
O trânsito já está mais seguro em 7 kms da Estrada 215, entre os distritos de Serra dos 
Dourados e Vila Nova União. O município investe mais de R$ 830 mil na revitalização. 

Linha de tráfego foi alargada, microbacias e o leito já foram corrigidos e o solo recebe com-
pactação. Tudo sendo preparado para o cascalhamento que o processo final.

Cascalhamento na 
Interdistrital
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PC abre inquérito e  
apura morte de 
serralheiro que caiu de 
quase 7 metros
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Afsu tenta hoje, 
contra o Foz, sua 6ª 
vitória consecutiva no 
Paranaense de Futsal 

PÁGINA
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Denúncia
O MP de Iporã denunciou ontem (10) à Justiça, por homicídio culposo e lesões corporais, 
o motorista do ônibus da Secretaria de Saúde de Altônia que se envolveu no acidente que 
matou 21 pessoas em 2016 na PR-323. A colisão envolveu também um caminhão tanque 

com leite em Cafezal do Sul. Na ocasião, os dois veículos se incendiaram e alguns ocupantes 
do ônibus não conseguiram sair a tempo e morreram carbonizados.

Segundo o Ministério Público, o motorista foi imprudente e provocou o acidente, pois 
conduziu pela contramão, levando à colisão frontal. O ônibus transportava pacientes de 

Altônia para consultas e exames em Umuarama.
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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.

02 07 11 13 25 27 28 
concurso: 0173

02 14 32 40 44 46

concurso: 1958
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 13454

27 37 38 43 45 54
concurso: 2167

concurso: 5016

17 27 33 50 77

concurso: 5404

84.758
81.824
91.850
17.501
02.088

ABRIL

 SÃO PAULO/SP

concurso: 1838

01 03 05 08 09 10 12 15 
16 18 20 21 22 23 25

concurso: 1985

01 10 12 14 22 26 31 
35 37 41 44 48 54 55 

56 66 72 78 87 95

06 24 30 40 44 49

01 08 29 30 31 36 79Juarez Alvarenga é advogado e escritor

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
09/07 - 07h56

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quinta

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
01/08 - 00h12


26 11 


24 13

Quinta




24 8 


22 8

SextaSexta

Cheia
16/07 - 18h39

SolSol SolSol

‘‘

‘‘
Planeta Terra

Será que a terra é o topo da civilização universal ou terá planetas 
mais evoluídos?

Pela complexidade do universo, temos evidências satisfatórias de que 
existem civilizações mais evoluídas.

Na terra, a maior cabeça da humanidade foi Einstein. Seria ele com-
ponente de uma massa numa possível civilização mais sofi sticada?

São interrogações difíceis de responder pela evolução humana do 
momento. Mas parece que começamos, apesar de fase embrionária, a 
desvendar os mistérios do universo com clarividência. Na ponta do iceberg 
haverá de surgir repostas possíveis, porém ainda não conclusivas.

Pela complexidade do universo, deduzimos que nós, humanos, somos 
bastante limitados, para compreendermos a sua grandeza.

Na revolução industrial do século XVIII, o homem trabalhava 18 horas 
por dia. Hoje trabalhamos seis e o desempenho mundial é extremamente 
superior ao da revolução industrial.

O grande mal da humanidade é o imediatismo, que impede o ser 
humano de conseguir um instrumento de sobrevivência mais efi caz. Estaria 
o homem moderno libertando do imediatismo e entrando, defi nitivamente, 
no mundo da contemplação. As credenciais modernas são de preparação 
intelectual permanente.

No mundo contemporâneo, quanto mais sabemos, menos traba-
lhamos, mais ganhamos logicamente, aumenta a responsabilidade. E o 
inverso é também verdadeiro: quanto menos sabemos mais trabalhamos 
e menos ganhamos.

Parece que a falta de conhecimento será o estigma destruidor do 
homem em fase do universo. A não ser que seja jogador de futebol ou 
outras profi ssões similares, cujo talento inato é uma dádiva herdada ou 
dada pelo sobrenatural.

O que se deduz, cristalinamente, é que o homem de poucas letras 
está condenado à extinção. Com o mundo modifi cado da modernidade 
ou homem rústico aumenta sua desenvoltura ou serão absorvidos pela 
marginalização contemporânea crescente.

Seria a terra um patamar transitório para a evolução magistralmente 
dignifi cante?

O que interessa é o que o homem evolui na sua proveitosa passagem 
pela morada terrena. Seria a evolução fi nita e periódica ou humanidade 
teria oportunidade de continuar o seu processo evolutivo infi nitamente 
em outros planetas?

São perguntas “irrespondíveis” por nós, humanos, no momento atual, 
mas que existem indícios evidentes de que o processo humano não termina 
na terra, o que é totalmente aceitável. 
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‘‘

‘‘“O Estado é laico, 
mas somos cristãos 

e, entre as duas 
vagas que terei 

direito a indicar para o 
STF, um será terrivel-
mente evangélico”.

Presidente 
Jair 

Bolsonaro, 
durante 

culto religioso na 
Câmara dos Deputados.
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Pronunciamentos
As negociações entre o Governo do Estado e as entidades 
representativas dos servidores estaduais em relação ao reajuste 
salarial do funcionalismo do Estado foi o tema central dos 
pronunciamentos dos parlamentares durante a sessão plenária 
da quarta-feira (10). Subiram às tribunas para abordar o assunto 
os deputados Arilson Chiorato (PT); Galo (PODE); Professor 
Lemos (PT); Ricardo Arruda (PSL); Marcio Pacheco (PDT); Luciana 
Rafagnin (PT); Hussein Bakri (PSD); e Tadeu Veneri (PT).

Incentivos 
fiscais

A Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep) 
aprovou na sessão ple-
nária da terça-feira (9) 
um projeto de lei que dá 
nova regulamentação aos 
incentivos fiscais conce-
didos pelo próprio Execu-
tivo aos setores produti-
vos do estado.

A proposta avançou 
em segundo turno de 
votação após receber 41 
votos favoráveis, cinco 
contrários e apenas uma 
abstenção. Como as 
emendas parlamentares 
apresentadas em plená-
rio não avançaram – uma 
foi retirada e a outra 
rejeitada, o texto segue 
agora para sanção, ou 
veto, do Executivo, uma 
vez que o requerimento 
de dispensa de votação 
da redação final foi apro-
vado em plenário.

