sexto con-
fronto entre Brasil e Honduras. O 
histórico de confrontos entre as 
equipes aponta três vitórias do 
Brasil, um empate e uma vitória 
dos hondurenhos.

RICHARLISON agora tem quatro gols e divide a artilharia da seleção neste ciclo com Gabriel Jesus

ADRIANO MACHADO
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para Ofélio. Regina decide que Manuela fi cará 
no porão da mansão até resolver contar tudo 
o que sabe.

*Os resumos da novela ‘Cúmpli-
ces de um Resgate’, como todos os 
outros, estão sujeitos a mudanças 
em função da edição das novelas.

TOPÍSSIMA 
Paulo Roberto tenta convencer Lara a 

vender o Gripo Alencar, mas ela se recusa. 
Gabriela acusa Rafael de tê-la drogado na 
festa. Clementina aconselha Sophia a procu-
rar Antonio. Gabriela procura Jandira e diz que 
quer falar sobre Rafael. Sophia vai até a casa 
de Antonio. Gabriela discute com Jandira. 
Rafael fala com Vitor sobre Gabriela. Enciu-
mada, Beatriz se preocupa com a demora do 
marido. Paulo Roberto se surpreende com a 
ameaça de Taylor. Sophia e Antonio se beijam.

JEZABEL 
Acabe manda prender Micaías. Levi 

pede que Yarin ajude Baltazar com a criança. 
Noam e Micaías se encontram no calabouço e 
se abraçam. Hannibal reúne os soldados para 
procurarem por Chaya por toda parte. Etbaal se 
despede do palácio. Saulo diz à Jezabel que o 
rei pede para ela ir aos aposentos dele a noite, e 
ela diz que não irá. Acabe furioso, vai em direção 
ao aposento de Jezabel. Jezabel seduz Acabe.

que fi nge não conhecer o parceiro. Rael se 
aproxima de Jenifer. Otávio, Beatriz e Linda 
comemoram o noivado de Virgínia e Camilo. O 
médico confi rma a doença de Gilda e Amadeu 
a consola. Maria pede para Britney inspecio-
nar a qualidade dos bolos da fábrica após Zé 
Hélio identifi car um problema. Antero acredita 
que Eusébio pode ser herdeiro de uma for-
tuna. Virgínia chama Fabiana para trabalhar 
com ela. Kim se insinua para Márcio durante 
uma reunião. Josiane incentiva Maria a aceitar 
o convite de Régis para jantar.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Débora descobre que suas roupas foram 

colocadas à venda sem sua permissão e faz 
um escândalo. O Clube MaGaBeLo desconfi a 
que Otto seja o amigo imaginário de Pendleton. 
Durval diz a Afonso que pensa em pedir Claudia 
em casamento. Poliana compra o presente de 
casamento de Arlete e Lindomar. Pendleton vai 
até a escola para pedir a ajuda de Luísa com um 
projeto. Poliana tenta fazer as pazes com João. 
Nancy fi nalmente se encontra com Walter Elias. 
João é levado por Celso.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Otávio fi ca sabendo o que Safi ra fez com 

Rebeca e chama a atenção dela. A mulher 
fi ca irritada. Damião vai até o vilarejo e conta 
toda a verdade sobre Marina e as gêmeas 
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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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As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

gerente da loja. Peixoto prende Cléber. Raíssa 
impede Thiago de vender mais rifas. Cléber 
conta para Marco que trabalha para Thiago. 
Carla devolve o dinheiro de todos que com-
praram as rifas. Bill exige que Thiago faça o 
sorteio das rifas. Rita conta para o defensor 
público que Lara a chantageou. Marco prende 
Thiago, e Carla vai com eles até a delegacia. 
Filipe tenta falar com Rita. Anjinha tem uma 
ideia para Jaqueline conhecer Milena. Daniel 
leva Jaqueline até a casa de César. Madureira 
discute com Carla.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Laila tenta conter os insultos feitos pelo 

rapaz a Missade. Norberto rasga o contrato 
pré-nupcial na frente de Valéria, que fi nge 
surpresa. Sara e Ali marcam a data do casa-
mento. Elias promete se separar de Missade e 
fi car com Helena. A barraquinha Missade sofre 
ataque, e Bruno tenta ajudar. Teresa desiste 
de fi car com Jean-Baptiste. Faruq é aprovado 
no exame e conta para Letícia. Paul convida 
Fauze para vir ao Brasil. Bruno revela o que 
aconteceu com Missade.

