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UMUARAMA

Deputados estaduais 
intermediam parceria 
ambiental entre o 
Paraná e a Angola 
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Cigarreiro morto na BR-272
era morador de Umuarama
Agentes da PF acompanharam o exame de necropsia realizado no corpo de um homem 

envolvido no contrabando de cigarros. Morador de Umuarama foi baleado durante fuga na 
região de fronteira Brasil/Paraguai. O disparo atingiu uma de suas pernas. Ainda na tarde 
de ontem, outro umuaramense envolvido no contrabando, foi baleado pela polícia (BPFron) 

quando fugia de uma abordagem na região de Guaíra. 

Colégios da região 
Noroeste terão 
autonomia para 
reposição de aulas 

Polícia rodoviária 
Federal apreende 300 
quilos de maconha em 
Alto Paraíso 

l Págs. 8e9

Goleada do Pato
Derrota de 6 a 3 para o Pato Futsal em Pato Branco, fez 

Afsu encerrar a sequência de seis vitórias. Resultado deixou 
o Umuarama Futsal em 6º na tabela da Chave Ouro do 

Paranaense, com 29 pontos. O próximo confronto será em 
casa, no sábado (20), contra o Ampére. 
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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.

03 04 06 09 10 18 29
concurso: 0176

01 04 06 10 11 12

concurso: 1961
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 13457

10 21 24 36 38 51
concurso: 2170

concurso: 5022

06 10 26 39 65

concurso: 5406

93.446
74.821
10.062
48.120
55.837

JUNHO

GUARANI DE CAMPINAS

concurso: 1841

01 02 03 04 06 07 08 11 
12 13 17 18 21 22 25

concurso: 1987

03 11 13 18 19 21 31 
37 42 43 44 50 53 57 

68 69 78 92 98 00

16 17 26 27 28 33

11 16 29 32 35 65 67
Bia Nóbrega é coach, mentora, palestrante e atua há mais 

de 21 anos na área de Recursos Humanos 

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quinta

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
01/08 - 00h12


22 8 


22 14

Quinta




18 5 


20 11

SextaSexta

Cheia
16/07 - 18h39

NubladoNublado Nublado

‘‘

‘‘
Entenda a diferença entre coaching, 

mentoring e treinamento ‘‘

‘‘“Repito que nossa 
conquista de agora 

[não teve o brilho da 
de 1970. É verdade 
que os tempos são 

outros, mas acredito que se possa 
ser competitivo - e ganhador - 

jogando futebol de alto nível, mais 
criativo e mais brilhante. Somos 
tetracampeões porque sempre 
tivemos um futebol de craques. 

Não se deve acreditar nessa histó-
ria de que só o futebol feio ganha 

a Copa do Mundo”.

Técnico da sele-
ção brasileira nas 
Copas do Mundo 
de 1982 e 1986, 

Telê Santana cobriu a Copa 
dos Estados Unidos, de 1994, 

para a Folha de S.Paulo, 
quando o Brasil foi tetracam-

peão, há exatos 25 anos.

Nublado

DIVULGAÇÃO

 A falta de controle sobre o exercício do coaching no Brasil tem invadido 
as mídias. Eu, como executiva de Recursos Humanos, sempre prezei 
pelo rigor acadêmico,  seja para mim ou no desenvolvimento dos demais 
colaboradores. Como coach, mentora, palestrante, conselheira e autora, 
sinto-me obrigada a esclarecer todas as dúvidas sobre essa questão.

O primeiro ponto é entender o porquê de tudo isso. O problema é que 
o coaching, no Brasil, perdeu o signifi cado original. A palavra coach, que 
signifi ca treinador, não é de fato, em um processo de coaching, o treina-
dor. O coaching é um processo em que o coach guia o coachee, mas é o 
coachee que determina aonde se quer chegar e como fará isso. O coach 
não treina, o coach só guia, não dá a resposta.

A melhor defi nição de coaching é um processo instigante e criativo, 
em que o coach inspira o coachee a maximizar seu potencial pessoal e 
profi ssional. A principal ferramenta é a pergunta, nada se ensina. Outras 
ferramentas são para autoconhecimento, autorrefl exão, nada além disso.

No mentoring, o profi ssional coloca sua experiência à disposição para 
acelerar o aprendizado do outro, que também é diferente de treinamento. 
Treinamento, ou training, é um programa estruturado de transmissão de 
conhecimento e/ou de desenvolvimento comportamental.

Portanto, a meu ver, o que aconteceu no Brasil é que se pegou trei-
namento, mentoring e programas pré-formatados de desenvolvimento 
e deram o nome de coaching. Criaram-se inúmeras escolas, cobrando 
milhares de reais e tudo isso foi deturpado.

Coaching é perguntar, é fazer com que o coachee saiba quem é, 
defi na o que quer e como quer alcançar. Nada se ensina, repito! Inclusive 
eu, quando estou em uma sessão de coaching e por algum motivo acabo 
colocando a minha experiência, na mesma hora eu falo: “Olha, isso não é 
coaching, isso é mentoring”. Porque eu sou “purista” e eu tenho esse dever.

Sendo assim, se você quer contratar um coach, procure o ICF, que 
é a maior instituição do mundo, a qual desde o início da minha prática 
como coach sou afi liada e que determina que no mínimo é necessário 
uma formação com alto rigor acadêmico, 100 horas de prática e mais do 
que tudo, seguir um código de ética, estar sujeito às sanções disciplinares 
e é por isso que afi rmo: coach é uma profi ssão, é séria e tem muito valor.
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Simulações
As simulações do Parlamento Universitário iniciam 
hoje (quinta-feira, 18), a partir das 13h45, com a posse 
dos eleitos, seguido da eleição das Mesa Executiva e 
a escolha do governador universitário. No mesmo dia 
os blocos farão o protocolo para indicação dos líderes 
partidários. O segundo dia de atividades, na sexta-feira, 
está reservado para composição das Comissões.

Parlamento 
Universitário

Depois de estabelecer 
uma marca história de 
inscritos, com 1.419 aca-
dêmicos concorrendo às 
54 vagas de deputados, 
o Parlamento Universitário 
acaba de anotar um novo 
recorde. Foram protocola-
das 74 proposições, contra 
48 da edição anterior, até 
então a maior quantidade 
já registrada no programa 
realizado pela Escola do 
Legislativo da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep).

“Sem dúvida alguma 
é um Parlamento [Uni-
versitário] para ficar na 
história. Tivemos recorde 
de inscritos, teremos 
a maior quantidade de 
universidades participan-
tes e agora um número 
expressivo de proposi-
ções apresentadas pelos 
deputados universitários. 
Isso nos deixa com uma 
expectativa muito boa de 
que teremos excelentes 
debates”, afirmou o dire-
tor Legislativo da Alep e 
da Escola do Legislativo, 
Dylliardi Alessi.

Ontem, um dia após o 

término do prazo para o 
protocolo, a Diretoria de 
Assistência ao Plenário 
(DAP) esquadrinhou todas 
as propostas e definiu as 
dez Comissões que anali-
sarão os temas, incluindo 
a Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) por 
onde passarão todos os 
projetos para verificar se 
estão em conformidade 
com a Constituição.

