
Azul faz vistoria no 
Aeroporto que é 
preparado para receber 
voos comerciais 
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‘Dose Certa’ cancela 
inscrição de empresa da 
região. Outras 5 estão 
na mira 

Prefeitura e Caixa 
firmam convênio para 
investir R$ 25 milhões 
em obras 

Dupla acusada de assassinato 
em 2008 vai à Júri Popular

O crime praticado por dois homens e um adolescente aconteceu no Parque San Remo. 
Após discussão em um bar, durante uma festa de pagode, a vítima pediu para que 

um dos acusados desencostasse de seu Fusca e depois arremessou uma garrafa de 
bebida nos pés dele. O fato foi suficiente para que o trio decidisse matar. l Pág. 9

Fratura exposta
Pedreiro de 36 anos, caiu de uma altura de 2 metros e 
sofreu fratura exposta no tornozelo esquerdo. Ele não 

usava equipamentos de segurança quando sofreu o 
acidente de trabalhado. Socorrido pelos bombeiros, foi 

levado ao hospital de plantão.
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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.

05 07 16 17 21 24 27 
concurso: 0183

03 21 34 36 39 50

concurso: 1968
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 1364

10 15 34 36 56 60
concurso: 2174

concurso: 5035

23 34 50 53 78

concurso: 5410

42.709
50.796
69.058
53.060
92.759

NOVEMBRO

CORINTHIANS/SP

concurso: 1847

01 02 03 05 07 08 09 14 
15 17 18 19 20 23 24

concurso: 1991

07 18 22 24 31 35 43
 53 56 57 61 63 67 70 

77 81 90 91 92 97

04 07 24 25 30 31 

01 26 27 32 38 55 61 

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Sexta

Minguante
23/08 - 11h58

Nova
01/08 - 00h12


15 4 


15 5

Sexta




19 9 


14 4

SábadoSábado

Cheia
15/08 - 09h31

Nublado

Que tarefa tenho para este mundo? ‘‘

‘‘
‘‘

‘‘

Sol Nublado com ChuvaNublado com Chuva

O teólogo Romano Guardini, de forma simples, nos diz que 
Deus pronunciou uma palavra sobre mim e que é só minha. 
Ele confi ou a mim uma missão. Deu-me uma senha que serve 
só para mim. Essa noção desperta em mim o sentido do meu 
estar no mundo. 

Se eu me perguntar: que rastro estou deixando nesse 
mundo? Que história eu conto da minha história? Poderia dizer 
que a minha tarefa é tornar perceptível essa palavra única de 
Deus, pronunciada sobre mim e que se tornou carne em mim. 
Fazendo isso, deixo o meu rastro pessoal, minhas marcas. 

A cada ser humano é dada essa senha particular. É tarefa 
de cada um descobrir a sua. Marcar o mundo positivamente é 
utilizar essa senha e ter o acesso à verdade daquilo que sou e 
do que sou convidado a fazer. A senha me dá acesso à resposta 
da pergunta de “porque estou no mundo?” Eu e você estamos 
no mundo para viver a única vida que Deus nos deu e para fazer 
audível a palavra pronunciada e confi ada a cada um. 

Quando falamos que cada um tem uma missão muito espe-
cial, estamos trazendo a imagem da obra de cada um. Não estou 
nesse mundo apenas para viver, para salvar a minha vida. Cuido 
da minha vida, mas posso ajudar, servir, inspirar, deixar marcas 
de amor. Ao escutar o meu coração e seus anseios profundos, 
percebo que sou chamado a um projeto de amor, que pode se 
expressar em muitas atividades ou, em simplesmente, ser o 
melhor na situação que estou, sendo um bom pai, uma boa mãe, 
um ótimo colaborador na entidade, no grupo ou na empresa.

 A palavra missão também sintoniza com o propósito de vida. 
Só que a diferença é que na missão, Deus me confi a uma senha. 
O mais importante é aquilo que eu descubro e faço sintonizado 
com o amor Dele. Nisso, a nossa tarefa é fazer, por meio de 
nossa vida, que esse mundo se torne um pouco mais iluminado, 
mais caloroso, mais amoroso e mais humano. 

 “A ponte encerra 
uma espera de 30 
anos por projeto 

similar e vai destra-
var o trânsito da região, além 
de permitir maior mobilidade 
para os moradores dos dois 

países (...) Será a maior ponte 
de vão-livre do Brasil”.  

Padre Ezequiel - contato@padreezequiel.com.br

Governador 
Ratinho Junior, 
sobre a constru-
ção da segunda 

ponte que ligará o Brasil ao 
Paraguai, de Foz do Iguaçu 

até Presidente Franco. A 
Ponte da Amizade foi inau-

gurada em 1965.

Arnaldo Alves / ANPr
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Direitos
Humanos

A situação dos movi-
mentos sociais e dos 
sem-terra, de moradores 
de ruas e das usinas 
hidrelétricas foram temas 
tratados pelos deputados 
da Comissão de Direitos 
Humanos e da Cidadania 
da Alep, durante o primeiro 
semestre deste ano. “Foi 
um período de trabalho 
bastante produtivo”, ava-
liou o deputado Tadeu 
Veneri (PT), presidente do 
grupo parlamentar, que 
espera que as atividades 
tenham continuidade no 
mesmo ritmo nos próxi-
mos meses de 2019.

O deputado que, 
desde 2014 vem presi-
dindo essa Comissão na 
Alep, manifestou no início 
do ano, ao ser recondu-
zido a função, especial 
preocupação com a situa-
ção dos moradores de 
rua e dos jovens. “Nos-
sas crianças e adolescen-
tes estão num processo 
de supressão de direi-
tos muito acelerada. O 
papel da Assembleia e 
da Comissão é mediar 
esta questão”. Lembrou 
ainda naquele momento 
que compete à Comissão 

manifestar-se sobre toda 
e qualquer proposição 
que tenha como objeto 
a criação, modificação, 
extinção ou regulamenta-
ção de direitos individuais 
e coletivos relativos à pes-
soa humana e à cidadania
ESTRADA DO COLONO 

No final do primeiro 
semestre o grupo de tra-
balho manifestou tam-
bém preocupação com 
a aber tura da Estrada 
do Colono, no trecho da 
PR-495, em Capanema. 
A Comissão acabou apro-
vando uma proposta do 
deputado Anibelli Neto 
(MDB) para a realização 
de audiência pública com 
o objetivo de debater o 
assunto. O encontro, que 
vai reunir representantes 
a favor e contra a reaber-
tura, deve acontecer no 
município no dia 15 de 
agosto. “Vamos promover 
esse debate com a socie-
dade. Temos de discutir 
e nos posicionar sobre 
o assunto”, argumentou 
Anibelli na ocasião. O tre-
cho da Estrada do Colono 
é de cerca de 17 quilô-
metros e corta o Parque 
Nacional do Iguaçu.

