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Cinco toneladas de 
ração arrecadadas 
por alunos da 
Unipar são 
doadas à Saau 
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Afsu vence o Foz 
e se prepara para 
encarar Pato 
Branco na casa 
do adversário 

PÁGINA

16

Divulgado edital para
agentes da Zona Azul
Regime para contratação de 10 agentes de trânsito foi divulgado em diário oficial. Contratados 

notificarão infrações de trânsito na área de Estacionamento Rotativo (Zona Azul). Vagas terão vali-
dade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Executivo. 

Trágico 
saldo
Acidentes tiraram a vida de 
seis pessoas durante o final 
de semana no entorno de 
Umuarama. Em um deles, 
que envolveu um carro e uma 
moto, três pessoas morreram. 
Dois jovens que estavam na 
motocicleta, moravam em 
Douradina. l Pág. 8
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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.

04 06 07 17 21 26 31
concurso: 0175

08 21 38 43 45 49

concurso: 1960
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 13456

07 34 45 51 54 59
concurso: 2169

concurso: 5020

07 33 44 57 65

concurso: 5405

68.865
18.128
67.990
76.409
44.456

DEZEMBRO

RIVER/PI

concurso: 1840

02 03 06 07 10 11 12 13 
14 15 16 17 19 21 24

concurso: 1986

08 09 10 38 39 40 43 
48 53 54 55 58 67 68 

71 74 76 83 89 91

25 29 32 34 38 49

08 31 40 43 49 50 70
Antoniella Polinari Cavassin é pedagoga com especialização 

em psicanálise e coordenadora educacional do Colégio 
Marista Santa Maria 

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Cascavel Curitiba
Terça

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
01/08 - 00h12


18 7 


20 7

Terça




17 8 


15 4

QuartaQuarta

Cheia
16/07 - 18h39

NubladoNublado GeadaNublado

‘‘

‘‘
O que não entra em férias… ‘‘

‘‘“Hoje eu fiz um 
BO. Padre, que 
BO? Bíblia e ora-
ção. Se alguém 

fizer calúnia contra você, 
faça o maior BO: Bíblia e 
oração. Esse é o melhor 
boletim de ocorrência. E 

onde é a delegacia? 
A capela”. 

 Padre Marcelo 
Rossi, que foi 
empurrado do 

palco durante uma 
celebração no domingo, disse 
que não iria prestar queixas 
contra a mulher autora da 
agressão, que teria proble-

mas mentais. 

 A chegada de julho e as famigeradas férias escolares trazem também 
várias questões. É comum encontrarmos mães e pais que, no último dia de 
aula, voltam-se à professora e lançam as seguintes indagações: “A colônia 
de férias aqui da escola começará quando?” 

Considerando que estamos diante de um intervalo escolar, o que 
colocar no lugar? Como preencher esse tempo? Há pais preocupados 
com a ociosidade de seus fi lhos e já pensam na “ginástica” que deverão 
fazer para ocupar esse período livre. Férias para quem? Recesso do quê?

Precisamos orientar nossas crianças sobre como desfrutar o tempo 
livre. O sociólogo Domenico de Masi, que designou esse tempo de “ócio 
criativo”, alerta para o fato de que hoje as máquinas podem realizar grande 
parte dos trabalhos que, até há bem pouco tempo, necessitavam da força 
física do homem. Assim sendo, restaram ao homem as atividades criativas. 

O mundo precisa de pessoas que deem férias para tudo que funciona 
com o piloto automático, dando espaço para as manifestações criativas. 
Pessoas com habilidades de investigação, que busquem a construção de 
novos signifi cados, em que o investimento do tempo esteja a serviço de 
um pensamento crítico, criativo e cuidadoso. Crítico no conhecimento, 
criativo na atuação e cuidadoso com a humanidade.

À escola cabe dar subsídios às crianças e aos adolescentes para o 
desenvolvimento dessas habilidades, mostrando que as relações que esta-
belecemos com o conhecimento partilhado no colégio estão em sintonia 
com esse mundo e nos mobilizam ainda mais, quando estamos fora dele, a 
exercitar um olhar que interroga, investiga, opina, pensa em contrapontos, 
o tempo todo, sem tirar férias!

A nós, adultos, cabe lembrar que essas habilidades são desenvolvi-
das, também, por meio da literatura, da música, do teatro, do cinema, de 
encontros sem cronômetro, de olhares suspensos, de orelhas que não 
se cansam de escutar, do bolo saboreado, do almoço mais demorado, 
do computador desligado, da televisão assistida a dois, de um mundo de 
injustiças também conversado.

Interrogar, opinar, pensar em contrapontos, criar novas possibilidades 
de relações com as pessoas e com o mundo, colocam de férias perma-
nentes a passividade, a repetição e o desencontro e convocam para ação 
sujeitos ativos, marcados pelos valores do encontro, da solidariedade, do 
compromisso ético, que saem de férias conosco! 
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Autismo 
Em abril, a CCJ organizou uma sessão especial em 
comemoração ao Dia Mundial do Autismo. A reunião 
contou com um mutirão dos deputados para apresentar 
e analisar projetos voltados ao tema. Proposta pelo 
deputado Francischini, a Comissão também organizou 
uma sessão de cinema adaptado para crianças autistas e 
outras síndromes que reuniu cerca de 400 participantes.

Semestre da
CCJ na Alep
O fechamento do pri-

meiro semestre de ativi-
dades parlamentares na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) encerrou o 
calendário da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
no período. Da primeira reu-
nião, em 19 de fevereiro, à 
última, 9 de julho, os parla-
mentares analisaram 221 
proposições, sendo 114 
de autoria dos deputados 
(51,58%). Foram realizadas 
27 sessões: 20 ordinárias 
e sete extraordinárias.

Nesta legislatura a CCJ 
passou a ser presidida 
pelo deputado Delegado 
Francischini (PSL). Houve 
mudança também na com-
posição, com uma renova-
ção de, aproximadamente, 
83% entre os membros 
titulares. Apenas Paulo 
Litro (PSDB) e Tiago Ama-
ral (PSB) permaneceram 
entre os 13 efetivos.

Projetos importantes 
passaram pela pauta 
desta Comissão, que é a 
porta de entrada de todos 
os projetos de lei e onde 
são julgadas a legalidade 
e constitucionalidade. Dos 
114 projetos dos deputa-
dos, 99 (86,85%) recebe-
ram parecer favorável e 15 
(13,15%) tiveram parecer 
contrário.