“Importante frisar que, 
embora daremos todo apoio 
técnico necessário para os 
acadêmicos, não vamos 
interferir nas decisões. 
Por exemplo, tivemos um 
número significativo de 
protocolos de projetos, 
mas caberá à CCJ definir 
se eles são ou não consti-
tucionais para distribuí-los 
às comissões temáticas”, 
informou o diretor do DAP, 
Juarez Villela Filho.

“ P o s t e r i o r m e n t e 
vamos analisar com os 
deputados todas as deci-
sões sobre os projetos, 
para que saibam se foi 
acertada ou não”, com-
pletou Dylliardi.

KLEYTON PRESIDENTE/ALEP

TREINAMENTO do Parlamento Universitário lotou o Plenário da Alep e já deu 
mostras das dimensões da edição deste ano

O projeto
O Parlamento Universitário chega à sua quarta edição e 
apesar do pouco tempo de atividade, já é reconhecido 
por seu papel social e de cidadania. Em 2017, foi 
premiado com o 3º Prêmio Cultural da Associação 
Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas 
(Abel), eleito por unanimidade como o melhor projeto 
educacional desenvolvido por um Legislativo Brasileiro 
para o público externo, o que o tornou referência no País.
Nesta edição, a novidade é a presença de acadêmicos 
de Unioeste, UEL e UEPG. Também participarão 
acadêmicos da UFPR, PUC-PR, Unicuritiba, Unibrasil, 
Uninter, Opet, Faculdades Integradas Santa Cruz, 
Positivo e Estácio, estas sediadas em Curitiba.

Visita de Ratinho Jr
Durante o Parlamento Universitário os acadêmicos terão 
algumas atividades extras, como a visita ao governador do 
Estado, dia 25. Terão a oportunidade de participar de uma 
oficina com técnicas de voz, expressão e oratória, ministrada 
pela professora Michele Pucci, na segunda-feira, 22.
“A exemplo de outras edições, teremos visitas e 
palestras de deputados e autoridades de outros 
poderes”, informou a coordenadora Administrativa da 
Escola do Legislativo, Francis Fontoura.

Conhecendo o 
parlamento
A primeira comissão 
a ser composta é a de 
Constituição e Justiça e, 
na sequência, as nove 
temáticas: Finanças e 
Orçamento; Agricultura 
e Meio Ambiente; Obras 
Públicas, Transportes e 
Comunicação; Educação, 
Ciência e Tecnologia; 
Segurança Pública; Saúde 
Pública; Indústria, Comércio 
e Defesa do Consumidor; 
Cultura, Esporte e Turismo; 
Direitos Humanos e 
Cidadania.

Tramitação
A CCJ inicia a análise dos 
projetos na segunda-feira 
(22) e tem outras reuniões 
na terça e na quarta-
feira. As Comissões 
temáticas farão os seus 
pareceres na terça e na 
quarta-feira, para que as 
proposições possam ir ao 
Plenário na quinta-feira. 
Se houver emenda nos 
projetos, a CCJ volta a 
se reunir na sexta-feira 
pela manhã, antes da 
última sessão ordinária, 
programada para 
às 10h30.
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Alep e Angola

As Comissões de Eco-
logia, Meio Ambiente e 
Proteção aos Animais; 
de Indústria, Comércio, 
Emprego e Renda; e de 
Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) vão interme-
diar a troca de experiên-
cias entre Brasil e Angola 
sobre políticas públicas 
para o descarte de lixo e 
o para o processamento 
de resíduos sólidos nos 
grandes centros urbanos.

O encaminhamento 
ocorreu durante reunião 
entre o presidente da 
Alep, deputado Ademar 
Traiano (PSDB) e autorida-
des ambientais de Angola, 
ontem (quarta-feira, 17), 
no Gabinete da Presidên-
cia. “Um dos grandes pro-
blemas que a sociedade 
enfrenta na atualidade é 
a questão do lixo. Esse é 
um dos graves desafios 
que o país tem pela frente. 
Por exemplo, muitas das 
grandes cidades brasilei-
ras, muito pouco tempo 
atrás, não tinham progra-
mas de tratamento de lixo. 
Portanto, a troca de expe-
riências com os angolanos 
é fundamental para buscar-
mos políticas que possam 
equacionar esse problema”, 
declarou Traiano.

O encontro contou com 
a participação dos depu-
tados Goura (PDT), Tadeu 

Veneri (PT), do presidente 
da Agência Nacional de 
Resíduos de Angola, 
Monteiro Gomes Lumbo, 
do diretor do Ministério 
do Ambiente de Angola, 
Eduardo Martins Andrade 
Baptista e do presidente 
do Instituto Gt3, Maurício 
Barcellos Degelmann.

Durante a reunião 
foram debatidas as princi-
pais ações realizadas pelo 
Paraná na área de descarte 
de resíduos sólidos e tam-
bém as demandas ambien-
tais do país africano.

As Comissões vão ela-
borar um catálogo com as 
principais políticas públicas 
na área de descarte de resí-
duos praticadas no Paraná 
e enviar às autoridades 
ambientais angolanas.

COMITIVA
Ainda no encontro foi 

debatida a possibilidade 
de ser enviada à Angola 
uma comitiva composta 
por parlamentares, mem-
bros do Poder Executivo 
e empresários da área 
de descarte e processa-
mento de resíduos sóli-
dos. “Esperamos que 
esta reunião tenha sido 
o primeiro passo na troca 
de informações e de boas 
práticas na área ambien-
tal. O Paraná tem muito 
a ganhar com essas par-
cerias internacionais”, 
concluiu Goura.

COMISSÃO da Alep discute com Angola políticas para o descarte de lixo e 
processamento de resíduos sólidos

ORLANDO KISSNER/ALEP

Drogômetro

São José dos Pinhais está 
entre as cinco cidades que 
vão receber o dispositivo 
conhecido como drogômetro 
para ser usado em blitz 
de trânsito com o objetivo 
de detectar a presença de 
substâncias psicoativas, 
como maconha, cocaína e 
anfetaminas, em motoristas. 
Ananindeua (PA), Goiânia 
(GO), Paulista (PE) e Cariacica 
(ES) completam a lista das 
cidades que receberão os 
aparelhos do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

Melhor avaliado
O deputado Paulo Eduardo 
Martins é o melhor 
congressista paranaense, 
segundo o ranking dos 
políticos. O levantamento, 
feito depois da aprovação da 
reforma da Previdência, coloca 
o presidente do PSC do Paraná 
em sétimo lugar. O segundo 
representante do estado na 
lista - Rubens Bueno (PPS) - 
ocupa a 44ª posição.

Parlamento Universitário
Os deputados Ademar 
Traiano (PSDB) e Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) - presidente 
e primeiro-secretário da 
Assembleia Legislativa - 
fazem a abertura hoje do 
Parlamento Universitário. Os 
54 estudantes selecionados 
já protocolaram mais der 70 
projetos que serão analisados 
pelas comissões permanentes 
e pelo plenário. As atividades 
seguem até o dia 31 de 
agosto e no dia 25 está 
prevista um encontro com o 
governador Ratinho Junior.

“Não me perturbe”
Em menos de 24 horas, o site 
Não Me Perturbe registrou 

mais 620 mil cadastros de 
consumidores que não 
querem receber ligações de 
telemarketing do setor de 
telecomunicações. A suspensão 
das ligações vale para as 
operadoras Algar, Claro/Net, 
Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, 
Telefônica/Vivo e TIM.
 