A DONA DO PEDAÇO 
Maria apresenta Régis para Josiane, 

Em “Verão 90”, Mercedes manda Vera interrom-
per a transmissão do No Fusca com Manu. Madá 
tem uma visão da noite em que Nicole morreu. 
Quinzão lembra a Mercedes que eles terão que 
pagar uma multa para Álamo. Moana decide 
transmitir no seu programa a entrevista de João 
que foi interrompida pela PopTV. Madá surge no 
programa de Moana afi rmando que João falou a 
verdade. João recebe apoio dos fãs. Larissa diz a 
Candé que ele precisa arrumar um trabalho. Janaína 
fi ca emocionada com a reação de apoio do público 
a João. Galdino se disfarça de Madame Adelaide, 
uma vidente paraguaia, e Álamo fi ca impressionado. 
João avisa a Manu que eles receberam um convite 
para trabalhar na Globo. Dandara flagra Vanessa 
e Quinzinho juntos. 

Dandara flagra 
Vanessa e 
Quinzinho juntos
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Você está no centro do palco e não terá 
problemas para persuadir os outros a tra-
balharem com você. Evite discussões tem-
pestuosas, que sugam sua energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

Você tem um senso de humor determinado 
e não será intimidado por ninguém. Você 
corre risco de parecer demasiado egocên-
trico. Você precisa relaxar e diminuir o ritmo 
de suas ideias.

O bom humor faz com que você seja simpático 
com as pessoas ao seu redor. Você sabe como 
propagar essa simpatia. Você vai estar em sua 
melhor forma. Não tente resolver todos os desa-
fi os de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

O início do sucesso acenderá seu espírito, mas 
não vá tão rápido! Você estará em sua melhor 
forma o dia todo, mas você deve dormir um 
pocuco para recuperar o sono atrasado - se 
sentir cansado não é sinal de fraqueza.

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.

Menos pressa e mais refl exão lhe permitirá 
tirar o máximo proveito deste dia. Se conseguir 
superar o cansaço da rotina sem comer doces, 
você vai evitar o pior.

Seu bom senso o está guiando na direção 
certa. Alguns chamam isso de sorte, seja 
racional. Descarte certos hábitos que não estão 
ajudando você. Seria uma boa ideia rever seus 
hábitos alimentares.

O excesso de confi ança atrasa o seu progresso. 
Seja discreto sobre seus planos antes de embar-
car neles. Seu otimismo está claramente melho-
rando e você se sente forte para lidar com tarefas 
difíceis. Planeje a sua ação em longo prazo.

Você achará mais fácil lidar com os obstáculos 
e saberá, em especial, como evitar os outros. 
Você está colocando toda a sua energia em 
ação construtiva. Pense em relaxar sua mente 
para manter o equilíbrio.

Você saberá como transformar as circunstân-
cias incomuns com as quais vai se deparar. O 
dia em que você for capaz de mover monta-
nhas ainda não chegou, portanto modere suas 
ações e não se compare com os outros!

Não hesite em dar a sua opinião. Você vai 
ser realista, como sempre. Você está invo-
luntariamente pressionando demais. Você 
precisa de muito exercício e descanso, por 
isso pratique um esporte.

Superar sua impaciência e controlar seu entu-
siasmo ardente será o seu desafi o de hoje. 
Vá mais devagar. É absolutamente necessário 
para se livrar do estresse que você construiu. 
Dê-se um tempo para relaxar de verdade.
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HID

ELETRONICO

IRRUANDA

TROLEFPD

CONSTANTINO

RÃLUAOR

VOOSLAVE

IRTROMBOS

LALAUID

ALTOFALANTE

ACFALOS

LEAACELGA

ORDEMCAN

BIOMETRIAG

ORNIROU

ESTALAGMITE

"Language",
em HTML

Palco do
genocídio
étnico dos

tutsis
(?) e branco:

os votos
não conta-
bilizados

(?) 
Hamburgo,

cidade
gaúcha

Nota do
Redator
(abrev.)

"Guia" do
corte de
cabelo
(Astrol.)

Agência que
sucedeu o
SNI (sigla)

Animal
como o
flamingo
(Zool.)

Criminoso
que rouba
ou furta
(pop.) 

Veste do
cidadão
romano
(Ant.)

