
A colisão na região de Porto Camargo, envolveu um Ford Escort e uma carreta, que capotou. 
O carro foi cortado ao meio e um dos condutores teve que ser transportado por helicóptero 

do Samu até um hospital em Umuarama. Ele sofreu traumatismo de crânio.

Acidente grave deixa
dois feridos na PR-082
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Prefeito Celso Pozzobom 
recebe o Tigres, 
campeão paranaense, 
em seu gabinete
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UMUARAMA

A Capital da Amizade comemora 64 anos de fundação. Já foi distrito de Cruzeiro do Oeste e expandiu a ponto 
de se transformar num polo comercial, agropecuário e imobiliário do noroeste do Paraná.

A cidade faz aniversário e na programação que se estende por mais de uma semana, shows, festas, teatro, música 
e esporte ganharam destaques, além das homenagens aos pioneiros que transformaram sua cultura e estrutura.

Vereadores analisam 
pedido de abertura de 
crédito no valor de 
R$ 25 milhões 

PÁGINA

20
Polícia Rodoviária Federal 
prende 2 e apreende 
90 quilos de maconha 
na divisa 

PÁGINA

22

Umuarama
64 anos de 

prosperidade
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JOAS CAVALCANTE

Em virtude do feriado de Aniversário da Cidade, o jornal Tribuna HojeNews não circulará nesta quinta-feira dia 27/06
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Da militante Sirlene Gomes, que frequenta a 
Vigília Lula Livre, em terreno situado em frente 
ao prédio da Polícia Federal em Curitiba, onde 
Lula está preso desde abril do ano passado. 

Ontem, o STF votou por 3 a 2 em negar o pedido 
de habeas corpus da defesa do petista para que 

Lula saísse de trás das grades.

Megasena
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Quina
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TIME DO
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3º prêmio
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5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 10 11 15 22 29 31
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02  RADAR HOJE NEWS, 30 DE ABRIL DE 2019

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br
FALE CONOSCO

editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047
anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br

www.jhoje.com.br

(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

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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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

A Violência se tornou banal
“Lula pro-

meteu 
vir nos 
visitar 

caso seja liber-
tado. Nós já 

tivemos tantas 
decepções que 

ficamos descon-
fiados a cada 

possibilidade de 
libertação”

Nublado

Leonardo Torres é pesquisador, professor, doutorando em comu-
nicação e cultura e pós-graduando em psicologia junguiana

NubladoNublado com chuva Nublado com chuva

Gesto de arminha, policiais agredindo carroceiros, homem vio-
lentando sua namorada, quatro indivíduos baleados no Canadá, etc.. 
Existe uma maior propensão do ser humano em divulgar tragédias 
do que notícias boas. A violência contagia rapidamente e ela está na 
mídia. Mesmo que, na melhor das intenções, os veículos divulguem 
tais fatos como denúncia, eles acabam de certa forma prejudicando. 

É necessário informar, alguns diriam. É verdade. Mas, acre-
dito que não adianta divulgar acontecimentos sem desenvolver 
a consciência do povo, sem fazê-los duvidar, questionar, ter um 
pensamento crítico dos acontecimentos, dos fatos. 

Falta consciência hoje em dia. E isso acontece pela norma-
lização/banalização da comunicação. No caso em questão, da 
violência. Pense comigo: qual foi a última vez que você olhou 
uma fotografi a, em casa, e sentiu aquela nostalgia tamanha que 
lembranças vieram à mente? Deixamos a missão de guardar as 
fotos para as redes sociais digitais, e quando elas nos avisam que 
já se passou um ano, paramos e pensamos rapidamente sobre 
aquele dia, aquele momento, às vezes bom, às vezes desagradável. 
Contudo, a vida segue. 

O fato é que todo dia é dia de ver imagens, seja de ano pas-
sado, seja de ontem, ou de hoje, até mesmo desse exato segundo. 
Quantas imagens você viu hoje desde a hora que acordou? Há 
uma probabilidade grande de, pela manhã, ver primeiro imagens 
virtuais, memes, acidentes, etc. e somente depois ver o cônjuge 
ou até nós mesmos no espelho do banheiro de casa. As imagens 
passam por nós de uma forma banal, assim como seu conteúdo. 

Quanto mais imagens de violência passam diariamente, mais elas 
se tornam comuns, banais, normais. É frequente recebermos conteú-
dos violentos nas redes sociais. O massacre de Suzano foi um grande 
exemplo disso. Antes mesmo de ser divulgado na grande mídia, as 
redes de mensagens já estavam disseminando fotos das vítimas. Será 
mesmo que temos consciência para lidar com tudo isso? 

Se não tivermos, a humanidade vai apreender a violência por 
mimese, ou seja, replicando o comportamento e, quando normati-
zado, tornando isso cada vez mais comum e frequente. É hora de 
repensar como estamos lidando com a violência na mídia.  

REUTERS
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Sem Nome, de Xambrê
A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou na 
segunda-feira (24) o projeto de autoria do deputado 
Alexandre Curi (PSB) que concede o título de Utilidade 
Pública ao Projeto Sem Nome, que funciona em Xambrê 
desde 2014. A iniciativa vem conquistando resultados 
sociais para crianças e jovens entre 6 a 18 anos em 
diversos setores. 

Segurança
Pública na CCJ

Na reunião desta terça-
-feira (25), a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) examinou 
a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) nº 
8/2019, de autoria dos 
deputados Coronel Lee 
(PSL) e Delegado Recal-
catti (PSD), instituindo o 
piso mínimo de 12% da 
receita corrente líquida do 
Estado para investimento 
em Segurança Pública.

Segundo os autores, na 
justificativa da matéria, a 
inclusão de um percen-
tual mínimo é necessária 
para “possibilitar aos ges-
tores realizar os devidos 
planejamentos e execu-
tar as ações e serviços 
necessários à prestação 
de serviços de segurança 
pública à população para-
naense, sem que haja 
contingenciamentos de 
verbas e, consequentes 
soluções de continuidade 
dos serviços”. O percen-
tual proposto foi calculado 
com “base nas despesas 
executadas nessas ações 
e serviços” entre os anos 
de 2008 e 2019.

IGUALDADE 
ÉTNICO-RACIAL

Também em discus-
são na CCJ, com a vota-
ção suspensa na reunião 

da semana passada para 
atender pedido de vista 
do deputado Tiago Ama-
ral (PSB), volta a ser ana-
lisado o projeto de lei nº 
724/2015, do deputado 
Professor Lemos (PT), 
tratando do Estatuto da 
Igualdade Étnico-racial.

INVASÃO ONLINE
Constam da pauta da 

comissão para a reunião 
desta terça-feira o projeto 
de lei nº 467/2019, do 
deputado Delegado Francis-
chini (PSL), determinando 
que as empresas de apli-
cativos de mensagens 
instantâneas devem comu-
nicar imediatamente o con-
sumidor sobre suspeita ou 
efetiva invasão; o projeto de 
lei nº 507/2016, de auto-
ria da deputada licenciada 
Maria Victoria (PP), obri-
gando os estabelecimen-
tos comerciais a promover 
o recolhimento e destina-
ção ambiental correta dos 
pneus inservíveis; e o pro-
jeto de lei nº 321/2017, 
assinado pelos deputados 
Marcio Pacheco (PDT) e 
Evandro Araújo (PSC) 
proibindo a inauguração 
e a entrega de obras 
públicas incompletas ou 
que, embora concluídas, 
não estejam em condi-
ções de cumprir os fins 
a que se destinam.