Bovo em Maringá
O presidente do DEM, 
deputado Pedro Lupion, e o 
vice-presidente, deputado Helio 
Rusch, receberam em Curitiba 
o economista José Luiz Bovo, 
que ingressou no partido já 
como pré-candidato a prefeito 
de Maringá e coordenador 
regional da sigla no noroeste 
paranaense. Bovo foi secretário 
da Fazenda do Paraná em 2018. 
De 2006 a 2016 foi secretário de 
Maringá, ocupando as pastas de 
Gestão e Fazenda. Foi prefeito 
de São Jorge do Ivaí por três 
vezes e presidiu a Amusep.

Segurança em Cascavel
O prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos (PSC), recebeu 16 
novas viaturas para as Polícias 
Civil e Militar e aproveitou a 
presença do secretário Romulo 
Marinho Soares (Segurança 
Pública) na cidade e detalhou 
os projetos na área. Paranhos 
disse que os projetos são 
essenciais para a segurança 
de Cascavel. Entre eles estão a 
reforma da atual sede da 15ª 
SDP para abrigar uma escola de 
profissionalização; a construção 
da Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados, 
cujo terreno para a obra será 
doado pelo Município ao 
Estado; e também a construção 
da Casa de Custódia.

Queda da receita
O Paraná esperava arrecadar 
R$ 22 bilhões nos primeiros 
cinco meses de 2019, mas a 
receita chegou a R$ 19 bilhões, 
uma diferença de R$ 3 bilhões. 
O secretário Renê de Oliveira 
Garcia (Fazenda) afirma que o 
foco será a contenção de gastos: 
“Posso garantir o 13º salário e o 
pagamento de fornecedores”.
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Ações de combate
ao trabalho infantil

Doze de junho é o Dia Mundial 
Contra o Trabalho Infantil. Um tema 
desta importância não poderia ficar 
restrito a apenas um dia, por isso 
a equipe do Programa de Erradica-
ção do Trabalho Infantil (Peti) da 
Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social realizou diversos even-
tos para crianças, adolescentes e 
responsáveis ao longo dos meses 
de maio, junho e julho.

As ações foram iniciadas em 22 
de maio, com um evento voltado aos 
pais e responsáveis, onde foi apre-
sentada a problemática do trabalho 
infantil em Umuarama, como o tra-
balho informal e o envolvimento dos 
menores em atividades ilícitas, como 
o tráfico e a prostituição infantil. Os 
cerca de 100 participantes também 
conheceram alternativas ao trabalho 
infantil – a principal delas o Programa 
Adolescente Aprendiz.

“Nesse projeto, a partir dos 14 
anos o adolescente é integrado a 
uma entidade de aprendizagem 
para um curso preparatório, voltado 
ao mercado de trabalho, e aplica 
os conhecimentos adquiridos em 
uma empresa parceira, com direito 
a assinatura da carteira de traba-
lho, salário-mínimo por hora, férias, 
13º salário e FGTS”, lembra o coor-
denador do Peti, Uilian Henrique da 
Silva Drohson.

Trabalho doméstico
O trabalho infantil no ambiente doméstico polarizou as discussões em vários 

momentos. “Esclarecemos a diferença entre cumprir uma tarefa em casa e o 
trabalho doméstico infantil, que é quando os pais transferem seus deveres às 
crianças, levando-as a tarefas e serviços incompatíveis com o seu desenvolvi-

mento físico e mental”, alertou Uilian Drohson.
O trabalho infantil impede a criança de estudar, brincar e conviver com 

pessoas da sua faixa etária. Já as tarefas domésticas são atividades mais simples, 
como guardar os brinquedos e arrumar o próprio quarto, que contribuem para o 

desenvolvimento da criança.

Para reforçar a atuação, lembra 
Uilian, o programa de aprendiza-
gem tem o apoio e a participação 
de entidades como a Associação 
Regional de Assistência ao Menor 
(Aram/ Guarda Mirim), a Associa-
ção de Ensino Social Profissiona-
lizante (Espro) e o Centro de Inte-
gração Empresa Escola (CIEE), que 
expuseram seus serviços e as 
vantagens da aprendizagem para o 
adolescente durante as palestras.

PALESTRAS
Durante todo o mês de junho 

foram ministradas diversas pales-
tras para crianças, adolescentes e 
pais/responsáveis, em entidades de 

atendimento ao público dessa faixa 
etária, dentre as quais a Associa-
ção dos Clubes de Mães (nos dias 
3 e 5); Projeto Amor e Ação do Par-
que Dom Pedro (dia 11); ginásio de 
esportes da UEM, para escolinhas 
da Associação de Futsal de Umua-
rama (AFSU) no dia 12 – Dia Mundial 
Contra o Trabalho Infantil.

Também houve encontros e 
palestras na Associação Promocio-
nal Casa Paz, no Jardim Panorama 
(dia 13); Associação de Recuperação 
de Alcoólatras – ARA (14); Projeto 
Amor e Ação do Parque Industrial 
(15); Associação Vida e Solidarie-
dade do Parque Industrial (17, 18 
e 19); Projeto Umuação – Zumba no 
Parque Danielle (17); e no Centro de 
Apoio e Integração Social Bem Viver, 
no Conjunto Arco-íris (24).

As atividades alusivas foram fina-
lizadas em 4 de julho com palestra 
aos alunos da Associação de Assis-
tência aos Surdos de Umuarama 
(Assumu), com a participação de 
intérprete de Libras da entidade.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

EVENTO voltado aos pais e responsáveis, onde foi apresentada a problemática do trabalho infantil em Umuarama
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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 

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

17/6 a 17/7 0,5000 0,3715 0,0000
18/6 a 18/7 0,5000 0,3715 0,0000
19/6 a 19/7 0,5000 0,3715 0,0000
20/6 a 20/7 0,5000 0,3715 0,0000
21/6 a 21/7 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/19 882,50 -5,25 -4,0%
FARELO ago/19 307,50 -0,90 -5,6%
MILHO set/19 436,00 0,75 -5,5%
TRIGO set/19 505,50 -2,00 -6,9%

Ações % R$
Petrobras PN -0,54% 27,68 
Vale ON -0,68% 52,69 
ItauUnibanco PN -0,27% 36,40 
Bradesco PN -0,53% 37,65 
Magazine Luiza ON +4,44% 244,39 
Gol PN -4,11% 38,30

IBOVESPA: +0,08% 103.855 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 67,14 -0,5% -7,7% 66,00
MILHO 28,50 -1,3% -6,7% 28,00
TRIGO 46,51 0,0% 0,6% 46,50
BOI GORDO 149,98 -0,4% 0,2% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,12
Libra est. 0,8039
Euro 0,8903
Peso arg. 42,55

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 3,7610 3,7620 -2,1%

PTAX  (BC) 0,0% 3,7612 3,7618 -1,8%

PARALELO 0,0% 3,7000 3,9800 -2,2%

TURISMO 0,0% 3,7000 3,9600 -2,2%

EURO +0,2% 4,2242 4,2253 -3,1%

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 17/07

Iene R$ 0,0348
Libra est. R$ 4,68
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.598,72 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 17/07 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 17/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 73,50 0,0% -6,4%
SOJA Paranaguá 79,50 -1,2% -5,9%
MILHO Cascavel 33,00 3,1% 0,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

Colégios com autonomia
para reposição de aulas
Com o fim da greve, 

os diretores dos colé-
gios estaduais da região 
de Umuarama se reuni-
ram ontem (quarta-feira, 
17), no Núcleo Regio-
nal de Educação (NRE) 
para receber orientações 
sobre as reposições de 
aulas. A definição do 
órgão é a de que cada 
escola tenha autonomia 
para organizar o calen-
dário escolar. De acordo 
com o NRE, as principais 
opções estabelecidas 

pelos diretores são: rea-
lizar as reposições a par-
tir da próxima semana, 
durante o recesso esco-
lar, ou aos sábados para 
os professores que ade-
riram à greve em período 
integral. Já aqueles que 
participaram parcialmente 
do movimento podem 
repor os conteúdos pos-
sibilitando que os alunos 
assistam a uma 6ª aula 
no colégio, durante deter-
minado dia, ou em período 
contra turno. 

