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Prefeitura vai licitar galerias
e pavimentação para Lovat

A Prefeitura de Umuarama está implantando galerias pluviais no distrito de Lovat e 
em breve iniciará processo licitatório para pavimentação asfáltica de trechos de qua-
tro ruas. O local recebe grande volume de água em épocas de chuva for te, causando 

transtornos a moradores de algumas propriedades. As obras atenderão uma região do 
distrito que é constantemente atingida pelas enxurradas, por conta do desnível e da 

falta de investimentos em infraestrutura, ao longo de décadas.

Afsu goleia Matelândia 
e se prepara para 
encarar o ‘pedreira’ 
Cascavel Futsal 
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‘Poder Paralelo’
A Polícia Civil deflagrou a ação, resultado de investigações 

de um assassinato praticado em fevereiro deste ano. Foram 
presas oito pessoas ligadas ao PCC. Uma delas é a esposa do 
homem morto. Ela contratou envolvidos com a facção para 

matar o marido, após descobrir que ele havia estuprado a filha.
l Págs. 12e13
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 Líder do Governo 
na Assembleia 
Legislativa, 

deputado Hussein 
Bakri (PSD), que 
afirmou que tem 

se mostrado aberto ao diálogo 
com o Fórum das Entidades 
Sindicais do Paraná desde o 
início do atual mandato. No 

entanto, encerrará as conver-
sas de se houver deflagração 
de greve nesta terça-feira (25) 

por parte dos servidores. 
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

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

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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NubladoNubladoNublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)Cheia
16/07 - 18h39

Que imagem eu tenho de Deus?

Nublado

“A greve é o último instru-
mento que você usa. Não 

estamos com salários 
atrasados nem nada. O 

Governo ficou de fazer uma 
proposta até o fim do mês, e 
não está em pauta só o rea-

juste. Agora, se houver greve, 
zera toda a conversa, claro”

Nublado Nublado

Padre Ezequiel Dal Pozzo

Nublado

Que imagem você tem de Deus? É um Deus que ama ou que pune 
e castiga; é um Deus que dá liberdade ou um Deus arbitrário que tira 
nossa liberdade e decide o que acontece com nossa vida? Normalmente, 
as nossas imagens de Deus são moldadas pelas experiências de nossa 
infância. Elas são misturadas por muitas situações em que nós vamos 
vivendo em nossa casa, em nossos ambientes, na relação com as pessoas, 
com os pais, com os amigos. Nisso podemos encontrar na nossa relação 
com Deus, bloqueios que tivemos na nossa história de vida. É importante 
perceber isso para limpar a nossa relação com Deus, de sombras e trau-
mas que vivemos em nossas experiências. 

Não basta retomar as imagens de Deus que nós encontramos na 
bíblia, porque ali também nós vamos ver as imagens da bíblia a partir 
dos óculos da nossa vida e isso vai falsifi car e poluir a imagem do Deus 
verdadeiro. Quem é duro demais consigo mesmo, por exemplo, também 
projetará em Deus essa dureza. Quem não se perdoa, terá difi culdades de 
ver Deus como perdão; quem julga muito, verá Deus como um justiceiro 
arbitrário; quem não concede nada a si mesmo, verá Deus assim, como 
alguém que não lhe favorece a vida; quem foi muito mimado pelos pais, 
vai ver a Deus como alguém que lhe tira todas as difi culdades e usará a 
Deus a serviço próprio, como usou seus pais. 

A poluição maior para a imagem de Deus acontece pela ideologia. Por 
exemplo, quando não tenho coragem e persistência para enfrentar os proble-
mas da vida, chamo isso de cruz. E mais: digo que é Deus que me deu essa 
cruz. Essa é uma grande mentira e uma falsifi cação da vida e de Deus. Ao 
invés de perceber que os confl itos precisam ser enfrentados por mim, atribuo 
a Deus algo que ele não fez. Por isso, algumas ideias religiosas que alimenta-
mos, podem mais destruir do que construir. Ao invés de enfrentar a vida com 
honestidade, a pessoa diz: “Deus me deu essa cruz e preciso carregá-la em 
nome de Jesus”. De uma ideia aparentemente piedosa, quando refl etida, passa 
a ser uma blasfêmia e uma mentira, pois Deus nunca deu e não dá cruzes 
para ninguém.  E muitos pregadores da Bíblia a reforçam. 

Essa forma de ver me impedira de encarar o verdadeiro problema, que 
eu preciso encarar, e não pensar em estar cumprindo a vontade de Deus, 
carregando a cruz que Ele me deu. A imagem de Deus precisa, portanto, 
ser purifi cada por Jesus, que nos mostrou a misericórdia, o amor do Pai. 
E o amor não deixa ninguém mole demais com a vida e nem rígido, duro 
consigo e com os outros. O amor dá a justa medida a vida, por isso, Deus 
só sabe, só quer e só pode amar.
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Contratação
Em segunda discussão na Câmara de Vereadores em 
Umuarama o projeto que amplia o número de vagas de 
cargos públicos foi apresentado nesta segunda-feira (24) 
em sessão ordinária. A intenção do poder Executivo, autor 
da proposição, é criar subsídios legais para a abertura de 
concurso público que prevê a contratação de 20 agentes 
de autoridade de trânsito que atuarão também no 
controle do Estacionamento Rotativo.

Rainha da 
Inglaterra
O presidente Jair Bolso-

naro disse hoje (22) que o 
Poder Legislativo tem cada 
vez mais “superpoderes” e 
que quer transformá-lo em 
“rainha da Inglaterra”, que 
reina mas não governa.

“Querem me deixar 
como rainha da Inglaterra? 
Este é o caminho certo?”, 
questionou. Bolsonaro con-
versou com a imprensa 
na manhã do sábado, 
22, no Palácio do Pla-
nalto, em Brasília, onde 
fez exames de rotina em 
um posto médico, antes 
de viagem para o Japão 
na próxima semana.

O presidente fez o 
comentário ao dizer 
que foi informado que a 
Câmara dos Deputados 
aprovou projeto de lei 
que torna a indicação de 
integrantes de agências 
reguladoras privativa do 
Parlamento. “Se isso aí 
se transformar em lei, 
todas as agências serão 
indicadas por parlamen-
tares. Imagina qual o 
critério que vão adotar. 
Acho que eu não preciso 
complementar”, afirmou.

Sobre a viagem para 
o Japão, onde ocorrerá 
a reunião do G20, Bol-
sonaro disse que esta-
rão presentes “vários 
líderes mundiais”, que 
querem fazer reuniões 
bilaterais. Ele disse que, 
junto com o presidente 
da Argentina, Mauricio 
Macri, tentará um encon-
tro com o presidente dos 
Estados Unidos, Donald 

Trump. No último dia 19, 
Bolsonaro adiantou que 
terá reunião privada com 
o primeiro-ministro japo-
nês, Shinzo Abe.

REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA

Sobre a reforma da Pre-
vidência, Bolsonaro disse 
que os investidores espe-
ram pela aprovação para 
a volta da confiança. “Nas 
minhas andanças pelo 
mundo, parece que a pala-
vra mágica passou a ser 
reforma da Previdência. 
Muita gente quer investir 
aqui. Gente de dentro do 
Brasil também”.

“Se a reforma sair, nós 
voltamos a ter confiança, e 
os investimentos virão. E aí, 
atrás disso, vem emprego. 
O pessoal cobra de mim, 
mas quem emprega não 
sou eu. Eu emprego em 
cargo de comissão e 
quando faço concurso. E 
o ministro da Economia 
Paulo Guedes decidiu 
basicamente que poucas 
áreas terão concurso por 
que não tem como pagar 
mais”, afirmou.

REELEIÇÃO
Bolsonaro disse ainda 

que, se for feita uma “boa 
reforma política”, aceita-
ria acabar com a reelei-
ção para presidente. Mas, 
sem essa reforma, Bol-
sonaro admitiu que pode 
concorrer à reeleição. “Se, 
em 2022, eu estiver razoa-
velmente bem, eu venho. 
Caso contrário, estou fora. 
Não existe bom governo 
com má economia”.

Justificativa
A intenção dos vereadores é melhorar a qualidade de 
vida do cidadão que adquirir o terreno e inibir pedidos 
excessivos para a Prefeitura. Os parlamentares destacam 
a importância da fiscalização feita pelos vereadores para 
que denunciem possíveis irregularidades na abertura 
de novos loteamentos, evitando problemas maiores no 
futuro. “Além disso, apesar da mudança ser propícia a 
elevação do preço dos terrenos, irá valorizar o local e os 
moradores terão menos incômodo”.