Proposições
A pauta é composta por 27 proposições, inclusive dois 

pedidos de reconsideração sobre projetos que tiveram pare-
ceres contrários da Comissão. A sessão tem início às 13h30, 
no Auditório Legislativo da Casa, e tem transmissão ao vivo 

pela TV Assembleia e pelas redes sociais do Legislativo.

Audiência EAD
O crescimento de vagas, a qualidade das aulas e 
possíveis fraudes de instituições têm assustado 
profissionais e entidades de classe da área da 
saúde quando se trata da educação a distância. 
Acreditando que a modalidade se transformou num 
negócio de prejuízos, parlamentares debateram 
o assunto em audiência pública ontem (25) no 
Plenarinho da Alep a pedido dos deputados 
Michele Caputo (PSDB) e Anibelli Neto (MDB). O 
intuito é aperfeiçoar um projeto de lei de autoria 
dos dois parlamentares que prevê a proibição do 
funcionamento de cursos de nível médio, técnico e 
superior na área da saúde que desrespeitem o limite 
de 20% das aulas em EAD.

Fora das ruas
O projeto promove 
diversas oficinas 
esportivas, sociais e 
educacionais num 
barracão de 400 metros 
quadrados construído 
com o apoio da 
comunidade, explica 
o autor da inciativa. 
Desde o início de suas 
atividades, a intenção 
sempre foi afastar 
crianças e jovens das 
ruas, através da prática 
de diversas atividades.

Estrutura
Atualmente o Sem Nome 
dispõe de salas de aulas, 
computadores, sala de 
vídeo, biblioteca, mesa 
de jogos, aula de inglês, 
karatê, tênis de mesa 
entre outros esportes, 
além de uma cozinha 
industrial. Um acordo 
com a Polícia Militar 
garantiu aos participantes, 
no final do ano 
passado, a formatura e 
recebimento de graus 
pelo curso de jiu-jitsu. 

Parceria policial
Segundo Curi, o Sem Nome foi instituído a partir de 
uma ideia do promotor de justiça Mario Augusto 
Drago de Lucena. Além do preparo para competição, a 
parceria com a PM possibilita aulas de defesa pessoal, 
através de orientações diversas relacionadas com o 
cotidiano dos alunos.
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Má gestão e corrupção
O senador Alvaro 
Dias (Pode-PR) 
afirma que o 
aumento da carga 
tributária e o 
endividamento 
do governo são 
consequência da 
incompetência 
e da corrupção. 
Entre 1998 e 2006, a carga tributária 
passou de 26% para 33,6% do PIB e 
de 2007 até 2019, a dívida pública 
- que era de R$ 1,6 trilhão - passou 
para R$ 5,4 trilhões. “A pauta que 
interessa ao Brasil é a construção de 
um ambiente econômico que prestigie 
o setor produtivo, a adoção de uma 
política criminal que desorganize o 
crime organizado e a realização de uma 
gestão pública que aproveite bem e 
adequadamente cada centavo que os 
brasileiros direcionam ao governo, por 
meio dos impostos pagos, muitas vezes, 
sem poder pagar”.

33 anos da Femoclam
A Assembleia Legislativa fará sessão 
especial em homenagem aos 33 anos da 
Femoclam (Federação das Associações 
de Moradores de Curitiba e Região 
Metropolitana) no próximo dia 8 de julho. 
A federação reúne duas mil associações 
de moradores e a diretoria é composta 
por representantes de 138 associações.

Redução da maioridade
Na quinta-feira (27), a Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado faz 
audiência pública sobre a PEC que 
prevê a redução da maioridade penal 
no Brasil de 18 para 16 anos nos 
casos de crimes hediondos, homicídio 
doloso e lesão corporal seguida de 
morte.  A proposta já foi aprovada 
pela Câmara dos Deputados.

Lei de Improbidade
A CCJ do Senado vai analisar projeto 

de Flávio Arns (Rede-PR) que acelera 
o processo de combate à improbidade 
administrativa. O texto modifica a 
Lei de Improbidade Administrativa  e 
aumenta a efetividade do bloqueio de 
bens, pune a omissão da prestação de 
contas e a obstrução de transição de 
mandatos, permite acordos de leniência 
e regulamenta a redução de penas de 
réus confessos, entre outras medidas.

Parada gay
Neste domingo, 30, Curitiba recebe 
a Marcha para a Diversidade. A 
concentração será na Praça Santos 
Andrade, em frente ao prédio da UFPR 
a partir das 13 horas e com uma vasta 
programação com apresentação de vários 
artistas deve seguir até as 21 horas. 
 

Segurança pública
A Comissão de Constituição e Justiça 
da Assembleia Legislativa tirou da 
pauta de votação a PEC dos deputados 
Coronel Lee (PSL) e Delegado Recalcatti 
(PSD) que institui o piso mínimo de 
12% do orçamento para investimentos 
em segurança pública. A inclusão de 
um percentual mínimo, segundo os 
deputados, possibilita “aos gestores 
realizar os devidos planejamentos e 
executar as ações e serviços necessários 
à prestação de serviços de segurança 
pública à população paranaense, 
sem que haja contingenciamentos de 
verbas e, consequentes soluções de 
continuidade dos serviços”. A PEC foi 
retirada da pauta a pedidos dos autores.
 

Posse de Torino
O engenheiro Celso Torino tomou posse 
como novo diretor técnico da Itaipu 
Binacional. Ele é o quarto diretor nomeado 
pelo presidente Jair Bolsonaro para 
formar a equipe liderada pelo diretor-geral 
brasileiro, Joaquim Silva e Luna. Com 30 
anos de casa, Celso Torino nos últimos nove 
anos, foi superintendente de Operação da 
binacional. Agora, assume a área técnica 
em um momento importante na história 
da Itaipu, que passará por uma atualização 

tecnológica na próxima década.

CPI da JMK
O deputado Luiz Fernando Guerra (PSL) 
solicitou a ampliação das investigações 
sobre a JMK aos outros órgãos públicos 
que  mantém ou mantiveram contratos 
com a empresa para a manutenção 
de veículos oficiais. O pedido ao 
delegado-chefe da Divisão Estadual 
de Combate à Corrupção, Alan Flore, 
foi feito durante a reunião da CPI que 
investiga os contratos da JMK com 
o Estado. “As investigações são de 
interesse da sociedade, por isso 
entendo necessária a ampliação para 
os demais órgãos que a JMK mantém 
contrato similar ao que firmou com o 
Governo do Estado”, disse Guerra.

Drogômetro
Curitiba vai testar os “drogômetros” 
em blitze de trânsito para detectar 
motoristas que consumiram drogas 
ilícitas como maconha, crack, cocaína e 
exstasy - informou o secretário nacional 
de Políticas Sobre Drogas, Luiz Roberto 
Beggiora, durante abertura da semana 
municipal de prevenção uso de drogas 
na capital paranaense.

É proibido fumar
Os deputados Romanelli (PSB) e 
Michele Caputo (PSDB) apresentaram 
projeto de lei que amplia a abrangência 
da Lei Antifumo do Paraná e restringe 
o consumo de cigarro e afins “em 
quaisquer ambientes de uso coletivo, 
sejam fechados ou não”. A proposta 
altera a lei que restringia o consumo 
de cigarro e afins tão somente aos 
ambientes/recintos de uso coletivo que 
fossem total ou parcialmente fechados. 
Na prática, a proibição ao consumo do 
cigarro vai atingir também ambientes 
abertos de uso coletivo como, por 
exemplo, estádios de futebol, praças, 
parques e praias. 