O NRE reforça que fica 
a critério de cada colégio 
decidir qual será a melhor 
opção, dependendo de 
cada caso e da quanti-
dade de professores que 
aderiram à paralisação. 
Segundo o Núcleo, os 
diretores têm até a sex-
ta-feira (19) para definir 
o calendário e informar o 
órgão sobre como serão 

feitas as reposições.
E m  U m u a r a m a , 

porém, possivelmente as 
aulas não serão repostas 
durante o recesso esco-
lar, pois entre os dias 22 
e 28 de julho a cidade 
sediará a fase regional 
dos Jogos da Juventude 
do Paraná e os atletas 
ficarão alojados nos colé-
gios da cidade. 

Liberação do FGTS
Está nos planos do 

Governo Federal a libe-
ração do saque de até 
35% das contas ativas 
do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço 
(FGTS). A expectativa com 
a ação é de que sejam 
injetados R$ 42 bilhões 
na economia do país. 
Existe a projeção de que o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
cresça apenas 0,81% e 

por isso o plano é aquecer 
a economia via consumo, 
liberando o dinheiro. Na 
terça-feira (16) houve 
uma reunião entre o staff 
do Ministério da Economia 
onde surgiu o seguinte 
plano: quem tem até R$ 
5 mil no fundo, poderia 
pegar 35% do saldo; tra-
balhadores com até R$ 10 
mil no FGTS teriam autori-
zação para sacar 30%.
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Ribeirão 
do Veado

Mais uma ponte 
de estrada rural está 
sendo revitalizada, atra-
vés de esforço concen-
trado pelas equipes das 
secretarias de Serviços 
Rodoviários e de Obras, 
Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos. A 
comunidade da Estrada 
Moema está sendo aten-
dida com a obra, na tra-
vessia sobre o Ribeirão 
do Veado – nas proximi-
dades da antiga fecularia 
da Companhia Lorenz.

Após anos sem manu-
tenção, a ponte foi total-
mente renovada nesta 
semana com a substitui-
ção de todo o madeira-
mento do tablado, sobre 
as bases de concreto. A 
Estrada Moema é uma 
importante ligação na zona 
rural, pois além de atender 
a produtores e moradores 
de diversas propriedades 
ela conecta as rodovias 
PR-580 e PR-489 e o perí-
metro urbano de Umua-
rama, ligando-se às estra-
das Dias e Pavão.

Há poucas semanas 
a Prefeitura revitalizou a 
ponte sobre o Ribeirão Ver-
melho, ligando as estra-
das Amarela e Vermelha 
às rodovias PR-489 e 
PR-323, que chegou a 
ser interditada por conta 
das condições precá-
rias do madeiramento. 
O secretário de Servi-
ços Rodoviários, Mauro 
Liutti, informou que as 
vigas de sustentação da 

ponte apodreceram, após 
20 anos de uso. “Essas 
estradas são bem movi-
mentadas, pois atendem 
aos moradores das pro-
priedades rurais, o trans-
porte escolar e o escoa-
mento da produção. Por 
isso, elas têm uma aten-
ção especial do prefeito 
Celso Pozzobom”, disse.

Na Estrada Amarela, a 
antiga base de madeira 
foi substituída por vigas 
em concreto armado 
e um novo tablado em 
madeira de eucalipto. Já 
na Moema, foi mantida a 
base e trocado o tablado. 
“A estrada ganhará uma 
nova ponte em concreto, 
nos próximos meses – 
a obra está em fase de 
licitação –, assim com 
outras estradas impor-
tantes do município. Já 
implantamos uma na 
Estrada Esperança e 
vamos construir mais 
seis pontes de concreto 
na zona rural”, reforçou o 
prefeito Celso Pozzobom.

A Secretaria de Servi-
ços Rodoviários tem rea-
lizado diversas melhorias 
nas estradas rurais. São 
obras de readequação, 
levantamento de leito, 
alargamento e outros 
serviços para melhorar a 
trafegabilidade e garantir 
boas condições para o 
deslocamento dos pro-
dutores, escoamento da 
produção agropecuária e 
transporte escolar, acres-
centa o prefeito.

Pacto federativo 
Em paralelo à tentativa de inclusão 
de estados e municípios no texto 
da Reforma da Previdência no 
Senado no segundo semestre, 
governadores vão cobrar do 
Congresso e da equipe econômica 
do governo pautas consideradas 
prioritárias discutidas nos últimos 
meses e que não avançaram. 
Ainda sem base no Senado, o 
Planalto precisa de votos e do 
apoio dos governadores para 
aprovar a PEC da Previdência - 
após a aprovação dela, espera-se, 
dia 6 de agosto na Câmara em 
segundo turno. O governo já 
acenou positivamente para 
demandas dos governadores, 
como discussão do pacto 
federativo e a divisão de recursos 
provenientes da exploração do 
petróleo pré-sal. 

Foi recado
A decisão do presidente do 
STF, Dias Toffoli, que parou 
investigações envolvendo dados 
do Coaf é um duro recado ao 
Ministério Público: existem apenas 
três Poderes.

Tribunal de alianças
O clima do Tribunal de Contas da 
União (TCU) não poderia ser pior. 
A gestão do presidente José Múcio 
é tida como confusa e conturbada. 
No centro da crise da semana está 
a cessão de dois servidores do TCU 
para o BNDES.

É guerra 1
A nova diretoria do BNDES 
contém dois servidores do TCU: 
Adalberto Vasconcelos, ligado aos 
ministros Benjamin Zymler, Walton 
Alencar, Bruno Dantas e Vital do 
Rego (do grupo que atualmente 
dita abertamente os rumos do 
Tribunal), e o servidor Alexandre 
Marques, indicado pelos filhos 
do presidente Bolsonaro, com os 
amigos José Múcio e Paulo Guedes 
como padrinhos.

É guerra 2
O grupo de ministros que lidera 
o Tribunal, comandado por 
Walton Alencar, vetou o nome de 
Alexandre Marques, ligado aos 
filhos de Bolsonaro. José Múcio 
deu o troco: foi até Paulo Guedes, 
na noite de segunda-feira, e 
articulou a retirada do nome de 
Adalberto Vasconcelos. Este é 
um técnico respeitado no TCU, 
mas Múcio não economiza nas 
palavras: enquanto for ministro, 
Adalberto não irá a lugar algum.