Fossas proibidas
Em primeira discussão, deu entrada na Pauta da Ordem 
do Dia, a proposição dos vereadores maria Ornelas, 
Newton Soares, Ronaldo Cruz, Marcelo Nelli, Junior 
Ceranto e Noel do Pão, que dispõe sobre o sistema de 
coleta de esgoto em novos loteamentos lançados em 
Umuarama. A finalidade é disciplinar o uso de sistema, 
proibindo a instalação de fossas sépticas, absorvente; 
sumidouro; seca; e de pedra.
As exigências serão apresentadas aos interessados em 
realizar parcelamento do solo, mediante loteamento

Polícia 
administrativa
Entre as atribuições 
do cargo, está a 
função de garantir 
o interesse coletivo 
exercendo o poder de 
polícia administrativa, 
executando atividades de 
orientação, fiscalização 
e vistoria, emitindo 
notificações, lavrando 
autos de infração, 
promovendo embargos, 
interdições, apreendendo 
materiais e equipamentos 
irregulares.

Cumprir a Lei
Os contratados poderão, 
seguindo consta no texto, até 
demolir obras irregulares ou 
com riscos de desabamento, 
aplicando medidas 
administrativas de retenção 
e remoção. Também deverão 
garantir o cumprimento do 
que determina a legislação 
nas áreas de serviços 
públicos, meio ambiente, 
ordenamento da ocupação 
e do uso do solo e controle 
do trânsito e transporte, 
realizando blitz e operações 
especiais.
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Recorde

Com mais de 11,5 mil visitantes, 
o movimento turístico da Itaipu 
Binacional durante o feriado 
prolongado de Corpus Christi foi o 
maior deste período e o segundo 
melhor resultado do ano, atrás 
somente do Carnaval, quando 15,9 mil 
pessoas visitaram a usina. O resultado 
de agora aproxima ainda mais Itaipu 
de um novo recorde histórico anual de 
visitação. Nos cinco primeiros meses de 
2019, Itaipu recebeu 263.409 turistas, 
diante dos 244.443 visitantes em 2018. 
Ao longo do ano passado, a binacional 
recebeu 1.024.549 pessoas, todas as 
modalidades de visitação e nas duas 
margens (brasileira e paraguaia).

Recorde II
O Parque Nacional do Iguaçu também 
bateu recorde de visitação no feriado. 
Foram 31.572 visitantes - 85% superior 
ao registrado na mesma data, em 2018. 
Superou também a visitação de 2017 
(25.639) e de 2016 (18.283). Até agora, 
a visitação está sendo recorde também 
nesse primeiro semestre. De 1º de 
janeiro até o dia 23 de junho, passaram 
pelas Cataratas, 881.470 turistas, 
quase 50 mil a mais do que no mesmo 
período de 2018 (832.976 visitantes).

Casa de Custódia
O deputado Ademar Traiano (PSDB) 
acompanhou o encontro do prefeito 
Berto Silva (PSC) com o governador 

Ratinho Junior (PSD) em que foi garantida 
a construção de uma Casa de Custódia em 
Laranjeiras do Sul no valor de R$ 15 milhões. 
“Essa histórica conquista deve desencadear 
outras tantas, como a implantação de 
uma Vara de Execução Penal no Fórum da 
nossa Cmarca, a instalação da Companhia 
Independente da Polícia Militar, entre 
outras”, disse Berto Silva.

Antecipação do 13º
O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo 
Rangel, vai antecipar para julho, o 
pagamento da primeira parcela do 13º 
salário aos 8,3 mil servidores, totalizando 
a soma de R$ 12 milhões. “O pagamento 
antecipado será possível devido a 
valores provisionados desde janeiro, 
especificamente para este fim, juntamente 
com economia realizada no orçamento da 
Câmara de Vereadores. Estamos propondo 
uma reposição de 4,95% a partir de 1º de 
outubro de 2019, além da liberação da 
primeira parcela do 13º salário na primeira 
quinzena de julho”, disse Rangel.

Desafio de sommeliers
Curitiba vai sediar na sexta-feira, 28, o 
1º Desafio Paranaense de Sommeliers. 
Promovido pelo Centro Europeu, principal 
escola de gastronomia do Brasil, o 
desafio contará com a participação de 
20 sommeliers de diversas cidades do 
Paraná, além de reunir as principais 
marcas do mercado nacional.

Ensino à distância
Estabelecer o limite máximo de 20% da 
carga horária dos cursos de graduação na 
área de saúde pela modalidade de Ensino 
a Distancia Este será o debate da audiência 
pública, proposta pelo deputado Michele 
Caputo (PSDB) nesta terça-feira (25) na 
Assembleia Legislativa. “Não sou contra o 
ensino a distância, mas contra a distância 
do ensino. Foram identificadas mais de um 
milhão de vagas nos 14 cursos da área da 
saúde”, pondera Michele Caputo.

Fórum de SMI
O presidente da Assembleia, deputado 
Ademar Traiano (PSDB) acompanhou o 
prefeito Cláudio Dutra (PR) no encontro 
com o presidente do Tribunal de Justiça, 
Adalberto Xisto Pereira, em que foi 
tratado a construção do novo fórum 
de justiça em São Miguel do Iguaçu. O 
prefeito destacou que o terreno onde será 
construído o novo fórum já foi doado pela 
prefeitura. O projeto foi mostrado pelo 
engenheiro responsável pelas obras.  

MDB de Curitiba
Nesta quarta-feira, 26, o MDB reúne 
militantes e pré-candidatos para 
debater o cenário político de Curitiba. 
O partido vai lançar uma campanha 
de filiação de novos membros. 
“O MDB terá candidatura própria 
à prefeitura de Curitiba e chapa 
completa de vereadores em 2020

Serraglio insiste
O ex-deputado Osmar Serraglio (PP) 
não desistiu da Diretoria Jurídica de 
Itaipu Binacional, mesmo após ter 
sido vetado pelo diretor-geral Joaquim 
Silva e Luna. Na semana passada, 
Serraglio circulou por Brasília, garantiu 
aposentadoria especial, mas tem 
reforçado que não pretende mais ser 
candidato nas próximas eleições.

Cargos
As tão esperadas nomeações para 
cargos federais nos estados começaram 
a sair. O deputado Sérgio Souza (MDB) 
conseguiu emplacar Daniela Peles como 
chefe de serviço da Superintendência 
do Ministério da Agricultura no Paraná.

Sem reajuste
o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ademar Traiano 
(PSDB), confirmou que já recebeu 
os projetos de reposição salarial dos 
funcionários do Tribunal de Justiça, 
Ministério Público e Tribunal de 
Contas do Estado, de 4,94%, relativa 
à inflação de abril de 2017 a maio 
de 2018. Traiano afirmou, porém, 
que se o Estado mantiver a decisão 
de reajuste zero para os servidores, 
não vai colocar a reposição dos 
funcionários dos demais poderes - 
incluindo do Legislativo - em votação.
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EXTRA
Chamas do desencontro
No Brasil, como diz o ditado 
popular, tragédia pouca é 
bobagem. Não bastasse o incêndio 
no prédio histórico do Museu 
Nacional ano passado, que 
consumiu em poucas horas todo 
o seu acervo secular e milenar, 
a administração do órgão recusa 
uma oferta de ouro. O governo da 
Itália ofereceu peças arqueológicas 
raríssimas do acervo de Pompéia e 
Herculano, da região de Nápoles, 
em empréstimo por 20 anos para 
o Museu gerido pela Universidade 
Federal do Rio. A oferta foi 
recusada porque, segundo contam 
as testemunhas do episódio, a 
direção tupiniquim quer doação, 
não empréstimo. Não bastasse o 
constrangimento, havia plateia: 
Uma delegação de diretores de 
museus italianos, que guardam 
peças significativas de milênios de 
impérios variados.

Do arquivo
A direção do Museu Nacional 
confirma: “É importante destacar que 
o Museu tem como objetivo a doação 
de peças originais, única forma de 
recompor as coleções”, soltou nota.

Meia-volta
A vice-ministra da Cultura da Itália, 
Lucia Borgonzoni, viajou ao Rio de 
Janeiro especialmente para o anúncio, 
confirma o Consulado na capital.  

A conferir
A direção do Museu afirma 
que “avalia positivamente o 
interesse” da parceria, mas que 
não há nada de concreto ainda 
em cooperação técnica. E que 
os “empréstimos a longo prazo 
poderão ser, eventualmente, 
discutidos no futuro”.