POLÊMICAS
As propostas mais 

polêmicas tiveram inicia-
tiva do Poder Executivo, 
enviadas pelo governador 

Ratinho Jr. Entre elas, a 
que acabava com a apo-
sentadoria dos ex-gover-
nadores do Paraná e a 
reforma administrativa 
do Estado.

“O fim das aposen-
tadorias foi um projeto 
impor tante que nos 
motivou, inclusive, a 
realizar uma Audiência 
Pública com especialis-
tas e representantes do 
Ministério Público, OAB, 
universidades e entida-
des de classe”, comen-
tou o presidente Fran-
cischini. A proposta foi 
aprovada em plenário, já 
alterou a Constituição do 
Estado e promoverá uma 
importante economia aos 
cofres paranaenses.

Entre os projetos que 
passaram pela CCJ estão 
o que criou a Procurado-
ria da Mulher na Alep, a 
proibiu a exploração do 
gás de Xisto pelo método 
Fracking, promoveu incen-
tivo para a iluminação na 
zona rural, entre outros.

Meio ambiente 
Seis projetos de lei 
com temática voltada a 
questões ambientais foram 
votados como homenagem 
ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, comemorado 
em 5 de junho, e que 
integrou uma série de 
ações voltadas ao assunto 
na Alep. A reunião foi 
organizada por Francischini 
e Goura. Com o fim do 
recesso parlamentar e 
o retorno das sessões 
plenárias no dia 5 de 
agosto, a próxima sessão da 
Comissão De Constituição 
e Justiça deve ser realizada 
no dia 6 do próximo mês.

Paraná na ONU
A missão liderada pelo governador Ratinho Jr chegou 
ontem (15) ao plenário da ONU, em Nova York, onde o PR 
apresentou as ações realizadas para o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). As medidas preconizadas 
pelas Nações Unidos foram inseridas na agenda do Governo 
quando Ratinho Jr era secretário de Desenvolvimento Urbano 
e o Estado foi o único convidado para mostrar as práticas 
em conferências globais. De manhã Ratinho Jr se encontrou 
com executivos do banco JP Morgan, que tem interesse em 
projetos de PPPs, e com diplomatas da missão brasileira na 
ONU, Philip Gough e Mauro Vieira.

Números
Confira as proposições 
analisadas pela CCJ: a) 
Projeto de lei de autoria 
parlamentar – 114 – 
51,58%; b) Projetos de 
resolução – 03 – 1,35%; 
c) Proposta de Emenda à 
Constituição – 02 – 0,9%; 
d) Emendas de Plenário/
Comissões – 43 – 19,45%; 
e) Baixa em Diligência – 
25 – 11,32%; f) Pedido 
de Reconsideração – 01 
– 0,46%; g) Mensagem 
do Executivo – 19 – 8,6%; 
h) Proposições de veto 
– 10 – 4,53%; i) Projetos 
do Tribunal de Justiça – 4 
– 1,81%.

ASSESSORIA

Criai
A Comissão de Defesa 
dos Direitos da Criança, 
Adolescente, Idoso e da 
Pessoa com Deficiência 
(Criai) da Alep apresentou 
o relatório de trabalho 
do primeiro semestre de 
2019. A Comissão recebeu 
denúncias de diversas 
regiões do estado que 
chegaram por meio do site 
criaiparana.org
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Sem greve 
até 10/08

Depois que o governa-
dor Ratinho Jr confirmou a 
implantação da data-base, 
com a primeira parcela 
de 2% liberada em janeiro 
de 2020 aos servidores 
estaduais, a greve que se 
estendia desde o dia 25 
de junho, foi suspensa até 
o dia 10 de agosto. Este 
prazo foi apresentado pela 
APP – Sindicato, para que o 
projeto passe pela análise 
da Assembleia legislativa do 
Paraná (Alep), que retoma 
os trabalhos em plenário 
dia 5 de agosto, por conta 
do recesso parlamentar.

De acordo com Rati-
nho Jr, o Estado vai pagar 
5,08% de reposição e, 
com a formalização da 
proposta deve haver a 
reposição de aulas em 
toda a rede.

Conforme o presidente 
do sindicato em Umua-
rama, Claudemir Muller, 
uma definição é aguardada 
após reunião que acontece 
esta semana entre repre-
sentantes dos servidores 
e da Secretaria Estadual 
de Educação (SEED).

As férias escolares 
começaram ontem (15) 
e as aulas retornam 
somente dia 29.

Ainda conforme Mul-
ler, a maioria das escolas 
estaduais de Umuarama 
deu sequência ás aulas 
e somente na última 
semana que antecedeu 
ao anúncio do governo 
sobre a proposta, é que 
70 por cento dos profes-
sores resolveu realmente 
aderir à paralização.

“Estes servidores só 
aderiram à greve uma 
semana antes do recesso 
escolar. Adesão foi de 
cerca de 70 por cento. 
Mas nenhuma das esco-
las ficou parada por com-
pleto”, garantiu o presi-
dente da APP – Sindicato.

Caso não haja repo-
sição de horas e aulas, 
haverá aplicação de fal-
tas, com desconto em 
folha dos dias parados.

Ratinho Junior reafirmou 
que o PR está fazendo um 
grande esforço para hon-
rar o compromisso de 
implantação da data-base 
e lembra que houve queda 
do PIB no primeiro trimes-
tre, além de redução de 
receitas de impostos e de 
transferências federais 
neste ano. Somente o IPVA 
contabiliza inadimplência 
de R$ 700 milhões.

Concursos
A proposta apresentada pelo governador confirma a realização de 

concursos públicos para seleção de 2.560 policiais militares, 400 policiais 
civis (50 delegados, 50 papiloscopistas e investigadores), 96 peritos e médi-
cos para a Polícia Científica, 1.269 agentes de cadeia, 400 profissionais da 

Saúde, 80 para a Agência de Defesa Agropecuária e 988 professores.
Também foram previstos concursos para contratação de servidores 

para o Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE), que inclui profis-
sionais para a Administração Direta, para o Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP), Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Insti-
tuto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) 

e para o Teatro Guaíra.

