
Com sua grande gama de serviços em apoio aos projetos de produtores rurais e empresas 
de todos os portes, visando a expansão e o seu crescimento, o Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul (BRDE) atenderá aos empresários interessados em financiamen-

tos e parcerias nesta quinta-feira, 4, na Casa do Empreendedor de Umuarama.

BRDE atenderá empresários
na Casa do Empreendedor 

l Pág. 8

Prefeitura realiza 
pavimentação no 
Parque Industrial com 
equipe própria 
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UMUARAMA

Homenagens
Dia Nacional do Bombeiro foi comemorado com solenidade e homenagens em Umuarama. Na ocasião, 

integrantes do 6º Subgrupamento receberam condecorações pelos serviços prestados nos últimos anos e 
vão integrar a reserva remunerada da corporação. 

Escola São Francisco 
de Assis realiza na 
sexta-feira, a 
Semana da Família

PÁGINA
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Tigres Basquete em 
Cadeira de Rodas 
coleciona títulos e 
encara novo desafio 

PÁGINA
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Ministro das 
Relações Exteriores, 

Ernesto Araújo, 
disse que o 

Mercosul toca 
quatro nego-

ciações de forma avançada: 
com o Canadá, com os países 
europeus do EFTA (formado 

por Suíça, Noruega, Islândia e 
Liechtenstein), com Cingapura 

e com a Coreia do Norte. 

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 

Terça
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Minguante
26/04 - 19h19
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concurso: 1964

08 09 17 22 24 34 35 
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12 16 33 41 47 48

Quarta

  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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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

O que o Brasil precisa

“Nosso presidente 
afirmou no Japão 
que esse acordo 

[Mercosul e União 
Europeia] destravará outras 
negociações. No período de 

dois anos desse governo, cer-
tamente teremos criado uma 
rede densa de acordos, com 
grandes economias que são 

polos tecnológicos”.

J.A. Puppio é empresário e autor do livro “Impossível 
é o que não se tentou”

Chuva Nublado

Todos os brasileiros hoje estão preocupados com os destinos do 
Brasil. E todos indiscriminadamente concordam que não precisamos 
de reuniões que não levem a nada nem de uma máquina pública do 
tamanho que temos no Brasil.

Temos uma das maiores arrecadações do Planeta, advinda da 
maior carga tributária que se tem notícia. No entanto, temos também 
um dos maiores índices de mortalidade infantil, a maior rede de esgoto 
a céu aberto e um analfabetismo de fazer vergonha.

Segundo a Unesco, o Brasil é o oitavo País com mais adultos 
analfabetos do mundo. Isso tem nome: uma péssima distribuição de 
renda e um dos maiores índices de corrupção do mundo. O Brasil 
atingiu ano passado sua pontuação mais baixa e a pior colocação no 
IPC (Índice de Percepção da Corrupção), divulgado anualmente pela 
Transparência Internacional desde que a metodologia passou a permitir 
a comparação anual, em 2012. Com 35 pontos - em uma escala de 0 
a 100 -, o País é agora o 105º colocado entre 180 nações avaliadas. 
Em 2017, estava com 37 pontos no 96º lugar.

Apesar disso, o Brasil é um país gigante, com uma economia extre-
mamente forte, que passa por uma das piores recessões da história 
causada por sucessivos desgovernos. Precisa de homens honrados 
que justifi quem os votos que receberam nas urnas e não de centenas 
de secretários que não chegam a decisão favorável para a população. 
O Brasil precisa de políticos trabalhadores que sempre estejam com 
objetivos da melhoria da vida do povo.

Precisamos de hospitais, escolas, estradas bem cuidadas, além 
de empregos e de serviços que nos façam progredir, que tragam para 
nossos fi lhos um futuro melhor, pois o que estamos conseguindo ver 
é que uma quadrilha fi cou no poder por mais que 15 anos e que ainda 
está conseguindo roubar o povo, tirando o futuro de nossos fi lhos.

Sabemos que uma andorinha sozinha não faz verão e que preci-
samos de políticos que apoiem o presidente na criação de alternativas 
e caminhos para o Brasil. O País não vai deslanchar se não houver 
vontade política. Se não tivermos políticos sérios, não adianta demo-
cracia, porque vamos para o buraco democraticamente.

Precisamos de apoio para as reformas e de políticos que pensem 
no legado que vão deixar para os brasileiros e não na próxima eleição. 

AGÊNCIA BRASIL

ChuvaChuva
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Procuradoria da Mulher
A Procuradoria Especial da Mulher da Alep foi implantada 
ontem (02) numa solenidade às 9h no Plenário da Casa. 
O objetivo é zelar pela defesa dos diretos da mulher, 
além de incentivar a participação das parlamentares em 
suas ações nos trabalhos legislativos e na administração 
da Assembleia. O projeto de resolução é assinado pela 
Comissão Executiva da Alep e já foi aprovado em primeira 
e segunda discussão a semana passada.

Obras sem parar
O Governo do Paraná 

está inovando na ges-
tão de suas obras para 
que elas aconteçam com 
rapidez, qualidade e aten-
dimento às necessida-
des reais da população. 
Uma ação impor tante 
e moderna criada pelo 
governador Carlos Massa 
Ratinho Junior é o Banco 
de Projetos, que vai desti-
nar R$ 350 milhões para 
licitar projetos executivos 
de grandes obras estru-
turais em todo o Estado.

A definição das obras 
prioritárias está sendo 
feita por uma força-tarefa 
do Governo com a impor-
tante contribuição dos 
deputados estaduais, 
que conhecem a fundo 
as demandas das regiões 
que representam.

Para garantir celeri-
dade ao processo, diver-
sas estruturas do governo 
foram envolvidas num 
grupo de trabalho com 
profissionais multidisci-
plinares e também pro-
fessores, mestres e dou-
tores das universidades 
estaduais, para o Estado 
dar conta da elaboração 
de dezenas de editais. O 
Banco de Projetos está 
em fase final de conclu-
são e será lançado em 
breve pelo governador. 
A meta é que a licitação 
da maioria dos projetos 
seja feita este ano e que 
muitas obras possam ser 
iniciadas já em 2020.

Até mesmo as rodovias 
do Anel de Integração, que 
estão sendo negociadas 
com a União para serem 
incluídas no pacote de 
concessões federal, terão 
trechos contemplados no 

Banco de Projetos para 
atender problemas urgen-
tes. Neste caso, o investi-
mento feito pelo Governo 
do Estado em projetos e em 
obras vai ajudar a reduzir as 
tarifas de pedágio e atender 
as demandas dos usuários.

O Banco de Projetos 
contemplará obras estru-
turais, rodovias importan-
tes, hospitais, ferrovias, 
aeroportos, obras essen-
ciais que vão orientar o 
Paraná para o futuro.

Mas não podemos pla-
nejar o futuro sem resolver 
problemas do passado. 
Num levantamento feito 
pelo Governo e entregue 
ao Tribunal de Contas no 
primeiro trimestre deste 
ano foram identificadas 
43 obras paradas em 
gestões passadas, sendo 
30 de responsabilidade 
exclusiva do Estado. Elas 
têm um custo total de R$ 
280 milhões. O Governo já 
investiu mais de R$ 100 
milhões nelas.

Para o governador 
Ratinho Junior, obra é 
compromisso com a 
população. E sua parali-
sação é um desrespeito 
com os paranaenses e 
com o dinheiro público. 
O governador instituiu 
um grupo de trabalho 
para dar andamento às 
obras de grande por te 
que foram paralisadas 
no passado. Formado por 
representantes de várias 
secretarias e órgãos do 
Estado e coordenado pela 
Casa Civil, o grupo será 
responsável por elaborar 
um plano de retomada e 
programar a conclusão 
das obras com a máxima 
prioridade possível. 

Audiência do ICMS
A pedido do deputado 
Subtenente Everton 
(PSL), a Alep promoveu 
ontem (2) às 9h, a 
Audiência Pública “Paraná 
Empreendedor: Uma 
Nova Perspectiva sobre 
a Substituição Tributária 
do ICMS”. O encontro 
será no Plenarinho e, de 
acordo com o proponente, 
a reunião vai discutir a 
substituição tributária 
no Paraná.

Sem reajustes
O presidente da Alep, Ademar Traiano (PSDB), 
anunciou que a Casa não colocará na pauta de 
votações, projetos que tratam do reajuste salarial de 
servidores dos outros Poderes do Estado, enquanto 
o impasse em relação à data-base dos funcionários 
do Executivo não for solucionado. “Quero deixar 
bem claro o posicionamento da Mesa Executiva. Se 
o Executivo não conceder a reposição salarial aos 
servidores do Governo do Estado, não vou pautar 
também as propostas de reajuste dos funcionários 
do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de 
Contas, Defensoria Pública e da própria Assembleia. 
Ninguém terá reajuste salarial”, afirmou.

Desigual
Traiano alega que aprovar o reajuste dos funcionários dos 
outros poderes do Estado, ao mesmo tempo em que os 
servidores do Executivo ficam sem qualquer reposição, 
cria uma situação de desigualdade. “As mensagens dos 
outros Poderes já estão aqui na Alep. Ainda não fiz a 
leitura em plenário, pois estou aguardando a decisão do 
Governo. É claro que cada um dos Poderes do Estado 
tem recursos provisionados dentro de seus orçamentos. 
Portanto, acredito ser uma questão de justiça”.