O texto dispõe sobre 
a reinstituição das isen-
ções, dos incentivos e 
dos benefícios fiscais 
ou financeiros-fiscais 
re la t i vos  ao  ICMS, 
decor rentes de atos 
normativos editados 
pelo estado do Paraná, 
publicados no Diário Ofi-
cial do Executivo até 8 
de agosto de 2017, em 
desacordo com a Cons-
tituição Federal.  

A proposição, que 
tramitou em regime de 
urgência, trata de uma 

adequação legal a fim 
de sanar vícios ocasio-
nados pela edição de 
atos em desacordo com 
disposições constitu-
cionais, mediante reco-
mendação do Conselho 
Nacional de Polít ica 
Fazendária (Confaz).

COBRANÇA 
ELETRÔNICA

Um projeto de lei do 
deputado Anibelli Neto 
(MDB), que altera Lei 
Estadual dispondo sobre 
o prazo para envio de 
cobrança por par te das 
empresas prestadoras 
de ser viços de todo o 
estado, foi aprovado 
em redação final e, com 
isso, segue agora para 
sanção, ou veto, do 
Poder Executivo. O texto 
exige que empresas 
públicas e privadas do 
Paraná deverão enviar 
mensagens de cobrança 
de boletos por meios 
eletrônicos respeitando 
o prazo de 10 dias da 
data do seu vencimento. 
A alteração prevista no 
projeto determina que 
as empresas realizem 
cobranças através de 
mensagens de texto 
SMS, aplicativo de men-
sagens instantâneas, 
e -mai l ,  ou qualquer 
outro meio eletrônico, 
desde que expressa-
mente autorizado pelo 
consumidor.

Sindicância
Publicada em diário oficial do município na terça-feira (9), 
a Prefeitura Municipal de Umuarama a Portaria 1.271/2019 
constitui Comissão Especial para a instauração de Sindicância, 
com a finalidade de apurar fatos ocorridos na Unidade 
Básica de Saúde do Guarani. Foi composta a comissão que 
analisará fatos administrativos que não foram detalhados 
pela Assessoria de Comunicação. A Portaria também 
estabeleceu prazo de 15 dias para a conclusão dos trabalhos 
e apresentação de relatório. A conclusão dos levantamentos 
feitos pela comissão será repassada ao secretário Municipal de 
administração Everaldo Marcos Navarro.

Alep sedia DPU
A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e a Defensoria 
Pública do Estado do Paraná assinaram na manhã da terça-
feira (9) termo de cooperação técnica e operacional para 
a instalação de um posto de atendimento da Defensoria 
dentro da sede do Poder Legislativo. O documento detalha 
as atribuições de cada instituição no termo de cooperação. 
A estrutura deverá ser oficialmente aberta no segundo 
semestre deste ano e irá prestar atendimento à população, 
principalmente nas áreas da família e do direito do 
consumidor, além de outras áreas relativas aos direitos sociais.

Dia do metal
Paulo Baron, empresário da 
banda Angra, esteve na Alep 
ontem (10) para conhecer o 
projeto de lei do deputado 
Douglas Fabrício (PPS) que 
institui o “Dia Estadual do 
Heavy Metal” em 08 de junho, 
data do falecimento do cantor, 
compositor e maestro André 
Matos. Além do Angra, Baron 
também é empresário do 
Shaman e amigo pessoal do 
músico falecido André Matos, 
que foi líder das respectivas 
bandas com grande sucesso 
em países como Japão, Estados 
Unidos, Suécia e Alemanha, 
com milhões de álbuns 
vendidos e turnês realizadas.

Mexicano
O mexicano Paulo Baron é 
um dos maiores empresários 
do rock internacional. Diretor 
da Top Link, promove turnês 
de bandas como Scorpions, 
Megadeth, Dream Theater, 
Saxon, Sepultura, Yes, Black Label 
Society, Nightwish, Misfits e 
outras. O projeto que institui o 
“Dia Estadual do Heavy Metal” 
no PR, reconhece a importância 
da obra do maestro André Matos 
e valoriza o estado como um 
dos grandes celeiros do estilo, 
oportunizando uma data para 
promover a cultura, o turismo 
e a economia de um gênero 
cultuado pela juventude 
brasileira.
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Dormitório
improvisado

Servidores estaduais 
passaram a noite nas gale-
rias da Assembleia Legis-
lativa do Paraná. Alguns 
improvisaram papelões, 
outros dormiram no meio 
das poltronas. Eles ocu-
param o prédio no meio 
da tarde da terça-feira 
(9) e prometeram só sair 
depois de o governo apre-
sentar uma nova proposta. 
A categoria quer ao menos 
4,94% de reajuste salarial 
referente às perdas do 
último ano, mas diz que 
a defasagem é de 17% 
considerando três anos 
de congelamento salarial.

Após a confusão de 
ontem, uma comissão vol-
tou a se reunir com repre-
sentantes do governo.

As negociações avan-
çaram bastante. Até 
ontem (10), já estavam 
quase 100% garantidos 
2% de aumento no início 
de 2020 e o restante par-
celado em 2021 e 2022, 
mas sem condicionantes; 

fim dos acertos das licen-
ças prêmio; suspensão 
do concurso e manuten-
ção dos PSS; suspensão 
da mudança nas elei-
ções de diretores.

Um ponto, contudo, 
parece sem entendimento. 
O governador Ratinho Jr 
não está disposto a ceder 
quanto às faltas dos gre-
vistas. Ele quer descontar 
os dias não trabalhados, 
o que causa impactos 
significativos para os ser-
vidores, como na questão 
dos avanços do plano de 
carreira. Esse seria, atual-
mente, o maior impasse 
das negociações.

Integrantes dessa 
comissão acreditam 
que estejam muito próxi-
mos de um acordo, mas 
temem que o governador 
não tenha ainda a real 
noção da dimensão do 
assunto e da disposição 
dos grevistas, o que pode 
levar a consequências 
muito mais sérias.

SERVIDORES passaram a noite em dormitórios improvisados nos corredores 
da Assembleia Legislativa

APP SINDICATO

Eleição na Fiep
O empresário 
José Eugenio 
Gizzi, que 
disputa a 
presidência da 
Fiep, reúne-se 
hoje com 
empresários de 
Ponta Grossa. “O industrial deixou 
de participar da construção das 
políticas para o setor. Queremos 
que o industrial e os sindicatos 
voltem a pautar as ações da gestão 
da federação e, para isso, vamos 
ouvi-los e, assim, avançarmos 
nas medidas que representem 
retorno econômico real para 
as empresas e as indústrias 
paranaenses”, afirma Gizzi, que 
integra a chapa “Sindicato Forte, 
Fiep Maior”. A eleição está 
marcada para 14 de agosto.