Sem mensalidade
O ministro 
Abraham 
Weintraub 
(Educação) 
negou que as 
universidades 
federais 
passarão a 
cobrar mensalidades: “Dia 17, 
apresentaremos a reformulação 
das universidades federais, 
que continuarão públicas e os 
estudantes não pagarão pela 
graduação. Haverá mais liberdade 
para pesquisa e trabalho!”. O 
ministro reforçou que “não há 
privatização alguma” nas federais. 
“Teremos um modelo moderno, 
que nos aproximará da Europa, 
Canadá, Israel, Austrália, EUA”.

Homenagem ao Inesco
O deputado Michele Caputo 
(PSDB) entregou, durante a 5ª 
Mostra Paranaense de Pesquisas 
em Saúde em Londrina, uma 
homenagem da Assembleia 
Legislativa ao Instituto de Estudos 
em Saúde Coletiva pelos serviços 
prestados no incentivo à inovação 
na área da saúde. “O Inesco é um 
patrimônio do Estado e merece 
toda a reverência. Graças a 
mostras como esta, experiências 
exitosas de diversas cidades 
estão sendo compartilhadas e 
replicadas em diversos municípios 
do Paraná”, disse Michele Caputo.

Nova PEC
O Senado deverá incluir os 
servidores públicos estaduais 
e municipais na reforma da 
Previdência Social por meio de uma 
segunda PEC, afirmou o senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), relator 
da Comissão Especial da Reforma 
da Previdência. O tucano adiantou 
que o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-RR) já chancelou 
o plano e que vai conversar 
com o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), para garantir que a PEC 
paralela tenha um caminho suave 
entre os deputados também.

Voto distrital
O vice-presidente do TSE, Luís 
Roberto Barroso, propôs ao 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), a adoção já em 
2020, do voto distrital misto 
em cidades com mais de 200 

mil habitantes. A proposta é 
separar os municípios em distritos 
que vão eleger os vereadores 
isoladamente. A divisão de 
cada cidade em distritos seria 
feita pelo próprio TSE, que 
convocaria audiência pública 
com representantes dos partidos 
políticos para definir os critérios e 
os limites de cada um.

Greca paga dívida
Enquanto a maioria das 
prefeituras acumula dívidas e 
inadimplência com companhias 
de limpeza urbana na ordem 
de R$ 16 bilhões, o prefeito de 
Curitiba, Rafael Greca (DEM), 
está prestes a encerrar a dívida 
com o lixo. Já foram pagos 90% 
dos débitos. Quando assumiu 
em 2017, Greca encontrou uma 
dívida com o principal fornecedor 
de serviço de limpeza urbana de 
R$ 95,6 milhões. Ao consórcio 
intermunicipal de gestão de 
resíduos sólidos urbanos, a dívida 
era de R$ 30 milhões.

Hospital de Foz
A Itaipu Binacional vai investir 
R$ 64,7 milhões na reforma e 
ampliação do Hospital Costa 
Cavalcanti em Foz do Iguaçu. O 
hospital completou 40 anos e 
atende também a região oeste. 
No ano passado, foram 13.561 
internações, 6.762 cirurgias, 4.421 
partos, 170.647 exames, 1.615 
procedimentos de hemodinâmica 
e 23.166 sessões de quimioterapia 
e radioterapia. Foram ainda 
253.658 consultas eletivas e 
89.573 consultas de urgência 
e emergência, além de 8.834 
procedimentos de hemodiálise.

Prêmio da Fecomércio
A Fecomércio entregou o prêmio 
Guerreiro do Comércio para 47 
personalidades que se destacaram 
como empreendedores que geraram 
empregos e ajudaram a impulsionar 
e desenvolver o Paraná. Um dos 
homenageados foi o senador 
Oriovisto Guimarães (Pode): “Fiquei 
muito honrado com a homenagem 
da Fecomércio: a Comenda Ordem 
do Mérito do Comércio do Paraná. 
Desde a criação, há 51 anos, 
esta homenagem foi prestada a 
apenas 26 personalidades. Nesta 
edição, também receberam 
a comenda o jurista Eduardo 
Rocha Virmond e o presidente 
da Cocamar, Luiz Lourenço”.
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Divulgado edital para
Agente de Trânsito

A Diretoria de Recursos Huma-
nos da Prefeitura de Umuarama 
divulgou edital de aber tura nº 
30/2019 do Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) para contrata-
ção de 10 agentes de trânsito.

Os agentes – contratados ao 
final do processo sob o regime da 
CLT – notificarão infrações de trân-
sito nas vagas do Estacionamento 
Rotativo (Zona Azul). O PSS será 
executado pelo Instituto de Pesqui-
sas, Pós-Graduação e Ensino de 
Cascavel (IPPEC) e as inscrições 
serão recebidas pela internet no 
endereço ippec.org.br.

O presidente da Comissão Espe-
cial de Seleção de Pessoal e dire-
tor de Recursos Humanos da Pre-
feitura, André Antônio dos Santos, 

explica que o PSS se destina às 
vagas com validade de um ano, a 
contar da data de homologação, 
podendo ser prorrogado por igual 
período a critério do Executivo.

A convocação será feita de 
acordo com a necessidade do 
município, dentro do prazo de 
validade do PSS. As atribuições 
do emprego estão relacionadas 
no Edital.

O emprego público de agente da 
autoridade de trânsito tem carga 
semanal de 40h. Neste PSS o 
município oferece 10 vagas, sendo 
nove vagas de ampla concorrência 
e uma para pessoa com deficiên-
cia (PcD), com salário inicial bruto 
de R$ 1.686,52. É exigido ensino 
médio completo e CNH categoria 

AB ou superior. A taxa de inscrição 
foi fixada em R$ 30,00.

REQUISITOS
Entre os requisitos básicos 

para admissão, é necessário ser 
brasileiro, ter 18 anos, estar em 
pleno exercício dos direitos políti-
cos, ser apto física e mentalmente 
ao emprego (conforme inspeção 
médica da Prefeitura), possuir 
ensino médio e demais requisitos 
para o emprego; declarar exercício 
ou não de cargo, emprego ou fun-
ção pública nos órgãos e entidades 
da Administração Pública Estadual, 
Federal ou Municipal, para verificar 
acúmulo de empregos e/ou cargo 
públicos, estar em dia com obriga-
ções eleitorais e militares e outros 
critérios estabelecidos no edital.