 Estado competitivo
“Frente às mudanças 
ocorridas nos estados 
vizinhos, vamos buscar 
manter um Estado 
economicamente 
competitivo”, afirmou o 
deputado Subtenente 
Everton (PSL). Além dele, 
também participaram 
da audiência “Paraná 
Empreendedor” o vice-
governador Darci Piana 
e o advogado Edison 
Garcia Junior.
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Recorde

Foz do Iguaçu fechou o primeiro 
semestre com novo recorde de 
visitação. Entre janeiro e junho deste 
ano, as Cataratas do Iguaçu receberam 
908.097 visitantes - crescimento de 
6,4% em relação ao ano passado. “O 
segundo semestre será ainda melhor 
e fecharemos 2019 com novo recorde 
de visitação. Temos mais de 550 voos 
extras confirmados para julho e agosto. 
Setembro, outubro e novembro será de 
alta temporada de eventos. Temos um 
movimento crescente de turistas dos 
países andinos e dos países que agora 
passaram a ter isenção do visto de 
entrada no Brasil, como EUA, Canadá, 
Austrália e Japão”, disse o secretário de 
Turismo, Gilmar Piolla.

Saldo positivo
O saldo positivo na geração de 
empregos em maio só foi possível 
por causa do desempenho das 
micro e pequenas empresas. O setor 
foi responsável pela criação de 38 
mil postos de trabalho, enquanto 
as médias e grandes registraram 
saldo negativo, demitindo 7,2 mil 
trabalhadores, conforme dados do 
Sebrae com base nos números do 
Caged. No total, maio fechou com 
saldo positivo de 32,1 mil empregos.

Pequena empresas
“Nas crises, perder gente na micro e 
pequena empresa é pior do que na 

média e, sobretudo, na grande empresa. 
Então, os pequenos negócios têm essa 
característica, eles contratam quando 
precisam e praticamente não dispensam. 
Até porque uma dispensa numa grande 
empresa é só mais uma, mas numa 
pequena empresa a demissão gera 
um desfalque”, afirma Carlos Melles, 
presidente nacional do Sebrae.

Salário mínimo 
O salário mínimo no Paraguai passou 
para R$ 1.350 - R$ 352 maior do que 
o mínimo brasileiro. A CUT paraguaia 
diz que o aumento é insuficiente e 
reivindicou, sem êxito, um salário de 
3 milhões de guaranis (R$ 1.846,00). A 
ministra do Trabalho, Carla Bacigalupo, 
admitiu que o mínimo vigente cobre 
apenas 49% da cesta básica familiar.

Campo Largo
O projeto “Iluminando Campo Largo 
com Eficiência” é finalista do Prêmio Sesi 
que divulga práticas para o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
O projeto desenvolvido pela Cocel 
melhorou a iluminação pública da cidade, 
substituindo luminárias tradicionais por 
modelos led, o que resultou em economia 
no consumo de energia e contribuiu 
para a valorização dos espaços públicos 
e segurança, além de estimular ações 
voltadas à eficiência energética.

“Afronta e vergonha”
O deputado Romanelli (PSB) classificou 
como “afronta e vergonha” a volta da 
cobrança de pedágio com aumento de 
até 25,77% nas rodovias exploradas 
pelas concessionárias Caminhos do 
Paraná e Viapar. “O aumento das 
tarifas penaliza a economia do Paraná e 
beneficia as empresas que participaram 
de um complexo esquema, investigado 
pela operação Lava Jato, movido 
por tarifas abusivas, aditivos ilegais, 

propinas, superfaturamento de obras 
e serviços e a falta de execução de 
obras previstas em contrato”.

No plenário
Estados e municípios devem ficar 
mesmo fora do relatório da reforma 
da Previdência do deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP) e a 
decisão deve ficar com o plenário 
da Câmara dos Deputados. “Não 
havendo entendimento de estados 
e municípios, vai para o Plenário e 
tentamos construir um entendimento 
até a próxima semana”, disse o 
deputado Augusto Coutinho (SD-PE), 
após a reunião do colégio de líderes.
 

Procuradora da Alep
A deputada Cristina Silvestri (PPS) foi 
escolhida como a nova Procuradora 
da Mulher da Assembleia Legislativa. 
“Para mim será um desafio, mas, ao 
mesmo tempo, é uma honra assumir 
esse posto, afinal, precisamos fortalecer 
as políticas públicas na defesa das 
mulheres para sairmos dessa posição de 
5º país com maior número em violência 
contra a mulher”, afirmou.
 

Saúde é prioridade
A saúde deve ser a principal prioridade do 
presidente Jair Bolsonaro para 25,7% dos 
brasileiros, conforme levantamento do 
Instituto Paraná Pesquisas. Em seguida, 
como prioridades, vem a geração de 
empregos (23,2%), segurança (17,4%), 
educação (15,6%), combate à corrupção 
(7%) e economia (4,6%). O instituto 
entrevistou 2.102 eleitores em 158 
cidades dos 26 estados mais o Distrito 
Federal entre os dias 20 e 25 de junho.

Escola Sem Partido
O presidente da Assembleia Legislativa, 
Ademar Traiano (PSDB), afirmou que 
o projeto “Escola Sem Partido” não 
será votado antes do recesso de julho. 
O projeto - apresentado em 2016 
- entrou na pauta de votação, mas 
foi retirado por dez sessões. Traiano 
afirma que o novo adiamento foi 
acordado com os autores do projeto 
que vão conversar com o ministro 
Abraham Weintraub (Educação), em 
Brasília, sobre o posicionamento do 
governo federal ao tema.
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Clima de velório 
O vazamento de supostas mensagens 
trocadas entre o então juiz Sergio 
Moro e procuradores da Operação 
Lava Jato praticamente enterrou 
o pacote de projetos de lei que 
endurece as punições de crimes 
de corrupção, a joia da caixinha de 
Moro na sua gestão no Ministério 
da Justiça. Há quem aposte em 
nada, ou em adiamento para novo 
debate ano que vem. Fato é que 
o escândalo atrasa o cronograma 
do governo sobre o tema. A 
previsão do grupo de trabalho na 
Câmara para analisar o texto era de 
conclusão dos trabalhos em meados 
de junho. Além da revelação das 
mensagens, divergências entre 
parlamentares que integram 
o grupo também retardaram o 
andamento da proposta tida 
como “prioritária” por Moro e pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

Cenário ruim
Os três projetos do pacote anticrime 
do Senado também estão parados 
na Comissão de Constituição e 
Justiça da Casa. A bandidagem (do 
Congresso e das ruas) agradece...

Cela quente
Frase de um figurão petista com 
mandato, que visita todo mês o 
ex-presidente: “Enquanto Lula 
estiver preso o Brasil não terá 
sossego e continuará dividido”. 

Cidadão sofre
Sabe a consulta que o cidadão paga 
para saber se o nome está sujo na 
praça? O senador Ciro Nogueira 
(Progressistas-PI) apresentou PL que 
isenta a pessoa na pesquisa.

E aí, Serasa?
Ciro espera contar com o apoio da 

gigante Serasa Experian. O senador 
diz admirar a empresa justamente 
por ela entrar em novos mercados de 
dados, baixando preços e forçando a 
concorrência. Acha que a Serasa será 
a primeira a aderir à tarifa zero.

“Zap” do MP
Apesar da ordem da PGR Raquel 
Dodge para que servidores do 
Ministério Público Federal troquem o 
Whatsapp e o Telegram pelo software 
de comunicação e-Space - criado 
pelo MP, lançado em dezembro -, 
não há portaria para regulamentar 
e disciplinar a medida. Ninguém 
está proibido de trocar mensagens 
pelos conhecidos app, ou será 
punido por isso. E, acredite, os 
procuradores continuam a trocar 
mensagens por eles. 

Blindados?
No despacho em que impôs o uso 
do aplicativo, Dodge afirma que a 
conclusão dos trabalhos técnicos 
afastou situação de fragilidade da 
segurança institucional do MP e 
“comprovou que nenhum sistema 
disponibilizado pelo Ministério 
Público da União foi alvo de 
invasões ou ataques cibernéticos de 
qualquer natureza”.

Que CPI? 
Apesar da pressão de alguns colegas, 
o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), tem sinalizado 
que não pretende levar a votação 
neste semestre o requerimento de 
abertura da CPI para investigar os 
tribunais superiores. O pedido para 
criação da CPI da ‘Lava Toga’ teve 
o apoio de 29 senadores, número 
superior ao mínimo de 27.

Previdência...
Deputados divergem sobre o 

número de votos que a reforma 
da Previdência terá no plenário 
da Câmara. Líderes governistas e 
aliados do Planalto dizem que os 308 
votos necessários em dois turnos 
estão “praticamente garantidos”. 

... na pauta
Isso é visto com desconfiança 
por deputados do Centrão e da 
oposição. O presidente da comissão, 
deputado Marcelo Ramos (PR-AM), 
também vê com cautela o otimismo. 
Ramos pontua que “se efetivamente 
os governadores conseguirem alguns 
votos da oposição, do PDT, PSB e até 
do PT, podemos ter garantia dos 308 
votos no plenário”. 