DEPUTADOS que integram a Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania da 
Assembleia Legislativa do Paraná

DÁLIE FELBERG/ALEP

Audiências
Entre as audiências públicas já promovidas pela Comissão 
de Direitos Humanos e da Cidadania da Alep, está a que 
foi realizada em Clevelândia para discutir a situação 
dos agricultores que ocupam áreas da massa falida da 
empresa Óleos Vegetais Paraná S/A – Olvepar. A questão 
se arrasta há mais de 16 anos, com disputas judiciais 
onde se opõem as questões legais e sociais. As ocupações 
estão localizadas nos municípios de Clevelândia, Palmas, 
Honório Serpa e Mangueirinha. 

Estrutura
A ponte ligará foz do Iguaçu à Presidente Franco, vizinha a 
Ciudad del Este, com acessos às duas aduanas que serão 
construídas e à BR-277 (Perimetral Leste).
No total, a obra, que tornará a região da fronteira o 
maior hub logístico da América do Sul, vai gerar 400 
empregos para operários, engenheiros, entre outros. O 
estímulo ao desenvolvimento regional visa fortalecer a 
integração com os países vizinhos, facilitar a logística 
de cargas e aliviar o trânsito. Isso porque a Ponte da 
Amizade, construída há 54 anos, será utilizada apenas 
pelo tráfego local entre Foz e Ciudad del Este e, ainda, 
para uso turístico, especialmente o de compras, uma 
das vocações da cidade paraguaia.

Segunda ponte
Ontem (1) aconteceu a assinatura do convênio de 
construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, 
sobre o Rio Paraná, em Foz do Iguaçu. A obra no valor de 
R$ 463 milhões terá início nas próximas semanas e será 
custeada integralmente por Itaipu. O Governo do Paraná 
vai ser o responsável pela gestão dos trabalhos, que 
devem durar três anos.

Uso de agrotóxicos
Em Tuneiras do Oeste 
(município localizado 
a 50 quilômetros de 
Umuarama) foi debatido 
em audiência pública 
o uso indiscriminado 
de agrotóxicos em um 
evento que reuniu 
também representantes 
de Tamarana. Lideranças 
locais informaram que 
a utilização de venenos 
ilegais nas lavouras tem 
causado a morte de 
abelhas.

Comunidade LGBTI
Em maio, a Comissão 
chamou a atenção para 
a violência contra a 
comunidade LGBTI. O país 
é campeão em agressões 
e mortes e, 46% dos 
assassinatos de homossexuais 
ocorrem no Brasil. A cada 19 
horas, uma pessoa é morta. A 
audiência “Dia Internacional 
de Enfrentamento à 
Lgbtifobia” foi proposição da 
Comissão, em parceria com 
os deputados Goura (PDT) e 
Delegado Recalcatti (PSD).
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O vereador Mateus 
Barreto (Cidadania) apre-
sentou nesta quinta-feira 
(1º) um projeto de lei com-
plementar que institui a 
Declaração Municipal de 
Direitos de Liberdade Eco-
nômica no Município de 
Umuarama. A proposta 
é pioneira no Paraná e 
vai de encontro à Medida 
Provisória 881, editada 
em abril pelo Governo 
Federal, no sentido de 
proteger a livre iniciativa 
e o livre exercício da ativi-
dade econômica. “Umua-
rama tem sérias dificul-
dades quando o assunto 
é emprego. Precisamos 
criar um ambiente favorá-
vel para o surgimento de 
novos empreendimentos 
na cidade, possibilitando 
a geração de empregos 
e renda para os nossos 
cidadãos. Vamos incorpo-
rar as diretrizes da MP da 
Liberdade Econômica à 
legislação municipal para 
mudar esse quadro”, jus-
tifica o parlamentar.

De acordo com o 
vereador, o projeto se 
fundamenta em três prin-
cípios: a presunção de 
liberdade no exercício de 
atividades econômicas; a 
presunção de boa-fé do 
particular; e a interven-
ção subsidiária, mínima 
e excepcional do Estado 
sobre o exercício de ativi-
dades econômicas.

Liberdade
econômica

Conforme Barreto, 
entre os direitos cons-
tantes da Declaração 
Municipal de Direitos de 
Liberdade Econômica 
estão a desnecessidade 
de alvará para ativida-
des de baixo risco, a não 
penalização em fiscaliza-
ção quando não houver 
parâmetros e diretrizes 
objetivas, a primeira 
visita de fiscalização ser 
orientadora, e não puni-
tiva, e a informação do 
tempo máximo de análise 
dos processos relaciona-
dos ao licenciamento de 
atividades econômicas.

Entre as atividades 
econômicas que devem 
ser beneficiadas pela 
medida, caso entre em 
vigor, estão escritórios 
administrativos, consul-
tórios na área de saúde, 
cabeleireiros, manicures 
e pedicures, comércio 
varejista e atacadista 
de vários tipos, institui-
ções de ensino, repre-
sentações comerciais, 
fabricação de itens não 
perigosos, serviços de 
manutenção em algumas 
áreas e prestação de ser-
viços intelectuais.

Barreto afirma que 
pretende realizar audiên-
cia pública para tratar do 
tema com a sociedade 
antes de o projeto ir à 
votação pelo Plenário da 
Câmara Municipal.

Vergonhosa
Vergonhosa, 
disse o 
deputado 
Luiz 
Fernando 
Guerra 
(PSL) sobre 
a condição 
da PR-280, 
principal rodovia do sudoeste. 
Além da indignação, Guerra 
cobrou por obras emergenciais 
nos 260 quilômetros da 
rodovia. “Uma rodovia que 
deveria ser artéria vital para o 
desenvolvimento do Paraná se 
transformou num dos maiores 
obstáculos para a região 
sudoeste”, disse.