Memorial do fogo
Pelo menos oito prédios da UFRJ 
sofreram incêndios desde 2011, 
como os do laboratório da Coppe, 
do alojamento de estudantes e até 
no Hospital do Fundão. 

Pro Guinness
Aliás, não há, no mundo, registro 
similar de uma gestão com tantos 
incêndios em universidades 
públicas, em tão pouco tempo. Nero 
ficaria enciumado. 

Fala, Dr. Bonsaglia
O procurador Mario Bonsaglia, que 
encabeça a lista tríplice do MPF para 
procurador-geral da República, diz 
que pessoas “mal intencionadas, 
objetivando desconstruir a lista” 
passaram “afirmações totalmente 
inverídicas” sobre eventual ligação 
sua com o PT. Reforça que atua na 
área criminal desde 1991, inclusive 
combate à corrupção, “nunca 
formulando qualquer juízo de valor 
sobre partidos ou políticos”.

Fala, Dra. Luiza
Embora o Planalto a veja com 
restrições, a conselheira do CNJ Luiza 
Frischeisen, candidata na lista tríplice 
para o comando da PGR, garante à 
Coluna que defende a Justiça Militar e 
já citou isso em seminário. Enviou um 
link para provar. 

Mão no coldre
A União dos Policiais do Brasil (UPB) 
– que tem muitos federais no grupo, 
além de civis e militares – faz hoje 
manifestação em frente à sede da 
PF em São Paulo, contra desdém dos 
Governos para as categorias.

PDT cresce
Com a baixa popular do PT, o PDT 
vai crescendo na oposição ao 

Governo Jair Bolsonaro. E com Ciro 
Gomes já em campanha desde 1º 
de Janeiro correndo o País. Hoje, 
ele e o presidente do partido, Carlos 
Lupi, comandam reunião com a 
bancada federal no Congresso para 
debater o que aprova e reprova na 
Reforma da Previdência.

Passa a carteira! 
Funcionários do extinto Ministério 
do Trabalho vão perder gratificações, 
acredite, com desconto retroativo. 
Valores variados serão descontados 
nos próximos salários, referente 
ao que receberam a mais dos 
anteriores – por mérito. A 
assessoria do Ministério da 
Economia ainda não respondeu. 

Chico e Lula
As cartas trocadas entre Lula 
da Silva e Chico Buarque, como 
citamos há dias, vão virar peça de 
teatro em Paris. Estreia hoje no 
Teatro Monfort.  ‘Avril-avril, lettres 
à Lula’, dirigido pelo ator e diretor 
francês Thomas Quillardet e 
idealizado pela historiadora Maud 
Zohar. O compositor brasileiro 
confirmou presença.

Elenco extra
Serão lidas correspondências 
enviadas ao ex-presidente 
brasileiro, desde sua prisão, 
em abril de 2018, até o início 
desse ano. Marieta Severo, 
Camila Pitanga, Antonio 
Pitanga, Renata Sorrah e a atriz 
portuguesa Maria Medeiros, 
que estão na capital francesa, 
também estarão presentes. 
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Parabéns 
Umuarama

Para a cidade que me acolheu de 
braços abertos fica o meu muito 

obrigado e meus votos de um 
futuro cada vez melhor para 
todos que vivem nesta terra 

abençoada.

Parabéns Umuarama e a todos os Umuaramenses 
Nestes 64 anos de Umuarama, a maior 
conquista foi a grande transformação da 
Capital da Capital da Amizade. Por isso, 
nesse aniversário, os parabéns vão para 
todos nós que ajudamos a construir esta 
cidade a cada dia.

SPECIAL

RUNNING

ACTITUDACTITUDACTITUD

ADMISSION FREE

ACTITUD

Construção de galerias
exige desvio na PR-489

A implantação de uma grande 
rede de galerias pluviais que vai 
atender a região do Conjunto Habi-
tacional Sonho Meu, a futura Ave-
nida Ivo Shizuo Sooma, a Praça 
Odete Mossurunga e parte da Ave-
nida Ângelo Moreira da Fonseca, 
avança pelo trecho municipalizado 
da rodovia PR-489, na saída para 
Xambrê. Na última sexta-feira, 21, 
foi implantado um desvio para os 
veículos que se dirigem ao centro 
da cidade utilizarem a via margi-
nal, uma vez que parte do leito 
da rodovia está sendo escavado 
para a implantação dos tubos de 

concreto. No sentido Umuarama a 
Xambrê o tráfego não foi afetado.

Dadas as grandes dimensões, 
a obra tem exigido um pouco de 
paciência dos motoristas, pois 
em vários pontos o asfalto preci-
sou ser cortado e o trânsito des-
viado. “Obras deste porte causam 
alguns transtornos aos moradores 
da região impactada e também as 
motoristas, mas todos sabem que 
são intervenções estruturais que 
vão melhorar a vida da população e 
a cidade, como um todo. Portanto 
é necessária atenção dos moto-
ristas e paciência”, comentou o 

prefeito Celso Pozzobom.
No local, a Prefeitura está cons-

truindo uma rede dupla de galerias 
com alta capacidade de escoa-
mento, além de poços de visita e 
caixas de ligação que exigem esca-
vações profundas e a remoção da 
cobertura asfáltica em diversos 
pontos. As ruas Macapá e Guaporé, 
próximo do antigo Completo Polies-
portivo, a Ângelo Moreira da Fon-
seca e a Praça Odete Mossurunga 
foram diretamente afetadas. Mas 
o pavimento das ruas está sendo 
recuperado e já deve receber capa 
asfáltica no início desta semana.
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Vereadores discutem
propostas do Executivo

Uma sessão extraordinária 
convocada para ás 17h30 da 
segunda-feira e que antecedeu 
a sessão ordinária, discutiu qua-
tro projetos de autoria do Poder 
Executivo. Um deles concede 
gratificação para ser vidores da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção. Outro institui e atribui verba 
de representação técnica para 
os cargos de Contador e de Ana-
lista de Contabilidade que esteja 
em exercício. Um terceiro projeto 
dispõe sobre a Estrutura Admi-
nistrativa do Poder Executivo 
do Município, mas a proposição 
que mais foi discutida, autoriza 
a prefeitura a contratar operação 
de crédito com a Caixa Econô-
mica Federal (CEF), no valor de 
R$ 25 milhões. Trata-se do Pro-
grama Finisa – Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento.

Consta no texto do projeto de 
lei de número 68/2019, deter-
mina que os recursos resul-
tantes do financiamento serão 
obrigatoriamente aplicados em 

O auditório de quase 90 metros² da Polícia Civil está 
em fase final de implantação. Isso porque na tarde desta 
segunda-feira (24), o órgão recebeu a doação de um 
data show da Associação Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu), que é um dos objetos necessários 
para que o espaço possa funcionar efetivamente no local.
O ambiente será utilizado para a realização de palestras, 
cursos, treinamentos e demais atividades da 7ª Subdivi-
são Policial. Para isso, o Ministério Público do Trabalho 
(MPT) enviou R$ 70 mil de recursos para que o serviço 
fosse feito. Inicialmente, o dinheiro enviado pelo órgão 
girava em torno de R$ 25 mil e a mão-de-obra utilizada 
era dos próprios presos.

Obras de infraestrutura urbana, 
aquisição de máquinas e equi-
pamentos, aquisição de imóvel, 
construção e revitalização de 
prédios públicos.

O que a base oposicionista 
debateu, foi a falta de especifi-
cações de como seria utilizado o 
recurso definitivamente.

QUEM PAGA
Em um dos artigos, o projeto 

aponta que o Município fica auto-
rizado a ceder à Caixa Econômica 
Federal, como garantia, as quotas-
-partes do Fundo de Participação 
dos Municípios – FPM e, na hipó-
tese de sua extinção, os fundos 
ou impostos poderão substituí-los.

DISCUSSÃO durante a sessão extra invadiu horário da sessão ordinária, que vinha em seguida (19h30) 
onde foram discutidos outros projetos

DIVULGAÇÃO

OBEMDITO
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Terraplenagem para
o Restaurante Popular
Com ordem de serviço assinada 

pela Secretaria de Obras, Planeja-
mento Urbano e Projetos Técnicos 
em maio deste ano, a constru-
ção do Restaurante Popular de 
Umuarama foi iniciada na última 
semana com a terraplenagem no 
local onde a obra será edificada. 
A empresa responsável pelo ser-
viço está montando a equipe de 
trabalho e as obras civis serão 
iniciadas nos próximos dias.