Desacato 
O Psol tenta barrar na Câmara o 
aumento da pena para casos de 
desacato. A deputada federal Talíria 
Petrone (PSOL-RJ) apresentou 
voto em separado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
a projeto do deputado Eli Correa 
(DEM-SP) que aumenta a pena do 
crime de desacato praticado contra 
policiais e guardas civis. 

Perigo da língua
O relator, deputado Sanderson 
(PSL-RS), deu parecer favorável à 
matéria que será apreciada pelo 
colegiado. No voto em separado, a 
deputada afirma que o projeto é 
inconstitucional, “já que afronta o 
direito fundamental à liberdade de 
expressão, previsto na Constituição 
e na Convenção Americana de 
Direitos Humanos”.
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ADI - Quais os prós e os contras 
da reforma da Previdência para o 
cooperativismo?

José Roberto Ricken - Essa reforma 
se faz necessária para restabelecer o 
equilíbrio das contas da Previdência 
Social e dar fôlego ao governo. No caso 
específico do agronegócio, a regra atual 
de aposentadoria para os pequenos e 
médios produtores rurais ficou man-
tida. A reforma prevê ainda aumento 
das contribuições previdenciárias sobre 
a receita bruta, desoneração da folha 
de pagamento, fazendo com que ocorra 
recolhimento da contribuição sobre as 
exportações que até então estão imu-
nes do tributo. Essa medida deve acar-
retar aumento nos custos com a mão de 
obra e contraria os reais objetivos para 
os quais foi criada, ou seja, permitir o 
aumento da contratação de funcionários, 
elevando a oferta de empregos. Caso 
não ocorra alteração na proposta, deverá 
impactar negativamente a renda do pro-
dutor, porque esse aumento de carga tri-
butária terá de ser repassado no preço. 
Já em relação às cooperativas do ramo 
crédito, um ponto de atenção é quanto 
à majoração da alíquota da CSLL (Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido) 
de 15% para 17%, o que certamente 
impactará nas suas operações e atingirá 
o cooperado tomador de crédito. Mas 
estamos otimistas de que essa reforma 
seja aprovada com as devidas modifica-
ções e que não impactem o setor.

Ocepar: Meta é faturar 
R$ 100 bi até 2021

CURITIBA - O presidente do Sis-
tema Ocepar, José Roberto Ricken, 
afirma que, mesmo com as incerte-
zas econômicas e políticas, as coo-
perativas do Paraná mantêm a meta 
de faturar R$ 100 bilhões até mea-
dos de 2021: “Os produtos de coope-
rativas paranaenses são exportados 
para mais de 100 países. Crescemos 
19% em 2018, com uma movimenta-
ção econômica de R$ 83,7 bilhões”. 

Segundo ele, o plano estraté-
gico, iniciado em 2015, “não tem 
prazo, tem meta: atingir R$ 100 

ADI - E quanto à reforma tributária?
Ricken - Existem pontos de atenção 

na proposta da reforma tributária que 
preocupam o setor cooperativo. O texto 
prevê um novo imposto que, em princí-
pio, não possui margem para atender o 
adequado tratamento tributário ao ato 
cooperativo, que são aqueles pratica-
dos entre a cooperativa e seus associa-
dos. O setor cooperativo está atento, 
afinal, não se prevê a simplificação 
tributária tão almejada, no sentido de 
uma alíquota uniforme, podendo ocor-
rer inclusive aumento da carga tributá-
ria atual. Através da OCB (Organização 
das Cooperativas Brasileiras) e com 
apoio dos parlamentares da Frencoop, 

apresentamos propostas com o objetivo 
de que as reformas sejam aprovadas 
para equilibrar as contas do governo e 
atender os anseios do setor produtivo, 
principalmente quanto ao adequado tra-
tamento tributário ao ato cooperativo, 
respeitando suas particularidades em 
relação a outras formas societárias.

ADI - As cooperativas paranaenses 
faturaram em 2018 R$ 83,7 bilhões 
e investem R$ 2 bilhões por ano. 
Como está o plano de expansão para 
2019, apesar do quadro de estagna-
ção econômica do País?

Ricken - O setor não está imune 
aos efeitos das incertezas econômicas 

bilhões de faturamento”.
Em entrevista exclusiva à 

ADI Paraná, Ricken defende 
mecanismos que viabilizem 
o escoamento da safra de 
forma multimodal, em que 
as rodovias deem vazão de 
forma satisfatória das safras 
em curtas distâncias até che-
gar em portos de hidrovias ou 
pontos de carregamentos de 
ferrovias. “Não podemos ficar 
dependendo apenas do modal 
rodoviário”. Confira.
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e políticas. No ano passado tivemos 
a paralisação dos caminhoneiros que 
gerou prejuízos de R$ 1 bilhão às coo-
perativas, com consequências para toda 
a cadeia produtiva do Estado, pois as 
cooperativas recebem 60% da produ-
ção agropecuária do Paraná. A lentidão 
da retomada da economia é outro fator 
que preocupa, juntamente com a intensifi-
cação das disputas comerciais no mundo. 
Atualmente, os produtos de cooperativas 
paranaenses são exportados para mais 
de 100 países, e entraves ao comércio 
internacional têm reflexos imediatos ao 
setor. Mesmo assim, crescemos 19% em 
2018, com uma movimentação econômica 
de R$ 83,7 bilhões. Tudo isso é resultado 
de planejamento. O Plano Paraná Coopera-
tivo 100 (PRC 100), plano estratégico do 
cooperativismo paranaense iniciado em 
2015, não tem prazo, tem meta: atingir 
R$ 100 bilhões de faturamento. E se con-
tinuarmos a realizar nosso trabalho dentro 
do planejado, em meados de 2021 atingi-
remos os três dígitos. 

ADI - O governador Ratinho Junior 
tem falado que o Paraná é o maior 
produtor de alimentos por metro 
quadrado do mundo e quer tornar o 
Estado um hub logístico da América 
do Sul. Como as cooperativas ava-
liam o projeto do governador e quais 
as principais demandas na área de 
infraestrutura?

Ricken - O Paraná é responsável por 
18% da produção nacional, apesar de 
contar com apenas 2,3% da área territo-
rial. O Estado se destaca pela produção 
de soja, milho, feijão e trigo, enquanto na 
área de proteína animal, somos o maior 
produtor de frangos, primeiro produtor 
em peixe de água doce, segundo em 
leite e na produção de suínos. Mesmo 
com esse diferencial de diversificação 
e volume de produção, temos o desafio 
de intensificar a produção de alimentos 
com foco na agregação de valor e na 
exportação, aumentando a relação eco-
nômica externa e atendendo a demanda 
crescente no mundo. Para isso, precisa-
mos resolver os gargalos da logística. 
Entre as principais ações de infraestru-
tura, destaco a melhoria do escoamento 
via modal ferroviário, permitindo que a 
carga vinda do oeste do Estado chegue 
até Paranaguá. Outro importante inves-
timento é a linha férrea prevista para 
chegar até Maracaju (MS), que poderá 
aliviar o fluxo de caminhões nas rodo-
vias. Caso esses projetos aconteçam, 
consequentemente teremos novos e 
importantes investimentos no Estado. 

Uma alternativa para acelerar essas 
obras é o estudo para renovar as conces-
sões atuais que vencem em 2021, para 
justificar que as concessionárias execu-
tem grandes investimentos e possam ter 
o retorno financeiro dessas obras, além 
da implementação de parcerias público-
-privadas com investidores nacionais e 
internacionais, para angariar recursos e 
tecnologias que possam ser adotadas 
no Estado. Outro projeto que precisa ter 
início é o percurso ferroviário da Serra 
do Mar. Precisamos encontrar saídas 
tecnológicas que permitam o aumento 
da capacidade de escoamento nesse tre-
cho. Por fim, o estudo de mecanismos 
que viabilizem o escoamento da safra de 
forma multimodal, em que as rodovias 
deem vazão de forma satisfatória das 
safras em curtas distâncias até chegar 
a portos de hidrovias ou pontos de car-
regamentos de ferrovias. Não podemos 
ficar dependendo apenas do modal rodo-
viário, e a greve dos caminhoneiros foi 
um alerta. Sem esquecermos das novas 
licitações das rodovias de pedágios que 
deverão acontecer em 2021. Esperamos 
que o novo modelo de concessão acon-
teça dentro de uma realidade econômica 
financeira e que venha duplicar nossas 
estradas e com tarifas justas.

ADI - Há dúvidas sobre o montante 
que será disponível ao Plano Safra. A 
ministra Tereza Cristina (Agricultura) 
afirma que serão os mesmos R$ 220 
bilhões destinados no ano agrícola 
2018/2019. Há alguma preocupação 
sobre as incertezas da política agrí-
cola do governo federal?

Ricken - O Plano Safra 2019/2020 
foi anunciado pelo governo no dia 18 de 
junho e passou a vigorar dia 1º de julho. 
Foi anunciado montante de R$ 225,59 
bilhões para o crédito rural. A par tir 
deste ano o governo volta a trabalhar 
em conjunto a política agrícola do plano 
safra para pequenos, médios e grandes 
produtores. No geral, as taxas de juros 
de crédito rural para custeio e investi-
mentos foram mantidas para pequenos 
e médios produtores, enquanto para os 
produtores maiores houve aumento de 
um ponto percentual. Neste plano safra, 
um dos destaques foi o seguro rural, 
para o qual será disponibilizado R$ 1 
bilhão para a subvenção do prêmio. Com 
essa medida, o governo prevê aumentar 
a área segurada no País, dos atuais 6,9 
milhões de hectares para 15,6 milhões 
de hectares. O incentivo pelo uso do 
seguro rural por parte dos produtores 
é importante para reduzir o risco da 

atividade agrícola, conseguindo manter 
a sobrevivência do seu negócio. Nossa 
preocupação principal com este Plano 
Safra gira em torno das fontes de finan-
ciamento para a agricultura, que estão 
mudando. Para a próxima safra, o prin-
cipal funding do crédito rural deverá ser 
a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio), 
aplicada a juros livres de mercado, o que 
encarece o recurso para o agricultor.