Rodovia da Morte
A PR-280, conhecida como 
Rodovia da Morte, é o acesso de 
40 cidades e ainda sofre com as 
más condições de conservação. 
Todos os dias, mais de 8 mil 
veículos trafegam pela rodovia 
- 20% deles, caminhões. “Há 
mais de 30 anos a população 
pede a duplicação ou, ao menos, 
a revitalização da PR-280. Já 
fizemos inúmeras reuniões 
com o Estado para cobrar obras 
emergenciais. Não podemos 
mais permitir que vidas sejam 
ceifadas”, completou Guerra.

Extinção da cota
O projeto de lei da deputada 
Renata Abreu (Pode-SP) prevê 
a extinção da reserva 30% de 
candidaturas femininas, conforme 
consta na atual lei eleitoral. O 
texto mantém a previsão de no 
máximo 70% de candidaturas de 
um mesmo sexo, mas permite que 
as vagas restantes, se não forem 
preenchidas com candidatos de 
sexo diverso, fiquem vazias. O 
projeto acrescenta outro artigo 
estabelecendo que os partidos 
destinem às campanhas 
eleitorais recursos do fundo 
eleitoral de forma proporcional 
ao percentual efetivo de 
candidaturas de cada sexo.

Robô oferece notícias
Ter um robô como amigo no 
WhatsApp já é uma opção 
para quem mora em Curitiba. 
Serviço de mensagens criado 

pela prefeitura oferece notícias 
dos bairros, dicas de saúde, 
alimentação e informações 
sobre feiras de rua. O serviço é 
oferecido desde o fim do ano 
passado: basta adicionar um 
número aos contatos do celular e 
enviar um “olá” pelo aplicativo. 

Novo ciclo
Pesquisa encomendada pela 
Itaipu Binacional aponta que 
a segunda ponte entre Brasil e 
Paraguai representará um novo 
ciclo econômico para Foz do 
Iguaçu e região. Das 800 pessoas 
entrevistadas, 84% acreditam que 
a segunda ponte fomentará o 
desenvolvimento local e regional. 
Boa parte atribui essa confiança 
à gestão do general Silva e Luna 
frente à direção da binacional. Dos 
entrevistados, 33% têm certeza de 
que a obra vai sair e outros 42% 
têm ainda alguma dúvida. Outros 
24% terão certeza apenas quando a 
construção tiver início. 

Gleisi sem espaço
O ex-presidente Lula já reflete que 
a permanência da deputada Gleisi 
Hoffmann na presidência nacional 
do PT deve rachar o partido. O 
senador Jaques Wagner (BA) e o 
ex-prefeito Fernando Haddad (SP) 
podem presidir o partido com as 
bênçãos de Lula.

Cigarro paraguaio
“Temos que ter um modelo 
tributário capaz de neutralizar 
o preço do cigarro paraguaio no 
Brasil e é preciso que, enfim, 
tenhamos uma conversa séria com 
o Paraguai - que é parceiro do Brasil 
no Mercosul e na exploração de 
energia elétrica de Itaipu - para 
dizer que isso é inadmissível” - do 
ex-secretário da Receita Federal 
Everardo Maciel, consultor 
tributário, professor do Instituto 
Brasiliense de Direito Público.

Bolsonaro e Barros
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) 
alterou a composição da Comissão 
dos Desaparecidos Políticos e 
incluiu o deputado paranaense 
Filipe Barros (PSL) na comissão. 
Barros, do mesmo partido de 
Bolsonaro, é fiel aliado na Câmara 
dos Deputados e entra no lugar de 
Paulo Roberto Severo Pimenta.
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REDOMA

O presente do seu pai está no 
comércio de Umuarama! Aqui 
você encontra tudo para mostrar 
o quanto ele é importante em 
sua vida. Pais que inspiram, pais 
que são exemplo, pais que estão 
sempre presentes merecem os 
presentes comprados nas lojas 
associadas à Aciu. Domingo, dia 11 
de agosto, é o Dia dos Pais: tudo 
para ele, que faz tudo pra você! 
Ah, sábado agora, dia 3, e sábado 
que vem, dia 10, comércio aberto 
até as cinco da tarde.

TESOURO

Agosto é um mês especial em 
Umuarama, pois além do Dia dos 
Pais tem a Feira Ponta de Estoque, 
que este ano será entre os dias 
22 e 24 no Pavilhão da Indústria e 
Comércio (no Parque de Exposições 
de Umuarama). Registre em sua 
agenda: a abertura do evento vai 
ser na quinta-feira, dia 22, às 18h30, 
com funcionamento até às 22h. Na 
sexta-feira, dia 23, o atendimento 
é das 9h às 22h. Finalmente no 
sábado, dia 24, vendas das 9h às 
18h. Programa imperdível.

DE TUDO

Confirmadas empresas dos 
ramos de calçados, confecções, 
trajes de gala, moda íntima, lãs, 
jaquetas e blusas, jeans, colchões 
e camas, artigos esportivos, 

brinquedos, utilidades, acessórios 
para smartphones e moda country. 
A grande novidade fica a cargo da 
presença da Destro Acabamentos, que 
vai apresentar pisos, porcelanatos e 
muito mais, todos prometendo preços 
realmente incríveis, com descontos 
que ultrapassam os 70%.

CAOS

Tava ruim, parecida que ia melhorar, 
mas piorou sem a Zona Azul! Ninguém 
consegue vaga de estacionamento, 
todo mundo nervoso, todo mundo 
reclamando e querendo saber 
quando o sistema volta. Esta semana 
um passo a mais foi dado pela 
administração municipal: o Consórcio 
Brasmove/G2, liderado pela empresa 
Brascontrol Indústria e Comércio 
Ltda, de Santana de Parnaíba (SP), 
foi o único presente no certame para 
assumir o negócio em Umuarama.

JUNTOS

O consórcio é formado pelas empresas 
Brascontrol, Appmove Inteligência 
e Desenvolvimento de Soluções e 
G2 Empreendimentos e Logística, 
que administram estacionamentos 
rotativos por meio de aplicativos em 
cidades como Salvador (BA), Pouso 
Alegre (MG) e São Paulo, capital. A 
proposta é a de repassar 14% das 
receitas para o município – recursos que 
serão destinados ao Fundo Municipal 
de Trânsito, para investimento 
exclusivamente no setor. Vale dizer que 
“a outra” pagava 5%.