A Diretoria de Meio Ambiente 
da Prefeitura de Umuarama 
realizará uma poda drástica em 
dezenas de árvores da Avenida 
Paraná, no canteiro central entre 
a Praça Miguel Rossafa e o 
Lago Aratimbó, na quarta-feira, 
17. A intenção é recuperar a 
arborização, seriamente atingida 
pela poda em ‘v’, em virtude da 
fiação elétrica da Copel.
“As árvores, na maioria da 
espécie mungubeira, estão des-
figuradas por causa do manejo 
e com os galhos atingidos por 
caminhões do tipo baú. A 
poda drástica permite a revi-
talização. A poda também 
evitará a queda de galhos, já 
que o corte em ‘v’ enfra-
quece a estrutura.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Gestão para empreendedores
A Casa do Empreen-

dedor, da Secretaria de 
Indústria, Comércio e 
Turismo da Prefeitura de 
Umuarama, inicia hoje 
(16), em parceria com 
o Sebrae e a Agência 
do Trabalhador, mais 
uma trilha de encontros 
destinada ao microem-
preendedor individual 
(MEI) e pequenos empre-
sários com foco em 
gestão do negócio. Seis 
encontros na Agência do 
Trabalhador (às 14h), 
for talecem os conheci-
mentos dos empreende-
dores para melhorar as 

    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 

taxas de sucesso nos 
empreendimentos.

“Embora a participação 
no curso seja gratuito, as 
vagas são limitadas. É 
importante que os inte-
ressados assegurem seu 
lugar neste treinamento 
que oferecemos, em 
conjunto com o Sebrae, 
porque os ensinamen-
tos, com certeza, farão 
grande diferença na vida 
das pequenas empresas, 
caso sejam colocados em 
prática”, orientou o secre-
tário municipal de Indús-
tria, Comércio e Turismo, 
Douglas Bácaro.

No primeiro encon-
tro, o tema “Quais são 
e como calcular os cus-
tos da minha empresa” 
ajudará os MEIs a se 
planejarem melhor e 
evitar um dos maiores 
problemas enfrentados 
pelas empresas, que é 
a falta de conhecimento 
sobre o custo real do 
seu produto. “Sem esse 

valor bem claro, muitos 
empresários sobrevivem 
com dificuldades, não 
conseguem adequar a 
margem de lucro e dei-
xam de crescer”, lembra 
o coordenador da Casa 
do Empreendedor, Paulo 
Leon Baraniuk. Os próxi-
mos encontros serão em 
18, 23, 25 de julho, 13 e 
27 de agosto.

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

14/6 a 14/7 0,5000 0,3715 0,0000
15/6 a 15/7 0,5000 0,3715 0,0000
16/6 a 16/7 0,5000 0,3715 0,0000
17/6 a 17/7 0,5000 0,3715 0,0000
18/6 a 18/7 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 ago/19 901,75 -11,50 -0,1%
FARELO ago/19 311,60 -3,20 -4,0%
MILHO set/19 441,00 -13,25 -3,8%
TRIGO set/19 507,75 -15,25 -6,3%

Ações % R$
Petrobras PN -1,23% 28,18 
Vale ON +1,70% 52,69 
ItauUnibanco PN -0,27% 36,36 
Viavarejo ON +7,82% 7,03 
Eletrobras ON -4,82% 37,50 
JBS ON +3,19% 24,61

IBOVESPA: -0,10% 103.802 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 68,24 0,5% -4,4% 67,50
MILHO 29,73 2,8% 0,8% 29,50
TRIGO 46,47 0,0% 0,6% 46,50
BOI GORDO 150,67 0,0% 0,8% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 107,90
Libra est. 0,7984
Euro 0,8880
Peso arg. 41,94

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 3,7550 3,7560 -2,2%

PTAX  (BC) 0,0% 3,7457 3,7463 -2,2%

PARALELO +0,3% 3,6800 3,9700 -2,5%

TURISMO +0,3% 3,6800 3,9500 -2,5%

EURO +0,1% 4,2169 4,2187 -3,2%

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 15/07

Iene R$ 0,0347
Libra est. R$ 4,69
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.598,47 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 15/07 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 15/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 15/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 74,00 0,7% -5,1%
SOJA Paranaguá 81,00 0,6% -3,6%
MILHO Cascavel 31,00 -3,1% -3,1%

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

Uma campanha de 
arrecadação de ração 
para cães e gatos e ali-
mentos mobilizou todas 
as turmas dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, 
Direito, Engenharia Mecâ-
nica, Engenharia Civil e 
Engenharia Agronômica 
da Unipar. Professores 
também colaboraram. 
Com a ação coordenada 
pelo professor Audrew 
Jackson Demozzi, os 
acadêmicos de Arquite-
tura e Urbanismo e das 
Engenharias conseguiram 
2.310 quilos de ração 
para a SAAU (Sociedade 
de Amparo aos Animais 
de Umuarama). O curso 
de Direito também benefi-
ciou a SAAU, com 3.700 
quilos de ração. Fazendo 
par te  da  a t i v idade 
socioeducativa do curso, 
que chamam de apadri-
nhamento, foram arre-
cadadas também três 
toneladas de alimentos 
para a Uopeccan.

Audrew afirma que a 
ação social é uma das 
formas de humanizar 
as aulas de conteúdos 
ligados às Ciências Exa-
tas: “Além de trabalhar 
no acadêmico a visão 
empática de viver em 
sociedade, é gratificante 
ver os resultados cres-
cendo mais a cada ano. 
Agradeço muito o apoio 
de cada um que partici-
pou”. A professora Elirani 
Chinaglia foi “madrinha” 
da campanha do curso 
de Direito. “Os resulta-
dos mostram a preocupa-
ção dos acadêmicos não 
apenas com a preparação 
técnico-profissional, mas 
também com a sua forma-
ção social e humanística”, 
avalia, informando que foi 
arrecadado o suficiente 
para um mês e meio das 
necessidades de man-
timentos da Uopeccan. 
“E o timming foi perfeito, 
pois a despensa estava 
vazia”, arremata.

TURMA de direito arrecadou mais de 3,5 toneladas de ração que foram doadas 
para Saau

ASSESSORIA

Unipar doa 
5ton de ração

Conta da Previdência
Maior despesa do orçamento 
da União, a Previdência Social 
consumiu nos últimos quatro 
anos mais de R$ 2,4 trilhões 
e, para 2019, de acordo com o 
Portal da Transparência, prevê 
gastos superiores aos R$ 722 
bilhões. A conta da Previdência 
aumenta ano após ano: R$ 531 bi, 
em 2015; R$ 584 bi, em 2016; R$ 
643 bi, em 2017; R$ 673 bi, em 
2018. Além de aposentadorias 
e pensões, os recursos bancam 
benefícios assistenciais pagos 
pelo Regime Geral de Previdência 
Social. Em média, os gastos com 
todo o sistema previdenciário 
consomem quase metade do 
Orçamento Federal por ano. 