Ranking de homicídios
A ONU divulgou relatório sobre 
taxas de homicídio no mundo 
em 2017, no qual a América 
Central e a América do Sul 
registram os mais altos índices, 
com 25,9 e 24,2 assassinatos 
por cada 100 mil habitantes, 
respectivamente. Na lista, o 
Brasil ficou em segundo lugar no 
continente sul-americano, atrás 
da Venezuela, com 30,5 mortes, 
acima da média regional.

Geração de empregos
Pato Branco está entre as cidades 
que mais geram empregos no 
Paraná. De acordo com o Caged, 
a cidade de 80 mil habitantes 
fechou os primeiros cinco meses 
de 2019 com 1.894 vagas abertas. 
Pato Branco integra a lista das cinco 
cidades que lideram o ranking, 
composto basicamente pelas mais 
populosas do Estado: Curitiba 
(1.038), Maringá (3.955), Cascavel 
(2.072) e São José dos Pinhais 
(1.478) completam o grupo.

Reforma Tributária
O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-RR), é um 
dos 66 signatários da PEC da 
Reforma Tributária protocolada 
ontem na Câmara Alta. “Não 
tenho dúvidas de que o Senado 
terá consciência da importância 
dessa votação para destravar 
a economia, desburocratizar a 
vida dos brasileiros e simplificar 
as relações em um Estado de 

dimensões continentais, com 
muitas portarias, muitos decretos, 
muitas legislações, uma em cada 
estado, que enlouquecem a vida 
dos brasileiros”.

Volpi na Câmara do Leite
O presidente da Comissão de 
Bovinocultura de Leite da Faep, 
Ronei Volpi, foi indicado para 
presidir a Câmara Setorial do 
Leite e Derivados do Ministério 
da Agricultura. O colegiado 
apoia as ações na formulação de 
políticas públicas que fortaleçam 
a atividade leiteira no País. A 
indicação deve ser referendada 
pela ministra Tereza Cristina 
(Agricultura) e, com isso, Volpi 
será o primeiro representante da 
Região Sul a presidir a câmara.

Unidades de saúde
O prefeito Gerson Colodel (MDB) 
adianta que, das cinco novas 
unidades de saúde em construção 
em Almirante Tamandaré, duas 
já estão prontas: Tanguá e Sede. 
“Outras três estão em pleno 
andamento: São João Batista, 
Graziela e Tamboara”.

Carga tributária
Dos 1.328 pequenos e médios 
empresários entrevistados na 
pesquisa do Insper/Santander, 
39,23% disseram que o maior 
empecilho para evolução dos 
negócios é a carga tributária. A 
taxa de juros é o maior empecilho 
para 26,58% dos pesquisados. A 
inflação é citada por 15,59%. Para 
14,91%, o maior empecilho é o 
desemprego. A taxa de câmbio 
foi citada por 3,69%. Por setores, 
a indústria é que vê a carga 
tributária como maior empecilho 
(51,42% dos entrevistados). 
No comércio, ela aparece com 
37,52% e, nos serviços, 
com 35,90%.

Salário congelado
A Assembleia Legislativa aprovou 
o projeto de lei que limita e 
congela o salário do governador 
em R$ 33.763 até dezembro de 
2022. A proposta é de autoria dos 
nove deputados que integram a 
Mesa Diretora da Casa, presidida 
pelo deputado Ademar Traiano 
(PSDB), que tem como primeiro-
secretário o deputado Romanelli 
(PSB) e segundo-secretário o 
deputado Gilson de Souza (PSC).
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Cascalhamento na interdistrital
A revitalização da Estrada 

215, entre os distritos de Serra 
dos Dourados e a estrada para 
Vila Nova União, está avançando 
rapidamente. Conforme o prefeito 
Celso Pozzobom, o município está 
investindo mais de R$ 830 mil 
na revitalização dessa importante 
ligação rural sem comprometer os 
cofres públicos, “pois estamos 
empregando recursos próprios 
nesta obra e espero que dentro 
do prazo – de 6 meses ou menos 
– a estrada esteja renovada, 
dando mais conforto e segurança 
aos seus usuários”, disse.

Quem passa pela estrada já 
sente a diferença, embora o cas-
calho ainda não tenha sido apli-
cado. A frente de serviço está bem 
adiantada. A estrada está sendo 
alargada, as microbacias o leito 
são corrigidos e o solo recebe com-
pactação. O trânsito já está mais 
seguro e confortável para os mora-
dores e demais pessoas que se 
deslocam entre os distritos. A obra 
atenderá cerca de 7 quilômetros da 
estrada, a partir do final do asfalto.

“Começamos com a com-
pleta readequação, correção 
das curvas, alargamento, levan-
tamento do leito em alguns pon-
tos, remoção de vegetação e 

destoca, onde for necessário. 
Depois teremos o solo-cimento, 
para dar mais resistência, e por 
fim a aplicação de uma grossa 

Recursos livres
A empresa responsável pelo serviço é a 
Sotram – Construtora e Terraplanagem, 
que tem 6 meses de prazo. “Caso não 
haja imprevistos e o clima não atrapa-
lhe, a previsão é finalizar a estrada em 
um tempo bem menor. O pessoal da 
empresa está confiante de adiantar esse 
prazo”, comentou o secretário munici-
pal de Obras, Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos, Isamu Oshima. 
Ele informou o valor do contrato – R$ 
831.948,97 – e reforçou que a Prefei-
tura utilizará apenas recursos livres, ou 
seja, dinheiro do próprio caixa.

Início das obras
A obra deve começar em um mês, com a demarcação dos locais de inter-

venção. Os proprietários rurais da estrada estão retirando as cercas para 
agilizar o trabalho. “Com parcerias e planejamento, o município tem adqui-
rido equipamentos e veículos para realizar importantes obras estruturais e 

melhorar o serviço público prestado à população nos mais diversos setores”, 
apontou o prefeito Celso Pozzobom.

O resultado deste modelo de gestão é o imenso canteiro de obras que 
a cidade se tornou. “Estamos eliminando gargalos, resolvendo problemas 

antigos e melhorando as condições de vida da população nas mais diversas 
áreas. Após 18 meses de trabalho adquirimos 75 veículos, máquinas e equi-
pamentos para o pátio rodoviário, melhorando a operacionalidade e econo-

mizando recursos com combustíveis, manutenção e despesas com o desgaste 
da frota”, completou.

camada de cascalho em toda a 
extensão”, explicou o diretor de 
Obras e Projetos Técnicos da 
Prefeitura, Nelson Bigeschi Jr.