LUPA

A Aciu está estruturando o 
Núcleo Setorial de Óticas e 
Relojoarias de Umuarama, em 
ação coordenada pelo Conselho do 
Jovem Empresário (Conjove). As 
vantagens da união de forças são 
muitas, como acesso à capacitação, 
consultorias coletivas, aumento 
da representatividade junto a 
instituições e governo, realização 
ou participação em feiras e missões 
empresariais, treinamentos, 
palestras e eventos com maior 
regularidade e menor custo. O 
encontro será dia 7 agora (quarta-
feira), às 18h30. Mais informações 
no (44) 3621-6700 – com Rafael.

CANUDO

Prestes a comemorar seus 
cinquenta anos de fundação, a 
Universidade Paranaense continua 
firme na vanguarda do ensino 
superior no Paraná. O curso de 
Medicina, inaugurado no início 
do ano passado, possui vinte 
laboratórios e vários ambientes 
especiais de estudos, além de 
projetos de pesquisa e extensão. 
As inscrições para o vestibular 
vão até dia 13 de setembro, com 
provas no dia 29. Informe-se no 
site www.unipar.br.

FOCO

Manda quem pode, obedece quem 
tem juízo. Às vezes é preciso dar 
dois passos atrás e tomar velocidade 
de impulso para depois lançar-se 
de volta à luta. O segredo é não 
temer, não desistir e não achar que 
o mundo conspira contra você: a 
realidade nua e crua geralmente 
assusta. Reunir forças é fundamental 
nas grandes batalhas. A Aciu é a Casa 
do Empresário e é forte porque tem 
você como associado. Boa semana!
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Convênio de R$ 25 milhões
O prefeito Celso Pozzobom e 

a superintendente da Caixa para 
o Noroeste do Paraná, Maria do 
Carmo Gonçalves da Rocha, assina-
ram ontem (1º), contrato que prevê 
a liberação de R$ 25 milhões em 
recursos do Programa de Financia-
mento à Infraestrutura e ao Sanea-
mento (Finisa), da Caixa Econômica 
Federal. A operação foi aprovada 
pela Câmara de Vereadores e pos-
sibilitará à Prefeitura realizar uma 
série de obras nos próximos dois 
anos – a previsão de investimentos 
é de R$ 10 milhões neste ano e R$ 
15 milhões em 2020.

De acordo com Pozzobom, 
parte dos recursos será utilizada 
na reforma de escolas e centros 
municipais de educação infantil 
(CMEIs), pavimentação e reca-
peamento asfáltico, aquisição de 
uma área para implantação do 
novo parque industrial, criação do 
espaço da juventude, revitalização 
do bosque, construção de ponte e 
acessos na Avenida Malta, ligando 
o Jardim Firenze ao Parque Dom 
Bosco, implantação de 8 quilôme-
tros de ciclovias e muito mais.

O prefeito agradeceu o apoio dos 
vereadores na aprovação do projeto 

e a orientação da CEF para aces-
sar os recursos, que contam com 
uma das menores taxas de juros 
do mercado. “Acredito que com 
as obras que estamos realizando, 
como as aberturas e duplicações 
nos acessos à cidade, o recapea-
mento de diversas vias e as gale-
rias pluviais, preparamos a cidade 
para o desenvolvimento, adequan-
do-a para atrair e comportar gran-
des investimentos”, apontou.

“É ass im que estamos 

avançando, com o apoio dos verea-
dores e dos nossos representan-
tes políticos, como o deputado 
Márcio Nunes – hoje secretário de 
Estado – e parcerias importantes 
com diversas instituições, como a 
Aciu, aqui representada pelo presi-
dente Orlando Santos. Todos nos 
auxiliam no objetivo de atender 
à população com a agilidade que 
ela precisa, sem favorecer nenhum 
interesse político ou econômico”, 
emendou Pozzobom.

VEREADORES e prefeito ladearam a superintendente da CEF, Maria do Carmo Gonçalves da Rocha na 
assinatura do contrato

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,01 2,23 3,37
IGP-M (FGV) 0,80 0,40 4,79 6,39
IGP-DI (FGV) 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: 5ª parcela
vence em 30/08, com juros Selic de 2,58%.

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

1/7 a 1/8 0,5000 0,3715 0,0000
2/7 a 2/8 0,5000 0,3715 0,0000
3/7 a 3/8 0,5000 0,3715 0,0000
4/7 a 4/8 0,5000 0,3715 0,0000
5/7 a 5/8 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/19 847,00 -17,00 -4,8%
FARELO ago/19 293,20 -5,00 -4,6%
MILHO set/19 392,75 -7,50 -5,5%
TRIGO set/19 475,75 -11,50 -7,0%

Ações % R$
Petrobras PN -1,84% 25,60 
Vale ON -2,83% 48,40 
Bradesco PN -0,87% 34,20 
Cielo ON +15,33% 8,35 
Gol PN +6,88% 43,79 
Eletrobras ON +6,91% 42,11

IBOVESPA: +0,31% 102.125 pontos

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,0764 1,0651 1,0639
IGP-DI (FGV) 1,0693 1,0604 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 66,76 -1,0% -5,0% 66,00
MILHO 29,17 0,2% -2,0% 29,00
TRIGO 46,60 0,3% 0,3% 48,00
BOI GORDO 150,86 0,0% 0,9% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,30
Libra est 0,8232
Euro 0,9040
Peso arg. 44,34

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 3,8470 3,8480 +0,8%

PTAX  (BC) +1,7% 3,8290 3,8296 +1,7%

PARALELO +0,7% 3,7500 4,0600 +0,7%

TURISMO +0,7% 3,7500 4,0400 +0,7%

EURO +1,1% 4,2349 4,2363 +1,1%

R$/m2 JUN JUL %m %ano %12m
Paraná 1.536,93 1.453,22 2,35 4,02 5,45
Oeste 1.538,42 - 0,10 1,23 3,86

DÓLAR 01/08

Iene R$ 0,0354
Libra est. R$ 4,65
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.574,56 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/08

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 01/08 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: 6,0%  | 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 01/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 01/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 71,50 -2,1% -3,4%
SOJA Paranaguá 78,50 -0,6% -3,1%
MILHO Cascavel 32,00 -1,5% 0,0%

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

O presidente da ADI 
(Associação dos Jornais 
Diários do Paraná), Nery 
José Thomé, defendeu a 
proposta da direção da Alep 
de ampliar a divulgação de 
projetos, leis, sessões, 
debates e campanhas de 
utilidade pública, entre 
outras ações, que objeti-
vam a interação e parti-
cipação da população no 
legislativo. “É um processo 
de transparência e a comu-
nicação é fundamental aos 
órgãos públicos para o 
acesso da sociedade aos 
debates e  decisões no 
âmbito, por exemplo, do 
poder legislativo”, disse.