Dois lados
A possível nomeação do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para 
embaixador do Brasil nos Estados 

Unidos provocou reações distintas 
na Câmara e no Senado. Enquanto 
aliados coletam assinaturas para 
emplacar propostas que preveem 
a manutenção dos mandatos de 
parlamentares que assumam 
postos diplomáticos, no Senado, 
outra PEC, contra o nepotismo, 
poderá começar a tramitar no 
segundo semestre. 

Resistência 
O senador Styvenson Valentim 
(Pode-RN) espera conseguir as 27 
assinaturas de apoio à proposta. 
Sustenta que o texto vai alterar 
os artigos 37 e 87 da Constituição 
para extinguir o nepotismo no País: 
“Se existe alguma brecha, se existe 
alguma possibilidade, é extrair 
toda e qualquer oportunidade para 
que isso aconteça”. 

Mínimo 1
Embora mantida no parecer 
do relator do projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 
2020, deputado Cacá Leão (PP-BA), 
a nova regra de reajuste do salário 
mínimo poderá ser alterada na 
Comissão Mista de Orçamento. A 
proposta do Planalto, que segue 
sem alterações no texto de Leão, 
prevê reajuste para R$ 1.040 no 
próximo ano, sem ganho real 
(acima da inflação). 

Mínimo 2
Com relação ao valor atual, o de 
R$ 998, o aumento nominal será 
de 4,2%, variação prevista para 
o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor. Para os dois anos 
seguintes, a proposta sugere 
apenas a variação do INPC. Apesar 
das emendas, principalmente 
de deputados da oposição, que 
defendem alteração na regra, o 
relator diz apostar no “consenso”. 
A discussão da LDO será retomada 
em agosto pela CMO. 

Sem papelão
Os auditores fiscais agropecuários 
escrevem para lembrar que não 
houve comprovação de papelão 
na carne, conforme suspeitas, na 
esteira da Operação Carne Fraca, 
da PF.

Ecad
Os valores mensais recebidos pelos 
artistas, pagos pelo Ecad, estão 
disponíveis no site da instituição, 
afirma a assessoria. E informa 
que cobra taxas do comércio 
respaldado em lei.
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 Identificado cigarreiro que 
morreu em fuga na BR-272

Agentes da Polícia Federal acom-
panharam o exame de necropsia rea-
lizado no corpo de um jovem envol-
vido no contrabando de cigarros, que 
foi baleado durante fuga na região de 
fronteira Brasil/Paraguai. O rapaz é 
morador em Umuarama.

Familiares do jovem também 
compareceram na tarde de ontem 
(quar ta-feira, 17) no Instituto 
Médico Legal (ML) de Umuarama 
durante a tarde para o reconheci-
mento do corpo.

O incidente aconteceu durante a 
manhã, quando o rapaz, identificado 
como Carlos Lopes dos Santos Neto, 
28 anos, fugiu de uma abordagem 
dos agentes da Polícia Federal na 
rodovia BR-272, dentro dos limites 
do município de Francisco Alves.

Neto conduzia uma caminhonete 
Ford Ranger carregada com cigar-
ros contrabandeados e, aio chegar 
nas proximidades da ponte do Rio 
Piquiri, foi avistado pelos policiais 
federais que se deslocavam pela 

mesma pista.
De acordo com o delegado 

da Polícia Federal de Guaíra, Fer-
nando Bertuol Dose, dois agen-
tes estavam seguindo em dire-
ção à Umuarama por volta das 
8h, onde iniciariam diligências 
de rotina, quando um comboio 
suspeito passou pela rodovia.

Bertuol revelou também que 
os policiais sinalizaram para 
fazer a checagem dos três veí-
culos quando o condutor da Ford 
Ranger jogou a caminhonete 
contra os agentes. O delegado 
relatou que, diante da situação 
de ameaça à vida dos policiais, 
eles fizeram disparos contra o 
veículo. Um dos tiros atingiu um 
pneu e outro a porta do lado do 
motorista, acertando uma das 
pernas do condutor, que acabou 
parando a caminhonete.

Uma equipe de socorristas do 
Samu (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) de Francisco Alves foi 

Na manhã da quarta o dele-
gado ainda disse que os moto-
ristas dos demais veículos que 
conseguiram fugir da abordagem, 
provavelmente também estavam 
carregados com cigarros. A PF 
estava checando com a Polícia 
Rodoviária Federal e fazendo 
levantamentos para tentar iden-
tificar os outros veículos.

Os policiais federais não se 
feriram. A Ford Ranger que estava 
carregada com o contrabando, 
tem placas de Campo Mourão.

Busca ao comboio
De acordo com infor-

mações coletadas no IML, 
Neto é morador em Umua-
rama e seu corpo foi liberado 
durante a tarde, assim que 
os exames foram encerra-
dos. O laudo com o resultado 
da necropsia será encami-
nhado à Delegacia da Polícia 
Federal de Guaíra.

acionado e compareceu ao local, 
mas o motorista já havia morrido. Na 
sequência do IML de Umuarama foi 
acionado para recolher o corpo. Uma 
perícia também foi feita na cena em 
que aconteceu o fato.

AGENTES da PF acompanharam os exames no IML de 
Umuarama

JOÁS CAVALCANTE

DETALHE da perfuração do tiro na 
porta do lado do motorista do veículo, 

durante a abordagem da PF

DIVULGAÇÃO



09LOCALUMUARAMA, 18 DE JULHO DE 2019

Rota do tráfico
A Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) apreendeu mais de 300 
quilos de maconha na manhã de 
ontem (quarta-feira, 17) em Alto 
Paraíso. A droga era transportada 
em um carro tomado de assalto 
que estava com placas clonadas.

De acordo com os agentes da PRF, 
foram exatamente 319,45 quilos do 
entorpecente que foram descobertos 
durante uma abordagem de rotina. 
Por volta das 11h agentes deram 
ordem de parada ao motorista de 
um Fiat Uno, com placas de Curitiba, 
mas o condutor furou o bloqueio e 
deu início a uma fuga pela rodovia.

Logo em seguida, ele desembar-
cou do veículo e correu por uma 
mata próxima, não sendo mais 
localizado pela equipe policial.

Durante uma vistoria no interior 
do carro abandonado, os patrulhei-
ros rodoviários federais encontra-
ram 13 fardos de maconha.

A descoberta de que o carro 
havia sido roubado veio logo em 
seguida, durante uma averiguação 

minuciosa no chassi, pois as pla-
cas eram clonadas. O carro foi 
tomado de assalto em Paranaguá, 
em maio de 2019.

O veículo e a droga apreendida 

foram encaminhados para a Dele-
gacia de Polícia Civil em Xambrê, 
onde foi feito o registro do crime 
de tráfico e adulteração de sinal 
identificador de veículo.

Um pedreiro de 48 anos, ficou 
ferido após cair de um telhado, 
enquanto estava trabalhando na 
manhã da quarta-feira (17), na 
avenida Brasil, dentro de uma 
clínica veterinária. De acordo com 
um dos companheiros, o homem foi 
contratado para fazer um serviço 
de manutenção do canil. Ao subir 
no telhado para realizar o serviço, 
uma das telhas se rompeu e ele 
caiu de uma altura de aproxima-
damente dois metros. O pedreiro 
não possui vínculo empregatício 
com nenhuma empresa.
Com a queda, ele fio socorrido 
pelo Corpo de Bombeiros e 
levado ao Hospital Nossa Senhora 
Aparecida com dores na coluna, 
mas consciente.