Saldo do ano
Do total de R$ 722,43 bilhões 
previstos para este ano, 331,36 
bilhões já foram executados no 
primeiro semestre.

Mirou na LJ... 
O Judiciário está numa sinuca de 
bico. Para eventualmente punir 
o procurador Deltan Dallagnol 
por causa de suas palestras 
cobradas, o Conselho Nacional 
do Ministério Público teria 
que mudar entendimento de 
2017, quando decidiu que todo 
procurador pode ser remunerado 
por cursos e palestras. E são 
centenas no País.

... Acertou no STF
A eventual alteração do 
CNMP deve forçar mudança 
de entendimento também no 
Conselho Nacional da Justiça, que 
hoje permite que magistrados 
cobrem para palestrar. No STF e 
no STJ, o cachê cobrado por um 
ministro passa de R$ 50 mil.

Bolso do Suplente 
Caso se confirme a nomeação 
do deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) para 
embaixador do Brasil nos Estados 
Unidos, a vaga na Câmara será 
ocupada pelo suplente Vinícius 
Tadeu Sattin Rodrigues, também 
do PSL de São Paulo. Ele bancou 
R$ 110 mil do bolso dos R$ 129 
mil gastos na sua campanha. O 
PSL só repassou R$ 16 mil.

Davi e Tasso
Além do presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
o senador Tasso Jereissati 

(PSDB-CE), cotado para relator 
da reforma da Previdência, tem 
se reunido com consultores 
para estudar os impactos da 
inclusão de estados e municípios. 
O tucano tende a encampar a 
mudança na proposta. 

Vai mal
Tasso comanda a comissão 
especial que foi instalada em 
março para acompanhar a 
tramitação da reforma na 
Câmara. Estudo da Instituição 
Fiscal Independente, entregue 
a ele, aponta que, com o 
provável agravamento do 
quadro nos Estados, a PEC 
da Previdência (6/2019) “é 
possivelmente o único modo 
de equilibrar ou ao menos 
reduzir os desequilíbrios atuais 
em prazo razoável de tempo”.

Gás 1
A equipe econômica do Governo 
estuda série de medidas para 
reduzir o preço final do gás 
de cozinha. A ideia é ampliar 
o número de empresas que 
participem tanto do mercado 
de produção quanto no da 
distribuição. Atualmente, a 
Petrobras responde pela quase 
totalidade da produção e 
importação do GLP enquanto 
cinco empresas detêm mais de 
90% do mercado de distribuição. 

Gás 2
A possibilidade de venda 
fracionada de gás de cozinha é 
uma das medidas em estudo. 
Se implementada, a mudança 
dará ao consumidor a opção 
de compra de gás por quilo nos 
postos de revenda. O governo 
pretende, com a medida, atender 
à demanda de pessoas mais 
pobres que não têm condições de 
comprar os 13 kg do botijão. 

Doc do Barril
O cineasta Heitor Dhalia viajou 
10 mil km, degustou, bebeu, 
pesquisou, e lança hoje o 
documentário “Em busca da 
cerveja perfeita”, apresentado 
pela Ambev, maior fabricante do 
mundo. A estreia nos cinemas é 
nesta quinta. 
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Seis mortos em
acidentes na região

A polícia rodoviária estadual 
registrou durante o final de semana 
na região de Umuarama, o trágico 
saldo de seis mortes nas estra-
das. Três destas aconteceram em 
um só acidente que envolveu uma 
moto e um carro na PR-082, entre 
os municípios de Ivaté e Douradina.

De acordo com os levantamen-
tos da polícia, o primeiro registro 
aconteceu na sexta-feira (12) à 
tarde, quando um motociclista 
que trafegava pela PR 323 atrope-
lou um trabalhador que prestava 
serviços ao DER (Departamento 
de Estradas de Rodagem) nas pro-
ximidades da estrada Juvenal que 
dá acesso aos pesqueiros, entre 
Umuarama e o distrito de Lovat. 

Motoqueiro, identificado como 
Eliab Hellen e o pedestre Pedro 
Sapala, morreram no local.

TRÊS MORTES
Ao final da tarde de sábado 

(13), na PR-082, entre Ivaté e 
Douradina, Fabrício Paes Carlos, 
18 e Gilber to Ferreira da Silva, 
25, ‘Baiano’ ocupavam uma moto 
Honda Titan com placas de Umua-
rama quando foram atingidos por 
trás por um Voyage com placas 
de Rio Branco (Acre). Carlos foi 
socorrido, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu em seguida. 
Silva teve morte instantânea.

A condutora do Voyage, iden-
tificada como Jessica Escarante 
chegou a ser socorrida, mas não 

resistiu aos ferimentos e teve a 
morte confirmada na manhã do 
domingo (14)

INVASÃO DA PISTA
No domingo (14) á tarde quando 

uma mulher de 52 anos de idade 
não resistiu aos ferimentos gera-
dos por uma colisão na PR-323 em 
Cruzeiro do Oeste. Ela era passa-
geira de um Citroen com placas 
de São Paulo/SP, que colidiu con-
tra um Ford Ecosport que invadiu 
a pista de rolamento ao sair de 
um posto de combustíveis. Após 
o choque, o Citroen bateu em um 
caminhão, capotou e caiu em uma 
ribanceira. Outras duas pessoas 
que estavam no carro sofreram 
ferimentos e foram socorridas.

A PF apreendeu na madrugada de ontem (15) duas carretas com aproximadamente 
2,3 mil caixas de cigarros contrabandeados, em Umuarama. A apreensão foi realizada 
durante patrulhamento de rotina. Na tentativa de abordagem, os motoristas dos veícu-
los fugiram por uma mata fechada. As carretas envolvidas são uma bi-trem e uma LS. Os 
veículos e as caixas de cigarros apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia 
Federal de Guaíra para os procedimentos de praxe.