Equipamento
essencial 

em festivais
de música

A tempera-
tura ideal
do banho
do bebê

Oscar
Schmidt,
cestinha
olímpico

Hortaliça
rica em
niacina

"Consumi-
dor", em

IPC (Econ.)

Ondas
Tropicais
(sigla)

Formação
do piso de
grutas e
cavernas

Forma da
régua de
desenho
técnico

"(?) Dê
Motivo",

sucesso de
Tim Maia

Irritou;
enervou

Baralho
místico

(?) John-
son, ator

Equipe, em
inglês

Palco de ma-
nifestações

Lago, em
francês

Tempero muito
utilizado em pratos

com carne 
de cordeiro

Imperador 
romano que
legalizou o 

Cristia-
nismo 

Costumam
ser cance-
lados em
casos de 
tempesta-
de e forte
neblina

Tecnologia
utilizada

na autenti-
cação de
eleitores

(?) Thomp-
son, atriz 

Grito 
do juiz

durante o 
julgamento

(Dir.)

(?) glacial: forma
vales e fiordes (Geog.)

Brasileiro cuja data de nascimento
motivou a criação do Dia Nacional

da Música
Clássica

Processo 
(?): permite
a advoga-

dos  
consultar o 
movimento

da ação
judicial

Imaginário Acordo
que aboliu fronteiras

alfandegárias entre os
EUA, Canadá e México

Contribuin-
tes de he-
mocentros

Registra
marcas e
patentes

no Brasil (sigla)

Coágulos 
(?) de car-
ros: serviço
de hotéis

Letra
inicial dos
produtos
da Apple
Vagonete
usado em
estradas
de ferro

Palmeira
de semen-
te oleosa

3/eri — lac. 5/nafta — staff. 6/acelga — ruanda.
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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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Identificado homem morto
em acidente na PR-580

O homem que morreu depois 
que se envolveu num acidente na 
noite de quarta-feira foi identificado 
oficialmente às 9h da quinta-feira 
(6) no Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama. Trata-se de Antônio 
Gomes dos Santos Sobrinho, 56, 
morador de Maria Helena e conhe-
cido como ‘Toninho da Bicicletaria’. 
O acidente aconteceu na rodovia 
PR-580, entre Umuarama e Serra 
dos Dourados e envolveu três veí-
culos, por volta da 20h. A vítima 
fatal conduzia o Gol em direção a 
Umuarama, no mesmo sentido em 
que seguia uma Toyota Hilux. Um 
Golf, com placas de Umuarama, 
seguia no sentido contrário.

De acordo com a Polícia Rodo-
viária de Cruzeiro do Oeste, Antônio 
tentou ultrapassar a caminhonete e 
colidiu de frente com o Golf, vindo a 
capotar e batendo na frente da Hilux.

Com o choque, ficou preso às 
ferragens e morreu ainda no local. 

Coveiro agredido

 Um coveiro que trabalha no 
cemitério de Moreira Sales e 
mora em uma casa anexa ao 
campo santo foi agredido por um 
usuário de drogas, depois que o 
autor do crime invadiu o local.

A vítima chamou a polícia e 
relatou que estava perto de casa 
quando foi surpreendido por um 
rapaz magro e alto. O criminoso 
começou a agredi-lo com chutes 
e socos na região do peito, vindo 
a derrubá-lo, causando lesões. 
O autor fugiu em seguida, mas 
foi identificado como sendo um 
usuário de entorpecentes. Nou-
tra ocasião o agressor já havia 
entrado e realizado um furto em 
sua residência. O coveiro disse, 
no entanto, desconhecer os moti-
vos da agressão. O rapaz não foi 
encontrado pela equipe da PM.

A condutora do Golf e a passageira 
(filha de 7 anos), sofreram ferimen-
tos leves e foram levadas ao hos-
pital Norospar. Já as ocupantes da 
Hilux não ficaram feridas.

Corpo de Bombeiros e Samu 
foram ao local prestar atendi-
mento às vítimas. O corpo de 
Antônio foi recolhido e encami-
nhado ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama.

Após o acidente, a pista ficou 
totalmente interditada nos dois 
sentidos para que as equipes 
pudessem retirar o corpo do 
homem do Gol.

Antônio Gomes dos Santos 
Sobrinho morava em Maria Helena 
e deixou cinco filhos, sendo os 
menores com quatro e dez anos. 
A ex-esposa, Kelly Cristina, relatou 
que o filho de dez anos teve que 
ser hospitalizado em estado de 
choque ao receber a notícia sobre 
a morte do pai.