“A população precisa 
conhecer e participar dos 
processos decisórios que 
impactam diretamente na 
vida do cidadão. A pro-
posta da Alep tem esse 
foco. Além disso, as trans-
formações tecnológicas 
dos últimos anos amplia-
ram o campo de atuação 
dos serviços de comuni-
cação e as pessoas são 
cada vez mais protagonis-
tas nos projetos e propos-
tas em debates no legisla-
tivos municipais, estadual 
e federal”, completa.

ESTUDO
Pesquisa da ADI e a 

Aerp (Associação das 
Emissoras de Radiodi-
fusão do Paraná), junto 
com outras entidades do 
setor, aponta que 82,2% 
dos paranaenses tem inte-
resse em conhecer melhor 
o trabalho do legislativo e 

Divulgação 
da Alep

76% o considera impor-
tante. “A comunicação 
é uma ferramenta utili-
zada no desenvolvimento 
direto das ações, no pla-
nejamento e para alavan-
car debates de interesse 
social e também possi-
bilitar maior participação 
popular no processo demo-
crático”, sustenta Thomé.

OUTROS ESTADOS
O estudo apresentado 

aos deputados identificou 
experiências bem-sucedidas 
nos legislativos estaduais 
de Santa Catarina e do 
Distrito Federal e revelou a 
importância de uma comu-
nicação massiva para esta-
belecer uma conexão mais 
efetiva com o cidadão. “É 
inegável o interesse público 
e a importância de que 
todas as ações do poder 
legislativo tenham transpa-
rência e publicidade. Isso 
possibilita aos cidadãos 
participar e ter um controle 
social de forma mais efe-
tiva do funcionamento da 
Casa de Leis”.

LICITAÇÃO
A Alep abriu licitação 

para a contratação de até 
três agências de publi-
cidade. Para a Casa de 
Leis, é preciso “manter os 
paranaenses informados e 
ampliar a participação nas 
decisões do legislativo em 
respeito ao direito à infor-
mação e ao princípio da 
publicidade e da transpa-
rência”, completou Marlo 
Litwinski, coordenador da 
comissão de licitação.

Um milhão sem Bolsa
O Governo faz duro pente-fino 
nas fraudes no Programa Bolsa 
Família e na atualização de dados 
dos beneficiários. Apenas de 
janeiro a maio deste ano foram 
descredenciadas 1.119.615 de 
famílias, informa à reportagem 
o Ministério da Cidadania. E 
o número será bem maior 
até dezembro, pelo ritmo dos 
trabalhos. “Os cancelamentos estão 
relacionados aos procedimentos 
de averiguação e revisão cadastrais, 
fiscalização, descumprimento 
de condicionalidades”, informa 
o ministério. Há também os 
“desligamentos voluntários”. 
Boa notícia, nos critérios de 
monitoramento, no item 
“superação das condições 
necessárias para a manutenção 
dos benefícios”. 

Pescadore$
Há um mistério há anos, desde 
a criação do Ministério da Pesca 
na Esplanada. Por que Brasília 
tem quase 40 mil pescadores 
que recebem o seguro-defeso 
pago pelo Governo?

Mistério do Lago
A capital tem o belo e enorme 
Lago Paranoá, é fato. Mas, 
evidentemente, e notório, muito 
mais para passeio de moradores 
que para a pesca. É o mistério 
do Lago.

Apagando
A foto do ex-deputado Eduardo 
Cunha foi retirada da galeria dos 
ex-presidentes que a Câmara 
Federal mantém na entrada 
plenário. A última na parede é de 
Marco Maia.

PSL x OAB
Em meio ao embate entre o 
presidente Jair Bolsonaro e 
o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Felipe Santa 
Cruz, deputados do PSL querem 
desenterrar e acelerar projetos 
que desagradam a entidade. Um 
deles, o PL 9523/2018, obriga 
a OAB a prestar contas de suas 
atividades. Foi apresentado 
pelo ex-deputado Cabo Sabino 
(Avante-CE), tramitou na 
Comissão de Constituição e 
Justiça, mas foi arquivado. 

Direto da...
O PSL deverá pedir o 
desarquivamento da proposta 

e preservar o mesmo teor do 
texto que, em um dos trechos, 
justifica: “O mesmo princípio que 
a OAB cobra o fim da corrupção, 
a transparência total na prestação 
de contas, deve se aplicar a ela 
mesma, com uma entidade de 
justiça também deve ter suas 
contas verificadas pela sociedade”. 

...gaveta
Outros projetos incômodos à 
Ordem podem ressuscitar das 
gavetas, como a fiscalização 
das verbas da entidade pelo 
Tribunal de Contas da União - com 
argumento de que o dinheiro do 
advogado é contribuição público-
pessoal - e até o fim do exame de 
ordem, que rende milhões para o 
Conselho todo ano.

Rota da cela
Nos próximos dias, deverão ser 
emitidas as ordens de prisão 
dos réus da Chacina de Unaí: o 
mandante Norberto Mânica e 
os intermediários Hugo Alves 
Pimenta e José Alberto de Castro. 
O Tribunal Regional Federal da 
1ª Região rejeitou os recursos 
de Embargos de Declaração 
apresentados pela defesa do trio. 

Prisão de fato
O presidente do Sindicato dos 
Auditores Fiscais do Trabalho, 
Carlos Silva, diz ser necessário 
que o monitoramento do caso 
tenha continuidade, até que os 
criminosos sejam efetivamente 
punidos e cumpram as penas de 
reclusão: “Não podemos admitir 
que se passe mais um longo 
tempo entre a decisão do TRF e a 
execução da pena”.

Emprego$
O número de empregos criados 
pelos pequenos negócios em 
junho registrou o melhor resultado 
para o mês nos últimos cinco 
anos. Levantamento feito pelo 
Sebrae com base nos dados do 
Caged mostra que foram criados 
52,7 mil postos de trabalho nesse 
segmento. Mas as médias e grandes 
corporações, pela segunda vez 
consecutiva, mais demitiram do 
que contrataram, registrando saldo 
negativo de 4,8 mil empregos.
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Azul vistoria aeroporto

O Aeroporto Orlando de Carva-
lho recebeu ontem (1), a visita do 
gerente de regulamentação técnica 
Rodrigo Ferreira Oliveira e do enge-
nheiro aeronáutico Marcos André 
Costa, da Azul Linhas Aéreas. Eles 
foram recebidos pelo secretário 
de Indústria, Comércio, Douglas 
Bácaro, e por André Coladine, da 
administração do aeroporto, para 
uma inspeção nas condições atuais 
da pista e na documentação para a 
liberação de voos comerciais.