Para o prefeito Celso Pozzo-
bom, a implantação do Restau-
rante Popular é um grande passo, 
com o apoio do governo do Estado, 
“para ampliar o atendimento às 
pessoas que necessitam de apoio 

para ter acesso a alimentos sau-
dáveis com preço acessível”, 
disse. “Vamos investir quase R$ 
4 milhões nessa importante obra, 
que terá como prioridade o atendi-
mento aos segmentos nutricional-
mente mais vulneráveis, alinhada 
às diretrizes do Programa Para-
naense de Apoio aos Restauran-
tes Populares”, disse o prefeito.

A obra é resultado de convênio 
entre a Prefeitura e governo do PR, 
através da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento (Seab). 
O investimento é de R$ 3.920 
milhões – sendo R$ 3,5 milhões 
do Estado e outros R$ 421 mil em 
contrapartida do município. Para 

construir 1.494,62 m², o investi-
mento será de R$ 2,6 milhões e o 
prazo de execução é de 12 meses 
a partir da ordem de serviço.

O projeto todo compreende a 
construção da cozinha, administra-
ção e refeitório, aquisição de equipa-
mentos e materiais permanentes e 
de consumo, para produzir refeições 
a preços acessíveis, fortalecendo 
a rede de proteção nutricional. 
“Vamos levar comida boa e com 
baixo custo aos trabalhadores, ido-
sos, desempregados, estudantes, 
aposentados, coletores de reci-
cláveis, vendedores ambulantes 
e moradores de rua, entre outros 
públicos”, explicou Pozzobom.

Cascalhamento no caminho aos distritos
A Estrada 215, entre os distri-

tos de Serra dos Dourados e Vila 
Nova União, começou a receber os 
serviços de adequação para o cas-
calhamento. O prefeito Celso Pozzo-
bom assinou a ordem de serviço no 
início do mês (07/06) durante um 
encontro com lideranças e morado-
res no salão da Comunidade São 
Sebastião. A via é um importante 
canal de ligação entre comunidades 
rurais, além de servir ao transporte 
escolar e o escoamento da produção 
agropecuária local.

“Vamos investir mais de R$ 
830 mil na revitalização dessa 
importante ligação sem endividar o 
município, pois utilizaremos recur-
sos próprios. Espero que no prazo 
de 6 meses – ou menos, depen-
dendo das condições climáticas – 
a estrada esteja renovada, dando 
mais confor to e segurança aos 
seus usuários”, disse o prefeito, 
na ocasião, ao lado do secretário 

municipal de Serviços Rodoviários, 
Mauro Liutti, que também desta-
cou a importância da estrada. O 
contrato revitaliza 7 km. “Serão 
feitas correções das curvas, alar-
gamento, levantamento do leito 
em alguns pontos, remoção de 
vegetação e destoca onde for 

necessário”, explicou o diretor de 
Obras e Projetos Técnicos da Pre-
feitura, Nelson Bigeschi Jr.

A empresa contratada para o 
serviço, mediante licitação, é a 
Sotram – Construtora e Terrapla-
nagem, que tem até o final deste 
ano para entregar a obra.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

CONTRATO prevê a revitalização de 7 quilômetros da estrada 215
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Umuarama apresenta projeto
em congresso latino-americano

Uma equipe do Ambulatório 
de Infectologia da Secretaria de 
Saúde de Umuarama participará 
do 12º Congresso da Sociedade 
Brasileira de IST, 8º Congresso 
Brasileiro de Aids e 3º Congresso 
Latino Americano IST/HIV/Aids, 
que serão realizados de 22 a 25 
de setembro de 2019 na Hotel 
Bourbon, em Foz do Iguaçu (PR).

Os congressos, que aconte-
cem paralelamente, são conside-
rados de suma importância para 
o desenvolvimento dos trabalhos 
que envolvem prevenção e trata-
mento as infecções sexualmente 
transmissíveis – as chamadas ISTs 
– HIV e Aids em nível nacional. Nos 
eventos serão apresentadas atua-
lidades que envolvem os agravos, 
diagnósticos diferenciais, relato e 
troca de experiências, assim como 
os desafios frente as IST.

Além que adquirir conhecimentos 

Sexualidade na Escola
O projeto “Sexualidade na Escola” tem dado ótimos resultados, segundo 

a secretária, ao envolver os adolescentes na discussão desse tema. “É nesta 
fase que precisamos reforçar a prevenção, tanto para o momento da vida deles 
quanto para o futuro. O projeto atua na linguagem dos alunos, aproveita a per-

cepção que eles têm da sociedade e estimula a criatividade, através da produção 
de textos e desenhos. Por isso consegue envolvê-los tão bem”, completou Cecília.

com a participação no congresso, 
o Ambulatório de Infectologia sub-
meteu o trabalho para ser apresen-
tado e foi aprovado, de acordo com 
as normas de submissão do con-
gresso. “Apresentaremos o relato 
de experiência do projeto ‘Sexua-
lidade na Escola’, desenvolvido 
em escolas da rede pública com 
alunos que cursam o ensino fun-
damental, onde atuamos de forma 
pontual (orientações e palestras) e 
de forma expandida (com orienta-
ções, palestras, dinâmicas, vídeos, 
rodas de conversas e oficinas com 

duração de 8 meses)”, explicou 
a coordenadora, psicóloga Luci-
neia Ceolin.

O projeto apresenta temas 
como: saúde mental, gravidez 
na adolescência, uso de subs-
tâncias químicas, tabagismo e 
violência, dentre outros. “Além 
de atualizar os conhecimentos 
sobre as ISTs, nos congressos, é 
impor tante à nossa equipe divi-
dir com os par ticipantes as nos-
sas experiências de sucesso”, 
aponta a secretária municipal de 
Saúde, Cecília Cividini.

O Hospital do Câncer Uopeccan, 
em parceria com a Rural Leilões e 
com o apoio da Sociedade Rural 
de Umuarama e SEAB (Secretaria 
de Estado da Agricultura e Abaste-
cimento), realiza no dia 7 de julho 
o Leilão pela Vida, em Tapejara. O 
evento será no Pesqueiro do Futrica 
e terá início após o almoço, que 
será servido as 12h. Os convites 
custam R$ 15,00 por pessoa. Na 
sequência diversos produtos doa-
dos pela comunidade estarão dis-
poníveis para serem leiloados. E, a 
partir das 14h será dado início ao 
leilão de gado, doação de produ-
tores rurais que se mobilizaram 

Uopeccan faz Leilão pela Vida

em prol da Uopeccan. O obje-
tivo é arrecadar recursos para 
a manutenção do complexo 
hospitalar que tem um déficit 

mensal de R$ 2 milhões, além 
de investimentos no tratamento 
dos pacientes que buscam aten-
dimento na Uopeccan.

DIVULGAÇÃO
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Ato de vandalismo deixa
cidade sem telefonia móvel

Capotamento

Um morador de Tapira de 44 
anos ficou ferido na manhã da 
segunda-feira (24) após capotar 
o carro, na PR-482, entre Cidade 
Gaúcha e Tapira por volta das 
6h50. O acidente aconteceu perto 
do campus do Arenito da (UEM), 
depois que o condutor bateu em 
um barranco, nas margens da pista 
quando seguia direção no sentido 
Tapira à Cidade Gaúcha. O homem 
ficou preso às ferragens e o Corpo 
de Bombeiros de Cianorte foi acio-
nado para retirá-lo. Com ferimentos 
graves, foi levado num helicóptero 
do Samu ao hospital.

Um ato de vandalismo praticado 
no início da tarde do domingo (23), 
derrubou uma das redes de tele-
fonia que atende grande parte da 
população de Umuarama. Desde 
a manhã da segunda-feira (24), 
umuaramenses que fazem uso da 
rede de Telefonia Tim, ficaram sem 
poder usar os telefones para fazer 
ligações e consequentemente sem 
a utilização dos dados móveis.

Isso aconteceu devido a um 
incêndio criminoso em uma barraca 
de frutas que estava instalada ás 
margens da rodovia PR-580, que 
liga Umuarama ao distrito de Serra 
dos Dourados. A barraca incen-
diada ficava em frente à entrada 
do conjunto 1º de Maio.  

De acordo com os registros da 
equipe que integra a Guarnição 
de Combate à Incêndios do 6º 
Subgrupamento de Bombeiros, o 
chamado recebido pela central foi 
ás 13h27 do domingo. Imediata-
mente os bombeiros seguiram com 

o caminhão tanque até a referida 
rodovia, onde o incêndio na barraca 
de madeira foi controlado.

Infelizmente os bombeiros não 
conseguiram impedir que as cha-
mas atingissem a fiação presa a um 
posto de iluminação pública. Por ali 
passam fibras ópticas de telefonia 
celular, de TV por assinatura, além 
de telefonia fixa e energia.