POR 7 kms, a estrada foi alargada, com microbacias e leito corrigidos e o solo compactado

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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    COMUNICADO  

A PRO AGRÍCOLA UMUARAMA, situada na Av. Brasil 

3617 na cidade de Umuarama, por motivo de mudança de 
endereço, solicita a todos os clientes que se dirijam ao 
endereço da empresa, a fim de retirar até dia 25/07/2019 seus 
equipamentos que estejam lá localizados, principalmente 
aqueles cujo conserto não fora autorizado. 

Contamos com a compreensão de todos.  

    Pro Agrícola Umuarama Ltda 

    44 3622 1039/ 44 3622 1588 

PC instaura inquérito para
apurar acidente de trabalho

A Polícia Civi l de 
Umuarama instaurou 
inquérito para apurar as 
causas da morte do ser-
ralheiro Cláudio Gonçal-
ves Matos, de 42 anos. 
Na manhã da terça-feira 
(9), ele despencou de 
uma altura de aproxi-
madamente 7 metros 
quando prestava servi-
ços em uma empresa 
na avenida Brasil.

Socorrido, foi levado 
ao  hosp i ta l  Nossa 
Senhora Aparecida com 
vida, mas com graves 
ferimentos. Não resistiu e 
morreu no início da tarde. 
O corpo foi encaminhado 
ao IML e a Polícia Civil 
aguarda o resultado do 
laudo da necropsia.

“Nós instauramos o 
inquérito e vamos apu-
rar se houve negligência 

da empresa em fornecer 
equipametos de segu-
rança, ou a modalidade 
de homicídio culposo, se 
alguém pode ser respon-
sabilizado na modalidade 
culposa por não tomar as 
medidas cautelares para 
que não ocorra aciden-
tes’, explica o delegado 
chefe da 7ª SDP, Osnildo 
Carneiro Lemes.

N a  o c a s i ã o  d o 

acidente, a médica da 
Samu, Daniela Lopes 
de Souza relatou que 
o homem teve que ser 
sedado e entubado, pois 
apresentava rebaixa-
mento do nível de cons-
ciência com suspeita de 
lesão na base do crânio, 
além de uma deformi-
dade no punho direito e 
possível trauma de bacia 
e fêmur esquerdo.

Novos aspirantes
Na manhã de ontem 

(10), a PM de Umua-
rama recebeu 3 novos 
aspirantes. Após reu-
nião com os oficiais, 
conheceram o Batalhão. 
Eles passaram três anos 
na Academia da PM 
do Guatupê (APMG) e, 
segundo o comandante 
do 25º BPM, coronel 
Agnaldo Letrinta, ficarão 

um ano em experiência 
no policiamento osten-
sivo, acompanhados 
por oficiais. Depois pas-
sam a atuar sozinhos, 
coordenando equipes 
nas escalas diárias. Um 
dos aspirantes possui 
parentes em Umuarama, 
outro veio da região de 
Maringá e o terceiro 
morava em Curitiba.

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,13 0,01 2,23 3,37
IGP-M (FGV) 0,45 0,80 4,38 6,51
IGP-DI (FGV) 0,40 0,63 4,40 6,04

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

7/6 a 7/7 0,5000 0,3715 0,0000
8/6 a 8/7 0,5000 0,3715 0,0000
9/6 a 9/7 0,5000 0,3715 0,0000
10/6 a 10/7 0,5000 0,3715 0,0000
11/6 a 11/7 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/19 893,00 10,25 4,0%
FARELO jul/19 309,10 1,20 -1,4%
MILHO jul/19 434,25 2,50 4,4%
TRIGO jul/19 511,75 2,00 0,8%

Ações % R$
Petrobras PN +1,52% 28,07 
Vale ON +2,32% 52,13 
ItauUnibanco PN -0,27% 37,20 
Bradesco PN -0,46% 39,05 
B2W Digital ON +7,51% 39,21 
IRBBrasil Res ON +6,79% 101,45 

IBOVESPA: +1,23% 105.817 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0864 1,0764 1,0651
IGP-DI (FGV) 1,0825 1,0693 1,0604
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 67,10 -0,1% -4,4% 66,00
MILHO 28,87 -1,4% 1,9% 28,50
TRIGO 46,51 0,1% 0,6% 46,50
BOI GORDO 150,93 0,1% 0,7% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,44
Libra est. 0,7994
Euro 0,8879
Peso arg. 42,05

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,3% 3,7580 3,7590 -2,1%

PTAX  (BC) -0,4% 3,7691 3,7697 -1,6%

PARALELO -1,2% 3,7100 3,9800 -2,2%

TURISMO -1,2% 3,7100 3,9600 -2,2%

EURO 0,0% 4,2433 4,2454 -2,6%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 1.535,06 1.536,93 0,12 1,56 4,79
Oeste 1.536,83 1.538,42 0,10 1,23 3,86

DÓLAR 10/07

Iene R$ 0,0348
Libra est. R$ 4,72
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.608,23 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 10/07 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 10/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 73,50 -0,7% -2,0%
SOJA Paranaguá 80,50 -0,6% -1,2%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% -1,5%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Ciência e
Tecnologia

Almejando repetir o 
sucesso do ano passado, 
quando mais de 2.2 mil 
congressistas se reuni-
ram em Umuarama, a 
comissão organizadora 
do 4º Congresso Inter-
nacional de Ciência, Tec-
nologia e Inovação e 18º 
Encontro Anual de Inicia-
ção Científica da Universi-
dade Paranaense (Unipar) 
acelera os preparativos 
do evento, agendado para 
24 e 25 de outubro.

O Congresso tem por 
objetivo proporcionar ao 
universitário a chance de 
apresentar estudos cien-
tíficos que desenvolvem, 
na graduação e na pós-
-graduação. Integrar pes-
quisadores discentes e 
docentes das diferentes 
áreas do conhecimento é 
outro objetivo do evento, 
realizado pela DEGPP 
(Diretoria Executiva de 

Gestão da Pesquisa e da 
Pós-graduação) da Unipar. 
As inscrições estão aber-
tas. O prazo vai até o dia 
17 de agosto. Também 
estão abertas as inscri-
ções para os que querem 
fazer parte do quadro de 
consultores. ‘Educação, 
desenvolvimento susten-
tável e ética’ será o tema 
central deste ano. A pro-
gramação é composta 
por módulos temáticos, 
comunicações orais, 
sessões de painéis, ofi-
cinas práticas e teóricas 
e mesas-redondas com 
pesquisadores do Brasil e 
exterior. “Por ser um dos 
mais importantes even-
tos de pesquisa da nossa 
região, estamos otimistas 
quanto ao sucesso desta 
edição”, conclui a diretora 
de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção da Unipar, professora 
Evellyn Wietzikoski.