Com a conclusão das obras, a 
linha aérea está próxima de entrar 
em funcionamento. O investimento 
é de R$ 7 milhões na construção 
de aterro, ampliação da pista e 
do pátio de manobras, recape 
asfáltico, transferência do posto 
de abastecimento, ampliação do 
terminal, esteira de bagagem, 
abrigo e acesso pavimentado para 
o veículo de combate a incêndios, 
acessibilidade e aquisição de equi-
pamentos de operação.

Os representantes da Azul fize-
ram orientações técnicas sobre 
ajustes para adequar o aeroporto 

Empenho
O engenheiro Marcos André Costa, consultor da Azul, elogiou o empenho 

da administração municipal e a dedicação de toda a equipe envolvida nas 
obras, “que trabalham com uma qualidade e rapidez que é rara em se tratando 
de obras públicas”, disse. “Esta semana vamos adiantar a parte documental. A 
equipe de segurança já está treinada e os prazos regulamentares estão sendo 

respeitados. É bom ver que a cidade pensa no aeroporto como uma ferramenta 
para o desenvolvimento e todos estão empenhados”, comentou.

A visita teve a participação, ainda, do secretário municipal de Administra-
ção, Vicente Afonso Gasparini, da secretária de Comunicação, Letícia Macedo 

D’Avila Correa, do comandante da Guarda Municipal, inspetor Valdiney Rissato, 
e de representantes da Procuradoria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura e das 
secretarias de Fazenda e de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos.

à avaliação da Anac. “Junto com as 
obras, finalizando a documentação 
para as licenças. Nesta semana 
teremos a licitação para compra 
dos equipamentos que ainda fal-
tam”, disse Douglas Bácaro.

“Os equipamentos de rádio e 
meteorológicos já estão no país. 
Em breve serão implantados. A Aja 
fez a vistoria. A conclusão do aero-
porto está próxima e logo teremos 
a tão sonhada linha aérea”, lem-
brou o prefeito Celso Pozzobom.

RECURSOS
A obra tem recursos da Secre-

taria de Estado da Infraestrutura e 

Logística, cerca de R$ 1 milhão 
da Secretaria de Aviação Civil 
(SAC) da Presidência da Repú-
blica para equipamentos e aporte 
financeiro da Prefeitura.

A modernização do aeroporto, 
que permitirá a inclusão do muni-
cípio na rota das grandes com-
panhias aéreas, tem apoio do 
secretário Márcio Nunes (Desen-
volvimento Sustentável e Turismo), 
que auxiliou na conquista dos recur-
sos junto ao governo do Estado, 
durante seu mandato como depu-
tado estadual, e do ex-deputado 
Fernando Scanavaca.

RODRIGO Ferreira Oliveira e Marcos André Costa, da Azul Linhas 
Aéreas, com secretário e equipe da prefeitura no aeroporto

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Dupla acusada de assassinato
em 2008 vai à Júri Popular

Agnaldo vieira de Souza, conhe-
cido como ‘Dodô’, e Carlos André 
Leite Alves, o ‘Erê’, serão submeti-
dos a julgamento popular nesta sex-
ta-feira (2), sob acusação do assas-
sinato de Presley Eduardo Duarte.

O crime aconteceu em 22 de 
maio de 2008 e, segundo os levan-
tamentos feitos pela Polícia civil de 
Umuarama, o caso foi por volta das 
0h30, na avenida Zaeli, quando a 
dupla denunciada, acompanhada de 
um adolescente, perseguiu a vítima 
e a executou com vários tiros.

Presley estava em seu VW 
fusca, quando foi executado e mor-
reu dentro do carro.

Consta na denúncia que os 
acusados decidiram matar Presley 
após uma briga em um bar, onde 
acontecia uma festa de pagode, 
assim que a vítima mandou que 
um dos acusados desencostasse 
de seu veículo e em seguida arre-
messou uma garrafa de bebida 

em seu pé. Presley foi morto em 
retaliação à briga, fato considerado 
como motivo torpe.

A dupla foi denunciada também 
por corrupção de menores, pois o 
garoto que os acompanhou durante 

o fato tinha apenas 14 anos à época.
O julgamento começa às 9h, 

com a composição do corpo de 
jurados e início das oitivas, no Tri-
bunal do Júri do Fórum da Comarca 
de Umuarama.

Roubo na rodovia
Um veículo Corolla de Umua-

rama, foi roubado na noite da quar-
ta-feira (30) na rodovia PR-323, 
per to de Perobal. O motorista 
pediu ajuda à Polícia Militar logo 
após o crime, relatando que uma 

caminhonete GM S10 colidiu na 
traseira do seu Corolla e, para 
‘combinar’ os trâmites sobre o con-
serto do automóvel, sinalizou para 
parar. Mesmo assim a caminho-
nete bateu outra vez e na sequência 
um Honda Civic parou em frente ao 
Corolla impedindo a passagem. Um 

criminoso desembarcou do Civic e 
anunciou o assalto. A vítima foi ren-
dida e teve o carro levado, além da 
carteira, um Iphone 8 e alguns obje-
tos. Os criminosos seguiram sentido 
Cafezal do Sul. A Polícia Militar fez 
diligências para encontrar os suspei-
tos, porém não foram localizados.

ALEX MIRANDA

À época, a vítima foi executada dentro de seu carro e morreu sentada no banco do Fusca
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‘Dose Certa’ cancela
inscrição de atacado

A Receita Estadual do Paraná rea-
lizou fiscalização em estabelecimen-
tos que comercializam bebidas na 
região de Umuarama, que resultou 
na aplicação de multas de R$ 6 mil.

O resultado ainda é parcial, 
conforme adiantou o auditor fiscal 
da Delegacia Regional da Receita 
Estadual de Umuarama, Zaqueu 
Barbosa, mas entre os oito ataca-
dos de bebidas fiscalizados, uma 
empresa teve a inscrição estadual 
cancelada e outros cinco ainda 
estão sendo averiguados, pois 
foram encontradas supostas irregu-
laridades na documentação fiscal.