Recape na Apucarana
e na 19 de Dezembro

 
O recapeamento asfáltico de tre-

chos das avenidas Apucarana e 19 
de Dezembro, que totalizam 16.780 
m², licitado há mais de cinco meses 
e aguardava recursos federais, será 
iniciado ainda nesta semana. A 
ordem de serviço foi assinada ontem 
(15) pelo prefeito Celso Pozzobom. 
“Se não fosse a chuva, o trabalho 
seria iniciado hoje (segunda), pois as 
máquinas já estão aqui. A previsão 
da empresa é de 10 dias de trabalho 
para concluir o recape. Este serviço 
vem sendo solicitado pela comuni-
dade há vários anos e agora, com 
o apoio dos nossos representantes 
junto ao governo federal, conse-
guimos os recursos necessários e 
vamos realizar o trabalho”, disse o 
prefeito, ao assinar o documento ao 
lado do representante da empresa 
contratada, André Longuini.

DIVULGAÇÃO
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Paisagens exuberantes, 
gastronomia deliciosa, 
passeios inesquecíveis e 
muito calor humano.Esse é o 
inverno do Paraná. Aproveite 
o clima mais aconchegante 
do ano para conhecer os 
encanencantos que o nosso estado 
oferece. Você vai se 
surpreender.

AC E S S E  V I A J E PA R A N A .CO M

INVERNO
NO PARANÁ.
SURPREENDA-SE.
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banda do vilarejo ensaia e Sabrina assiste de 
longe. Priscila tem ciúme de Isabela (que na 
verdade é Manuela) e deseja ser vocalista 
principal para chamar atenção do garoto.

TOPÍSSIMA 
Zeca retorna do IML e diz que o corpo 

encontrado é mesmo de Jandira. Madalena 
se desespera. Gabriela fi ca chocada ao saber 
que Jandira morreu. Madalena se abraça a 
Fernando. Bruno tenta confortar Zeca. Vitor 
pede Elisabete em namoro. Gabriela dá a 
notícia da morte de Jandira para Rafael. Beatriz 
pede o divórcio para Paulo Roberto. André chega 
até a mansão do reitor com um mandado de busca 
e começa a revistar o local. O delegado encon-
tra a boneca de Jandira no quarto de Rafael.

JEZABEL 
Jezabel chega na hora e o corrige dizendo 

que a vitória foi dos deuses e o lembra do 
ritual que fez. Acabe desconversa e pergunta 
pelo fi lho. Tadeu manda chamar Jezabel e diz 
que o caso entre eles chegou ao fi m, e eles 
discutem. Eliseu volta para casa e encontra 
com Hannah. Eliseu confessa que ia até 
Samaria para se encontrar com Jezabel. 
Hannah fica decepcionada. Micaías se casa 
com Raquel. Jezabel aparece na cerimônia 
de casamento de Micaías e surpreende a 
todos. Jezabel diz a Acabe que quer dar 
uma festa e ele concorda. Ela pede que 
tenha mais vinho de Nabote.  

A DONA DO PEDAÇO
Camilo acusa Vivi de traição. Vivi deixa a 

igreja com Chiclete. Rock desconfi a de que 
Sabrina está envolvida com um homem rico. 
Josiane fala sobre a relação de Vivi e Chiclete 
para Maria da Paz. Josiane e Régis sentem 
ciúme um do outro. Fabiana procura Camilo e 
o beija. Camilo humilha Fabiana, que jura se 
vingar do rapaz. Silvia fl agra Márcio e Kim jun-
tos. Eusébio conta para Gina que herdou uma 
fortuna. Chiclete e Vivi decidem fi car juntos. 
Kim anuncia que Vivi ganhou mais seguidores 
nas redes sociais. Camilo ameaça Vivi.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sophie vai até a casa de Sr. P e conta o 

que houve no Clube Geek enquanto estava 
disfarçada, ao sair, encontra com Marcelo. 
Mario conta ao Clubinho que pegou as HQs 
que dão continuidade a história de Vetherna, 
e compartilha suas descobertas com relação 
aos Androids. As crianças estão cada vez 
mais desconfi adas de que Sophie seja uma 
Androidiana. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Sacolinha e Isabela jogam damas num 

tabuleiro improvisado pelo garoto. Pedro mos-
tra as crianças de sua banda os novos instru-
mentos. Priscila reclama que não tem uma 
música para cantar sozinha. Manuela conta 
para Joaquim, Felipe, Júlia e André sobre o 
paradeiro de Isabela e o plano de Marina. A 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

se preocupa. Laila recebe a documentação 
para o seu divórcio. Zuleika fi ca inconformada 
com a indiferença de Almeidinha. Elias ouve 
Rogério contar para Jean sobre o encontro 
que teve com Helena. Laila chora ao assinar 
o divórcio, e Jamil a consola. Latifa e Omar 
confabulam um novo golpe. Ester pede que 
Abner volte para casa. Omar fala com Eva 
longe de Bóris. Padre Zoran pede que Helena 
tente se aproximar de Salma, uma criança 
síria abandonada. Zuleika se aconselha com 
Letícia. Robson abandona Lurdes para fugir 
do país. Jamil entrega a Dalila os documentos 
de seu divórcio com Laila. Paul é encontrado 
morto e Almeidinha procura Dalila.

VERÃO 90 
Mercedes manda Marta chamar a polícia 

para prender Andreas, mas ele consegue 
escapar. Janaína pede Raimundo em casa-
mento. Ticiano adora a pintura que Gisela faz 
em seu corpo. Patrick não nota o clima entre 
Gisela e Ticiano. Álamo avisa aos funcioná-
rios que terá que fechar a Top Wave. João 
recebe a orientação da emissora para entre-
vistar Manu no Onda Cavada. Álamo revela 
na entrevista para Moana que descobriu que 
o nome verdadeiro de Andreas é Galdino. 
Janaína deduz que Jerônimo está envolvido 
no golpe de Andreas.

Em “Malhação”, Rita e Lígia se enfrentam, 
e a jovem deixa o hospital. Lígia confessa 
a Joaquim que sentiu que Rita realmente 
se preocupa com Nina. Carla questiona Rita 
sobre o pai de sua fi lha. Marco e Cléber 
discutem por causa de Góis. Beto e Meg 
confessam um ao outro que estão com 
raiva de Martinha. Filipe diz a Guga que 
deseja fi car em paz com Rita. Bill revela 
a Raíssa e Anjinha que deu o endereço 
de Góis para Jaqueline. Filipe beija Rita. 
Jaqueline confronta Góis e registra a dis-
cussão ao vivo pelo celular. 