PERFIL
Natural de Manoel Ribas, José 

Roberto Ricken é formado em Engenha-
ria Agronômica pela UFPR, mestre em 
administração pela Ebape (Escola Bra-
sileira de Administração Pública e de 
Empresas da Fundação Getulio Vargas) 
e especialista em cooperativismo, com 
vários cursos no Brasil e no exterior. Atua 
no Sistema Ocepar desde abril de 1988. 
A partir de 1991 gerenciou a implanta-
ção do Programa de Autogestão das 
Cooperativas Paranaenses e em 1996 
assumiu a superintendência da Ocepar. 
No início de 2000 coordenou a implan-
tação do Sescoop/PR (Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo), 
do qual também foi superintendente até 
1º de abril de 2016, quando assumiu 
a presidência do Sistema Ocepar. Em 
abril deste ano, foi reconduzido ao cargo 
para mandato de quatro anos.

Redação ADI-Curitiba
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BRDE atende empresários
na Casa do Empreendedor

Com sua grande gama de ser-
viços em apoio aos projetos de 
produtores rurais e empresas de 
todos os portes, visando a expan-
são e o seu crescimento, o Banco 
Regional de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE) atenderá 
aos empresários interessados 
em financiamentos e parcerias 
nesta quinta-feira, 4, na Casa do 
Empreendedor de Umuarama.

A parceria com o banco objetiva 
impulsionar a economia da região, 
oferecendo condições que só um 
banco de desenvolvimento com 
mais de meio século de atuação 
– presente no Paraná, Santa Cata-
rina, Rio Grande Sul e Mato Grosso 

do Sul – pode oferecer.
O BRDE trabalha com algumas 

das melhores linhas de financia-
mento do mercado, voltadas aos 
setores agropecuário (produção 
de grãos e carnes, armazenagem, 
irrigação, florestas, dentre outros), 
indústria, comércio e serviços, 
infraestrutura e logística, geração 
de energia e eficiência energética, 
inovação, pesquisa e desenvolvi-
mento e também ao setor público 
municipal. Os diferenciais ofereci-
dos são taxas e prazos adequados 
à necessidade do projeto, inexigên-
cia de reciprocidade, equipe téc-
nica própria e especializada para 
orientar e acompanhar a demanda.

Para ter o financiamento apro-
vado, o interessado deverá passar 
pelos seguintes estágios: enquadra-
mento, análise, aprovação, contra-
tação, liberação de recursos, acom-
panhamento e fiscalização. “Venha 
apresentar a sua proposta e conhe-
cer mais detalhes desta importante 
parceria, as garantias possíveis e 
documentos necessários. Agende 
o seu atendimento pelo fone (44) 
3624-8065 ou presencialmente na 
Casa do Empreendedor, que fica na 
Praça Hênio Romagnolli, ao lado da 
Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama (Aciu)”, 
reforça o coordenador da Casa, 
Paulo Leon Baraniuk.

Pena de trabalho
O 7º Batalhão de Polícia Militar 

(7º BPM) de Cruzeiro do Oeste deve 
reativar em breve o projeto Esco-
trans – Escola de Trânsito Infan-
to-Juvenil. As obras já estão em 
andamento e contam com mão de 
obra de apenados da Peco.

De acordo com o 7º BPM o pro-
jeto foi elaborado e concretizado no 
início no ano de 2013 com a inaugu-
ração de uma pista de trânsito em 
miniatura anexa à sede do batalhão.

O projeto atendeu centenas de 
crianças da rede pública de ensino 
da cidade e de municípios vizinhos 
durante muitos anos, mas estava 
desativado há quatro anos. Mas 
agora, com a parceria com a pre-
feitura e a Penitenciária Estadual 
de Cruzeiro do Oeste, que fornece 
mão de obra dos apenados, foi ini-
ciada uma reforma na pista.

A previsão do 7º BPM é para 
que as obras sejam concluídas 
ainda neste mês e que em agosto 

DETENTOS trabalham com mão de obra para a reativação do projeto Escotrans – Escola de Trânsito 
Infanto-Juvenil

as crianças já possam visitar.
O projeto funciona da seguinte 

maneira: as crianças recebem dos 
policiais militares aulas de teóricas 
e práticas sobre as regras vigentes 
no trânsito Brasileiro. A pista é a 
maior e mais atrativa ferramenta do 

projeto, pois retrata os diferentes 
cenários que existem no trânsito 
do mundo real, com a finalidade de 
ensinar às crianças o significado 
das placas, faixas, cores, sinais de 
trânsito e a função do semáforo e 
dos agentes de trânsito.

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura pavimenta Parque
Industrial com equipe própria

Após implantar galerias de águas 
pluviais, a Prefeitura de Umuarama ini-
ciou a pavimentação asfáltica em ruas 
do Parque Industrial que há décadas 
enfrentam o problema da erosão, 
gerando incômodos aos morado-
res. O serviço de terraplenagem 
está sendo realizado nas ruas D, E 
e Maria Sebastiana Floriano, próximo 
à Associação Vida e Solidariedade 
e Casa da Sopa Dr. Leopoldino, que 
atua desde 2003 no bairro.

De acordo com o secretário 
de Obras, Planejamento Urbano e 
Projetos Técnicos, Isamu Oshima, 
serão cerca de 2.400 m² de 
asfalto, além de 680 metros de 
meio-fio e sarjetas e 865 m² de 
calçadas, além dos aterros.

“Estamos realizando essa melho-
ria com recursos do município e 
mão de obra própria, o que permite 
reduzir os custos. Com aquisição de 
máquinas, caminhões e implemen-
tos para o pátio rodoviário, o prefeito 
Celso Pozzobom recuperou a capaci-
dade de pavimentação asfáltica das 

nossas equipes e, com isso, temos 
realizado o trabalho em diversos tre-
chos”, destacou o secretário.

Como exemplo de serviço rea-
lizado com mão de obra própria, 
Isamu cita a marginal da PR-323 – 
próximo à entrada do Parque Indus-
trial, a rua Cláudio Coutinho (entre o 
Bosque Uirapuru e o Estádio Muni-
cipal Lúcio Pipino), um trecho da 
Avenida Olinda e outros pontos no 
Parque Dom Pedro e no Conjunto 
Arco-Íris (Rua Pedro Paiote).

Além disso, a Prefeitura vem 

realizado também com recursos e 
equipes próprias, um amplo pro-
grama de reperfilamento asfáltico 
em locais onde o pavimento encon-
tra-se danificado. “Por determina-
ção do prefeito Celso Pozzobom, 
estamos reper filando trechos e 
eliminando o serviço de manuten-
ção (tapa-buraco) que vinha sendo 
realizado anteriormente. O resul-
tado é um asfalto de qualidade, 
economia nos custos e mais con-
for to e segurança para a popula-
ção”, completou o secretário.

SERÃO 2.400 m² de asfalto, 680 metros de meio-fio e sarjetas e 865 m² de calçadas

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,13 2,22 4,66
IGP-M (FGV) 0,45 0,80 4,38 6,51
IGP-DI (FGV) 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: 4ª parcela
vence em 31/07, com juros Selic de 2,01%.

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

3/6 a 3/7 0,5000 0,3715 0,0000
4/6 a 4/7 0,5000 0,3715 0,0000
5/6 a 5/7 0,5000 0,3715 0,0000
6/6 a 6/7 0,5000 0,3715 0,0000
7/6 a 7/7 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/19 876,25 -9,25 -0,2%
FARELO jul/19 303,50 -1,30 -5,5%
MILHO jul/19 413,50 1,50 -3,2%
TRIGO jul/19 503,50 -10,50 0,1%

Ações % R$
Petrobras PN -1,61% 26,82 
Vale ON -4,21% 51,39 
ItauUnibanco PN -0,36% 35,95 
Brasil ON -1,28% 53,19 
Viavarejo ON +6,45% 5,45 
IRB Brasil Re ON -4,20% 97,00

IBOVESPA: -0,72% 100.605 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0864 1,0764 1,0651
IGP-DI (FGV) 1,0825 1,0693 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 69,39 -1,3% -4,2% 68,50
MILHO 28,96 -2,8% -0,5% 28,50
TRIGO 46,47 0,0% 0,9% 46,50
BOI GORDO 150,12 0,4% -0,2% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,00
Libra est. 0,7937
Euro 0,8849
Peso arg. 42,60

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 3,8540 3,8550 +0,4%

PTAX  (BC) +1,0% 3,8558 3,8564 +0,6%

PARALELO +0,2% 3,7700 4,0800 +0,2%

TURISMO +0,2% 3,7700 4,0600 +0,2%

EURO +0,9% 4,3571 4,3581 0,0%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 1.535,06 1.536,93 0,12 1,56 4,79
Oeste 1.536,83 - 0,21 1,12 3,99

DÓLAR 02/07

Iene R$ 0,0357
Libra est. R$ 4,86
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.607,20 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 02/07 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 02/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 02/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 74,00 -2,6% -3,3%
SOJA Paranaguá 81,00 -1,2% -2,4%
MILHO Cascavel 32,00 -5,9% -3,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Assaltante é flagrado por
câmeras de monitoramento

A Polícia Militar de Perobal foi 
acionada na noite da segunda-feira 
(1) para atender a um crime de 
roubo, praticado em um posto de 
combustíveis daquele município, 
que fica situado a cerca de 19 qui-
lômetros de Umuarama.