EVENTO acontece entre 24 e 25 de outubro. Edição de 2018 integrou mais de 
2.200 participantes

ASSESSORIA

Tributária, nova tentativa                          
Em paralelo à discussão da 
Reforma da Previdência, Senado 
e Câmara vão tentar destravar a 
Reforma Tributária que se arrasta 
no Congresso há mais de 15 
anos. Foi instalada a comissão 
especial que vai analisar o 
texto da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 45/19) que já 
foi aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara 
em maio. A proposta acaba com 
três tributos federais - IPI, PIS 
e Cofins. Extingue também o 
ICMS, que é estadual, e o ISS, 
municipal. Num pacote amplo, 
o contexto será a tentativa de 
tributar mais o lucro e a renda, e 
menos a produção.

Resultados
A equação é simples: quanto 
menos tributos sobre a 
produção, mais baratos 
mercadoria e serviços, mais 
renda e comércio, e menos 
inflação. É assim nos países ricos.

Emendão
No Senado, os líderes dos 
partidos entraram em acordo 
e também vão apresentar uma 
proposta de emenda à PEC. 
Os interesses estaduais são 
variados, e muitos conflitantes.

Boton ostentação
Parlamentares retiraram dos 
paletós e tailleur o boton tão 
usado como abre-portas e 
ostentação de mandatos. Nas ruas 
e aviões, nem pensar. Medo de 
vaia e xingamento.

Rasante...
O vice-governador do Distrito 
Federal, Paco Britto (Avante), voa 
baixo em céus turbulentos. Está 
com 30% do salário bloqueado 
por decisão do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais. Ele não 
honrou pagamentos de uma 
parcela de R$ 200 mil, anos 
atrás, na compra de um avião 
bimotor modelo Embraer, num 
negócio em Belo Horizonte.  

...no salário
A dívida de Paco Brito já 
ultrapassa os R$ 600 mil. Por ora, 
a decisão da Justiça abocanha 
apenas parte do salário. Mas os 
dois empresários ex-donos da 
aeronave – que está num hangar 
no interior mineiro - querem 

cercar os bens. Na negociação 
da compra, Paco chegou 
até a entregar uma Porsche 
Cayenne. A defesa do político 
recorreu ao STJ e STF, sem 
sucesso. O processo é o de nº 
0754600-25.2017.8.13.0024.

Olha o decoro!
Servidoras públicas que 
protestavam contra a Reforma da 
Previdência perto do plenário, na 
terça, ficaram ruborizadas com 
a reação do deputado Alexandre 
Frota (PSL-SP). O ex-ator pornô 
estendeu o dedo do meio duas 
vezes para o grupo feminino. Se 
denunciado, pode responder por 
falta de decoro.

SPA de Pinhais
O ex-ministro José Dirceu 
emagreceu três quilos desde 
que voltou para a prisão, no 
Complexo Penal de Pinhais, em 
Curitiba. E escreve o segundo 
volume das memórias.

Novo cerco
O PT vai insistir - de novo - na 
convocação do ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, após a revelação 
de novas supostas mensagens 
trocadas com procuradores da 
Lava Jato à época em que era juiz 
responsável pelos processos da 
operação Lava Jato, que levou o 
ex-presidente Lula da Silva 
para a cadeia.

Papéis
A ofensiva petista se concentra na 
Comissão do Trabalho da Câmara, 
onde o deputado Rogério Correia 
(PT-MG) protocolou requerimento 
de convocação sob o argumento 
de que, “nas mensagens que estão 
vindo à tona o então juiz Moro foi 
muito além do papel”.

Esfera política 
O PDT divulgou nota oficial de 
apoio e extraoficialmente ofereceu 
assistência jurídica ao jornalista 
americano Glenn Greenwald, 
do The Intercept, que revelou 
supostas conversas de Moro com 
Deltan Dallagnol.
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Galdino. Dandara mente ao dizer a Patrick que está 
bem com Ticiano. Raimundo gosta de saber que 
Janaína sente ciúmes dele. Manu recusa uma pro-
posta de Jerônimo. João vibra com a notícia dada 
por Diego e Giovana de que a Justiça aceitou a 
ação de revisão criminal.

A DONA DO PEDAÇO 
Régis consegue enganar Maria da Paz. Nilda 

pede que Rael e Amadeu tirem a vida de Maria da 
Paz. Rael faz promessa silenciosa à avó. Camilo 
pede que Fabiana o alerte sobre os encontros de 
Vivi com Chiclete. Vivi confronta Beatriz e Linda. 
Fabiana promete ajudar Vivi a encontrar uma última 
vez com Chiclete. Régis e Jô pedem que Maria da 
Paz contrate uma nova cozinheira. Eusébio conhece 
Gina. Rock, Zé Hélio e Britney confrontam Eusébio em 
defesa de Dorotéia. Cássia sente falta de Agno. Régis e 
Jô tentam convencer Maria da Paz a comprar uma man-
são. Cássia sofre bullying na escola. Evelina comenta 
com Ellen sobre o comportamento de Régis. Rock pede 
ajuda a Agno para falar com Maria da Paz. Abel pre-
senteia Britney com uma porquinha.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Durval diz a Luisa que precisa de dinheiro 

para resolver sua situação com Fernanda, e que 
se necessário terá que mexer nos bens da familia 
para consegui-lo. As gêmeas Mavi e Malu contam 
a Marcelo que irão fazer um book profi ssional, e o 
professor desconfi a que o fotógrafo seja o mesmo 
impostor que fez as fotos de Kessya. Pendleton 
leva Poliana até sua casa para convencer a menina 
que Sara não é capaz de fi car invisivel. Bento per-
gunta para Ruth quando poderá contar a todos 
que é sobrinho dela. Luisa separa alguns itens 
de sua casa para jogar fora, e dentre eles, pega 
a estatueta que Poliana comprou no bazar. Jeff 

convence Salvador a o deixar olhar sua estatueta. 
Luisa recebe um misterioso convite de Pendleton.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Sabrina coloca o relógio de Omar na mochila 

de Mateus. Omar reclama com a professora que 
seu relógio sumiu e suspeita que foi Mateus. A 
professora pede para olhar a mochila de Mateus e 
encontra o relógio lá. Flora diz a Fausto que quer 
voltar a sua casa. Fausto argumenta e faz com que 
a namorada esqueça da ideia temporariamente. 
Omar interrompe a conversa de Joel e Luiz para 
dizer que Mateus tentou roubar seu relógio. Luiz 
pede desculpas, diz que conversará com o fi lho, 
mas acredita na sua inocência.