Contra as drogas
O Ministério da Cidadania lançou 
campanha nacional de prevenção ao 
uso de drogas voltada aos jovens e 
adolescentes. Com o lema, “Você 
nunca será livre se escolher usar 
drogas”, as peças na TV, no rádio, nas 
redes sociais, em escolas e em lugares 
de grande circulação vão colocar os 
jovens como protagonistas de suas 
próprias histórias e sugerem que eles 
podem criar comportamentos de 
prevenção e autocuidado.
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Reforma vem aí
O presidente Jair Bolsonaro, 
ministros e líderes na Câmara e no 
Senado reforçaram a articulação nos 
bastidores nos últimos dias para que 
mais partidos anunciem o fechamento 
de questão favorável à reforma da 
Previdência. A intenção é que as 
legendas votem em bloco quando a 
proposta for analisada em dois turnos 
no plenário da Câmara. Além do PSL, 
partido de Bolsonaro, apenas o PSDB 
e o Novo fecharam questão para a 
votação, prevista para a segunda 
semana de julho. Apesar dos três 
ministros no Governo Bolsonaro, 
o DEM - assim como legendas do 
Centrão -, permanece sem consenso 
e não deve votar em bloco, como 
insistem palacianos. 

Acabou a farra
O texto da reforma da Previdência 
compra briga com o Judiciário. Põe 
fim à aposentadoria obrigatória 
remunerada para juízes e 
procuradores punidos por crimes ou 
irregularidades cometidos na função. 

Sem privilégios
É um dos exemplos usados pelo 
relator da reforma na comissão 
especial, deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), para reforçar que os 
pobres não pagarão a conta.

Medo de retaliação
O Ministério da Economia informa 
que não há desconto de gratificações 
de servidores do extinto Ministério 
do Trabalho com efeito retroativo. 
Servidores confirmam que sim.

Maioridade 16
O vice-líder do Governo, deputado 
Carlos Jordy (PSL-RJ), vai presidir 
a Frente Parlamentar Mista pela 
Redução da Maioridade Penal 

lançada na Câmara, conforme a Coluna 
antecipou em maio. “Vai ao encontro 
do que a maioria da população 
quer; a redução é uma questão de 
responsabilidade e justiça”, sustenta o 
deputado, que defende a idade mínima 
de 16 anos.

Juristas 
O objetivo da frente é discutir as 
propostas que tramitam no Congresso 
Nacional. Uma delas, a PEC 171/1993, 
foi aprovada na Câmara em 2015 e 
voltou à discussão na CCJ do Senado. 
Amanhã, o colegiado realiza audiência 
com juristas para debater a projeto 
relatado pelo senador Marcelo Castro 
(MDB-PI). Mais de 200 deputados e 
senadores assinaram o requerimento de 
criação da frente. 

Chapa quente
O líder do PSL na Câmara Federal, 
Delegado Waldir (GO), está na mira de 
palacianos, que pretendem promover 
ao cargo o deputado Jordy (RJ).

Fim da reeleição?
Comandada pelo PSL e com maioria 
de deputados aliados do Palácio, a 
Comissão de Constituição e Justiça 
não tem a menor pressa em analisar 
a PEC 376, que acaba com a reeleição. 
O projeto, do ex-deputado Ernandes 
Amorim (PTB-RO), tramita na CCJ há 
exatos 10 anos e tem parecer favorável 
do relator Valtenir Pereira (MDB-MT). 

A conferir
“O fim da possibilidade da reeleição 
para cargos do Executivo viria a 
contribuir para a lisura dos pleitos 
eleitorais e para o aperfeiçoamento 
do regime democrático, eliminando 
a desigualdade de chances entre 
os candidatos e a perpetuação de 
oligarquias no poder”, aponta Valtenir 
no relatório apresentado há duas 

semanas. Não há data prevista para 
votação do parecer no colegiado.

Concorrência na praça
Aliás, o presidente Bolsonaro, que na 
campanha indicava pensar no assunto e 
até defender um mandato, futuramente, 
já fala em reeleição. Tem seus motivos. 
Ciro Gomes (PDT) e João Dória (PSDB) já 
estão em campanha clara para o Palácio. 

Busão acelera
A crise da Avianca e o aumento 
abusivo dos preços das passagens 
pelas companhias concorrentes tem 
levado mais passageiros a viajar de 
ônibus interestaduais, comprovam 
estudos variados. A demanda cresceu 
15%, constatou a Associação Brasileira 
das Empresas de Transporte Terrestre 
de Passageiros (ABRATI).

Só faltam asas
Não só o aperto financeiro e os preços 
chamativos – até 10 vezes menor que 
nas aéreas – atraem os passageiros. 
Atentas à demanda mais exigente, as 
viações investiram em frotas novas, 
poltronas confortáveis, mais espaço 
entre passageiros e 20% das empresas 
oferecem multimídia a bordo. Além 
disso, 99% das empresas vendem 
passagens online.

Jornalismo vive
O renomado jornalista Aziz Ahmed 
lança “Memórias da Imprensa Escrita”, 
um detalhado resgate das redações 
desde os anos 50 até os dias atuais, com 
depoimentos de 26 jornalistas como 
Boechat, Anna Ramalho, e outros.
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Umuarama homenageia o
comunicador Palha Roxa
A Roda de Conversa realizada 

pela Secretaria Municipal de Comu-
nicação para resgatar a memória 
de personagens que marcaram a 
história de Umuarama, em come-
moração aos 64 anos de fundação 
da cidade, homenageou o comu-
nicador Palha Roxa na noite da 
segunda-feira, 24, no palco do Tea-
tro Vera Schubert. Diante de deze-
nas de lideranças locais, amigos e 
familiares do radialista José Grandi 
Russi, mineiro de Três Corações 
que começou a tralhar no rádio em 
1965, em Umuarama, foi exibido 
mais um curta-metragem da minis-
série “Eu Amo Umuarama”, onde 
a filha mais nova do comunicador, 
a escritora Ângela Russi, falou um 
pouco sobre a sua vida.

Palha Roxa chegou ao Paraná 
com 17 anos e estabeleceu-se com 
a família nas Três Placas, uma comu-
nidade rural, trabalhando na lavoura, 
e depois veio para Umuarama, 

quando ingressou na Rádio Cultura. 
Hoje, uma rua no Jardim Carvelle 
leva o nome do radialista.

“Ele deixou muito amor e sau-
dade. Agradeço a todos pela pre-
sença e parabenizo o prefeito Celso 
Pozzobom e a equipe da Secretaria 
de Comunicação por esta iniciativa. 
Resgatar histórias é uma forma de 
avançar e a gente não se dava conta 
da importância que o meu pai tinha”, 
afirmou Ângela Russi, emocionada.

Conforme a filha, o comunicador 
era uma pessoa muito sensível. Ele 

Na Era do Rádio
O prefeito Celso Pozzobom 
entregou um quadro da Roda de 
Conversa como lembrança para 
a escritora e seus irmãos, José, 
Vicente, Fernando e Ana Maria 
Russi, e também recordou histórias 
da convivência que teve com Palha 
Roxa. “Ele foi muito importante 
para a comunicação em Umua-
rama. Naquele tempo não havia 
internet, nem TV local, então 
quase tudo era comunicado pelo 
rádio. Ele mandava recados para 
pessoas que procuravam fami-
liares na cidade, doentes que 
vinham se tratar nos hospitais, 
sem falar na alegria que transmi-
tia em seus programas de rádio e 
de auditório”, afirmou.