Filipe diz a Guga 
que deseja ficar 
em paz com Rita
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Você vai se sentir distraído e des-
motivado. Seu bom senso está 
em baixa. Mas você está em sua 
melhor forma psicológica! Seria 
uma boa ideia fazer uma atividade 
de lazer não física.

Você tem um talento para se insi-
nuar e seu charme vai abrir todas 
as portas! Se você fi zer um esforço 
consistente para moderar sua impa-
ciência, você será um vencedor. O 
seu otimismo crescente está lhe 
dando mais energia.

G
êm

eo
s Você vai estar muito disposto a tra-

balhar em equipe porque gosta de 
se sentir útil. Você precisa relaxar 
e ouvir mais as suas necessidades 
básicas; deixe passar qualquer 
orgulho desmedido. Durma mais.

C
ân

ce
r

Você está bem psicologicamente. 
Aproveite isto pedindo o que você 
merece, faça valer os seus direi-
tos. Você precisa se mexer e tudo 
vai dar certo. A lentidão que você 
está sentindo é devido à falta de 
exercício.

Descobrirá quais são as suas, 
mas não se esqueça de mostrá-
-las. Você está tendo problemas 
para manter o ritmo. Receber um 
pouco de ar fresco pode ajudar a 
recarregar as baterias.

Ela não vai lhe decepcionar, apenas 
se faça as perguntas certas. Você 
poderia fazer algumas mudanças 
nos seus hábitos alimentares para 
ter equilíbrio. É o momento ideal 
para começar uma dieta e comer 
mais produtos frescos.

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

E
sc

o
rp

iã
o Você será livre para agir como qui-

ser hoje. Atividades fi nanceiras são 
muito favoráveis. Sua mente está 
borbulhando e você vai encontrar 
todos os tipos de coisas para fazer. 
Seja sensato.

Seria bom permanecer aberto às 
diferentes opções que se apre-
sentam para você. Suas emo-
ções reprimidas irão afetar a sua 
digestão - certifique-se de evitar 
alimentos picantes.

C
ap

ri
có

rn
io Suas iniciativas terão repercus-

sões positivas. Você está prepa-
rado para enfrentar obstáculos, 
a moral é boa ao seu redor e 
você será eficaz com resultados 
tangíveis.
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Sua rotina vai parecer menos 
complicada e é de seu inte-
resse sair ileso. O estilo de vida 
sedentário não lhe agrada, você 
precisa estar em movimento. 
Retomar o esporte seria acon-
selhável e lhe daria força.

Você deveria seguir a sua intuição 
e não questionar tudo sempre. 
Faça pausas durante o dia. Você 
precisa voltar atrás considerando 
o seu estado nervoso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Zélia Casoni

“Aquele que está 
feliz se sente 

em sua força de 
vida plena. Tanto 

mais, quanto 
mais se alegra. 
A alegria é a 

fonte da juven-
tude em nossas 
vidas. aquele 
que dá alegria 

dá a vida” 
(Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje -, Sandra Alonso 

Guilherme, Roberta Klein, May Mal-
fato, Tatiane Cancian, Diego Patricio 
Pizzi, Giovanni Mura, Orlando Pedro 
Falkowski Junior, Vanderlei José Fra-
chine e  Neiva Evelyn de Amorim dos 

Santos. Da coluna: felicidades!

Palestra
O Senac abre hoje bem cedinho 
com um Café Colonial, às 7h45, 
para comemorar o Dia do Comer-
ciante seguido da palestra com 

Fernando Rios que começa às 8h. 
O palestrante é  diretor da Agên-
cia e Revista Evidência, escritor, 
mercadólogo (graduado no Curso 

superior de Marketing), acadêmico 
de Teologia e pós-graduando em 

Marketing Digital, Neuromarketing 
e Perfomance on-line. O tema será: 
Gestão da mudança: o cenário atu-
al e as novas regras estratégias de 

liderar para vender.

PORTRAIT
FRANCIELE CIONI GARCIA reina absoluta na festa de comemoração dos 10 anos da 

Confraria ‘Parceiros do Vinho’, no último sábado (13) no Rancho do Cavalo.

THIAGO CASONI
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BRINDES, POSSE & 10 ANOS  
CONFRARIA DO VINHO

Aconteceu no sábado, no Rancho do Cava-
lo, a festa de comemoração dos 10 anos da 
Confraria ‘Parceiros do Vinho’ regada com 
excelentes vinhos harmonizados em menu 
especial -, jazz, bossa nova e rock. Tudo 
organizado impecavelmente por Fernando 
Monteiro para a confrades & convidados. 
No evento destaque para posse de Adriana 
Moro como nova presidente sucedendo 
Gláucia Rodrigues que esteve a frente da 
Parceiros do Vinho durante dois anos. Os 
cliques de Thiago Casoni mostram a festa, 
confrades e convidados.

Parabéns para a Confraria Parceiros do Vinho

Francielly Amaral e Ivanildo Coutinho

Alessandra e Edmilson Ishi.

Patricia e Alexiano Prante

Glaucia Rodrigues, Fernando Monteiro e Adriana Moro
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Estomatologia   O curso 
de Odontologia da Unipar, 
Unidade de Umuarama, 
marcou presença 
no 4º Encontro de 
Estomatologia e Patologia 
Oral, realizado na UEL 
(Universidade Estadual de 
Londrina). A graduação 
foi representada pelas 
professoras Cintia Araújo 
(coordenadora) e Daniela 
Ceranto (orientadora) e 
um grupo de estudantes, 
que apresentaram 10 
trabalhos científicos. Com 
o título ‘Nevo Branco 
Esponjoso (NBE): Relato 
de Caso’, a pesquisa do 
aluno Gabriel Maciel 
foi um dos destaques, 
recebendo menção 
honrosa. Na ocasião, 
a professora Cintia 
Araújo foi convidada 
para apresentar nas 
Conferências Clínico 
Patológicas a palestra 
‘Resolução do Caso 
Clínico’, de autoria do 
doutor José Ponse. 