TOPÍSSIMA 
Vitor vai até a clínica clandestina e não encon-

tra mais ninguém. Ele vê a boneca de Jandira 
jogada na caçamba de lixo. Madalena fi ca revoltada 
com o sumiço da fi lha. Paulo Roberto fi ca furioso ao 
saber que Pedro não encontrou o corpo de Edison. 
Ele diz que Taylor está os enganando. Madalena 
aparece na porta de Paulo Roberto querendo saber 
do paradeiro de Jandira.

JEZABEL 
Acabe contrariado com a volta de Jezabel para 

Samaria. Ela diz que voltou por causa da guerra, 
mas Acabe responde que ela voltou por causa de 
Tadeu. É quando Tadeu entra e Acabe o fuzila 
com o olhar. Naamã entra na taberna disfarçado 
de comerciante estrangeiro e Phineas o atende. 
Acabe discursa diante de todos na sala do trono. 
Joana chega deslumbrante. Obadias fi ca arrasado. 
Acabe surpreso com a beleza de Joana. Próximo à 
Samaria, o rei Bem-Hadade volta o seu cavalo para 
o seu exército e aponta para Samaria.

 
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
LG

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
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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nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

de Nina. Carla confi rma para Marco e Madureira 
que o homem que estava na Boa Luta é o mesmo 
que lhe cobrou por segurança privada. Martinha 
provoca Rita, que a enfrenta. Max interrompe a 
declaração de Thiago para Jaqueline. Max observa 
Guga com Serginho, e Rita aborda os dois. Thiago, 
Cléber e Anjinha se impressionam com o luxo da 
casa de Guga. Marco decide abordar o homem 
suspeito, que foge do major. Martinha se ressente 
por fi car isolada na festa de Guga. Martinha arma, e 
Rita e Filipe acabam se encontrando no aniversário 
de Guga. Lígia afi rma para Joaquim que o caso de 
Nina é grave. Marco se preocupa ao receber uma 
mensagem. Meg repreende a atitude de Martinha. 
Filipe conta para Meg que Nina está internada no 
hospital. Anjinha revela que o Cabo Góes foi solto.

ÓRFÃOS DA TERRA
Norberto toma a bebida sugerida por Gabriel 

para fi ca viril com Valéria, mas acaba passando 
mal. Jamil confronta Dalila, que anuncia que irá 
tirar a vida de Laila e Raduan caso o rapaz não se 
case com ela. Laila conta a Rania que foi Soraia 
quem a salvou de Aziz. Muna ouve Omar e Latifa 
conversando em português, sem nenhum sotaque. 
Gabriel defende Paul e Dalila na delegacia. Dalila 
exige que Gabriel execute a dívida de Jamil. Rania 
e Miguel recebem uma ordem de despejo. Rania 
revela a Dalila que é sua avó.

VERÃO 90
Quinzinho fi ca perturbado com a notícia da 

gravidez de Dandara. Vanessa se preocupa com a 
exposição de Jerônimo. Madá pensa em uma arma-
dilha para desmascarar o falso investidor Andreas/

Rock afirma a Maria 
da Paz que foi Jô 
quem furtou as joias

Em “A dona do pedaço” Régis consegue enganar 
Maria da Paz. Nilda pede que Rael e Amadeu tirem a 
vida de Maria da Paz. Rael faz promessa silenciosa 
à avó. Camilo pede que Fabiana o alerte sobre os 
encontros de Vivi com Chiclete. Régis e Jô tentam 
convencer Maria da Paz a comprar uma mansão. 
Cássia sofre bullying na escola. Evelina comenta 
com Ellen sobre o comportamento de Régis. Rock 
pede ajuda a Agno para falar com Maria da Paz. Abel 
presenteia Britney com uma porquinha. Rock afi rma a 
Maria da Paz que foi Jô quem furtou as joias da mãe.
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Você será melhor do que o normal em se expres-
sar de forma clara e concisa, mas certifi que-se de 
lidar com os outros com cuidado. Você pode fi car 
estressado com facilidade hoje, tente manter a calma 
e seguir em frente com o que você tem que fazer.

Tudo está indo muito rápido hoje e você vai ser 
bombardeado com todos os tipos de pedidos - 
não diga sim a todos. Você será mais efi ciente 
se fi zer tudo mais devagar. Beba líquidos regular-
mente para manter seus níveis de energia altos.

Você estará em um estado de espírito alegre, 
mas pronto para mover montanhas! Com-
pense o tempo perdido! A apatia que você está 
sentindo faz parte do sentimento de assédio, 
especialmente na parte física. Dê uma trégua!

Atividades de grupo e trabalho em equipe vão 
ser bons para seu ego hoje. Você está esgo-
tando as pessoas que o rodeiam! Poupe os 
seus nervos e os dos outros também!

Você vai encontrar pessoas ao seu redor que serão 
mais temperamentais do que o habitual, mas tenha 
cuidado e analise o que elas podem lhe oferecer. A 
apatia que você vai sentir será o resultado de muita 
pressão, especialmente em seus músculos.  

Você será capaz de se expressar de forma 
espontânea. Não perca esta oportunidade. Sua 
vida amorosa vai dominar e equilibrar seus 
níveis de energia. Mostre-se como você é e 
também quais são as suas necessidades reais.

Você vai ser menos paciente do que o que as 
outras pessoas querem, mude a sua tática e você 
pode chegar a um compromisso. Você também 
vai ser mais realista sobre as coisas do que antes. 
Aceite que você precisa de um descanso.

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.

Você encontrará satisfação exatamente onde 
esperava encontrar problemas para resolver. 
Você será mais efi caz se diminuir a veloci-
dade. Diminua o ritmo e você vai recuperar 
totalmente a sua energia.

Seu humor será determinante para alcançar 
seus objetivos, então preste atenção nele. 
Correr riscos vai aumentar a sua moral. Na 
frente física, você se benefi ciaria de beber mais 
líquidos a fi m de purgar os seus rins.

Você vai estar mais focado do que nunca no que 
é realmente importante e algumas oportunida-
des inesperadas e positivas irão aparecer no seu 
caminho. É bom se fazer perguntas, mas você 
está se cansando mais do que imagina.