Cidade em bom momento
Pozzobom destacou o bom momento da cidade, a grande participação das 

famílias nos espaços públicos devido às atrações dos 64 anos. “Vemos que o 
povo tem valorizado mais a cidade, saído de casa para as praças – especial-
mente a Santos Dumont, que foi totalmente revitalizada – e participado dos 

eventos do aniversário. Isso é muito gratificante”, disse.

produziu e apresentou peças de tea-
tro com atores amadores, realizava 
festivais, shows de calouros, acolhia 
visitantes, folia de reis e ajudava 
muitas pessoas mesmo sem ser 
uma pessoa de posses, “além de 
acordar todas as madrugadas e 
ir para a rádio apresentar o pro-
grama ser tanejo, dar recados, 
atender pedidos e conviver com 
o público”, continuou. Ângela 
recitou a letra de uma música 
de autoria do pai, que foi ven-
cedora em um dos diversos fes-
tivais que ele par ticipou.

PREFEITO homenageou o comunicador entregando um quadro aos filhos de Palha Roxa

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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(foto umuação)

Umuação e teatro infantil
transferidos para domingo

A Prefeitura de Umuarama 
comunica que, em virtude da pos-
sibilidade de chuvas conforme pre-
visão da meteorologia, para esta 
quarta-feira, 26, algumas atrações 
da programação dos 64 anos de 
Umuarama – que seriam realizadas 
no Bosque Uirapuru, nesta data – 
foram transferidas para o próximo 
domingo, 30, no Lago Aratimbó.

Desta forma, não haverá nesta 
quarta o projeto Umuação e a apre-
sentação teatral “Imaginópolis”, do 
Espaço Sou Arte. Essas atrações 
ficam para domingo, no Lago Ara-
timbó, junto com o Sarau Cultural, a 
Feira do Artesanato, o Festival Food 
Truck e a premiação do Concurso 
Fotográfico Cartão-Postal “Eu Amo 
Umuarama”, que já estavam marca-
dos para o lago, a partir das 13h.

Os demais eventos agendados 
para esta quarta-feira, 26, aconte-
cerão normalmente. Às 8h haverá 
o Hasteamento das Bandeiras na 
Praça Santos Dumont. O Passeio 
Ciclístico Pedalando pela Vida sairá 

às 9h, na frente do Paço Municipal; 
o Encontro dos Escoteiros começa 
às 9h30, no Bosque Uirapuru; e 
o Concer to da Orquestra Filar-
mônica do Noroeste Paranaense 
será realizado às 20h30, no Tea-
tro Vera Schubert.

A Feira do Artesanato, Exploflor, 
Faísca e o Festival CWB de Food 
Truck, que estavam acontecendo 
no espaço da Feira do Produtor 
na Avenida Ângelo Moreira da Fon-
seca, serão encerrados na noite 
desta terça-feira, 25.

ATRAÇÕES que seriam realizadas no Bosque Uirapuru na quarta (26) foram transferidas para o domingo 
no Lago Aratimbó

DIVULGAÇÃO

Índice em % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,57 0,13 2,22 4,66
IGP-M (FGV) 0,92 0,45 3,56 7,64
IGP-DI (FGV) 0,90 0,40 3,75 6,93

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 3ª parcela
vence em 28/06, com juros Selic de 1,54%.

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

21/5 a 21/6 0,5000 0,3715 0,0000
22/5 a 22/6 0,5000 0,3715 0,0000
23/5 a 23/6 0,5000 0,3715 0,0000
24/5 a 24/6 0,5000 0,3715 0,0000
25/5 a 25/6 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

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

SOJA jul/19 903,50 -5,50 8,9%
FARELO jul/19 315,70 -1,90 5,1%
MILHO jul/19 447,50 0,75 10,7%
TRIGO jul/19 535,75 -2,25 9,4%

Ações % R$
Petrobras PN -2,62% 27,51 
Vale ON -1,95% 51,38 
ItauUnibanco PN -1,25% 35,65 
B3 ON -5,14% 37,66 
CVC Brasil ON -3,79% 51,51 
Cyrela Realt ON -3,00% 19,40

IBOVESPA: -1,93% 100.092 pontos

Índice ABR MAI JUN
IGP-M (FGV) 1,0827 1,0864 1,0764
IGP-DI (FGV) 1,0827 1,0825 1,0693
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 70,68 0,4% 1,5% 70,00
MILHO 30,12 -0,2% 10,4% 30,00
TRIGO 46,21 0,0% 0,3% 46,50
BOI GORDO 149,28 0,1% -0,6% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 106,93
Libra est. 0,7862
Euro 0,8782
Peso arg. 42,25

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,7% 3,8520 3,8530 -1,8%

PTAX  (BC) +0,2% 3,8297 3,8303 -2,8%

PARALELO +0,5% 3,7800 4,0700 -2,2%

TURISMO +0,5% 3,7800 4,0500 -2,2%

EURO +0,1% 4,3593 4,3616 -0,7%

R$/m2 ABR MAI %m %ano %12m
Paraná 1.531,41 1.535,06 0,24 1,43 4,92
Oeste 1.533,55 1.536,83 0,21 1,12 3,99

DÓLAR 25/06

Iene R$ 0,0356
Libra est. R$ 4,87
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.621,27 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 25/06 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 6,5%  | TJLP: 6,26%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 25/06 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/06 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 76,00 -1,3% 2,0%
SOJA Paranaguá 82,00 -1,2% 1,9%
MILHO Cascavel 34,00 0,0% 13,3%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Prefeito recebe o Tigres
O prefeito Celso Pozzobom rece-

beu, na tarde da terça-feira, 25, 
em seu gabinete, a visita do Tigres 
Umuarama, campeão nos Jogos 
Paradespor tivos do Paraná, no 
último fim de semana em Londrina. 
A equipe teve uma campanha de 
superação e conquistou o título con-
tra o forte selecionado de Maringá, 
diante de quem havia sofrido a única 
derrota na primeira fase.

Ao lado do diretor de Esporte e 
Lazer do município, Jeferson Fer-
reira, os atletas se apresentaram 
ao prefeito e agradeceram o apoio 
à equipe e ao esporte em geral. “O 
time começou com uma parceria 
entre a Prefeitura/Secretaria de 
Esporte e Lazer e a Adefiu (Asso-
ciação dos Deficientes Físicos de 
Umuarama). Depois a Universidade 
Paranaense (Unipar) se juntou ao 
projeto e ‘contratou’ os atletas, 
que passaram a receber salário da 
instituição. Eles são treinados pelo 
professor Itamar Inácio da Silva 
Júnior e acompanhados pelo pre-
parador físico Marcos Suguimatti”, 
destacou Jefinho.

O prefeito Celso Pozzobom para-
benizou os jogadores pela conquista 
e pelo esforço em representar tão 
bem o nome de Umuarama. Citou o 
investimento de quase R$ 2 milhões 
para revitalizar e modernizar os 
ginásios Amário Vieira da Costa e 

O gerente da agência local dos Correios, André 
Bragato, entregou ontem (25) ao prefeito Celso 
Pozzobom e ao secretário de Administração, 
Vicente Gasparini, um lote especial de 1500 selos 
produzidos em comemoração aos 64 anos de Umua-
rama. Serão usados em correspondências oficiais da 
Prefeitura, nos próximos dias. “Esse presente reforça 
a parceria com os Correios e o apoio ao serviço postal 
nos distritos, onde a empresa não possui infraestrutura. 
É importante receber os selos neste momento especial, 
quando celebramos o 64º aniversário de nossa querida 
Umuarama”, destacou Pozzobom.

Mário Oncken e o apoio às diversas 
modalidades esportivas praticadas 
na cidade. “O esporte é muito impor-
tante para o município, não apenas 
por projetar a cidade, mas também 
pela inclusão dos jovens. Nossa 
administração tem um olhar espe-
cial para a pessoa, o ser humano, 

e o incentivo ao esporte vem nessa 
linha”, comentou.