MAIS de 300 quilos de maconha apreendidos pela PRF em Alto Paraiso

DIVULGAÇÃO

Um contrabandista foi baleado 
pelo BPFron na tarde da quar ta-
-feira (17) na região do Mara-
cajú dos Gaúchos, interior do 
município de Guaíra. O homem 
envolvido no crime é morador em 
Umuarama, mas não teve sua 
identidade revelada. Ele estava 
conduzindo uma caminhonete VW 
Amarok e foi atingido por um dis-
paro na nádega quando fugia de 
uma abordagem policial. Socor-
rido ele foi encaminhado por uma 
equipe do Samu para UPA, sem 
risco de mor te. A caminhonete 
estava carregada com cigarros 
contrabandeados do Paraguai.

Outro contrabandista  
umuaramense é baleado
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se aproxime do casal. Os portões da mansão 
se fecham e, como só Regina tem a senha, 
os garotos têm de passar a noite lá. Felipe 
e Joaquim vão parar na cozinha e decidem 
comer alguma coisa. Eles escutam um barulho 
e se escondem.

TOPÍSSIMA 
Vitor tenta se livrar do chip de celular 

dado por Edison. Sophia conta para Antonio 
sobre a existência de sua irmã. Bruno escuta 
a conversa, escondido. Angélica fl agra Paulo 
Roberto beijando Yasmin. O reitor pede que 
ela não conte nada a ninguém. Lara procura 
Carlos e conta que o traiu no passado e teve 
uma fi lha fruto desta traição. Ele fi ca chocado. 
Pedro pede para jantar com Dagoberto, que 
desconfi a. O policial conta para Paulo Roberto 
que Jandira morreu após um aborto mal feito. 
André vai até a casa de Madalena e avisa que 
já sabe como a menina morreu.

JEZABEL 
Jezabel pede perdão à Queila e todos 

fi cam desconfi ados. Jezabel pede para Dido 
se aproximar e diz que tem mais um comuni-
cado. Jezabel oferece Dido como serva para 
o casal Barzilai e Queila. Jezabel fala com 
Tadeu na cozinha do palácio sobre a possi-
bilidade do fi lho que ela está esperando ser 
dele. Os dois se aproximam quase se beijando 
quando Hannah aparece.

Robson atirar em Paul.

VERÃO 90
Jerônimo conta a Vanessa que deu 

dinheiro para dona Odélia desaparecer. 
Vanessa explica a Jerônimo que a sen-
tença de João foi anulada. João mostra para 
Janaína a foto de Jerônimo com Galdino como 
prova de que os dois se conheciam. Jerônimo 
e Vanessa se abrigam no esconderijo de Gal-
dino. Lidiane prepara um vídeo surpresa em 
homenagem a Manu e João. Lidiane tenta 
aproximar Jofre e Mercedes. Giovana comu-
nica a João que ele foi inocentado. Manu e 
João se abraçam emocionados e comemoram 
a decisão da justiça.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sophie se apresenta com sua banda 

“Abandonadas no Altar” na padaria de Durval. 
Verônica pede a Roger que o apoio da O11O 
nos projetos do CLP. Para fazer ciúmes em 
Marcelo e Luisa, Débora e Afonso tentam cha-
mar a atenção do casal. Poliana prepara um 
jantar especial para que seus amigos Bento 
e João façam as pazes.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Felipe e Joaquim levam Isabela para o 

porão. Quando tentam sair, veem Sandro des-
cansando em uma das saídas. Regina conta 
sua descoberta para Geraldo e pede que ele 
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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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nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
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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-
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se surpreende com o comportamento de
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bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

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

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

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

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

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

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
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

10 VARIEDADES HOJE NEWS, 18 DE JULHO DE 2019

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

MALHAÇÃO 
Marquinhos e Rafael se revoltam contra 

o vídeo de Jaqueline. Lígia diz a Joaquim 
que Nina receberá alta do hospital. Karina 
pensa em declarar Milena como incapaz, na 
intenção de proteger a fi lha. Um carro segue 
Jaqueline. Filipe afi rma que não desistirá de 
Rita e a beija. Anjinha comenta com Cléber 
sua preocupação com as consequências das 
atitudes de Jaqueline. Rita garante a Filipe 
que só pode ser sua amiga. Filipe declara a 
Beto sua paixão por Rita.

ÓRFÃOS DA TERRA
Fauze revela a Dalila que a viu na cena 

do crime. Laila e Camila levam Lurdes até a 
Polícia. Zuleika sofre ao ver a dedicatória que 
Péricles escreveu no verso da foto dada para 
Almeidinha. Elias pede que Missade tente 
falar com Salma. Dalila manipula Fauze. 
Omar beija Eva. Ester e Latifa fi ngem passar 
mal para que Abner faça os serviços domés-
ticos. Missade vai ao Instituto com Raduan, 
Artur e Aline, e consegue se comunicar com 
Salma. Lurdes denuncia Robson, que é preso 
no aeroporto. Aline é carinhosa com Salma e 
Caetano se preocupa. Fauze decide se aliar 
a Dalila. Laila e Jamil sofrem por terem que 
fi car afastados. Cibele, Benjamim e Camila se 
surpreendem ao ver Dalila na delegacia com 
Fauze. Fauze garante a Almeidinha que viu 

Em “A dona do pedaço”, Maria da Paz afi rma a 
Márcio que comprará a mansão para a fi lha. Chiclete 
conta a Evelina que deixará de ser matador de aluguel 
após tirar a vida de Kim. Agno apresenta a nova sócia 
da construtora e Otávio se irrita ao ver Fabiana. Agno 
convence Otávio sobre a suposta herança de Fabiana. 
Maria da Paz se nega a comprar a casa escolhida por 
Josiane. Agno anuncia que quer se separar de Lyris e 
pede que Cássia decida com qual dos dois quer morar. 
Maria da Paz fl agra Régis no quarto de Josiane. 

Maria da Paz 
flagra Régis no 
quarto de Josiane
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Você estará pronto para tomar algumas deci-
sões difíceis. Não tem sentido em adiar nada, 
vá em frente. Você vai achar mais fácil eliminar 
um mau hábito.

Você vai se sentir em perfeita harmonia com 
as pessoas ao seu redor. Você precisa relaxar 
e aliviar o estresse. Faça algo que você gosta.

Seu relacionamento com seus amigos vai 
fazer você se sentir no topo do mundo. 
Esqueça as preocupações cotidianas! Você 
sente que algo está faltando e seu corpo está 
tentando preencher a lacuna.  

A sorte está do seu lado para remover uma 
preocupação que você tem desde o mês 
passado. O ritmo atual o está levando a fazer 
coisas demais. Você deve pensar em relaxar 
totalmente quando fi nalmente tiver chance.

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

Expresse o que sente abertamente. Pode ser 
necessário repensar a sua dieta - não coma 
mais do que precisa.

Sua intuição vai ajudá-lo a superar uma preo-
cupação considerável. Você está determinado 
a lutar na direção certa. Se conseguir tirar as 
suas dúvidas, você será capaz de manter sua 
energia mental em um nível elevado.