Educação Física   Como o 
mercado de trabalho está 
sempre se modificando 
e atualizando de acordo 
com as novidades que 
surgem, os profissionais 
devem estar atentos a 
essa tendência. Foi com 
este foco, que o curso 
de Educação Física, 
Unidade de Toledo, 
promoveu seu Fórum 
Pedagógico, reunindo 
acadêmicos, professores 
e profissionais da 
área. O evento contou 

com a participação do 
presidente do Conselho 
Regional de Educação 
Física do Paraná (CREF9), 
Antônio Eduardo 
Branco, que ministrou 
a palestra ‘Educação 
Física: Novas tendências 
e perspectivas’. Branco 
abordou as áreas de 
atuação do educador 
físico, capacitações e as 
atribuições do Conselho 
para benefício do 
profissional.

Direito Processual Civil   
Em sua 11ª turma, o 
curso de pós-graduação 
desperta o interesse 
de profissionais de 
Direito de toda a região 
Oeste do Paraná. 
Recentemente, as aulas 
iniciaram na Unidade de 
Cascavel. O módulo de 
abertura contemplou 
o tema Tutela 
Específica, ministrado 
pelo professor Fábio 
Ferreira Bueno. Entre 
os assuntos abordados 
estão: elementos 
normativos, doutrinários 
e jurisprudenciais 
pertinentes à tutela 
específica, formas de 
tutela jurisdicional 
dos direitos, técnicas 
processuais disponíveis, 
meios de execução à 
disposição do processo 
para obtenção da 
tutela específica e 
harmonização do sistema 
de tutela específica no 
novo CPC e a legislação 
extravagante. 

NOTÍCIAS DA

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

ORIENTADOR DE ATIVIDADES 
PILATES

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se até 

22/07/2019.

Vaga nº 129/19 para Umuarama

Pré-Requisitos: Superior completo em 
Bacharelado em Educação Física, Curso de 

Formação Específica em Pilates Estúdio , com 
carga horária  mínima de 120h teórico-práticas e 
30h de estágio supervisionado ,registro ativo no 
CREF/PR e experiência profissional comprovada  

com Pilates Estúdio.

Os maratonistas umuaramen-
ses tiveram ótimos resultados na 
3ª Corrida Internacional Fronteira da 
Amizade, que aconteceu no último 
domingo (14) em Ponta Porã/MS. 
Num percurso de 7 km, mais de 400 
competidores participaram e o atleta 
de Umuarama, Marcio Calgara, 37, 
ficou em 1º lugar em sua categoria, 
finalizando a prova com 22 minutos 
e 20 segundos. Na geral ficou em 
7º lugar. “Mesmo não chegando ao 
alto do pódio, estou satisfeito com 
o resulto. Estar entre os melhores 
em uma corrida que teve a participa-
ção de atletas de alto nível, é muito 
satisfatório”, comenta Calgara.

Anderson de Souza ficou em 2º na 
categoria de 41 a 50 anos, e seu filho 
Gabriel Christian obteve o 3º lugar na 
categoria 15 a 20 anos, com o tempo 
de 26 minutos e 30 segundos.

Na corrida

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

JOÁS CAVALCANTE
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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
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 1.0 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
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 LTZ 1.8 AT ............... 15/16 ...........PRATA ..........COMPLETO, AUT, 7L ................................................. R$ 53.900,00
TRACKER LT 1.4 TURBO 17/18 ...........BRANCO .....COMPLETO, AUT ....................................................... R$ 79.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

WANDERLEI WIETZIKOSKI - MER-
CÂNICA, firma inscrita nº CNPJ 
12.523.451/0001-92, situada na 
Rua Waldemar Evaristo Silva, 1854, 
Jardim Vitório Régia, CEP: 87506-380, 
nesta cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 29.222. 
Com esta publicação o mesmo fica 

sem nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

VALDEIR URBANO LEITE, firma ins-
crita nº CNPJ 17.437.925/0001-
05, situada na Rua Das Azaleias, 8, 
Das Parque Das Laranjeiras, CEP: 

87507-120, nesta cidade de Umua-
rama, Estado do Paraná, comu-
nica o extravio do ALVARÁ DE 
LICENÇA Nº 31.264. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
DE LICENÇA

JOSÉ RUFINI RIBEIRO BAR, inscrita, 
no CNPJ 11.074.695/0001-72 

situado na Rua Paranapanema, 3045, 
Zona VI, CEP:87503-010, nesta 
cidade de Umuarama, Estado do 

Paraná, vem publicar o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 28.541. 

Com esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal.



16 ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE JULHO DE 2019

Afsu passa pelo Foz e
pega o Pato fora de casa

Afsu Umuarama Futsal encara 
hoje (16), pela 17ª rodada, o Pato 
Futsal, às 20h, no Ginásio Dolivar 
Lavarda, em Pato Branco.

Com a derrota sobre o Foz 
Cataratas por 1 a 0 na quinta-
-feira (11), (marcado pelo capi-
tão Augusto), Afsu segue com 
6 vitórias consecutivas. O rolo 
compressor montado pelo técnico 
Nei Victor tenta agora esmagar o 
Pato, na casa do adversário.

Atualmente, a equipe de Umua-
rama, ocupa o 6º lugar, com 29 
pontos, cinco a menos que o 
Campo Mourão, líder da tabela.

O confronto de 
hoje promete ser 
árduo, além da 
força do adversá-
rio em seus domí-
nios, o Pato Futsal 
é o atual campeão 
da Liga Nacional 
e está em 4º na 
tabela do Para-
naense e em 6º na 
LNF. No último con-
fronto (no 1º turno), 
o Umuarama per-
deu por 3 a 1.

Para este duelo, o técnico Nei 

AFSU conquista sequência de seis vitórias após golear o Foz Cataratas por 1 a 0

JOÁS CAVALCANTE

Handebol feminino é campeão no Japs
A equipe feminina adulta de 

handebol de Umuarama foi cam-
peã da Fase Regional dos Jogos 
Aber tos do Paraná (Japs), que 
aconteceram dias 12, 13 e 14, 
em Tapejara. Comandada pelo 
professor Carlos Arruda, ‘Car-
linhos’ da Smel, a equipe saiu 
invicta da competição. O jogo da 
vitória foi no Ginásio de Esportes 
Pio Volpado contra o Cruzeiro do 
Oeste, no domingo (14), quando 

o Umuarama ven-
ceu por 26 x 15. 
Antes de chegar à 
final as atletas de 
Umuarama vence-
ram o Jussara, por 
29 x 21 e o Tape-
jara por 27 x 20.

Victor contará com todos os joga-
dores à disposição.

EQUIPE feminina 
de handebol

FELIPE FACHINI
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