O Tigres de Umuarama viaja 
nesta quarta-feira, 26, para Minas 
Gerais, onde disputará entre sexta 
e domingo a Copa Patos de Minas, 
contra equipes de basquete em 
cadeira de rodas de vários Estados.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Sede
Em julho, nos dias 26, 27 e 28, Umuarama sediará a segunda etapa do 

Paranaense. A equipe foi a campeã da primeira etapa, disputada em maio, com 
três vitórias em três jogos. A competição será no ginásio de esportes da Unipar. 
Após duas vitórias e uma derrota na primeira fase, o Tigres se classificou para a 
semifinal e venceu o Foz do Iguaçu por 50 a 40, conquistando uma vaga na fina-
líssima, que aconteceu na quadra da Unifil, em Londrina. Umuarama e Maringá 
já haviam se encontrado na fase de grupos e os maringaenses venceram por 62 
x 44. “Queríamos vencer, estudamos o time deles, vimos os acertos e buscamos 

neutralizar os pontos fortes”, disse o armador dos Tigres, Reyson Douglas.

O prefeito Celso Pozzobom parabenizou os jogadores pela conquista e pelo esforço em representar tão bem o 
nome de Umuarama

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Acidente grave deixa
dois feridos na PR-082

Um grave acidente foi registrado 
pela Polícia Rodoviária Estadual na 
tarde da terça-feira (25) na PR-082, 
entre o distrito de Porto Camargo e 
o município de Icaraíma. Uma das 
vítimas chegou a ser transportada 
em estado gravíssimo a um hos-
pital por um helicóptero do Samu.

A colisão envolveu um Escort 
e uma carreta bitrem carregada 
de mandioca que capotou após a 
colisão. Uma das partes da carro-
ceria ficou separada do restante 
do veículo. O automóvel ficou todo 
retorcido e aos pedaços.

A Polícia Rodoviária de Pérola foi 
até o local do acidente e fizeram 
um levantamento do acidente.

A pista ficou interditada até 
que fosse realizado o resgate das 

vítimas e a retirada de uma delas 
das ferragens de um dos veículos 
envolvidos. Segundo os patrulhei-
ros, os condutores da carreta e do 

Escort tiveram que ser encaminha-
dos para o Hospital Norospar de 
Umuarama e um dos motoristas 
sofreu trauma no crânio.

UM dos condutores foi levado com graves ferimentos ao hospital Norospar em Umuarama 

No início da tarde da terça-feira 925), a Polícia Rodoviária de Iporã apreendeu na 
PR-323, perto de Perobal, uma camioneta VW Saveiro carregada com cigarros paraguaios. 
O veículo saía do trevo da PR-486 (acesso a Alto Piquiri), quando o condutor avistou a 

viatura e acelerou. Ele foi perseguido e entrou em um pasto, abandonando o veículo.
A carroceria da Saveiro carregava cerca de 20.500 maços de cigarros da marca Eight e foi 

levada com a carga para a Delegacia da Receita Federal de Guaíra.

Cigarreiro morre 
em acidente

Morador em Umuarama, um 
homem de 38 anos, morreu na 
manhã da terça-feira (25) após 
capotar a uma caminhonete Hyun-
dai Vera Cruz na PR-496, em Terra 
Roxa. O acidente aconteceu por volta 
das 4h e a vítima foi encaminhada 
a um hospital em Guaíra, mas não 
resistiu aos ferimentos graves. A 
Polícia Rodoviária Estadual de Palo-
tina atendeu a ocorrência e desco-
briu que condutor, com iniciais V. F., 
teria perdido o controle da direção 
do veículo e capotou.

No final de semana outro cigar-
reiro acabou falecendo após ter 
batido o veículo, carregado com 
cigarros contrabandeados, contra 
um poste na localidade de Santa 
Rita do Oeste, interior de Terra Roxa.

DIVULGAÇÃO

 JOAS CAVALCANTE
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No dia 26 de junho celebramos
mais um aniversário de Umuarama.

Neste dia, parabenizo e agradeço
aos umuaramenses que se dedicam todos os

dias para construir a história da cidade.
Quero reafirmar meu compromisso de servir
a poa população e trabalhar firme na Assembleia

Legislativa do Paraná para fortalecer o
município, que acolheu a mim e minha família.

Vamos comemorar esse aniversário e
caminhar unidos de olho em um

futuro melhor .
Que Deus abençoe a todos!

PARABÉNS UMUARAMA!

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
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Copa Smel de Futsal terá
60 equipes na disputa

Com mais de 60 equipes par-
ticipantes a Copa Smel de Futsal 
Infantil, terá sua 11ª rodada hoje 
(26). As disputas acontecem nas 
categorias sub 7, 9, 11, 13 e 15.

Nesta quarta-feira (26), dez equi-
pes entram em quadra para dar 
continuidade ao campeonato. Às 
19h, pelo sub 9, Astro da Colina de 
Cruzeiro do Oeste enfrenta Futsal 
Camisa 10, os times se enfrentam 
novamente, às 19h40, pelo sub 11.

Depois, às 20h20, na disputa 
do sub 13, Afsu encara o Astro da 
Colina. Também pelo sub 13, Ceju 
pega a Escola de Futsal Caliari, às 
21h. Para finalizar a noite, Xambrê 
Futsal bate de frente com a PM de 
Douradina, às 21h30.

Os jogos acontecerão no Giná-
sio de Esporte Mário Ockem.

De acordo com Ednei Custódio 
da Silva, coordenador de esporte 
comunitário da Secretária Munici-
pal de Esporte e Lazer de Umua-
rama (Smel), a primeira fase da 
copa termina em julho. “Após fina-
lizar a primeira fase da Copa Smel, 
começa a disputa dos Playoffs, o 
tradicional mata a mata. A final 
está prevista para acontecer em 
1ª de agosto”, explicou Custódio.

Ao final da competição todas as 

Nesta quarta-feira (26), acon-
tece mais uma rodada da Copa 
Amizade de Futebol. O evento 
espor tivo já está na sua 5ª 
rodada e conta ao todo com 20 
equipes participando nas catego-
rias aspirante e titular.

O confronto desta quarta-feira, 

será entre Lovat e Aceru. As equi-
pes entram em campo às 14h30 
pela categoria aspirantes, e às 16h 
na categoria titular. As partidas 
acontecerão na Arena de Lovat.

De acordo com Ednei Cus-
tódio, coordenador da Smel, o 
campeonato finalizará a primeira 

fase em 14 de julho. “Após a pri-
meira fase, quando 10 equipes 
par ticipam em cada categoria, 
apenas seis passaram para a 
segunda etapa disputando em 
grupo”, explica Custódio, afir-
mando que a final está prevista 
para acontecer em agosto.

Aceru enfrenta hoje o Lovat na Copa Amizade

Melhores colocadas
Atualmente as equipes melhores colocadas na competição são, no Sub 7, 

Harmonia Clube de Campo. No sub 9, Astro da Colina, Harmonia Club de Campo, 
Escola de Futsal Caliari e Escola de Futsal Marcão. No sub 11, PM de Douradina, 

Futsal Caliari, Harmonia e Futsal Camisa 10. Já no sub 13, Camisa 10, Tapira 
Futsal, Futsal Caliari e Altônia Futsal. Enquanto no sub 15, os melhores colocados 

são, Astro da Colina, Colégio Bento, Futsal Marcão e Afsu.

categorias serão premiadas do 1º 
ao 4º lugar com troféus e meda-
lhas. Os ar tilheiros e melhores 

goleiros também receberão troféu, 
luvas (goleiro) e pares de tênis 
(artilheiros), em cada categoria.