Na tarde de ontem funcioná-
rios das empresas que tiveram 
equipamentos atingidos pelo ato 
de vandalismo foram ao local dar 
início aos trabalhos de reestabe-
lecimento de sinal. O prazo articu-
lado pelas empresas era de que 24 
horas à partir do início dos traba-
lhos para que o sistema voltasse 
a ser normalizado.

O proprietário da barraca de 
frutas destruída compareceu na 
Delegacia de Polícia na tarde de 
ontem onde registrou uma queixa 
denunciando que o incêndio foi cri-
minoso. O caso será investigado.

BARRACA de frutas Destruída por incêndio que atingiu 
fiação e derrubou rede de telefonia e TV por assinatura

Por volta das 9h da 
segunda-feira (24), foi 
apreendida em Perobal pela 
Polícia Rodoviária Estadual 
de Cruzeiro do Oeste, uma 
carga de essência de narguilé 
contrabandeada na PR-323. 
O Fiat Strada se deslocava 
pela PR-486 e entrou 
numa estrada rural perto da 
PR-323, em Perobal. Foram 
realizadas até que o veículo 
foi localizado transportando 
426 pacotes de essência 
de narguilé. A motorista, 
de 28 anos, foi detida e 
disse que levaria a mercado-
ria para Maringá.

ALEX MIRANDA

DIVULGAÇÃO
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Tigres conquista título
inédito no ParaJaps

A equipe Tigres Basquete 
de Umuarama conquistou título 
de campeão no campeonato de 
cadeira de rodas da 8ª edição dos 
Jogos Paradesportivos do Paraná 
(ParaJaps). Os jogos começaram 
na última quarta-feira (19) e a final 
foi domingo (23), em Londrina.

Para chegar na finalíssima, o time 
da Capital da Amizade disputou a 
semifinal com o Foz do Iguaçu e ter-
minou com um resultado equilibrado 
de 50x40, para o Umuarama.

A partida colocou frente a frente, 
Umuarama e Maringá, equipes que 
já haviam se encontrado na fase 
de grupos do ParaJaps, quando os 
maringaenses levaram a melhor e 
venceram por 62x44. “Nós que-
ríamos vencer, estudamos o time 
deles, vimos os acertos e busca-
mos neutralizar os pontos fortes”, 
disse o armador dos Tigres, de 
Umuarama, Reyson Douglas.

A diferença de postura surtiu 
efeito e os umuaramenses ven-
ceram os três primeiros quartos 
do jogo e chegaram a etapa final 
com 11 pontos de vantagem. 
Mas para quem pensou que a 
vitória viria fácil, se enganou. O 
Maringá, no último quar to, mar-
cou 22 pontos e chegou até a 

Corinthians retoma treinos
O Corinthians voltou aos trei-

nos ontem (24), no CT Joaquim 
Grava, e já começa a seguir a 
programação determinada pela 
comissão técnica para aproveitar 
o período de treinamento.

A retomada nas atividades se 
dá quase três semanas antes da 
volta das competições oficiais. 

O Timão tem compromisso mar-
cado apenas para o dia 14 de 
julho, quando recebe o CSA na 
Arena Corinthians.

Depois disso, os corintianos 
terão mais quatro dias de trei-
namento antes de encarar o Vila 
Nova, no dia 4 de julho, uma quin-
ta-feira, em Goiânia. Ainda há uma 

partida amistosa agendada para 
o dia 30, contra o Central, em 
Caruaru, mas quem representará 
o Timão será a equipe sub-23.

As ausências em um primeiro 
momento serão o goleiro Cássio e 
o lateral direito Fagner, que estão 
com a Seleção Brasileira na dis-
puta da Copa América.

Sem descanso
Após a conquista, o Tigres não terá folga. Amanhã (26) a equipe embarca para Minas 

Gerais onde vai participar da Copa Patos. O primeiro jogo será nesta sexta-feira (28).
A delegação do Tigres é composta por 15 membros, entre atletas e comissão 

técnica. Os jogadores são profissionais, com vínculo à Unipar, e apoio da Prefeitura 
de Umuarama, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

empatar o jogo, porém não resis-
tiu à pressão nos minutos finais 
e a par tida terminou em 55x49.

Reyson comemorou muito o 
título inédito, mas celebrou princi-
palmente a força do paradesporto. 
“Isso aqui é inclusão. Estamos 

mostrando que somos fortes. Nós 
queremos o crescimento do bas-
quete CR e isso acontece quando 
o governo promove competições 
como esta. O Paraná hoje é referên-
cia para outros estados e somos 
um celeiro de paratletas”, disse.

A briga pelo ouro colocou frente a frente, Umuarama e Maringá

RICARDO MORANTE
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Após vitória contra Aymoré
Afsu pega o Cascavel Futsal

O Afsu Umuarama Futsal con-
quistou mais uma vitória no Cam-
peonato Paranaense Série Ouro. 
No último sábado o time da Capital 
da Amizade, foi até Matelândia e 
venceu por 6 a 2, o Aymoré Futsal.

O Afsu iniciou a partida muito bem 
e logo nos primeiros minutos de jogo 
fez 1 a 0 no placar com Caça, que 
fez chute de longa distância. Após 
o gol, o time umuaramense ainda 
criou diversas chances, e no final 
do primeiro tempo, Mura balança a 
rede, terminando a primeira etapa 
com 2 gols de vantagem.

Na volta do segundo tempo, o 
Afsu continua com o bom desem-
penho, marcando mais quatro gols, 
um deles pelo pivô Hugo (duas 
vezes), Augusto e Topeira marca-
ram os outros dois.

A vitória mantém o Umuarama 
na sétima posição da tabela de 
classificação, com 14 par tidas 
disputadas e 23 pontos ganhos.

O próximo desafio do Afsu será 

O time da Afau Umuarama enfrentou no domingo (23), a equipe de Miraselva. O jogo foi válido pela ida 
da semifinal da Copa Paraná de Futebol Amador.

 Jogando fora de casa, os umuaramenses ficaram no empate por 2 a 2. Os dois gols do Afau foram marcados por Jackson. O 
próximo confronto será decisivo para ambas as equipes. Quem vencer avança para a final do campeonato.

O jogo de retorno, acontecerá no Estádio Lúcio Pipino no próximo domingo (30).
A Comissão Técnica da Afau comandada pelo treinador Paulo César.

em casa e promete ser duro. O 
clássico contra o Cascavel sempre 
proporcionou jogos emocionantes e 
cheios de surpresas. Uma vitória do 
Afsu Seria especial, principalmente 
pelo fato de o Cascavel Futsal estar 

na cabeça da tabela. O atual líder 
do campeonato tem 30 pontos mar-
cados em 13 partidas disputadas.

O jogo será na próxima terça-
-feira (2), no Ginásio Amário Viera 
da Costa.

AFSU estreia segundo turno do Paranaense com vitória

ZÉ CARLOS/COSTA OESTE

Conferida no estádio
 
O gramado da Arena do Grêmio 

foi criticado ao longo do torneio da 
Copa América, pelo treinador da 
Argentina, por Lionel Messi, Luis 
Suárez e pelo técnico do Catar, 
Felix Sánchez, entre outros.

Tite, na manhã de ontem (23) 
foi pessoalmente olhar o estado 
do campo ao lado de Edu Gaspar.

Para quem pensa que o gramado 
é um detalhe irrelevante, o técnico 
acredita que ele pode ser determi-
nante para fluir o jogo da Seleção, 
principalmente por se tratar de uma 
equipe que costuma ter superiori-
dade em posse de bola. As irregula-
ridades da superfície dificultam uma 
criação com mais qualidade.

DIVULGAÇÃO
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Dóris, Mateus e Téo nadam e brincam no lago do 
haras. Sabrina vê e avisa Omar, que vai até o local 
dizer que eles só podem frequentar o haras de seu 
pai se pagarem uma taxa de 20 reais por atividade. 
Lola pede para Isabela fazer uma transformação 
nela com maquiagem.

TOPÍSSIMA
A mãe de Jandira recebe uma notícia triste 

sobre uma tia e avisa que precisará viajar. Rafael 
manda Vitor fi car longe de Gabriela. Sophia pede 
para falar com Gabriela e Edison. Pedro se irrita 
com Dagoberto ao saber que seu fi lho, Sem Noção, 
está ajudando Graça na investigação sobre o trá-
fi co. Paulo Roberto fi ca tenso ao saber do pedido 
de sua sobrinha. Sophia recebe Edison e avisa 
que quer lhe apresentar à Gabriela. O rapaz se 
desespera.