O roubo foi praticado por volta 
das 21h50 e o sistema de monito-
ramento do instalado no interior do 
estabelecimento capturou imagens 
do autor do crime.

Com a identificação parcial, os 
policiais deram início às buscas 

Crack e cocaína no Parque Industrial

nas imediações, mas até o final 
da tarde de ontem (terça-feira, 02) 
o autor não havia sido localizado.

As informações coletadas no 
local deram conta de que uma 
dupla é que teria orquestrado o 
roubo. Um dos bandidos aguardava 
o comparsa em uma motocicleta 
do lado de fora da loja de conve-
niência do posto, até que o assalto 
fosse concretizado.

Os assal tantes levaram 
dinheiro, cigarros, e alguns apare-
lhos eletrônicos.

AUTOR de roubo tem imagens capturadas pelo 
sistema de monitoramento e é procurado pela polícia

DIVULGAÇÃO

Dois homens foram 
conduzidos para a 
delegacia da Polícia 
Civil em Pérola durante 
uma ação da Polícia 
Militar que resultou na 
apreensão de máquinas 
caça-níqueis. Denúncias 
levaram os PMs até 
dois bares onde estavam 
os equipamentos. Em 
um dos estabelecimen-
tos, no centro, haviam 
quatro caça-níqueis. 
No segundo bar, outras 
duas máquinas foram 
apreendidas.

Na noite da segunda-feira (1) 
PMs de Umuarama prenderam um 
homem que vendia drogas no Parque 
Industrial. A abordagem ao suspeito 
aconteceu por volta das por volta 
das 23h30 quando eram realizados 
patrulhamentos pelo bairro. Um 
morador comunicou a equipe que 
havia um homem traficando drogas 
próximo a um terreno baldio.

No local foi o traficante, de 20 
anos de idade, foi encontrado. A 
Polícia Militar realizou a revista 
e com ele foram encontrados R$ 
50. No terreno baldio estavam 
escondidas 8 gramas de crack 
e 4 de cocaína. O acusado de 
tráfico foi preso em flagrante e 
levado para a sede da 7ª Subdi-
visão Policial (7ª SDP).

Louco agressivo
Um homem que era detento da 
cadeia de Iporã e está em uma clínica 
em Umuarama por determinação 
judicial, foi contido por guardas 
municipais no início da noite da 
segunda-feira (1) depois que agrediu 
profissionais de saúde. De acordo 
com a Guarda Municipal uma 
funcionária da clínica pediu socorro 
à central da GM, para que pudesse 
conter o paciente e medicá-lo. Após 
a chegada, os GMs constataram que 
vários funcionários já haviam sido 
agredidos pelo homem, que estava 
bastante agressivo. Ele foi contido e os 
funcionários conseguiram medicá-lo.

Atropelamento e fuga
Uma mulher foi atropelada na 
segunda-feira (01) em Iporã e precisou 
de atendimento médico. O condutor 
responsável pelo acidente fugiu sem 
prestar socorro. O caso aconteceu 
no centro da cidade. A vítima 
andava perto do meio-fio quando foi 
atingida por trás por um Corsa Classic 
prateado. O para-brisa do carro ficou 
danificado com o impacto, conforme 
informaram testemunhas. A Polícia 
Militar realiza buscas para encontrar o 
veículo suspeito.

DIVULGAÇÃO
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PRF apreende no Paraná
14,9 toneladas de drogas

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu 14,9 toneladas 
de drogas no Paraná durante o 
primeiro semestre deste ano. 
Também foram apreendidas 11,8 
milhões de carteiras de cigarro, 
116 armas de fogo e 12,7 mil 
munições. O balanço foi divulgado 
pela PRF na manhã de ontem (2).

Do total de drogas apreendidas, 
13,7 toneladas são de maconha; 
906 quilos de cocaína; e 308 qui-
los, de crack. No mesmo período 
de 2018, a PRF havia registrado 
23,3 toneladas de maconha; 3.024 
quilos de cocaína; e 294 quilos de 
crack apreendidos.

O total de 11,8 milhões de 
car teiras de cigarro contraban-
deadas do Paraguai representa 
um aumento de 42,2% em rela-
ção às 8,3 milhões de car teiras 
recolhidas no primeiro semestre 
do ano passado.

As apreensões de armas cres-
ceram 38,1%, passando de 84 
para 116 unidades. E as de muni-
ções saltaram de 9 mil para 12,7 
mil, uma alta de 40,7%.

Entre os meses de janeiro 
e junho deste ano, as equipes 
da PRF apreenderam ainda 56 
mil unidades de medicamentos 
irregulares. No total, 153 pes-
soas foram presas por tráfico de 

Apreensões nas rodovias 
federais do Paraná no 1º 

semestre de 2019
– 13,7 toneladas de maconha;
– 906,6 quilos de cocaína;
– 308,3 quilos de crack;
– Total de drogas: 14,9 toneladas;
– 11,8 milhões de carteiras de cigarro;
– 116 armas de fogo;
– 12.679 munições;
– 56.462 unidades de medicamentos;
– 153 pessoas presas por tráfico de 
drogas;
– 133 pessoas presas por contrabando ou 
descaminho;
– 296 veículos recuperados.

1º semestre de 2018:
– 23,3 toneladas de maconha;
– 3.024 quilos de cocaína;
– 294,5 quilos de crack;
– Total de drogas: 26,6 toneladas;
– 8,3 milhões de carteiras de cigarro;
– 84 armas;
– 9.012 munições;
– 39.921 unidades de medicamentos;
– 146 pessoas presas por tráfico de 
drogas;
– 138 pessoas presas por contrabando ou 
descaminho;
– 331 veículos recuperados.

drogas e outras 133, por contra-
bando ou descaminho.

Ao longo de todo o ano pas-
sado, a Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu 51 toneladas de dro-
gas, 18,4 milhões de carteiras de 
cigarro, 142 armas de foto e 20,7 
mil munições no Paraná. 

MAIOR
A maior apreensão de maconha 

realizada este ano pela PRF em 
território paranaense ocorreu em 
Alto Paraíso (PR), no último dia 13. 
Uma mulher abordada na BR-487 
dirigia um ônibus carregado com 
1.841 quilos da droga, em com-
partimentos ocultos.

QUANTIDADE de drogas apreendidas surpreende. Em uma das ações, em Porto Camargo, forma retiradas 
de circulação quase duas toneladas de maconha

Principais apreensões
Ao final da tarde de domingo (30), a PRF registrou a maior apreensão de cocaína. 

Policiais rodoviários federais encontraram 532,1 quilos do entorpecente em um cami-
nhão, escondidos sob o assoalho. O veículo foi abordado em Paranaguá.

A mais expressiva apreensão de armas ocorreu em Santa Terezinha de Itaipu, 
no dia 21 de fevereiro, quando 34 pistolas foram descobertas em um fundo falso 
de uma caminhonete. A maior quantidade de munições foi apreendida eu Ubi-

ratã, no dia 31 de maio: 5.701 projéteis, a maioria deles para fuzil.

DIVULGAÇÃO
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Maratonistas de Umuarama
em corrida beneficente

Os maratonistas Anderson de 
Souza, Gabriel Christian e Marcio 
Calgara, representaram Umuarama 
na 5ª Corrida Beneficente da Famí-
lia em Cianorte. Com um percurso 
de 5 quilômetros a prova contou 
com a participação de aproximada-
mente 300 atletas do Paraná.

Anderson conseguiu o título de 
bicampeão no campeonato (2018 e 
2019). Na categoria 40 a 44 anos, 
o umuaramense terminou a corrida 
com o tempo de 17 minutos e 11 
segundos. Seu filho Gabriel, tam-
bém foi bicampeão (2018 e 2019), 
na categoria 18 a 24 anos. O jovem 
finalizou a corrida com o tempo de 
18 minutos e 15 segundos.

“Apesar do curto percurso, con-
seguir alcançar a linha de chegada 
foi difícil. Haviam muitas curvas e 
subidas ao longo do percurso, isto 
faz com que fiquemos cansados 
com mais rapidez. Apesar disso, 
superamos os obstáculos e chega-
mos ao alto do pódio novamente”, 

No último domingo (30), foi realizado no Parque Industrial de Umuarama um torneio 
de futebol de areia, organizado pela Aceru – Atlético Clube Industrial, em parceria 

com a Associação Vida e Solidariedade.
O torneio contou com a participação de 9 equipes umuaramenses, sendo que União Umuarama, 

Real Madrid e KNN, levaram a melhor se classificaram nos primeiros lugares, respectivamente.
Além dos troféus, houve premiação em dinheiro. A equipe que conquistou o 1º lugar, levou para casa 

R$ 500. O segundo recebeu a quantia de R$ 300 e o terceiro colocado ficou com R$ 100.
“Como há muito tempo não acontecia um torneio de futebol em areia no município, resolvemos criar 

esse torneio para relembrar o futebol raiz”, disse Buiu, diretor do Aceru.