A fiscalização da Receita Federal 
foi realizada durante a terça-feira (30) 
e quarta-feira (31), simultaneamente 
em todo Paraná, e quando há muitas 
alterações – como fluxo de sonega-
ção de impostos mais alto – o que 

aconteceu no caso dos atacados de 
bebidas situados na área de com-
preensão na Delegacia Regional da 
Receita Estadual de Umuarama.

“O resultado parcial, mas 

Auditora da Receita Federal é condenada
A pedido do Ministério Público 

Federal (MPF) em Guaíra (110 km 
de Umuarama), a Justiça Federal 
condenou na terça-feira, 30 de 
julho, a auditora da RF Ivani da 
Cruz, por inserção de dados fal-
sos em sistema de informações 
do qual tinha acesso em razão do 
cargo ocupado.

A servidora foi condenada à 
perda do cargo público e a seis 
anos, oito meses e 15 dias de 
prisão, a ser cumprida em regime 
semiaberto.

A denúncia foi resultado da Ope-
ração Volcano que apurou ilícitos 
praticados por servidores da RF 
lotados em Guaíra, que estariam 
envolvidos em esquema de “expor-
tação fictícia” de pneus.

Consta na denúncia oferecida 
pelo MPF, que a auditora facilitou o 
contrabando de 1.601 pneus novos 
destinados à expor tação, mas 
recolocados no mercado nacional 
em favor de terceiro. Os fatos ocor-
reram entre 17 e 19 de janeiro de 
2007 no Porto Sete Quedas da 
Inspetoria da Receita Federal em 
Guaíra por meio de infração de 
dever funcional da servidora.

Os despachos de expor tação 
desembaraçados pela auditora 
diziam respeito a pneus Pirelli 
que se destinavam ao Paraguai. 
Os pneus saíram da indústria, 
foram para uma transpor tadora 
descarregados, desviados para 
o mercado interno, e a par te 
restante carregada em outros 

veículos que seguiram para a 
fronteira. A quantidade de pneus 
desviada foi apurada por sindicân-
cia e constituiu aproximadamente 
metade de cada carga.

Conforme o MPF, “A análise 
das Declarações de Exportação 
indicam que, na maioria delas, 
não seria razoável admitir que a 
servidora não tivesse percebido a 
ausência de grande quantidade de 
pneus dos carregamentos decla-
rados à exportação, ainda que a 
fiscalização se desse por amostra-
gem ou por volume, uma vez que 
era grande a discrepância entre o 
número de pneus declarados e o 
efetivamente exportado”.

A Justiça apurou que houve crime. 
A ré poderá apelar em liberdade.

fiscalizamos oito empresas de 
atacado de bebidas de várias 
marcas e até esta sexta-feira 
deveremos concluir os trabalhos”, 
finalizou Barbosa.

UM dos atacados teve a inscrição estadual cancelada e outros cinco estão sob avaliação da Receita Estadual

AENOTÍCIAS
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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.

Não confie no julgamento super-
ficial que você ouve, verifique por 
si mesmo. Sua força moral e sua 
coragem vão compensar a sua 
falta de energia. Você tem pro-
blemas para dormir.

G
êm

eo
s Você precisa ser mais receptivo aos 

outros, você vai ter uma tendência a 
resolver os seus próprios problemas. 
Tenha cuidado como o que você diz 
e aceite as diferenças.

C
ân

ce
r

Você se relacionará melhor com as 
pessoas que o rodeiam. Você rece-
berá uma boa notícia pelo correio. O 
espírito de otimismo que prevalece é 
o que lhe dá um desejo de escapar, 
levando-o a excessos perigosos, 
especialmente na parte muscular.

Sua lucidez vai fazer com que você se 
sinta muito útil, por isso não hesite em 
expressar sua opinião, o seu realismo 
não falhará. Será fácil mergulhar em 
um trabalho que use o seu cérebro. 
Não se esqueça de seguir para outra 
coisa depois para refrescar a cabeça.

As exigências ao redor de você estão 
gastando suas energias. Tente não 
deixar que isso o distraia. A fadiga lhe 
causa desgaste físico e você precisa 
dormir melhor antes de recomeçar.

Não se preocupe muito com as coisas 
que você não pode fazer nada a respeito 
- você está pronto para realmente viver, 
para aproveitar ao máximo a vida. Respire 
mais profundamente, isso vai lhe ajudar a 
encontrar a calma que você precisa para 
as mudanças que está fazendo.

E
sc

o
rp

iã
o Peça ajuda. Você está diante de uma 

situação que não pode ser tratada iso-
ladamente. Cuide bem do seu sistema 
renal e cuidado com excessos. Você 
está muito tentado pelos prazeres 
da mesa e seu fígado precisa de um 
descanso.

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

C
ap

ri
có

rn
io Você será tentado a assumir riscos. A 

sorte está esperando por você, mas 
muito neste contexto. Cuide bem do 
seu sistema urinário e beba mais 
líquidos. Você precisa rever suas 
prioridades no que diz respeito ao 
seu estilo de vida.
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Você terá tempo para se concentrar 
em um projeto pessoal, mas não 
comente nada ainda. Você vai rever 
a sua saúde e o seu estilo de vida 
diária e vai trabalhar em algumas 
mudanças benéficas.

Você prefere colaboração em vez de 
lutas de poder. Suas relações com os 
outros serão muito bem sucedidas. 
Seria benéfico assumir uma ativi-
dade esportiva que irá desenvolver e 
reforçar o seu sistema cardiovascular.

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
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HOLP
JORNALISMO

SUPERDOTADAS
IGANATT
ZEUSSAMU
MOLREINAR

ZONATORRIDA
NGAGACEI

COLETERAIN
CMARIARC

TREMIFARAO
ANATOMIADR
TRICODER
ISPERFILE
CUPONSSET

CONSCIENCIA

Ácido
ausente no

genoma 
do HIV

Carreira
de William

Bonner

Inteligen-
tes acima
da média

(fem.)

Título
nobre de
Newton e

de Fleming

Produto
como o

jacarandá
e o ipê

Divindade
máxima da
Mitologia

grega

Técnico do
São Paulo
em 2017

(fut.)
Unidade

de medida
usada na
Química

Região 
de clima
tropical
(Geogr.)