Você defi nitivamente se sente mais à vontade 
com você mesmo quando faz esse balanço! 
Você estará de volta em forma e sua energia 
irá permitir que termine o que precisa ser con-
cluído e, em seguida, que relaxe.

Você está ganhando uma perspectiva mais 
ampla do mundo e vai achar difícil suportar 
pessoas de mente estreita. Você deveria tirar 
um tempo para respirar e resolver as coisas - 
você está cansado, não negue!

Sua cabeça está nas nuvens e sua mente 
ausente o está ajudando a fugir da rotina. 
Ideias estão surgindo e você será tentado a 
agir muito prematuramente e sem medir as 
suas forças de antemão. 

Chegou a hora de tomar uma decisão 
importante. Seu senso de liberdade interior 
o guiará no caminho certo. Você faria bem 
em lutar contra o tédio. Atualize suas ideias, 
faça uma pausa.

Se você conseguir superar a sua impetuosidade 
e controlar seus impulsos frenéticos, tudo vai 
correr bem. Você está inatamente mais forte do 
que pensa, mas as dúvidas sem fundamento não 
deixam você seguir adiante.
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ACO

DRAGQUEEN
ADOECEUBT

ACOESCAPE
DORMIRDU

DORDEOUVIDO

ORDEMBOOP
DESBALA
EMSESAT
SUCARACR
ANCIGANO

ANDOBARC
I

GILETEMON
UARUELA

SELECIONADO

Voluntário
de hemo-
centros

Trecho 
sinuoso de

estrada

Leitos
presentes
em ambu-

lâncias

Incômodo
resultante
da otite
(Med.)

Betty (?),
criação
de Max

Fleischer
"Lei e (?)",
série do

Universal
Channel

Efeito da
carência
da vita-
mina B1

(?) Paz,
capital da 

Bolívia

(?)
Moines,

capital de 
Iowa (EUA)

Arnaldo
Niskier,

"imortal"
da ABL

Boi de pe-
lo liso e a-
vermelha-

do (pl.)

Sigo;
prossigo

Brincadei-
ra da tor-
cida nos
estádios

Aparelho 
de barbear

Escolhido
em

processo
seletivo

Sufixo de
"velhaco"
Desejo do

insone

Tornou-se
enfermo

Artista co-
mo Pabllo

Vittar,
Lorelay
Fox ou
RuPaul 

Forma de propaganda comum na
internet, é baseada no histórico

de visitas a sites

Ação do
fugitivo

Soltem voz
(os gatos)

Bolsa, em
francês
Selênio

(símbolo)

(?) Miran-
da, atriz e
cantora

Chefe espi-
ritual dos 
ismaelitas

Satélite (abrev.)

Brado do
flamenco
Reduto da

boemia

Cidade em
que nasceu

Mauro
Mendonça

Apelido
de

"Eduardo"
Avô (fam.)

Meu, em
francês

Vogais de
"furo"

Via estreita comum
em comunidades

carentes
Vitamina da acerola

Indivíduo
de povo
nômade

Meta da
carreira

de atletas

Sons
musicais
(p. ext.)

Leva a efeito "Como Eu
(?)", su-
cesso de 

Kid Abelha
Empresa
Brasil de Comunicação (sigla)

2/la. 3/des — mon — sac. 4/boop. 7/caracus. 8/beribéri. 9/drag queen.
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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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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“O respeito inclui ainda um terceiro 
elemento, talvez o mais belo. Alegro-me 
comigo tal como sou; alegro-me com o 
outro tal como ele é, e alegro-me com o 
fato de que eu sou diferente dele e ele é 

diferente de mim” 
(Bert Hellinger ) 

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

comemoram aniversário hoje -, Fumiko Imanishe, Dirce 
Maria Beduschi, Fabiano Cordeiro da Silva, Maria Aparecida 

Gimenez Valentim, Jean Carlo Gonçalves Carraro, Heleno 
Pedrini Filho, Jéferson Cravol Barbosa, Leonardo Destro 

Stevanelli, Maria Amélia Gasparino Lisboa Dorigon, Maria 
Helena  Gomes Santos, Nilza Maria Pegorer  Sandra Zorzi. Da 

coluna: felicidades!

BOM DIA
Olá pessoal. Na minha vida também leio pes-
soas que escrevem coisas legais. E dia desses 
li uma moça chamada Juliana Saldanha que 
dizia: “Nem tudo precisa ser pra ontem. Nem 
tudo precisa ser em pílulas (aos poucos). Nem 

tudo precisa ser resumido. Nem tudo precisa ser 
online. Coisas boas levam tempo. Não se es-

queça da vida real. Esqueça o celular de vez em 
quando. Não deixe o celular na mesa de jantar.  
Esteja cem por cento presente por alguém. Não 
se sinta mal por não estar atualizado. Não se 
sinta ansioso por não saber o amanhã. Tome 

notas com papel e caneta. Não pense em nada 
de vez em quando. Passe um tempo sozinho. 
Passe um tempo em silêncio. Tome um café 

demorado.  Tome dois cafés demorados .Tome 
vários cafés demorados. Aos demorados, aos 
apressados, aos perfeccionistas, aos criativos, 
aos apreciadores do tempo, aos reflexivos, aos 
profundos e aos idealistas: este é apenas um 
lembrete para nossa sanidade e felicidade! 

Portrait
AMANDA CRISTINNY COSTA DA SILVA em dia de zoom na coluna desta quinta-feira, 

meados de julho. 

LUCI LEMES
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Capital Inicial
O Harmonia Clube de Campo traz para seu palco a melhor banda de rock do Brasil 
-, Capital Inicial. Será nesta sexta (19), às 23h. Antecipe seu convite. Convites 
à venda: Rede Farma, Real Gourmet. e Ducci Farma. Apoio Cultural: Raio de Sol 
Produções Artísticas

“Já estamos quase no segundo semestre. A agenda dos últimos meses foi intensa. A coluna circulou 
por vários segmentos: posses, eventos corporativos e muitas festas. Nosso flash exclusivo destaca Ro-
berto Zanatto e os filhos no evento ‘Sucessores Uvel’, as representantes da Câmara da Mulher na Posse 
do Conselho da Mulher ACIU -, destacamos também as presenças do Reitor da Unipar e o empresário 

da Alimentos ZAELI.”

Pedro Henrique, Roberto e Luiz Eduardo Zanatto
Jane Bittencourt, Carla Moreira Frasquette, Zélia Casoni, 
Val Pugas e Márcia Brum

Carlos Eduardo Garcia Valdemir Zago

FOTOS: THIAGO CASONI

C.I.R.C.U.L.A.N.D.O
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Centro de Estética   O 
curso de Estética e 
Cosmética, Unidade de 
Umuarama, promoveu 
ações em clima de São 
João para conscientizar 
sobre cuidados com a 
saúde da pele. O colorido 
das bandeirinhas e o 
cheiro bom dos quitutes 
típicos deram um tom 
mais aprazível ao Centro 
de Estética e Cosmética. 
O mimo serviu para 
agradar os clientes, atrair 
novos e proporcionar 
mais horas de aula prática 
para as acadêmicas. 
Foram oferecidos os 
serviços de análise facial 
(luz de wood), orientação 
sobre fotoproteção, 
cuidados básicos de 
pele, spa de mãos, quick 
massage e aromaterapia, 
tudo gratuito. O Centro 
de Estética e Cosmética 
da Unipar está localizado 
na Avenida Rolândia, 
4397. Para agendamento 
e mais informações basta 
ligar no (44) 3621-2870. 
 