Verdão disputa 
amistoso visando 

a Copa Brasil

Em meio à intertemporada e 
visando a maratona do segundo 
semestre com a disputa do Brasilei-
rão, Copa do Brasil e Libertadores, o 
Palmeiras joga um amistoso contra o 
Guarani, hoje (3), 19h30, no estádio 
Brinco de Ouro, em Campinas-SP. 
Felipão deve utilizar a partida para 
dar rodagem ao elenco e começar 
a montagem da equipe projetando 
o confronto contra o Internacional, 
dia 10 de julho, no Allianz Parque, 
válido pela primeira partida das 
quartas de final da Copa do Brasil. 
Para a partida haverá transmissão 
ao vivo no canal TNT.

relata Anderson de Souza.
Outro que voltou campeão para 

casa foi, Marcio Calgara. O umua-
ramense obteve o 1º lugar na cate-
goria geral, finalizando a prova em 
16 minutos e 10 segundos.

“Em junho completei 37 anos de 
idade e há 4 anos sou atleta repre-
sentando minha cidade, espero poder 
levar o nome de Umuarama cada vez 
mais longe nas competições em que 
participar”, confessa maratonista.

DA esquerda para direita: Gabriel Christian, Anderson de Souza e Marcio Calgara

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Ginastas de Umuarama
se destacam no estadual

A equipe de ginástica rítmica da 
Unipar/Agru participou no final de 
semana do III Torneio de Ginástica 
Rítmica nível A, B e C, que aconte-
ceu em Arapongas.

O evento contou com a parti-
cipação de cerca 250 ginastas 
de Goioerê, Maringá, Londrina, 
Marialva, Apucarana e Arapongas, 
com idade entre 6 e 17 anos.

Foram 18 meninas represen-
tando Umuarama e disputaram 
nas categorias pré-infantil, infan-
til e adulto. Os destaques foram 
para seis atletas que conquista-
ram o primeiro lugar.

Na categoria nível A adulto, 
Lorena Crivelaro ficou em segundo 
e Suzani Feliciano em terceiro, 
sendo que na disputa por equi-
pes, conquistou o 1º lugar nos 
exercícios com bola.

No nível A infantil, Camila 
Brenzinha ficou em 1º lugar e 
Lohany Alves em segundo. Já 
no pré-infantil nível A, Bia Picelli 
conseguiu ser campeã e Antonela 
Silva o segundo lugar, por equipe 

A atleta Alana das Neves Maranhão, de 18 anos, foi encon-
trada morta em casa, em Paranavaí, no último domingo (30), 
de acordo com a Polícia Civil.
A polícia informou que instaurou inquérito para apurar o caso, 
e que trabalha com a possibilidade de que tenha se tratado 
de suicídio. Em nota, a Confederação Brasileira de Atletismo 
(CBAT) lamentou o falecimento de Alana.  “O mais profundo 
pesar em nome da comunidade do atletismo pelo ocorrido”, 
declarou CBAT.
A atleta em 2017 participou do Campeonato Mundial 
Sub-18 de Nairóbi, no Quênia, ao disputar as provas de 
lançamento de dardo. Ela se classificou ao conquistar a primeira 
colocação no ranking brasileiro. Alana foi finalista do mundial e 
terminou a competição em 11º lugar.
O sepultamento da jovem aconteceu ontem (2), no Cemitério 
Municipal, em Paranavaí.

conquistou o primeiro.
No nível A, com maças, Heloiza 

Balbino obteve o 1º lugar, o 4º lugar 
ficou com Giovanna Diniz. Mariana 
Letícia ficou em 7º e Júlia Ribeiro 
em 12º, enquanto em equipe a atle-
tas conseguiram a 1ª colocação.

No nível B juvenil, a atleta Bea-
triz Celine obteve o 2º lugar na 
categoria, além de conseguir o 
mesmo feito pela categoria em 
equipe mãos livres.

No nível B infantil o 3º lugar foi 
para Maria Santander, que também 
obteve a mesma posição na dis-
puta por equipe. Já no pré-infantil 
B, Sara Barbosa conquistou o 2º 
lugar, e o terceiro na categoria por 
equipe – mãos livres.

Na disputa pelo nível C infantil, 
Emily Eloa ficou em 7º lugar. Para a 
disputa do pré-infantil C, houve um 
empate no segundo lugar entre as 
umuaramenses Rhianna Soares e 
Maria Torres. Os outros feitos fica-
ram por conta de Isabela Sakata, 
3º lugar e Ana Oliveira, 4º lugar.

Segundo a professora Pollyana 

Moreno, a participação das atletas 
no torneio foi uma forma de pre-
parar as ginastas para as grandes 
competições que acontecem nos 
próximos meses.

“Fiquei surpresa em ver os 
resultados obtidos, todas são de 
alto nível técnico e é extremamente 
gratificante ver a felicidade e o 
companheirismo entre elas.  Isso 
servirá para o resto da vida destas 
ginastas”, comenta Pollyana.

INTEGRANTES da equipe de ginastica Unipar/ Agru

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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é levada ao porão. Nina e Helena chegam 
para a festa surpresa de Rebeca. Frederico 
vai buscar a aniversariante, que fi ca feliz ao 
ver a surpresa. No galpão, Isabela pergunta a 
Vargas onde está Marina, que revela que ela 
está na mansão.

TOPÍSSIMA 
Angélica encontra Sophia e avisa que 

Antônio já sabe da verdade sobre o pas-
sado de Carlos e Mariinha. Jandira convida 
Vitor para um jantar. Beatriz se recusa a dar 
dinheiro para Rafael. Zilá empresta dinheiro ao 
rapaz e eles são fl agrados por Paulo Roberto. 
Vitor inventa uma desculpa e desmarca o jan-
tar com Jandira. Paulo Roberto demite Zilá, se 
desentende com Rafael e lhe acerta um tapa 
na cara. Carlos troca ofensas com Zilá. Sophia 
diz toda a verdade para Antonio.

JEZABEL 
Jezabel diz que Anaid será oferecida 

em sacrifício e Hannibal se surpreende. Levi 
encontra Barzilai e conta que Baruch fugiu. 
Queila se disfarça e vai às ruas procurar por 
Baruch. Samuel descobre Queila e a captura e 
a leva para o palácio. Barzilai vai até o palácio 
e é impedido de entrar. Queila se desespera 
e diz que Baruch está desaparecido. Jezabel 
diz à Queila que ela vai retornar à Fenícia. 
Jezabel pede para chamar Anaid e ela vem 
trazendo Baruch.

 

elogia Beatriz. Fabiana insinua a Camilo que 
Jô sabe o que está acontecendo com Vivi. Vivi 
compra o presente de Camilo. Régis entrega 
parte do dinheiro que pegou com Naldo para 
Jô e decide ir ao cassino. Gladys revela a 
Amadeu sobre o vício de Régis. Jô paga para 
conseguir novos seguidores nas redes sociais. 
Téo e Kim ajudam Maria da Paz a organizar o 
casamento. Jô faz insinuações de Vivi para 
Camilo. Gladys avisa a Amadeu que Régis 
vai ao cassino. Kim mostra as fotos que 
tirou com Márcio para Silvia. Amadeu leva 
Maria da Paz ao cassino.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Luigi conta a Sérgio sobre o desapare-

cimento do jogo Vetherna. Gleyce decide 
pedir a ajuda de Marcelo com as fotos de 
Kessya. Vini fi ca feliz por Mirela permanecer 
na cidade. Raquel não consegue conter o 
ciúmes de Guilherme, e a mãe a aconselha. 
Contra a vontade de Roger e Filipa, Verônica 
deixa os cachorros em sua casa. Furiosa com 
o comportamento de Débora, Luisa resolve 
tomar uma atitude quanto a permanência da 
professora em sua casa. Para decidir o futuro 
dos cãezinhos, Verônica convoca uma reunião 
em sua casa.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Marina retorna a mansão de Isabela e 

 
N  o  velas
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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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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
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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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dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
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nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
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MALHAÇÃO 
Felipe tira satisfações com Lica. Luís dis-

cute com Marta por causa das fi lhas. Guto 
estranha o comportamento de Benê ao abra-
çá-la. Tato não vê uma mensagem de Deco 
que chega no e-mail de Keyla. Roney encon-
tra o celular de Keyla na banheira de Tonico. 
Felipe beija Clara na frente de Lica. Samantha 
implica com Guto por causa de Benê. Lica 
e Clara torcem por Felipe. Anderson afi rma 
a Tina que produzirá um vídeo para ela. Fio 
tenta afastar Jota de Ellen. Tato sofre um aci-
dente no percurso de bicicleta.

ÓRFÃOS DA TERRA
Dalila se revela e garante que destruirá 

a vida de Laila e sua família. Bêbado, Paul 
confessa suas armações com Dalila para 
Almeidinha e Tomás. Elias questiona Jamil 
sobre sua relação com Dalila. Rania revela 
à família que é avó de Dalila. Ali diz a Latifa 
que já sabe de seu namoro com Abner. Omar 
visita Eva, e Bóris se incomoda. Ester desmaia 
ao fl agrar Latifa no quarto de Abner. Omar vê 
Ali na casa de Sara. Dalila ordena que seus 
capangas capturem Fauze. Laila questiona 
Jamil sobre sua traição com Dalila.