A equipe Futsal Camisa 10, está em primeiro lugar nas categorias do sub 11 e 13

DIVULGAÇÃO
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Seleção preparada encara
o Paraguai nas quartas

A Seleção Brasileira entra em 
campo nesta quinta-feira (27), contra 
o Paraguai, para disputar as quartas 
de final da Copa América. A partida, 
que acontece às 21h30 na Arena do 
Grêmio, em Porto Alegre, traz más 
lembranças para o Brasil.

O Paraguai, recente carrasco, 
foi o responsável pelas elimina-
ções do Brasil em duas das últi-
mas três edições da Copa América. 
Em 2011, na Argentina e em 2015, 
no Chile. Nos dois casos, a queda 
aconteceu nas quartas de final e 
nos pênaltis. Na edição centenária 
de 2016, nos Estados Unidos, o 
Brasil não passou da primeira fase.

Nas últimas três edições da Copa 
América, o Paraguai venceu apenas 
uma partida, mesmo assim foi fina-
lista em 2011. É uma equipe que 
empata muitas vezes e, dessa forma, 
vai conquistando vagas. Foi o que 
aconteceu neste ano. A equipe classi-
ficou-se com dois empates e uma der-
rota. Contra a Argentina e Brasil, times 
mais fortes da América do Sul, foram 
cinco empates (dois com argentinos 

NAS edições de 2011 e 2015 da Copa 
América, a seleção brasileira foi 
eliminada nas quartas, nos pênaltis, 
contra o Paraguai

REPRODUÇÃO

e três com brasileiros) e apenas uma 
derrota (para os argentinos) nestas 
últimas três edições.

Os comandados de Tite lidera-
ram o Grupo A com sete pontos 

ganhos. Os paraguaios, por sua 
vez, se classificaram como ter-
ceiro colocado. A equipe do técnico 
Eduardo Berizzo somou apenas 
dois pontos no Grupo B.

Hamilton corre atrás do recorde de Schumacher
Lewis Hamilton se aproxima de 

ser o piloto com maior número de 
vitórias na Fórmula 1, e deve alcan-
çar o recordista Michael Schumacher 
na temporada de 2020, se manter 
sua média de uma vitória a cada 
1,96 corrida – média conseguida 
entre os anos de 2014 até 2018.

Para ser mais específico, Hamil-
ton pode atingir a marca de 91 vitó-
rias do alemão na 11ª etapa da 
temporada de 2020, tradicional-
mente realizada na Europa, com a 
Hungria sediando a 11ª etapa do 

Mundial de Fórmula 1 em cinco das 
10 últimas temporadas.

Em 2019, o britânico venceu seis 
das oito corridas da temporada até 
agora (uma média de 1 vitória a cada 
1,33 corrida) e, se manter a média 
avassalador desse ano, Hamilton 
alcançaria o recorde de Schumacher 
na terceira corrida de 2020, tradicio-
nalmente o Grande Prêmio da China.

O inglês acumula 79 vitórias em 
sua carreira, conseguidas em 237 
corridas – uma média de uma vitó-
ria a cada três corridas – contra 91 

vitórias de Schumacher, em 306 lar-
gadas na F1 – com a média de uma 
vitória a cada 3,36 corridas.

HAMILTON entrou na F 1 em 2007, com a McLaren, 
em seu primeiro ano subiu quatro vezes no alto do pódio

AFP
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encontra com Pendleton para falar sobre as 
mudanças na escola. A casa de Arlete fi ca 
pronta, e a família retorna ao lar. Marcelo 
aparece na casa de Pendleton para confron-
ta-lo e encontra com Luisa. Fernanda e Durval 
decidem que um dos dois terá que sair de 
casa. Falcão decide fi car um tempo longe da 
vizinhança até que os ânimos de Rato se acal-
mem. João conhece os pais de Mirela, e toca 
modas de viola com o casal. Pendleton diz que 
tem algo a mostrar para Marcelo e Luisa, e os 
surpreende com uma novidade.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
O músico mostra o cartaz que busca 

Manuela para Regina, garante que sabe que 
existem coisas acontecendo na mansão e que 
ela pode contar com ele. Safi ra discute com 
o pai, Fortunato, por ele ter lhe deixado de 
lado quando ela era criança para trabalhar. 
Priscila diz para a mãe que Fortunato deve ter 
sido melhor pai de Safi ra do que ela é dele. 
Ofélio maltrata Manuela para que Regina acre-
dite que ele é um homem ruim. O músico faz 
questão de explicar para Manuela o plano. Na 
gravadora, Ofélio quase é pego por Geraldo 
enquanto conversava com as crianças, mas 
inventa que está se fazendo de amigo deles 
para saber se eles sabem de algo. 

Davi se despede da família e de Cibele. Dalila 
beija Paul, mas pensa em Jamil. Robson e 
seus capangas destroem a loja de Miguel e 
machucam Jamil. Letícia discute com Faruq. 
Jamil chega em casa machucado e Laila se 
preocupa. Ester expulsa Latifa de sua casa. 
Missade decide voltar para a casa de Rania.

VERÃO 90
Mercedes fi ca encantada por Andreas. 

Jerônimo promete a Vanessa que será dono 
da PopTV. Filipa avisa a Carlos que terá que 
envolver Larissa para conseguir resgatar a 
galinha de barro. Filipa inventa para Larissa 
que está doente e precisa das joias que estão 
escondidas na galinha de barro para fazer 
uma cirurgia cardíaca. Andreas dá o qua-
dro que arrematou no leilão para Mercedes. 
Lidiane aprova suas fotos na SexyCat. Mer-
cedes convida Andreas para jantar. Dandara 
e Quinzinho se encontram.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Gleyce acompanha Kessya em seu ensaio 

fotográfi co, mas desconfi a de que tenha algo 
errado. Sem contar para Marcelo, Luisa se 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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MALHAÇÃO 
Rita não acredita que Mari tenha abando-

nado seu fi lho. Carla anda em uma bicicleta 
sem freio e acaba atropelada por Marco, que 
provoca Madureira ao ver o rival se aproxi-
mar. Rita cuida de André. Nanda não gosta 
de ver Camelo e Raíssa abraçados e vai tirar 
satisfação. Marco tenta seduzir Carla. Rita se 
recusa a prestar queixa do desaparecimento 
de Mari. Enciumado, Madureira reclama de 
Carla para Daniel. Nanda fica encantada 
com a música de Camelo e Raíssa. César 
pede para colocar seu nome na certidão de 
nascimento de Jaqueline. Beto aparece para 
dançar com Meg. Raíssa comenta que André 
parece fi lho biológico de Rita.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Dalila/Basma procura Jamil. Miguel vai à 

ofi cina de Caetano. Cibele, Benjamin e Bruno 
contam a Laila o que descobriram sobre Paul. 
Miguel se desespera com a mensagem que 
recebe de Robson. Jamil discute com Dalila/
Basma. Elias implora que Missade volte para 
casa. Miguel sai apressado com Rania para 
viajar e tenta despistar o carro de Robson. 

Em “A dona do pedaço”, Cosme cobra de Adão 
sua encomenda. Régis tenta convencer Maria 
da Paz a jantar na casa de Beatriz. Fabiana 
tenta disfarçar a irritação quando Otávio e 
Beatriz se recusam a dar o nome da família 
para ela. Adão pensa em enviar Mão Santa 
para fazer o trabalho de Chiclete. Vivi não 
gosta da forma como Rock fala com Fabiana e 
sai em defesa da irmã. Régis encontra o cofre 
no escritório de Maria da Paz. Agno começa 
a pagar a academia para Rock treinar. Otávio 
compra uma joia e Vivi questiona o pai. Vivi 
desconversa quando Camilo pergunta sobre 
sua noite. Agno pede a ajuda de Fabiana para 
dar um golpe em Otávio. Maria da Paz ouve as 
críticas que Vivi faz sobre ela e fi ca indignada. 