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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

CEBG
A

TORMENTADA
MATOLAS

OBANRUIDO
UNIVERSAL
REVOG

ATI
EEDIAN

INFLUENCIA
T

EIASA
LAME

LCCA
VENERAVEL

LEIMAR
RAC

ERROVOLTO
MARCOZERO
EAISSEL

A função
do oxigê-

nio no
incêndio

Letra
na roupa
do Robin

(HQ)

Doador
(?): tem
sangue

tipo "O   " +

Forma da
régua de
desenho
técnico

Formação 
de cadeiras
em salas
escolares

Armadilha
da aranha

para os
insetos

Embutido
apreciado
com limão

Presiden-
te de loja
maçônica

Parasita
causador

da
oxiurose

A cédula
de maior

valor,
em reais

Planícies
entre 

monta-
nhas

(?) de
Ohm, con-
ceito da 

Eletricidade

Órgão da
Justiça
Eleitoral
(sigla)

"(?) já",
placa

deixada
em lojas

É inacei-
tável para
o perfec-
cionista
A Praça
da Sé,

para São
Paulo

Suspiros
de amor
(poét.)

Seleção
(abrev.)

Dois com-
bustíveis
de carros
Cedida

Bobas
Raiz apre-
ciada em
saladas
Barulho
Religião
animista
do Haiti

(?) house, "point" de
gamemaníacos

Principal ingrediente
do risoto

(?) McKellen,
ator de "X-Men 2"

"(?) de Jó",
cantiga de roda

Anula
(uma lei)

(?)
indígena, 
caracte-
rística da
culinária
paraense

(?) em domicílio:
serviço de pizzarias

"Dança da (?)",
sucesso do axé

Flagelada;
torturada

Médio
(abrev.)

"Interno",
em PIB 

Pontaria,
em inglês

Autor
(abrev.)

Asno, em
francês

Estuda
projéteis
Passeio,

em inglês

Na (?): 
à força
Presen-
temente

3/aim — âne — lan. 4/tour — vodu. 5/volto. 9/balística — marco zero — venerável.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
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amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)
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do (?)",
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(abrev.)
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(?), atriz
carioca
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Duração
do 

ramadã
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um bilhão
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tortu-
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O som da
letra "X"

Sugestões
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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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“O que é a felicida-
de completa? Uma 
criança fica feliz 

quando nela a mãe 
respeita e ama o 

pai e quando o pai, 
nela, respeita e 

ama a mãe.”  
(Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 

aniversário hoje -, Denauer Fur-
lan de Lira, Hédio Carlos Silveira, 

Janaina Claudia Feliciano, Pio Luna 
Quisbert, José Aparecido Silva, 

Patricia Regina da Silva , Giuliano 
Alexandrino, Emerson Emillio  . Da 

coluna: felicidades! 

Em dia de posse, na Casa da Amizade, Nelson Pires aplaude os demais presidentes e 
diretores presentes na festiva, no último dia 29. Ele assumiu a presidência do Rotary 
Capital da Amizade -,  que se reúne as terças, ao meio-dia. 

O  prefeito Celso Pozzobom e o vereador Noel do Pão,  empresários e 
patrocinadores prestigiaram a entrega dos kits de uniformes para os alu-
nos das escolinhas do Projeto Social AFSU, onde cerca de 500 crianças, 
receberam o kit com bolsa, camisas, calções, meiões e tênis. 

ARQUIVO PESSOAL
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VERSÃO PREMIER REFORÇA
SOFISTICAÇÃO DO TRAILBLAZER

O Chevrolet Trailblazer é reconhecido no mercado por ser um utilitário esportivo 
raiz, pela arquitetura com chassi de alta resistência e pela tração 4x4 com reduzida. 
Recursos que permitem ao veículo encarar mesmo trilhas mais radicais no fora-de-
-estrada. Tudo com o maior espaço, conectividade e conforto para até sete ocu-

pantes da categoria. Para marcar a chegada da linha 2020 do modelo, a Chevrolet 
apresenta uma novidade: a versão Premier, sinônimo de máxima sofisticação para a 
marca. O Trailblazer passa a ser ofertado na rede de concessionárias exclusivamen-
te nesta configuração. “O termo sofisticação tem um significado muito particular 
ao segmento dos SUVs de apelo off-road. Mais do que status, itens exclusivos de 
acabamento ou de tecnologia precisam agregar funcionalidade. Este conceito é o 
que permeia o Trailblazer Premier”, diz Rodrigo Fioco, diretor de Marketing da GM. 

Um dos diferenciais competitivos do modelo em relação a competidores diretos está 
nas tecnologias de conectividade com a oferta do multimídia MyLink com Android 
Auto e Apple CarPlay, além do sistema de telemática avançado OnStar, que permite 
ao usuário comandar diversas funções do veículo pelo smartphone. Possibilidade de 
resposta automática em caso de acidente e bloqueio do motor em caso de roubo são 
outras funções. “Na linha 2020, estamos promovendo uma nova conveniência para 
o serviço de concierge, exclusiva para clientes que possuem smartphone Android. 

Assim, o atendente do OnStar pode enviar indicações de lugares e estabelecimentos 
diretamente no Waze ou Google Maps na tela do veículo”, explica Rosana Herbst, 

diretora de OnStar para a América do Sul.

Tecnologias 
disponíveis

O SUV de grande porte da 
Chevrolet conta ainda com um 
dos pacotes de segurança mais 
completos da categoria. Além 
do serviço de notificação au-
tomática em caso de acidente, 
destaca-se o alerta de desvio 
de faixa, o alerta de colisão 

frontal, o alerta de ponto cego 
e o alerta de movimentação 

traseira. O pacote de seguran-
ça traz ainda airbags frontais, 
laterais e de cortina e sistema 
isofix para fixação de cadeiri-

nhas infantis.

DIVULGAÇÃO
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Oratória   Para 
aqueles que querem 
aprender técnicas de 
falar em público, a 
Unipar está ofertando 
o curso livre de 
Oratória. O objetivo da 
capacitação é ensinar 
os participantes 
a preparar 
apresentações, 
discursos e palestras 
com eficiência, 
propiciando o 
desenvolvimento de 
expressão oral fluente, 
em situações formais. 
No decorrer das 
aulas também serão 
repassadas estratégias 
de como falar com 
eficácia utilizando 
uma boa expressão 
corporal, estilo, 
objetividade e clareza. 
As inscrições já 
começaram e podem 
ser feitas no site da 
Instituição, no link pos.
unipar.br/cursos-livres. 
O curso tem carga 
horário de 12 horas 
e está previsto para 
começar no dia 10 de 
agosto, com número 
de vagas limitado. 
As aulas serão aos 
sábados, das 13h às 
17h20. O investimento 
é de 120 reais. 