A DONA DO PEDAÇO 
Linda tem uma ideia para Vivi presentear 

Camilo. Agno se desculpa com Rock. Zé Hélio 

Em “Verão 90”, Mercedes convida Andreas 
para a recepção que irá celebrar a união 
de Vanessa e Quinzinho e a despedida 
do casal para Londres. Odélia entrega as 
fotos que tirou de Vanessa e Jerônimo se 
beijando a Candé. Candé procura Quinzi-
nho e lhe entrega as fotos de Vanessa com 
Jerônimo. No dia do casamento, Quinzinho 
expõe para todos os convidados as fotos 
de Vanessa com Jerônimo e a humilha. 
Mercedes expulsa Vanessa da cerimônia. 
Jerônimo chega ao local e resgata Vanessa 
de moto. Antes de ir embora, Vanessa dis-
cute com Quinzinho. 

Quinzinho descobre 
traição de Vanessa
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Algumas coisas terão de ser reconsideradas. 
Você está certo em dar um grande passo para 
trás. Você precisa beber mais água e limitar o 
consumo de açúcar e de gorduras.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações 
estão em sintonia com o seu ego básico e isso 
o torna dinâmico hoje. Você está inundado com 
uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
infl uência sobre os outros, mas não abuse.

Você terá mais liberdade para agir do que pen-
sava. Você está usando sua iniciativa, o que o 
está levando na direção certa. Seu otimismo 
vai lhe ajudar a seguir em frente. Você precisa 
gastar energia para poder se acalmar.

Você vai se sentir inspirado para estabe-
lecer um maior equilíbrio na sua vida. A 
sensação de cansaço lhe dá uma pista: 
uma noite tranquila seria o ideal, descanse 
na sua própria casa.

Não preste atenção em argumentos estúpidos. 
Você vai atrair um grande número de pessoas 
indesejáveis hoje, é melhor evitá-las. Movimen-
tos planetários lhe animarão. Saiba que está 
no caminho certo!

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera 
do presente constrói a sua confiança. Apro-
veite ao máximo a paz e a tranquilidade do 
dia para dar atenção ao que pode estar fal-
tando em sua dieta.

Se você tiver que trabalhar hoje, vai achar 
difícil manter o foco. As discussões vão pre-
dominar. Seus desejos o estão impedindo de 
manter seus esforços equilibrados e isso é 
desgastante. Tirar um dia de folga seria o ideal.

Vênus está expansivo e facilita o surgimento 
de discussões íntimas. Este é o momento para 
desenvolver seu relacionamento com cuidado. 
“Depois de fazer um esforço, vem a recom-
pensa”. Seria bom se lembrar disso.   

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.

Há previsão de novas oportunidades para o 
futuro. Seja receptivo a elas e encontre uma 
maneira de seguir em frente! A sensação de 
fadiga difi culta as suas atividades, a resposta 
está na sua alimentação. 

Você precisa desacelerar, mas não se afaste! 
Vá em frente, sem sentimentos de culpa ou 
preocupações! Você poderia praticar um 
esporte de resistência para alcançar um melhor 
equilíbrio. Gaste sua energia gradualmente.

Suas ações estão em sintonia com o seu ego 
básico e isso o torna dinâmico hoje. Você está 
inundado com uma sensação de bem-estar! 
Você terá maior infl uência sobre os outros, 
mas não abuse.
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Manutenção pode afetar
abastecimento de água
A Sanepar informou ontem à 

tarde, através de sua assessoria 
de imprensa, que a realização 
de manutenção preventiva no 
reser vatório situado no Jardim 
Alto São Francisco, poderá afe-
tar, na próxima sexta-feira (5), o 
fornecimento de água em vários 
bairros de Umuarama.

A previsão é de que possa fal-
tar águas nas residências a partir 
das 9 horas, nos bairros Parque 

das Jabuticabeiras, 7 Alqueires, 1º 
de Maio, Moradias Vitória, Jardim 
Atlântico, Zonas 3 e 4, Zona Arma-
zém, Jardim dos Pássaros, Residen-
cial Córrego Longe, Parque Alto da 
Paraná, Jardim Tupan, Jardim Vila 
Romana, Jardim Europa, Residencial 
Florença e Jardim Alto São Francisco.

O abastecimento deverá ser 
normalizado, gradativamente, no 
decorrer da tarde da sexta-feira.

Ainda de acordo com a Sanepar, 

só ficarão sem água os clientes 
que não possuírem caixa-d’água 
no imóvel, a instalação deste equi-
pamento é uma recomendação da 
ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas). A Companhia 
sugere que cada imóvel tenha 
uma caixa-d’água de pelo menos 
500 litros, assim é possível ter 
água por 24 horas, no mínimo. 
Enquanto isso, a orientação é evi-
tar desperdícios.

Nossa Senhora da Rosa Mística
Já está sendo organizada a 

6ª Festa Litúrgica em honra a 
Nossa Senhora da Rosa Mís-
tica em Umuarama. A festa está 
marcada para o dia 14 de julho, 
um domingo, com missa e ben-
ção especial aos motociclistas. 
Nossa Senhora da Rosa Mística é 
padroeira da Rádio Inconfidência 
e dos Amigos da Evangelização.

A programação contará com 
a celebração da Missa na Paró-
quia Santa Clara de Assis, às 
9h30. A missa será presidida 
pelo Padre Carlos Alber to de 
Figueiredo, assessor da Pasto-
ral da Comunicação e Diretor da 
Rádio Inconfidência.

Logo após, a comunidade é con-
vidada a participar da tradicional 
moto-carreata, com benção aos 
motociclistas. À frente das motos 
segue um veículo com a imagem de 
Nossa Senhora da Rosa Mística.

A Paróquia Santa Clara de Assis 
está localizada na rua Bom Jesus 
Libertador, no Jardim Cruzeiro.

FESTA terá missa e benção especial aos motociclistas

DIVULGAÇÃO
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Massagem Shantala   O 
projeto de extensão 
do curso de Estética e 
Cosmética da Unidade 
de Paranavaí está sendo 
realizado desde o ano 
passado. A iniciativa 
contempla as entidades 
Gerando Laços de 
Amor e Associação de 
Amigos da Pastoral 
da Criança. Agora, em 
parceria também com 
a Secretária Municipal 
de Saúde, o projeto 
ganha espaço dentro 
das UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde). A 
Shantala é uma técnica 
de massagem que 
promove o bem-estar 
e desenvolvimento 
do bebê, trazendo 
benefícios aos sistemas 
respiratório, digestório 
e imunológico por meio 
da estimulação da pele. 

Odontologia   A 
Universidade 
Paranaense foi 
destaque em evento 
internacional que 
aconteceu na cidade 
de Huancayo, no Perú. 
Representando o curso 
de Odontologia da 
Unipar de Francisco 
Beltrão, a estudante 
do 4º ano, Aracellys 
Polizello, conquistou 
o primeiro lugar ao 
apresentar seu trabalho 
científico durante o 36º 
Congresso Nacional, 
63ª Jornada Anual e 1ª 
Jornada Internacional 
de La Filial Junín. Os 

eventos contaram 
com a participação 
de mais de 1.200 
profissionais da área, 
vindos de vários países. 
Desbancando outros 
grandes trabalhos 
da América Latina, a 
excelente qualidade 
da pesquisa, que 
tem como título 
‘Reabilitação oral 
de maxila atrófica 
utilizando osso de 
banco particulado 
em diferentes 
granulações’, rendeu 
à aluna da Unipar uma 
bolsa de estudos na 
Universidade Cayetano 
Heredia, do Peru. 

Odontologia 2   O 
grande feito da aluna foi 
comemorado também 
pelos seus orientadores, 
os professores Janes 
Francio Pissaia, Rodrigo 
Scaratti e Rafael 
Cacelani, que foi um 
dos convidados para 
ministrar conferência 
no evento internacional 
promovido pela 
Sociedade Peruana 
de Prótese Dental e 
Maxilo Facial. Titular na 
Unipar das disciplinas 
de Prótese Fixa, Oclusão 
e Próteses sobre 
Implantes, Cacelani 
apresentou o tema ‘As 
chaves para o sucesso 
em prótese total’, que 
teve como foco as 
particularidades sobre a 
confecção e instalação 
da prótese total. 

NOTÍCIAS DA

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

O Senac de Umuarama realizará 
no próximo dia 10, o Circuito da 
Pizza – workshop sobre o disco de 
massa coberto com recheios. As 
vagas para o curso são limitadas 
e as inscrições podem ser feitas 
pelo site gratuitamente pelo site 
do Senac. O workshop começa 
às 18h30 e terá duração de três 
horas. Durante esse tempo os 
instrutores do Senac irão apresen-
tar algumas opções de recheios e 
também de massas. Mais informa-
ções podem ser obtidas no Senac 
Umuarama, localizado na Avenida 
Duque de Caxias, 5238.