Agno pede a ajuda 
de Fabiana para dar 
um golpe em Otávio
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Você vai colher os frutos dos esforços que fez 
no mês passado. Isso é algo para se comemo-
rar! Um sentimento interno de bem-estar vai 
permitir que você coloque as ideias em ordem. 
A serenidade vai fazer você mais forte.

O movimento planetário terá um efeito estabi-
lizador sobre você, seu humor será combativo 
e conciliador. Seus relacionamentos vão ajudar 
você a ser mais calmo mais equilibrado e mais 
capaz de lutar pela pessoa que você ama.

A sorte lhe permitirá progredir na direção de 
seus objetivos. Não hesite, seja você mesmo, 
espontâneo. A determinação permite que você 
esqueça as pequenas doenças corporais que 
estavam pesando. Acalme-se.

O ambiente hoje estará um pouco austero, 
mas você vai fazer de tudo para melhor isso. 
Você está sobrecarregado. Você precisa 
perceber isso e tomar providências para 
resolver o problema.

Você tem ideias concretas, especialmente para 
os seus projetos. A sorte estará do seu lado em 
todas as suas aplicações. Você está em melhor 
forma. Coma mais vegetais.

Você terá todo o prazer em fazer comentários 
cínicos, mas tome cuidado para não ofender 
ninguém. Você está em sintonia com seu 
ambiente e não há obstáculos à vista, já que 
você vai ter uma abordagem mais equilibrada.

Pense com calma e pese os prós e os con-
tras. Não se deixe levar inutilmente por qual-
quer coisa que faça. Reserve algum ânimo 
para o fim do dia e relaxe em uma de suas 
atividades de lazer favoritas.

Aproveite ao máximo a paz e a tranquilidade 
antes de acabar não tendo tempo para si 
mesmo. Um mergulho com os amigos, seguido 
por uma refeição seria uma boa maneira de 
liberar o cansaço dentro de você.

Se você se prender aos seus valores, você 
terá o melhor dia de todos, não dê ouvidos a 
ninguém. Uma vida equilibrada está ao seu 
alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

O seu modo de expressão faz com que as 
pessoas que o rodeiam não o entendam. Você 
terá a sensação de que eles são os únicos que 
incomodam você, mas é o seu comportamento 
impulsivo que está causando os problemas.

O seu otimismo crescente faz você olhar o 
lado positivo. Festas estão no horizonte. Você 
deve se certifi car de que não está sendo muito 
duro consigo mesmo. Você está cavando muito 
profundo em suas reservas.

Você vai estar muito disposto a trabalhar em 
equipe porque gosta de se sentir útil. Você 
precisa relaxar e ouvir mais as suas necessi-
dades básicas; deixe passar qualquer orgulho 
desmedido. Durma mais.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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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

"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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Vereadores aprovam
projetos do Executivo

Na segunda-feira (24), em sessão 
extraordinária, vereadores de Umua-
rama discutiram e votaram três pro-
jetos de lei complementares e um 
projeto de lei, todos de autoria do 
Poder Executivo Municipal. O mais 
discutido, que gerou um embate 
entre alguns integrantes das banca-
das de oposição e situação a atual 
administração, foi o que autoriza a 
contratação de crédito no valor de R$ 
25 milhões, junto à Caixa Econômica 
Federal (CEF). Geralmente os proje-
tos enviados às sessões extra, são 
votados no mesmo dia, pois através 
de requerimento os vereadores reali-
zam a quebra do interstício regimen-
tal, mas na sessão da segunda-feira 
foi diferente, o requerimento foi rejei-
tado e todos os projetos enviados 
e votados em primeira discussão 
poderão ser analisados com calma 
pelos vereadores que retornarão a 
votá-los na sexta-feira (27).

O primeiro projeto analisado foi o 
de Lei Complementar 008/2019 que 
institui e atribui verba de representa-
ção técnica para os cargos de Conta-
dor e de Analista de Contabilidade e 
foi aprovado por unanimidade.

Ainda tratando da estrutura admi-
nistrativa da Prefeitura Municipal de 
Umuarama, o Projeto de Lei Com-
plementar 011/2019, que dá nova 
redação a estrutura de secretarias, 

diretorias e demais departamentos 
do Executivo Municipal, também foi 
aprovado, mas recebeu quatro votos 
contrários em primeira discussão.

O texto seguinte submetido à 
apreciação dos parlamentares, foi 
o referente ao Projeto de Lei Com-
plementar 012/2019, altera a Lei 
Complementar nº 346, de 20 de 
dezembro de 2013. Tal proposição 
regulamenta a situação dos profis-
sionais do magistério com apenas 
um padrão no Município (20 horas 
semanais). Aos que desejam exercer 
a função de direção, coordenação 
pedagógica ou educacional, cum-
prindo jornada de 40 horas sema-
nais, terão concedidas gratificações 
correspondentes a 200% do nível A, 
classe 1 da tabela de vencimentos. 
Uma vez submetido à votação, foi 

aprovado por unanimidade.
R$ 25 MILHÕES

Apesar de ter recebido quatro 
votos contrários, o projeto de Lei 
068/2019 que autoriza o Municí-
pio a contratar operação de crédito 
com a Caixa Econômica Federal no 
valor de R$ 25 milhões foi aprovado, 
mas apenas em primeira discussão. 
Ainda deverá ser submetido a uma 
segunda analise em plenário.

Consta na proposição que os 
valores solicitados serão desti-
nados à realização de obras de 
infraestrutura urbana, aquisição de 
máquinas e equipamentos, aquisi-
ção de imóvel, construção e revita-
lização de prédios públicos.

Todos os projetos aprovados nesta 
ocasião serão submetidos à votação 
definitiva na sexta-feira (27), às 17h.

VEREADORES discutiram projetos enviados pela prefeitura. Entre eles, está a autorização de crédito no 
valor de R$ 25 milhões

ASSESSORIA

Aprovados por unanimidade projetos em sessão ordinária
Na última sessão ordinária antes 

do recesso parlamentar em julho, o 
Parlamento apreciou na segunda-
-feira (25) projetos importantes para 
o desenvolvimento do município. Um 
deles libera a criação de 20 cargos 
de Agente de Autoridade de Trânsito.

Outro projeto aprovado em 
segunda discussão, foi apresentado 

para a concessão de direito real de 
uso de imóvel, por 15 anos, ao 
Corpo de Bombeiros de Umuarama. 

A Associação de Motociclistas 
Feras Moto Clube também foi autori-
zada a receber a concessão de direito 
real de uso de um imóvel, bem como 
a Apromo (Associação de Apoio à Pro-
moção Profissional do Adolescente). 

COLETA DE ESGOTO
Assinado pelos vereadores Maria 

Ornelas, Ronaldo Cruz Cardoso, New-
ton Soares, Marcelo Nelli, Junior 
Ceranto e Noel do Pão, o projeto que 
regula o sistema de coleta de esgoto 
sanitário em novos loteamentos tam-
bém foi discutido e aprovado, mas 
apenas em primeira instância.
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Ação Social   Cumprindo 
com seu papel de 
responsabilidade 
social, o curso de 
Administração 
da Universidade 
Paranaense – Unipar, 
Unidade de Umuarama, 
promoveu campanha 
de arrecadação de 
fraldas geriátricas. 
Além das turmas da 
graduação, alunos dos 
cursos de Publicidade 
e Propaganda, Direito 
e Engenharia Civil 
também abraçaram a 
causa nobre e doaram. 
Foram arrecadados 
150 pacotes de fraldas, 
que foram repassados 
para o Lar São Vicente 
de Paulo. Para o 
coordenador do curso 
de Administração, 
professor João Codato, 
a missão da graduação 
não é só preparar o 
aluno para o mercado 
de trabalho, mas 
também despertar nele 
o senso de cidadania e 
de amor ao próximo.
 