Doutores da 
informática   A 
continuação dos 
estudos é fundamental 
para quem busca 
impulsionar a carreira 

e se destacar no 
mercado de trabalho. 
Muitos vão além e 
chegam ao doutorado. 
O curso de Sistemas 
de Informação, 
Unidade de Paranavaí, 
tem vários ex-alunos 
que optaram por 
buscar este título, 
uns no Brasil, outros 
no exterior. Entre 
eles estão, Ayslan 
Possebom, doutor em 
Engenharia Elétrica e 
Informática Industrial 
pela Universidade 
Tecnológica Federal 
do Paraná, Daniela 
Eloise Flôr, doutora 
em Computação 
Aplicada pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), 
Gabriel Costa, doutor 
pela Universidade 
de York/Inglaterra, 
Hudson Sérgio de 
Souza, doutor em 
Agro-Informática 
pela Universidade 
Estadual de Maringá, 
onde hoje faz pós-
doutorado, Fernando 
Luiz de Almeida, 
doutor pela Escola 
Politécnica da USP, 
Igor Scaliante Wiese, 
doutor pelo Instituto 
de Matemática e 
Estatística da USP e 
pós-doutorando da 
Northern Arizona 
University/EUA, e Luiz 
Arthur dos Santos, 
doutor também pelo 
IME-USP. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S EFeminino de handebol

na regional do Japs

A equipe feminina adulta de 
handebol de Umuarama estará 
em Tapejara nos dias 12, 13 e 
14, defendendo o município na 
Fase Regional do Jogos Aber tos 
do Paraná (JAPs).

A equipe umuaramense é 
comandada pelo professor da 
Secretaria de Espor te e Lazer 
(Smel), Carlos Roberto de Arruda. 
‘Carlinhos’ explica que a equipe 
está muito bem preparada para 
os confrontos. “Temos com boas 
expectativas. Nossa equipe fez 
uma boa preparação com treinos 
em três vezes nas semanas e 
par ticipamos de alguns amisto-
sos”, conta o professor.

Na quinta-feira (4), a equipe rea-
lizou seu último amistoso contra o 
Mariluz. “Sempre é bom disputar 
amistosos antes das competições. 
Corrigimos os erros e buscamos 
evolução”, conclui.

Os jogos começarão amanhã 
(12), e Umuarama enfrentará o 
Jussara às 17h30. No sábado o 
time enfrenta as donas da casa 
(Tapejara), às 16h30 e no domingo 
(14), finaliza a participação no Japs 
contra o Cruzeiro do Oeste.

Caso a equipe saia vencedora, 
as umuaramenses entram na fase 
final do Japs, com data e local 
ainda indefinidos.

ARQUIVO PESSOAL

A equipe de Umuarama é formada por atletas de 
17 a 36 anos
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 EXTRAVIO DE ALVARÁ 

ANA PAULA FERNANDES AMA-
RAL, firma inscrita nº CPF 

030.963.809-70, situada na Rua 
Antonio Ostrenski, 3645 Zona I, 
CEP: 87501-320, nesta cidade 

de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 30.706. Com 
esta publicação o mesmo fica 

sem nenhum efeito legal. 

   EXTRAVIO DE ALVARÁ 

PAULO CESAR NOVAES DE 
MOURA, firma inscrita nº CPF 

465.611.701-30, situada na Praça 
Mascarenhas de Moraes, 5567, 
CEP: 87502-210, nesta cidade 

de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 27.002. Com 
esta publicação o mesmo fica 

sem nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
DE LICENÇA

MARIA ROSA DOS PRAZE-
RES SOARES, inscrita, no CNPJ 

17.402.365/0001-45 situado na 
Rua Dos Crisântemos, 1168, Parque 
Das Jaboticabeiras, CEP:87509-260, 
nesta cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, vem publicar o extravio 

do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 31.514. 
Com esta publicação o mesmo fica 

sem nenhum efeito legal.

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
FOCUS 1.6 SE ....................17/18 ...........BRANCO ...... COMPLETO ................................................................... R$ 67.900,00
ONIX 1.0 LT ........................18/19 ...........PRATA ......... COMPLETO  .................................................................. R$ 46.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ................17/18 ...........BRANCO ...... COMPLETO, AUT .......................................................... R$ 57.900,00
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 .................15/16 ...........PRATA ......... COMPLETO, AUT, 7L ..................................................... R$ 53.900,00
VOYAGE 1.0 COMFORTLINE ....................14/15 ........... BRANCO ......COMPLETO ............................................. R$ 36.900,00
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Afsu encara o atual
campeão Paranaense

O Afsu Umuarama Futsal entra 
em quadra hoje (11), para enfren-
tar o Foz Cataratas, atual campeão 
Paranaense Série Ouro.

A par tida tem tudo para ser 
mais um espetáculo, pois o Foz é 
um dos seis times paranaenses 
que estão disputando atualmente 
a Liga Nacional.

Naquele campeonato, está em 
11º na tabela. No paranaense 
ocupa o 4º lugar, com 30 pontos, 
ou seja, 4 a menos que a Afsu.

O time de Umuarama que está 
em 6º lugar, com 26 pontos e vem 
de uma sequência de 5 vitórias con-
secutivas. O Afsu agora se prepara 
para sua 6ª vitória seguida no cam-
peonato. Segundo o técnico Nei Vic-
tor, o Afsu veio de uma sequência 
evolutiva que é resultado de uma 
preparação desde o início do cam-
peonato. “Estamos realizando uma 
preparação desde o começo da Série 
Ouro, e conseguimos fazer com que 
a equipe venha evoluindo gradati-
vamente. O resultado está aí, na 
sequência de vitórias que nos tirou 
do limite da classificação. Vamos 
tentar dar sequência nesta próxima 
partida”, lembra.

O jogo entre Umuarama e Foz 
começa às 20h, no Ginásio Vieirão, 

com ingressos a R$10. Haverá trans-
missão ao vivo pelo Facebook e You-
tube na TV AFSU em parceria com o 
Portal Líder.

NEI Victor conseguiu uma sequência de cinco 
vitórias consecutivas com o Afsu e prepara a equipe 

para mais um desafio

JOÁS CAVALCANTE
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