Controle da 
ansiedade
Nesta sexta-feira (5), a Clínica da 
Mulher de Umuarama realiza um 
curso gratuito para aprender a 
controlar as crises de ansiedade. O 
evento será ministrado pela psicó-
loga Katia Laino. De acordo com os 
organizadores, o curso visa iden-
tificar os sinais e sintomas de um 
quadro patológico de ansiedade e 
stress, fornecendo ainda recursos 
para que você seja capaz de ter 
controle emocional em meio a 
uma crise de ansiedade. O curso 
acontece às 18h30 na Clínica da 
Mulher (Avenida Manaus, 3885). 
É preciso confirmar presença 
pelo telefone (44) 3624-1995. A 
inscrição é 1kg de alimento não 
perecível para ser doado ao lar São 
Vicente de Paulo.
 

Vagas estágio
O Ciunem (Centro de Incentivo a 
União Escola/Empresa) está com 
diversas vagas estágio remunerado 
em Umuarama. As oportunidades 
são para os cursos de Adminis-
tração, Arquitetura e Urbanismo, 
Formação de Docente, Direito, 
Gestão Comercial, Publicidade e 
Propaganda, Estética e Cosmética. 
Os interessados devem entrar em 
contato pelo telefone (44) 3621-
2840. Também é possível ir pes-
soalmente ao Ciunem, localizado 
na praça Mascarenhas de Moraes, 
5051, no redondo da Unipar sede. 
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BRASIL PRESERVANDO A NATUREZA 

CNPJ/MF 34.062.007/0001-50 

EXTRATO SOCIAL 

A entidade BRASIL PRESERVANDO A NATUREZA, doravante identificada como BRAZIL PRESERVING NATURE, 
fundada em 16 de julho de 2018, com sede e foro na cidade de Xambrê, Paraná, na Praça Principal, s/nº, CEP 87535-
000, associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos ou lucrativos, de 
caráter organizacional, sem cunho político ou partidário, sem distinção de classe social, nacionalidade, sexo, raça 
cor ou crença religiosa a entidade no desenvolvimento de suas atividades observará os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, dedicando-se a preservação da fauna 
nacional, especialmente a ornitologia, congregando criadores de pássaros domésticos e exóticos não componentes 
da fauna nacional, tais como e dentre outros, canários de canto, cor e porte, periquitos padrão inglês (POAS), 
agapornis, exóticos e psitacídeos, conforme ESTATUTO devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos 
e Documentos da cidade de Xambrê, Paraná, sob o nº 5771, APJ 03. 

 

Semana da Família na
Escola São Francisco de Assis

A APMF da Escola 
Municipal São Francisco 
de Assis promoverá 
na próxima sexta-feira, 
5, a tradicional Festa 
do Cachor ro-Quente, 
que marca o encerra-
mento das atividades da 
Semana da Família, rea-
lizada anualmente pela 
instituição de ensino. Os 
vales para o cachorro-
-quente estão sendo ven-
didos antecipadamente 
a R$ 6,00 (unitário) e 
R$ 20,00 (promocional 
– quatro unidades) e 
haverá mais quitutes no 
dia da festa (quentão, 

pipoca, refrigerantes, 
doces e bolos).

A Semana da Famí-
lia iniciou no último 
sábado, 29, e para apro-
ximar mais os pais e os 
filhos, bem como irmãos 
e demais familiares, a 
escola preparou uma pro-
gramação de atividades 
que os alunos levaram 
para casa como suges-
tão. O objetivo é reforçar 
os laços familiares e a 
convivência, que mantém 
a união da família, e tam-
bém destacar a presença 
da participação dos pais 
na vida escolar dos seus 

filhos, enalteceu a dire-
ção da Escola São Fran-
cisco de Assis.

ATIVIDADES 
EM CONJUNTO

Entre as sugestões 
para a semana, desta-
cando o tempo em família, 
a escola propôs atividades 
para serem realizadas em 
conjunto, como visitar 
alguém especial e levar 
um desenho feito pelo 

aluno, almoçar em família 
com o prato preferido dos 
filhos – inclusive pedindo 
a ajuda deles no preparo 
da refeição; um filme novo 
(ou já visto), acompanhado 
de pipoca para uma ses-
são de “cinema em casa”; 
caminhada em família, 
passeio no lago, passeio 
de bicicleta, espor tes 
(vôlei, futebol, etc) tam-
bém em família.

Cabana
Para esta quarta-feira, 3, a ideia para os pais é voltar à 

infância com uma cabana de lençol no meio da sala, usando 
e abusando da imaginação e criatividade em família. Para 
quinta, 4, a dica é construir um brinquedo em conjunto e 

fazer competição de arremesso de aviões de papel. E para a 
sexta-feira, participar da Festa do Cachorro-Quente e Show 

Talentos e prestigiar seu filho ou filha, com a turminha deles 
encantando a todos no palco. É importante também convi-
dar amigos e familiares para fazer parte deste momento.

Moradores do Jardim Metropolitano, tiveram que agir rápido para 
apagar um incêndio em vegetação no bairro na tarde de ontem 

(2). Ainda não se sabe quem foi o responsável pelas chamas, mas 
os disseram que o fogo se alastrou rapidamente. Bombeiros foram 

acionados e a suspeita é de que o fogo tenha começado durante a 
limpeza em alguns terrenos.

DIVULGAÇÃO
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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 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 1.0 LT ............................ 17/18 ............. VERMELHO ..... COMPLETO, KM  17.000 ...........................................................R$ 44.900,00
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

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 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
DE LICENÇA

MOACYR ALVES DA MOTA, inscrita, 
no CPF 277.248.592-72 situado 

na Rua Ozorio dos Santos Carvalho, 
3448, Conjunto Residencial Ouro 

Preto, CEP:87504-600, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 

vem publicar o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 26.366. Com esta 

publicação o mesmo fica sem 
nenhum efeito legal.

 EXTRAVIO DE ALVARÁ 

POLIDORO CONFECÇÕES 
LTDA, firma inscrita nº CNPJ 

11.359.594/0001-48, situada 
na Avenida Amapá, 3370, Zona 

V, CEP: 87504-280, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 

DE LICENÇA Nº 28.570. 
Com esta publicação o 

mesmo fica sem nenhum 
efeito legal. 
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Tigres coleciona títulos e tem
mais um desafio pela frente
A equipe Tigres Umuarama vem 

destacando o nome da Capital da 
Amizade com a conquista de títulos 
importantes, no Estado e fora do 
Paraná. No último fim de semana, o 
time foi campeão invicto da 11ª edi-
ção da Copa Unipam de Basquete 
em Cadeiras de Rodas, disputada na 
cidade mineira de Patos de Minas, 
reunindo equipes de várias partes 
do Brasil. A competição, promovida 
pela Associação Paralímpica Patense 
(APP), é considerada a segunda mais 
importante do país – atrás apenas do 
Campeonato Brasileiro da categoria.

Há poucos dias, os umuaramen-
ses já haviam comemorado o título 
estadual dos Jogos Paradesportivos 
do Paraná, disputados em Londrina, 
e a próxima competição de alto nível 
já está agendada: nos dias 26, 
26 e 28 de julho Umuarama vai 
sediar a segunda etapa do Cam-
peonato Paranaense de Basquete 
em Cadeira de Rodas, recebendo 
as principais equipes do Estado.

“Logo não início da competição 
teremos um novo confronto dos dois 
finalistas do Parajaps”, lembrou o 
diretor de Esporte e Lazer do muni-
cípio, Jeferson Ferreira. Será um ‘tira-
-teima’ entre Umuarama e Maringá, 
já que o time da Cidade Canção 

venceu o Tigres na primeira fase 
do Parajaps e os umuaramenses 
venceram o jogo seguinte, na final 
da competição. “Contamos com a 
torcida em peso no Ginásio Amário 
Vieira da Costa, para prestigiar os 
nossos atletas. A competição é de 
altíssimo nível, com jogos emocio-
nantes”, convidou Jefinho.

EM MINAS
O Tigres Umuarama é uma par-

ceria da Adefiu, Universidade Para-
naense (Unipar) e Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer, com total apoio do prefeito 
Celso Pozzobom. Na Copa Patos de 
Minas, diante de fortes equipes de 

vários Estados, Umuarama derrotou 
a Adefu- Uberaba, o Brasília BCR e 
venceu o time da casa Unipam B na 
fase classificatória. Na semifinal, 
a vitória foi contra Irefes, do Espí-
rito Santo, e na decisão do título o 
Tigres bateram o time principal da 
casa, Unipam A, diante de toda a 
sua torcida, por 63 x 52.

“A final foi muito equilibrada. 
Conseguimos jogar bem de início, 
mas no final do jogo o time da casa 
nos pressionou e conseguiu pas-
sar na frente do placar. Mas nosso 
time acreditou, teve muita raça e 
revertemos o placar, abrindo dife-
rença de 11 pontos no final e con-
seguindo faturar mais um título de 
campeão”, disse o técnico umua-
ramense Itamar Júnior.

Destaques
A comissão técnica é composta 
por Itamar Júnior e pelo prepara-
dor físico Marco Suguimati. Além 
do título, Umuarama teve um dos 
maiores destaques da competi-
ção. “Tivemos o nosso jogador 
Maciel Borges eleito o cestinha 
do campeonato e também ‘all 
star’ – atletas escolhidos para a 
seleção do campeonato”, lembrou 
o treinador.

O time foi campeão invicto da 11ª Copa Unipam de Basquete em Cadeiras de Rodas, disputada em Patos de 
Minas, reunindo equipes de várias partes do Brasil

ASSESSORIA
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