JEZABEL 
Hannibal manda vasculhar tudo. Elias cami-

nhando em silêncio, pesaroso, abatido. O servo diz 
à Jezabel que Elias não estava lá. Barzilai diz que 
chegou primeiro e avisou que ele morreria. Jezabel 
diz que ele alertou Elias para fugir. Acabe (mente) 
e diz que foi a pedido dele que fez isso. Jezabel 
fulmina Acabe com o olhar. Jezabel explodindo 
de raiva, mas contida. Hannibal chega e diz que 
não encontrou Elias. Jezabel chateada, olhando 
para fora de sua janela. Ela avista Tadeu ao longe 
com uma lamparina, saindo da casa. Jezabel vai 
ao seu encontro. Tadeu pergunta o que aconte-
ceu naquela noite. Jezabel se aproxima de Tadeu. 
Eles se encaram por um tempo até que se beijam 
calorosamente.

aparece e Kim expulsa Chiclete de seu fl at. Maria 
da Paz comete várias gafes durante o jantar. Eusé-
bio se recusa a fazer um acordo com a família de 
seu pai. Maria da Paz insiste para que Britney 
conte a verdade sobre ela para Abel. Jô pede que 
Régis roube dinheiro da fábrica de bolos. Jô se 
insinua para Téo. Linda decide oferecer um jantar 
para Maria da Paz e Régis. Chiclete fi ca animado 
quando Vivi aceita sair com ele, Téo, Jô e Kim. 
Sabrina se recusa a sair com Otávio. Fabiana apre-
senta Rock para Agno. Chiclete tenta atirar em Kim, 
que é salva por Márcio. Vivi sai apressada do bar 
e encontra Chiclete, que a leva para um motel.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Mirela diz aos pais que sente vergonha deles. 

Hugo e Eric pressionam Luigi para ele conseguir 
informações sobre o jogo com seus pais. Pendleton 
propõe a Ruth que implemente inovações tecno-
lógicas na escola, e a diretora fi ca receosa com 
as mudanças. Poliana explica o jogo do contente 
a Lindomar. Durval pede que Fernanda divida as 
despesas de casa com ele. Helô e Luisa decidem 
conversar com Ruth sobre os avanços na escola. 
Waldisney desconfi a que Roger tenha pedido para 
Nadine invadir o computador de Sergio.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
As crianças buscam Felipe através do GPS 

do celular. Eles contam para Isabela o que des-
cobriram. Enquanto isso, Manuela fi ca triste e diz: 
“O menino que eu gosto, gosta de outra garota”. 
Isabela diz aos cúmplices que Ofélio terá que fi ngir 
ser um homem ruim para se aliar à Regina e assim 
ter livre acesso a tudo. Rebeca volta para a cidade. 
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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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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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que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
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nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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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.
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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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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.
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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
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ÓRFÃOS DA TERRA 
Almeidinha e Tomás desconfi am do suposto 

escritório comercial que encontram no local do cas-
sino. Paul ameaça Camila. Davi se declara para 
Cibele. Jamil e Laila fazem as pazes. Paul deixa 
Camila sozinha em uma estrada deserta, a fim de 
dar um susto nela. Dalila exige que Paul resolva 
o problema criado por Camila. Santinha acorda 
com Fauze. Miguel garante a Camila que não vai 
mais jogar. Paul instrui Robson a coagir Miguel 
e lhe cobrar o empréstimo. Martin surpreende 
Bruno e Marie. Latifa avisa Ester sobre a vinda 
de seu irmão para o Brasil. Rania se preocupa 
com Miguel. Robson e seus capangas perse-
guem Miguel, e Cibele percebe. 

VERÃO 90
Jerônimo conta a Murilo sobre seu plano e 

pede ajuda ao jornalista. João vai para Saqua-
rema cobrir os bastidores de um campeonato de 
surfe. Quinzão lembra ao filho todas as malda-
des de Mercedes. Manu pede ajuda a Kika para 
fazer uma surpresa para João. Lidiane decide 
fazer uma cirurgia plástica. Murilo divulga em 
seu programa a chegada ao Brasil de Andreas 
Moratti. Mercedes encontra com Lidiane no salão 
de beleza. Vanessa ganha um anel de Quinzinho. 
Quinzão apresenta Lidiane como sua namorada 
e revolta de Mercedes. Vanessa procura Jerônimo. 
Galdino/Andreas surpreende a todos com um alto 
lance no leilão.

A DONA DO PEDAÇO
Gladys tenta humilhar Maria da Paz. Márcio 

Em “Malhação”, Rita leva Mari para falar 
com Madureira. Lígia conversa com Regina 

sobre Rita. Mari avisa Graveto que vai 
dar o fi lho deles para adoção. Carla e 

Rita tentam convencer Mari a desistir de 
abrir mão de seu fi lho. Rita cuida do fi lho 
de Mari. Marco se desculpa com Cléber. 
Mari compra uma passagem para fora do 
Rio de Janeiro. Madureira usa o namoro 

de Anjinha e Cléber para provocar Marco. 
Regina pede a separação para Max. Carla 
e Thiago concluem que Mari deixou o fi lho 

para Rita criar. 

Mari deixa filho 
para Rita criar
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Não comece as coisas sem ter a certeza de 
que vai ser capaz de terminá-las! A infl uência 
de Mercúrio vai levá-lo a procurar um pouco de 
paz para limpar sua mente e isso vai aliviar a 
irritação que você sente por dentro.

Você vai ter alguns momentos muito bons hoje. 
Um elemento de felicidade está entrando em 
sua vida. Sua paz interior vai lhe dar mais 
autoconfi ança e vitalidade em longo prazo. O 
restante será ainda melhor para você.

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

Você vai se concentrar em suas estratégias 
e ações para atingir seus objetivos. É hora 
de voltar à pista. Você vai fi car em excelente 
forma se passar mais tempo falando com as 
pessoas próximas a você, sem ser evasivo.

Você vai conseguir evitar as dificuldades 
de hoje exibindo seus valores. Coloque 
aventuras do dia de lado para que você 
possa relaxar corretamente e desfrutar de 
ficar em casa.

Você terá um longo caminho a percorrer para encon-
trar um ponto comum de acordo com pessoas pró-
ximas a você a respeito de seus planos. Apesar de 
sua tendência a pensar muito, você vai manter a sua 
compostura, tome ar fresco, literal e fi gurativamente.

Você sentirá um toque mais leve e será mais fi rme 
em suas relações com os outros. Seu otimismo per-
mite que você encontre seu caminho. Tenha cuidado 
com como você gerencia seus recursos e canalize 
sua energia em sua comunicação com os outros.

Sua atitude faz com que você seja mais teimoso, mas 
isto está lhe trazendo boa sorte em questões financei-
ras. A mudança de ares ou, no mínimo, uma mudança 
de atividade recreativa viria no momento certo para lhe 
dar essa fuga, que será uma necessidade.

As coisas vão fi car muito agitadas com as pes-
soas ao seu redor e você vai ser bombardeado 
com todos os tipos de solicitações. Não diga 
sim a todas. Sua energia vai voltar para iniciar 
um projeto, o que signifi ca muito para você.

Você oscila entre melancolia geral e alegria 
de viver, para o bem ou para o mal. Olhe 
para o futuro! Você se sentirá em boa forma 
e inquieto. Fazer exercício seria ideal para 
fortalecer as defesas do seu corpo.

Você está pronto para fazer as pazes com as 
pessoas certas. Você estará em boa compa-
nhia para a autorrealização. Tenha cuidado 
antes de mergulhar na atividade física. Você 
poderia se ferir.

Você está em um estado de espírito brinca-
lhão e mais relaxado e seu otimismo é muito 
oportuno. Você está em boa forma e poderá se 
aproveitar disso de maneira prática. Você terá 
que parar antes de fi car totalmente desgastado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 42

Peça da
arma para
abafar ruí-
do do tiro

Tratamento
(?), serviço
de salões
de beleza

Comenta-
rista de

futebol da
TV Globo

Elemento
vertical de
uma cons-

trução

Extensão
de sites
sem fins

lucrativos

Pedra com
inscrição,
no Egito
Antigo

Estabele-
cimento 

de Ensino
Médio

"(?) o
Homem",

frase
bíblica

Peixe de
aquários

com cores
vibrantes

Profissio-
nal como
Rubem
Braga

Obtido
com esfor-
ço (fig.)

Aditivo do
sal caseiro
(símbolo)

Formato
do rodo 

do crupiê

(?)
circense:
trapezista

Unidade
de Pronto 
Atendi-
mento

Ainda, em
espanhol

Evento
esportivo
no Peru
(2019)

Galileu
Galilei, 

astrônomo
italiano 

Nenúfar
(Bot.)