Educação   O Programa 
Institucional de 
Valorização do 
Magistério (Pró-
Magister), Unidade de 
Umuarama, promoveu 
palestra de capacitação 
dos professores com 
o tema ‘Tendências de 
mercado educacional 
no mundo globalizado’. 
O convidado para 
abordar o assunto foi 
o fundador-presidente 

do Instituto Mises 
Brasil, Hélio Beltrão. Em 
sua fala afirmou que 
é necessário fazer o 
uso de tecnologias em 
sala de aula. Segundo 
ele, é importante 
ter o professor 
como organizador 
do conhecimento, 
realizando atividades 
para que o aluno 
participe de situações 
de mercado real, pois 
esta metodologia faz 
toda diferença no 
aprendizado.
 
Imagem profissional   
Os cursos de Estética e 
Cosmética e Nutrição 
da Unipar de Francisco 
Beltrão promoveram 
Aula Magna Integrada. 
Cerca de 200 pessoas 
participaram, 
entre acadêmicos, 
professores, ex-alunos, 
profissionais da área 
e convidados. A 
palestrante da noite foi 
a produtora de moda e 
consultora de estilo e 
imagem, Juliana Thomé, 
bacharel em Design de 
Moda. Ela falou dos 
cuidados que se deve 
ter com a imagem 
pessoal, a interferência 
da imagem pessoal na 
imagem profissional, 
dicas de moda e estilo, 
ética, diferencial, 
recepção e atenção com 
o cliente, organização 
no ambiente de 
trabalho e cuidado com 
a aparência.

NOTÍCIAS DA

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

de mulheres
No próximo domingo (30), um 
grupo de mulheres estarão promo-
vendo em Umuarama um encontro 
para debater sobre os tipos de 
assédios sofridos pelas mulheres. 
O debate é promovido pelo grupo 
‘Entre Elas: Diálogos que empode-
ram’, evento que reuni mulheres 
para promover a união e o empo-
deramento, além de diminuir o 
sentimento de concorrência que 
existem entre o grupo.
 

Combater o 
assédio
Segundo pesquisa dos institutos 
Patrícia Galvão e Locomotiva, 
Quase todas as brasileiras com mais 
de 18 anos (97%) afirmaram que já 
passaram por situações de assédio 
sexual no transporte público, por 
aplicativo ou em táxis. As princi-
pais queixas de assédio são, como 
olhares insistentes no transporte 
coletivo, cantadas indesejadas 
no coletivo e nos aplicativos. De 
acordo com a organizadora do 
encontro, Ingrid Lima, a intenção é 
trazer conhecimento às mulheres 
para que elas conheçam seus direi-
tos e para que também possam 
obter auto-estima para enfrentar as 
situação de assédio do dia a dia.

Participação
O encontro, a organização pede 
que as mulheres tragam algum lan-
che para compartilhar entre elas e 
também alguns produtos higiênicos 
que possam ser doados às mulhe-
res em situação de vulnerabilidade. 
O evento é aberto e exclusivo a 
todas as mulheres que desejam 
participar. Na ocasião, haverá uma 
rodada de conversa que contará 
com a participação de advogadas 
e psicólogas de Umuarama. Além 
de um show da cantora Duda e um 
espaço aberto para o karaokê. O 
evento gratuito acontece no Vikings 
Lounge Beer, a partir das 15h30.
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Carro da UBS é 
invadido por ladrões

Ladrões invadiram a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Bem Estar, 
no último fim de semana. Eles corta-
ram o cadeado do portão e entraram 
no pátio, onde estava um veículo 
Fiat Mobi usado para atendimento 
domiciliar e visitas a pacientes com 
dificuldade de locomoção. O carro 
foi arrombado e teve a bateria fur-
tada, além do vidro quebrado e 
uma série de danos.

Esta não foi a primeira vez que a 
unidade teve prejuízo com ladrões. 
No início do ano, uma porta de vidro 
foi arrebentada e, além de revira-
rem o interior da UBS, os invasores 
levaram um monitor de computador. 
“O posto tem sistema de monitora-
mento interno, mas do lado de fora 
ainda não há vigilância. Vamos ter 
de reforçar a segurança para evitar 
que esse tipo de ação se repita”, 
informou a secretária municipal da 
Saúde, Cecília Cividini.

A enfermeira responsável pela 
unidade, Daisiani Almeida, disse 
que o veículo é muito utilizado. 
“Nossa equipe usa esse veículo 
para visitas domiciliares, cura-
tivos em pacientes acamados, 
puerpério e entrega de resultados 
de exames e testes do pezinho, 
por exemplo. Vai fazer muita falta, 
até que seja recuperado e volte 
para a unidade”, afirmou. O valor 
do prejuízo não foi informado.

Na última segunda-feira o veí-
culo foi recolhido pela Prefeitura 
para os reparos. “O carro é bem 
novo, pois foi recebido pela UBS há 
cerca de 5 meses apenas. Acredito 
que ele seria levado para desman-
che, mas como os ladrões não con-
seguiram, resolver levar apenas a 
bateria. Mas para isso fizeram um 
grande estrago”, lamentou a enfer-
meira. A Polícia Civil foi acionada 
para investigar o caso.

VEÍCULO danificado estava trancado quando 
houve a invasão e o furto da bateria

ASSESSORIA/PMU

90 quilos de maconha em Alto Paraíso
Patrulheiros rodoviários fede-

rais apreenderam na tarde de 
ontem (25), 90 quilos de maco-
nha que eram transportadas em 
um fundo falso.

A abordagem aconteceu na rodo-
via BR-487, divisa do Paraná com 
o Mato Grosso do Sul, dentro dos 
limites do município de Alto Paraíso. 
Dois homens, um deles com 22 
anos e outro de 26 anos de idade, 
foram presos em flagrante.

A droga era transpor tada em 
compar timentos ocultos, sob o 
assoalho, nas laterais e no tan-
que de combustíveis de um auto-
móvel Fiat Punto.

A capacidade do tanque do 
carro foi reduzida a menos da 

metade do tamanho ori-
ginal, fato que possibi-
litou o transporte de car-
gas ilícitas. O traficante 
disse que fazia abaste-
cimentos de no máximo 
15 litros de combustí-
vel, por conta do com-
partimento oculto junto 
ao tanque.

Os agentes da PRF 
abordaram o carro na 
BR-487, em frente à Unidade Ope-
racional Porto Camargo.

Um dos homens presos dirigia 
o veículo. O outro seguia em outro 
automóvel, um Fiat Palio, na fun-
ção de batedor, dando apoio ao 
longo do trajeto.

Aos policiais rodoviários fede-
rais, a dupla revelou que havia 
saído com a droga de Ponta 
Porã/MS e que pretendia entre-
gá-la em Ponta Grossa, mas 
foram conduzidos à Delegacia 
da Polícia Civil em Xambrê.

DROGA apreendida na divisa estadual e dois homens presos em flagrante

DIVULGAÇÃO
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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

Aluga-se
 Casa de alvenaria de 

fundos contendo 04 peças 
e garagem. Localizada na 

Rua Jequitibá, 1315 
Jardim Canadá. 
Valor R$ 430,00

Contato (44) 99912-4062 

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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