Análises Clínicas   
Reconhecida pelo ensino 
de qualidade e também 
pela ampla gama de 
serviços oferecidos à 
comunidade, em diversas 
áreas do conhecimento, 
a Unipar continua com 
atendimento normal 
agora nas férias de julho. 
Um dos projetos de 
excelência é do curso 
de Biomedicina - o 
Laboratório de Análises 
Clínicas, que presta vários 
serviços à população. 

O espaço dá suporte a 
estágio supervisionado 
para os formandos 
do curso, que podem 
aperfeiçoar na prática 
os conceitos vistos em 
sala de aula. Na área 
técnica, o laboratório 
conta com os setores de 
hematologia, bioquímica, 
microbiologia/
imunologia e autoanálise/
parasitologia. Há também 
as salas de coleta e 
a triagem, onde as 
amostras são preparadas 
para análise. 
Outra meta do projeto 
busca aliar, a partir das 
atividades de coleta, 
processamento e 
liberação de exames, 
são as práticas de 
ensino, pesquisa e 
extensão universitária, 
aperfeiçoando as 
habilidades dos futuros 
profissionais e integração 
junto à comunidade. 

Solidariedade   A Unipar 
de Toledo realizou 
campanha envolvendo 
estudantes de todos os 
cursos com o objetivo 
de arrecadar alimentos 
e fraldas para entidades 
assistenciais da cidade. 
Lançada na tradicional 
‘Festa Junina’ do Câmpus, 
a campanha arrecadou 
678 quilos de alimentos 
não perecíveis e cerca 
de 40 pacotes de fraldas 
geriátricas. As doações 
foram repassadas para 
duas instituições: Fazenda 
da Esperança e Lar dos 
Idosos. 

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

Entre quinta-feira (11) e domingo 
(14), aconteceu em Umuarama o 2º 
Open Costa Paranaense de Classe. 
O torneio de tênis foi organizado 
pela AGTênis – Academia de Tênis 
de Umuarama com o apoio da Fede-
ração Paranaense de Tênis (FPT).

Aproximadamente 100 tenis-
tas de várias cidades do Paraná, 
com idade entre 8 a 70 anos, 
divididos nas categorias de pri-
meira classe até a oitava, par ti-
ciparam da competição.

Aguinaldo Silva, diretor da AGTê-
nis, disse que os tenistas apresenta-
ram um ótimo nível técnico, além de 
conquistarem pontos na Federação. 
“Umuarama sediou um torneio de 
tênis que é considerado o melhor da 
região. Estiveram presentes atletas 
de diversas cidades paranaense 
que mostraram alto nível técnico. 
Os tenistas campeões obtiveram 
325 pontos na FPT”, conta Silva, 
ressaltando que em outubro será 
realizado outro torneio de tênis em 
Umuarama que valerá mais pontos 
na Federação Paranaense.

Os tenistas destaque foi o umua-
ramense Eduardo Zukovski, 21, cam-
peão na categoria segunda classe 
A. O goioerense João Victor, 15, foi 
campeão na terceira classe e Lucas 
Melo, 30, de Umuarama, foi vence-
dor da categoria quarta classe A.

Alguns tenistas seguem para 
Maringá, onde competirão no Inter-
clubes Classes, que reunirá 1500 
tenistas entre 25 e 28 de julho.

Tenistas

TENISTA Umuaramense encarando atleta de Arapongas

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 
PHP COMERCIAL DE LUBRIFICAN-
TES LTDA, firma inscrita no CNPJ nº 
07.549.858/0001-59, comunica o 
extravio do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 
23.455 situado na Avenida Dr. Ângelo 

M. da Fonseca nº 2264, Parque 
Danielle, nesta cidade de Umuarama. 
Com esta publicação o mesmo fica 

sem nenhum efeito legal. 
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Afsu é goleado pelo Pato Futsal
Afsu Umuarama Futsal não con-

seguiu manter a sequência de vitó-
rias e perdeu para o Pato Futsal na 
terça-feira (16), por 6 a 3, no ginásio 
Dolivar Lavarda em Pato Branco.

Fora de casa à equipe de Nei 
Victor abriu o placar com quase 
três minutos de jogo com um gol de 
Murilo. Logo depois os anfitriões 
marcaram seu primeiro gol, mas o 
Umuarama não se abalou e Hugo 
conseguiu marcar o segundo gol 
após cobrança de escanteio.

Faltando quase cinco minutos 
para o fim do primeiro tempo, 
o Pato não deu chance para o 
goleiro Matheus e empatou o 
jogo. Logo em seguida, ainda no 
primeiro tempo, o Pato virou o pla-
car, fechando o placar em 3 a 2.

No retorno da partida, Afsu volta 
a marcar. A bola tocou no braço 
de um dos jogadores do Pato den-
tro da área e a arbitragem marcou 
pênalti. Caça marcou e trouxe de 
volta o empate ao Afsu.

O time de Umuarama ainda ten-
tava virar o placar, não conseguiu 
fazer uma boa linha de defesa e 
o Pato comemorou seu quarto gol 
depois que Jhow, livre, mandou 
uma bomba pro gol de Matheus, 

Os atletas umuaramenses embarcaram para Telêmaco Borba esta 
semana para disputar a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de 
Voleibol Sub-19 Série B masculino. Os jogos começam hoje (18) 
e terminam no sábado (20) no Ginásio Furtadão e no Bela Vista.
A equipe PM Umuarama ocupa atualmente o 5º lugar na 
tabela da competição, com 7 pontos válidos. Enquanto 
na liderança está a equipe da Smel Araucária, que fez uma 
campanha invicta na primeira fase.

Umuarama enfrenta nesta quinta-feira Nova Esperança, e na sequência bate de frente com 
Ibiporã. Já na sexta-feira começa o mata-mata.
“Nesta etapa acontecerão duas rodadas classificatórias, semifinal e final. As duas melhores campanhas 
vão garantir o acesso à Série A em 2020 e as demais permanecerão na Série B”, comenta o profes-
sor da Smel de Umuarama Alessandro Dias.

AFSU perde a hegemonia de vitória e Pato garante a liderança do Paranaense

MAURÍCIO MOREIRA

que não conseguiu segurar.
Com um gol a menos, Afsu come-

çou a ter dificuldades principalmente 
depois que Hugo foi expulso. Na inter-
pretação do árbitro, o atleta de Umua-
rama parou o jogador do Pato, quando 
o mesmo seguia com chance clara 

de gol e foi segurado pelo pescoço. 
Nisto o Pato aproveitou a inferiori-
dade numérica do Afsu e marcou 
seu quinto gol. Minutos depois 
fechou o placar em 6 a 3 com 
quando Afsu se atrapalhou num 
retorno de bola do goleiro Matheus.

Próximo confronto
Com o resultado Afsu, mantem na 
6º colocação da tabela do Para-
naense, com 29 pontos. O próximo 
confronto será neste sábado (20), 
contra o Ampére Futsal, às 19h30 
no Ginásio Amário Viera da Costa.

DIVULGAÇÃO
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