‘TONINHO da Bicicletaria’ morador em Maria Helena morreu no local

ALEX MIRANDA
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Encontro científico   O 
curso de Medicina 
Veterinária, Unidade de 
Umuarama, realizou com 
expressiva participação 
a terceira edição de 
sua Confraternização 
Científica de Medicina 
Veterinária (Concivet). 
No evento foram 
abordados diversos 
assuntos da atualidade, 
relacionados ao universo 
da área. O evento 
reuniu acadêmicos 
e professores, que 
expuseram vários estudos 
científicos. A série de 
palestras foi aberta com 
o tema ‘Biorremediação 
de micronutrientes’. 
Perícia veterinária. 
Depois, acadêmicos 
que participam de 
projetos de iniciação 
científica apresentaram 
seus trabalhos. Um 
dos apresentados foi 
‘Curcumina e suas 
propriedades’.

Metodologias ativas   O 
curso de Sistemas de 
Informação da Unidade 
de Paranavaí está 
investindo cada vez 
mais nas metodologias 
ativas de aprendizagem. 
Exemplo disso foi o 
Workshop de Informática. 
O evento reuniu egressos 
que apresentaram seus 
TCCs, que mais tarde 
foram utilizados como 
objeto de estudo para 
fundamentação dos 
debates realizados 
posteriormente, no 
qual participaram os 

estudantes de todas as 
series. As metodologias 
ativas propõem desafios 
a serem superados 
pelos graduandos, 
possibilitando traze-
los para o centro da 
discussão, sendo eles 
os responsáveis pela 
construção do seu 
conhecimento. 

Gestão de RH   Os alunos 
do MBA em Gestão 
Estratégica de Recursos 
Humanos da Unidade 
de Francisco Beltrão 
participaram de uma 
dinâmica de grupo, que 
teve como finalidade 
identificar competências 
comportamentais. A 
atividade é umas das 
técnicas de seleção 
por competências, 
juntamente com 
a entrevista 
comportamental, jogos 
e prova situacional. O 
trabalho dos alunos era 
construir a maquete de 
um castelo com tempo 
cronometrado e com 
materiais específicos. 
Para o desenvolvimento 
da tarefa, os alunos 
foram divididos em dois 
grupos (duas empresas), 
cada qual com três postos 
de trabalho. Cada posto 
de trabalho da empresa 
ficou responsável por 
uma parte do castelo: 
a base, o meio e as 
torres. Foram avaliados 
espírito de equipe, 
comunicação interna, 
liderança, organização e 
administração do tempo. 

NOTÍCIAS DA

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

O clube Pelicano organiza entre os 
dias 5 a 7 de julho o encontro para-
naense de aeromodelismo, que terá 
arrecadação de ração para a Socie-
dade De Amparo Animais de Umua-
rama (Saau). Para os pilotos a inscri-
ção custa R$ 50. Já para quem quer 
prestigiar o evento basta levar um 
quilo de ração. Esta é a primeira vez 
que o encontro acontece em Umua-
rama e já estão confirmados pilotos 
de Londrina, Maringá, Curitiba e 
também do Estado de São Paulo, 
incluindo o campeão brasileiro de 
aeromodelismo Fabio Borges, de 
Franca. O encontro será no clube 
Pelicano, localizado na saída para 
Maria Helena, na PR-482, perto do 
aterro sanitário municipal.

Vagas
A Agência do Trabalhador de Umua-
rama finaliza a semana ofertando 
mais de 100 vagas de emprego. Algu-
mas das vagas disponíveis são para 
auxiliar de cozinha, costureiras de 
máquina reta e industrial, fiscal de 
caixa, professor de inglês, técnico de 
enfermagem e técnico de obras. Vale 
ressaltar que as vagas estão sujeitas 
a alteração a qualquer momento. Os 
candidatos interessados nas vagas 
devem comparecer ao posto por-
tando documentos básicos, como 
RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