Brincadeira
baseada

em frases
de difícil

pronúncia

Ponta
aguda 
Felino

selvagem 

País que lutou contra o
Brasil, Argentina e
Uruguai, de 1864 a

1870

"O Nome
da (?)",

romance
de Umber-

to Eco

Símbolo 
do Abso-
lutismo

De novo, 
em inglês
Base da
molécula

Riqueza
animal da
Amazônia

Etapa da
viagem
Ancião;
velho

Aqui, em
francês
Veículo 
da neve

Semelhante
Sensação comum 
após intensa ativi-

dade física

Verdadeiro,
em inglês

Costas
Empresa que faz uso

 da propaganda

Juízo que julga o re-
curso inicial de uma

decisão

PreceptorCamada
oceânica
explorada 

por petrolíferas

Tipo de fio
 de seda

Alusão
comum em

redes
sociais

A letra da
cedilha

Expressa
surpresa

TCTS
CASAGRANDE

RALIPUNORG
NLICEUSU

ESTELANEON
FAUNAICID

ÇCRONISTA
OSODIIDAREI

MAGAINNN
SUADORETROS
ESTREPEOT

COARTISTA
PUMAEAAUN

LOTUSPC
APARAGUAI

TRAVALINGUA

3/aún — ici — pan. 4/true. 5/again — liceu. 6/estela.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 65

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
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do (?)",

de Gonçal-
ves Dias
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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
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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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Apoiando os
sonhos do campo

Assim como um farol aceso guia as embarcações 
em águas desconhecidas, o SENAR-PR orienta a família 
do campo paranaense a cuidar da sua produção da 
melhor forma, garantindo renda e qualidade de vida.

Essa missão tem várias formas, desde cursos 
focados em alguma etapa produtiva específica, 
até iniciativas que passam pela promoção social, 
passando por temas transversais, que servem para 
qualquer atividade, como por exemplo administração 
e gestão da propriedade rural.

Às vezes, o papel do SENAR-PR é trazer um novo 
olhar para a atividade rural. Foi o que aconteceu com 
um grupo de mulheres da região de Apucarana (Norte 
Central). Após se conhecerem no programa Mulher 
Atual, que visa incentivar a participação do público 
feminino nas atividades do campo, elas passaram a 
construir juntas um projeto para fortalecer o turismo 
rural nas suas propriedades.

Mais uma vez, o SENAR-PR apoiou a iniciativa, 
capacitando as empreendedoras por meio de cursos na 
área do Turismo Rural.

O resultado não tardou aparecer. Unidas e capacitadas 
elas organizaram quatro opções de roteiros turísticos 
integrando seis propriedades. O roteiro “Caminhos 
Cambira” transformou o sonho em realidade e o turismo 
rural saiu do posto de complemento na renda para se 
tornar a principal atividade das propriedades.

Em cada parada os aromas e sabores da terra se 
revelam aos turistas por meio de bolos, sucos, doces, 
conservas e outras delícias que elas aprenderam também 
nos cursos do SENAR-PR.

sistemafaep.org.br

Uma nova espécie de 
dinossauro foi desco-
berta no sítio paleontoló-
gico de Cruzeiro do Oeste. 
A novidade foi anunciada na 
manhã desta segunda-feira 
(24) pelo Museu Paleonto-
lógico de Cruzeiro do Oeste 
em Parceria com a Universi-
dade Estadual de Maringá 
(UEM) e a Universidade de 
São Paulo – USP. 

A descoberta, inédita 
no mundo, comprova que 
dinossauros habitaram a 
região Noroeste do Paraná, 
fato até então ignorado. 

Todos os detalhes da 
nova descoberta serão 
apresentados em uma 
coletiva de imprensa, 
amanhã (quar ta-feira, 
26), no Auditório Nadir 
Cancian, anexo à UEM, 
em Maringá. 

O evento vai reunir a 
comunidade cientifica 
mundial, com a par ti-
cipação de cientistas, 

Novo dinossauro é descoberto
em sítio de Cruzeiro do Oeste

DIVULGAÇÃO

paleontólogos e estudio-
sos do assunto de várias 
universidades, além da 
imprensa internacional. 
Serão apresentadas as 
primeiras imagens do 
novo dinossauro e todas 
as informações da pes-
quisa, que culminou no 
achado, que é de grande 
interesse para a ciência. 

“Só podemos adian-
tar que o dinossauro de 
Cruzeiro do Oeste é único 
no mundo e que sua des-
coberta acrescenta muito 
sobre vida na pré-história 
do nosso planeta”, disse 
a historiadora, diretora do 
Museu Paleontológico de 
Cruzeiro do Oeste, Neuri-
des Martins.

FOSSEIS
A descoberta, inédita 

no mundo, comprova que 
dinossauros habitaram a 
região Noroeste do Paraná, 
fato até então ignorado.
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Estética em Ação   No 
curso de Estética e 
Cosmética da Unidade 
de Francisco Beltrão, 
o projeto ‘Estética 
em Ação’ já realizou 
este ano mais de 
200 atendimentos, 
contemplando hospitais, 
escolas, postos de saúde 
e creches, além de 
empresas privadas. Além 
de oferecer ao estudante 
um grande aprendizado, 
o trabalho também 
se mostra de grande 
importância para a 
população atendida. Nas 
ações, os alunos fazem 
orientações e serviços de 
saúde, beleza e bem-
estar, como massagem 
relaxante, exame de 
pele, maquiagem, 
penteado, modelagem 
de sobrancelha e spa das 
mãos.

Engenharia Civil   A 
Jornada Acadêmica do 
curso de Engenharia 
Civil da Unipar de Guaíra 
envolveu diversas áreas. 
A primeira palestra 
foi com o engenheiro 
Marcos Vinicius Silveira, 
da Bravo Engenharia. Ele 
falou sobre o futuro da 
engenharia em relação 
à evolução tecnológica, 
mercadológica e 
pessoal do profissional 
da área. Nas oficinas 
foram abordados temas 
voltados aos conteúdos 
mais aplicáveis na prática 
e ferramentas virtuais 
de projeto. No Fórum 
Pedagógico, professores 
e estudantes discutiram 

melhorias para o curso. 
Na Gincana Acadêmica, 
os alunos aplicaram 
os conhecimentos 
adquiridos em sala 
de aula. Divididos em 
grupos, eles competiram 
em diversas tarefas, 
como as provas da 
paródia musical e ponte 
de macarrão. 

Paraná Sem Drogas   O 
Governo do Paraná 
instituiu o Paraná sem 
Drogas, campanha 
que visa a prevenção 
contra drogas lícitas e 
ilícitas. Em Paranavaí, 
o evento contou com 
a participação de 
autoridades, instituições 
conveniadas ao COMUD 
(Conselho de Políticas 
Públicas sobre Drogas), 
palestrantes e estudantes 
dos cursos presenciais 
e semipresenciais da 
Unipar. O encontro foi 
aberto pelo delegado 
de Polícia Civil, Renato 
Figueiroa, que falou 
sobre a quantidade 
de usuários de drogas 
lícitas e ilícitas. Também 
participu o presidente 
da Comissão de Drogas 
da OAB, advogado Luiz 
Carlos Hauer, que focou 
os tipos de drogas mais 
inseridas na sociedade: 
craque, cocaína, tabaco, 
remédios e o álcool. 
Outro convidado foi José 
Augusto Soavinski, do 
Departamento Estadual 
de Políticas Públicas, que 
falou sobre a prevenção e 
a importância da família 
na luta contra as drogas. 

NOTÍCIAS DA

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

Fila Única
No próximo dia 8, a Prefeitura 
de Umuarama, por meio da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, realizará uma audiência 
pública sobre a discussão e 
adoção de novos critérios para 
matrícula de crianças nas uni-
dades que oferecem Educação 
Infantil (0 a 3 anos) no municí-
pio, por meio do Programa Fila 
Única. A audiência acontecerá 
no teatro do Centro Cultu-
ral Vera Schubert, com início 
previsto para as 19h. Toda a 
comunidade está convidada 
para participar.

Inscrições abertas
Estão abertas as inscrições para 
o Processo Seletivo 2020 do 
IFPR, que seleciona candidatos 
aos cursos técnicos e superio-
res presenciais oferecidos pela 
instituição. Para o próximo ano, 
estão disponíveis 3.693 vagas 
em cursos técnicos e 2.724 em 
cursos superiores. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 14 
de agosto. O teste seletivo em 
20 de outubro, e o candidato 
somente poderá realizar a prova 
na cidade que oferta o curso 
para o qual efetuou a inscrição. 
A taxa de inscrição tem um 
custo de R$ 50.
 

Vagas
As vagas em Umuarama são 
para cursos técnicos em 
Técnico Edificações Médio 
Integrado, Técnico em Infor-
mática e Técnico em Química. 
Também está sendo oferecidos 
vagas para cursos superiores. 
As áreas são para, Análise e 
Desenvolvimento de Sistema, 
Arquitetura e Urbanismo, 
Ciências Biológicas, Gestão 
Agronegócio e Química.
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Prefeito skatista
  O final de semana foi de muita movimentação na cidade, por conta das 
atrações do 64º aniversário de fundação de Umuarama. Desde a última 
quinta-feira, 20, acontece a Expoflor, a Feira do Artesanato, a Faísca (Feira 
Agroecológica de Inclusão Social, Cultura e Artes) e o Festival CWB de Food 
Truck no espaço da Feira do Produtor, ao lado do Estádio Lúcio Pipino. Além 
disso a cidade recebeu mais uma edição da Engenharíadas Paranaense, com-
petição esportiva que trouxe mais de 5 mil visitantes à Capital da Amizade e 
se estendeu até o domingo, 23.
  No sábado, 22, teve a Marcha para Jesus e a comédia infantil “Concerto 
em Ri Maior”, no teatro do Centro Cultural Vera Schubert. O domingo, 23, 
começou com a missa em ação de graças pelos 64 anos na Igreja Matriz 
São Francisco de Assis e o 1º Skate Day com a promoção Rap na Praça. “Foi 
muito bom ver a comunidade reunida, participando das atrações que a 
nossa equipe preparou para comemorar o aniversário da cidade, neste final 
de semana. É bonito ver crianças, jovens, famílias inteiras frequentando 
a Santos Dumont novamente, agora que ela foi revigorada e está muito 
atrativa. O momento é de comemoração e ainda tem muita atração até o 
próximo domingo”, convidou o prefeito Celso Pozzobom.

Prefeitura vai licitar
pavimentação para Lovat

A Prefeitura de Umuarama está 
implantando galerias pluviais no 
distrito de Lovat e em breve iniciará 
processo licitatório para pavimenta-
ção asfáltica de trechos de quatro 
ruas. O local recebe grande volume 
de água em épocas de chuva forte, 
causando transtornos a moradores 
de algumas propriedades.

As obras atenderão uma região 
do distrito que é constantemente 
atingida pelas enxurradas, por conta 
do desnível e da falta de investimen-
tos em infraestrutura, ao longo de 
décadas. “Conseguimos uma parte 
dos recursos junto ao governo fede-
ral – a serem liberados pela Caixa 
Econômica –, mas também estamos 
aplicando recursos próprios. O obje-
tivo é melhorar as condições de vida 
dos moradores e resolver esse pro-
blema de alagamento e inundação 
em períodos chuvosos”, explicou 
o prefeito Celso Pozzobom.

O prefeito lembrou outros inves-
timentos realizados no distrito, nos 
últimos dois anos e meio – como 
pavimentação, revitalização de 
estradas rurais, reforma da escola 

AS obras atenderão região constantemente atin-
gida por enxurradas há décadas 

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Pavimentação na cidade
Nas próximas semanas, o município abrirá licitação para mais redes de gale-

rias pluviais e pavimentação asfáltica atendendo duas quadras da Rua Jussara e 
trechos das ruas Maringá, Londrina e Cambé, entre a Praça Central e a Capela 

Mortuária do distrito. “Para este serviço temos um recurso de R$ 4126,3 mil do 
Ministério das Cidades e R$ 36 mil em contrapartida do município – totalizando 
R$ 450 mil”, explicou o secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano e 

Projetos Técnicos, Isamu Oshima.
A previsão é que de a pavimentação seja iniciada nos próximos 90 dias. “Pode 

ser que seja necessário investir um pouco mais em recursos próprios, devido à 
correção no preço dos insumos, ao longo do ano. Mas nossa meta é realizar o 
serviço o quanto antes, para acabar com esses transtornos”, completou Isamu.

municipal e a construção da capela 
mortuária, que representam gran-
des investimentos. “Temos dado 
atenção a todos os distritos e 
Lovat está entre as prioridades. 
São obras estruturais, que causam 
impacto positivo na qualidade de 
vida e atendem antigos anseios da 
população”, completou.

GALERIAS
A Secretaria Municipal de Obras, 

Planejamento Urbano e Projetos 
Técnicos está implantando cerca de 
450 metros de galerias pluviais com 
tubos de 60cm, além de vários poços 
de visita e em torno de 20 bocas de 

lobo. “Com os custos da escavação, 
o investimento nesse serviço é de  
R$ 150 mil, aproximadamente e 
atende trechos das ruas Jussara e 
Apucarana”, disse o diretor de Obras, 
Nelson Bigeschi Júnior.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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COBALT 1.4 LT ....................... 17/17 ............. PRATA ............ COMPLETO ...............................................................................R$ 46.900,00
COBALT 1.8 ELITE .................. 16/16 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 54.900,00
COBALT 1.8 LTZ ..................... 14/15 ............. BRANCO ......... COMPLETO ...............................................................................R$ 39.900,00
CRUZE HB LT  ......................... 14/14 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 51.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ....... 16/17 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ....... 16/17 ............. PRATA ............ COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ...16/17 ............. VERMELHO ..... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 79.900,00
ONIX 1.4 ACTIV ...................... 16/17 ............. VERMELHO ..... COMPLETO ...............................................................................R$ 49.900,00
PRISMA 1.4 LT ....................... 14/15 ............. BRANCO ......... COMPLETO ...............................................................................R$ 41.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT.................. 16/17 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT ....................................................................R$ 112.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT.................. 17/17 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT ....................................................................R$ 114.900,00
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 ............. PRATA ............ COMPLETO, AUT, 7L .................................................................R$ 53.900,00
TRACKER LT TURBO ............... 17/18 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 79.900,00
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
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A lenta recuperação econômica 
do País e a retirada de Estados e 
municípios da reforma da Previdên-
cia impuseram novos desafios ao 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior. Mas os problemas não se 
resumem na administração destas 
situações. Ele está na eminên-
cia de enfrentar a primeira greve 
de ser vidores que reivindicam 
aumento salarial. 

Em recente entrevista para a 
imprensa, Ratinho Junior argu-
menta que o Estado não tem 
dinheiro para pagar o aumento de 
4,94%, que representa uma des-
pesa extra de R$ 1 bilhão ao ano. 
Sustenta, ainda, que um reajuste 
neste momento desequilibra as 
contas públicas e coloca o Paraná 
acima do limite legal para despe-
sas com pessoal.

Os argumentos são reforçados 
por recente relatório feito pelo 
Banco Mundial, que aponta que a 
despesa da folha do Estado com 
o pagamento de inativos cresceu 

Greve de servidores se
contrapõe à realidade

Firmeza
Firme em suas declarações, Ratinho Junior alerta que o 

Paraná não tem recursos para pagar aquilo que os sindicatos de 
servidores querem e que aumentar o gasto com a folha significa 
o início do descontrole das contas. Trata-se de um discurso impo-
pular para as corporações do serviço público, mas sem qualquer 

viés eleitoreiro. 

7% ao ano, enquanto o gasto 
com ativos subiu 5% ao ano. Nos 
dois casos, o aumento superou o 
desempenho da receita líquida, 
que ficou em 4,4%. 

O estudo avaliou dados de 
2007 a 2018 e destaca que o 
aumento da despesa com pessoal 
decorreu sobretudo de reajustes 
salariais superiores à inflação. 
Este processo resultou em uma 
diferença entre o que é pago no 
setor público e no privado na casa 
de 35%, quando avaliadas as mes-
mas atribuições.

QUEDA DO PIB
Para completar o ciclo de 

notícias adversas, o Produto 
Interno Bruto (PIB) do Estado caiu 
1,61% no primeiro trimestre do 
ano. O motivo da queda foi a que-
bra de quase 16% na produção 
agropecuária, principalmente na 
última safra de soja. A redução do 
PIB impacta na arrecadação, que 
teve queda real de 4,86% no pri-
meiro quadrimestre do ano. 

Diante desse quadro delicado, o 
governador tem adotado a cautela 
necessária para manter as contas 
públicas em equilíbrio. Declara que 
o seu compromisso é com a sol-
vência, com a estabilidade e inte-
gridade das finanças para atender 
todas as demandas da sociedade.  
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