Bolsas gratuitas
O Centro de Educação Infantil do 
Sesc Umuarama está com inscrições 
abertas para pedidos de bolsas de 
estudos por meio do Programa de 
Bolsas Gratuitas, que consiste na 
oferta de educação básica às pessoas 
de baixa renda, trabalhadores do 
comércio ou seus dependentes. Para 
solicitar e concorrer às bolsas, os 
interessados devem ter uma renda 
salarial bruta de até três salários 
mínimos (R$ 2.994,00). As vagas são 
direcionadas a crianças de 3 a 5 anos 
no período da manhã e tarde, e as 
inscrições seguem até o próximo dia 
21 de junho. As inscrições devem ser 
feitas na sede do Sesc Umuarama.
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Prefeitura leva reperfilamento a 
todas as ruas do Jardim Imperial

A Prefeitura de Umuarama está 
realizando reperfilamento asfáltico 
no Jardim Imperial, para recuperar 
as condições do pavimento. Nos 
próximos dias serão aplicadas 
mais de 800 toneladas de massa 
asfáltica quente em cerca de 11,5 
mil m² de área, atendendo todas 
as ruas do bairro.

O secretário municipal de Obras, 
Planejamento Urbano e Projetos Téc-
nicos, Isamu Oshima, informou que 
desde o início da gestão as equipes 

765 mil m² de asfalto
Foram cerca de 50 km de recapeamento e pavimentação de novos trechos, 

mais 40 km recuperados com micropavimentação (parceria com o Cindepar) e 12 
km de reperfilamento asfáltico, executado com equipes da Prefeitura, totali-

zando 765 mil m² de asfalto renovado. “Esse volume aumenta a cada dia, porque 
as obras. O objetivo é melhorar as condições de tráfego em toda a cidade, graças 
ao equilíbrio financeiro e à capacidade de investimento recuperada pelo municí-

pio, nos últimos anos”, completou Pozzobom.
O reperfilamento no Imperial tem entre 2 e 2,5 cm de espessura, com dura-

bilidade prevista de 5 a 6 anos no mínimo. A previsão de conclusão é de uma 
semana, com o início do trabalho na última terça-feira, 4.

vêm realizando manutenção no bairro, 
porém devido à deterioração do 
asfalto, o tapa-buraco já não resolvia 
mais o problema, gerando reclama-
ções dos usuários e moradores.

“Desde que foi construído, esse 
asfalto se deteriorou rapidamente 
e nunca recebeu recape. Levamos 
a situação ao prefeito Celso Poz-
zobom e ele determinou o reper-
filamento, como vem sendo feito 
em diversos bairros da cidade”, 
afirmou o secretário.

Pozzobom disse que, conforme 
planejado, o reperfilamento será 
estendido a diversos bairros da 
cidade, eliminando a manutenção 
com tapa-buraco. “Não é possível 
fazer todo o serviço de uma só vez, 
mas na medida do possível estamos 
ampliando o raio de ação com obras 
que vão garantir boas condições 
por longa duração, como agora, no 
Imperial 1, 2 e 3, e também com 
a micropavimentação e o recapea-
mento asfáltico, nas vias mais movi-
mentadas”, acrescentou o prefeito.

BALANÇO
Recentemente o setor de Obras 

da Prefeitura apresentou um balanço 
da pavimentação e recape em exe-
cução na cidade. O responsável pela 
área, Valdivino Manoel de Oliveira, 
o Gerevine, informou que em 28 
meses a atual gestão aplicou R$ 
16,5 milhões na malha asfáltica 
urbana de Umuarama, com 102 km 
atendidos com serviços.

FORAM realizadas manutenções no bairro, porém devido à deterioração do asfalto, o tapa-buraco já não resolvia mais o problema

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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ECOSPORT 2.0 XLS AT ............................... 10/11 ........................PRETO .......................COMPLETO ......................................................................................................................... R$ 32.900,00
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
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$ 39.900,00
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
VOYAGE 1.0 COMFORTLINE ....................... 14/15 ........................BRANCO ...................COMPLETO ......................................................................................................................... R$ 36.900,00
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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

danieloliveiraleiloes.com.br 
(44) 99874-0545

INSTS. P/ FRIGORÍFICO 14.013M² A.T., 
c/ benfs. 1.270m² a.c., Pq. Industrial. 

Inicial R$ 279.471,00
 

LEILÃO DE IMÓVEIS EM 
PALOTINA/PR - Dias 10 e 24/06

CHÁCARA 1.600M² (PARTE IDEAL), 
St. Sul. Inicial R$ 126.512,00

EDIFIC. COML/RES. 80M², 85m² a.t. 
(partes ideais), Jd. Vô Konrad 2. 

Inicial R$ 46.375,00

OS BENS PODEM SER PARCELADOS!!
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