Lady (?):
ganhou o 
Oscar em 

2019

Comunida-
de dos Es-
tados Inde-
pendentes 

Proteção
corporal

usada por
policiais

(?) at
Work,

banda aus-
traliana

Ray
Conniff,
maestro
dos EUA

Compact
(?):

substituto
do LP

Órgão es-
tadual de
estradas 
(sigla)

Ponha em
linha um
pelotão

(?) pesada:
arrepen-
dimento

de um ato

Local para
realiza-
ção de

filmagens

Soberano
egípcio

Samuel (?),
inventor

Endinhei-
rado

Sol, em
inglês

O leite 
de pior

qualidade

(?) de Lourdes, nome
real de
Malu

Mader

Palmeira
africana
Chuva, 

em inglês

"(?)-Bala",
sucesso de 
Ana Vilela

Estudo
do corpo
humano

Nação
africana
Divisão

geológica

Dominar
(?) Wer-

neck, apre-
sentadora

Serviço de
saúde emer-

gencial
Época

Considerações 
devidas a alguém
Acerto feito em 

um equipamento

Magistrado que 
decide em primeira

instância (Dir.)

Literatura
(abrev.)
Elogio
(fig.)

Revista 
de humorDiabólica

É corrigida nas
sessões de RPG

Tesla
(símbolo)
Cartões
que dão
direito a
brindes

3/adn — éon — mad — men — sir — sun. 4/disc — rain. 5/ráfia. 15/juiz monocrático.
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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.

Malhação 
Rita e Jaqueline tentam con-

vencer Camelo a não acabar com 
a festa. Milena flerta com Daniel. 
Carla tem uma crise de ciúmes 
por causa de Karina. Jaqueline se 
surpreende ao ver Milena e Daniel 
se beijando. 

Órfãos da terra
Fauze conta a Jamil que 

aceitou se unir a Dalila por-
que a vilã lhe disse que é sua 
irmã. Rania desconfia da proxi-
midade entre Santinha e Laila. 

Padre Zoran comunica a Aline e 
Caetano que eles serão padri-
nho afetivos de Salma. 

A dona do pedaço 
Começa a audiência do 

divórcio de Agno e Lyris. Ellen 
se chateia com as ofensas de 
Jô. Amadeu não consegue pro-
var sua teoria sobre Agno, e Lyris 
perde a causa. 

As aventuras de Poliana 
Verônica apresenta as inte-

grantes do Clube do Laço Pink 
o projeto para o lançamento da 
futura sede do CLP. Hugo faz um 

poema para Paola. Marcelo per-
gunta se Débora ainda tem uma 
cópia da chave de sua casa. 

 
Cúmplices de um resgate 
O menino que vendeu os fei-

jões encontra Dóris. Mateus apa-
rece, questiona, e o menino diz que 
tudo é plano de Omar. Joaquim, 
Júlia e Felipe encontram Meire com 
o cabelo molhado e suspeitam que 
ela tenha água em casa. 

 

Topíssima 
Gabriela questiona Bruno 

e diz que ele está bancando 
as encomendas de brigadeiro. 
Vitor chega em casa com Elisa-
bete. Diante dos familiares, ela 
mente dizendo que já namoram 
desde o início do ano. 

Jezabel 
Uriel vai até a casa de 

Micaías e diz que Acazias 
mandou chamá-lo. Getúlia 
conta à Jezabel a traição de 
Hannibal e ela fica decepcio-
nada. Micaías se nega a ungir 
Acazias como rei. Hannibal 
coloca veneno na bebida que 
vai oferecer à Getúlia. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Alguns pensam que 
quando tomam seus 
pais, tomam também 
as suas qualidades 
negativas. Nun-
ca vi isso. Quem 

toma seus pais tem 
sempre a força total 
e o que dá medo no 
destino dos pais, por 
exemplo, que a mãe 
seja doente, não é 
mais importante. 
Isso desaparece. 

Os pais não podem 
escolher o que dão 
aos seus filhos, e os 
filhos não podem es-
colher o que tomam 

de seus pais.”
(Bert Hellinger)

Boas Práticas
Nesta sexta-feira (2), às 14h no Au-
ditório Dr. Cândido Garcia, no Hospi-
tal  Uopeccan será realizado o curso  

promovido plea  
Secretaria Municipal de Saúde de 
Umuarama, Vigilância Sanitária e 
o setor de Educação em Saúde do 

município  sobre atualização sob as 
boas práticas e técnicas em esteriliza-
ção. Será no  Hospital Uopeccan e o  

público alvo são enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e profissionais da 

odontologia. A palestrante -,  Soraia 
Welter e  Claudia Vicente.

BELEZA TOTAL
DÉBORA MERETKA, Miss Teen Paraná Terra 2019, dá as boas novas para as belas 

da Capital da Amizade. Dias 17 e 18 de outubro tem concurso de beleza para 
eleger a Miss Pré Teen, Miss Teen, Miss Umuarama  e Mister Umuarama.  Inscri-

ções já abertas ProArte Eventos. 
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Vamos comemorar! 
A agenda do mês de Agosto ganha evento de comemoração dos 10 anos da ‘Coleção 
Vire a Página’,   da escritora Angela Russi. Será dia 21 de agosto, no Centro Cultural 
Schubert, com lançamento dos vídeos dos livros,  apresentação da peça teatral e do 

e-book. A entrada é 1kg de alimento.

Casa da Paz
Datas comemorativas não passam em branco, na Casa da Paz, entidade que recebe 80 

crianças. O Dia da Pizza foi lembrado com... pizza. Voluntários foram ensinar as crianças 
a preparar. A nutricionista Catia Sari, da Clínica Aptus, mostrou como se faz a massa e o 
arquiteto Febo Carvalho, como montar. As crianças amaram a experiência. Afinal, também 

tiveram a chance de pôr a mão na massa, literalmente. 

Aprendizado com boas parcerias

Carinho ao ensinar & excelente resultado
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SÚMULA DE REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO - L.O.

PARANAFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇOES EIRELI, torna público 
que requereu junto ao IAP a renovação de sua Licença de Operação L.O., com 
validade até 19/11/2024, para funcionamento de Industria de Fabricação de 
Raçoes Balanceadas na Rua dos Jasmins nº 268, município de Cruzeiro do Oeste.

CRUZE SEDAN LT TURBO .........16/17 ..............PRATA ................... COMPLETO, AUT, COURO ........................ R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....16/17 ..............VERMELHO ......... COMPLETO, AUT, COURO ........................ R$ 79.900,00
FOCUS 1.6 SE ................................17/18 ..............BRANCO............... COMPLETO .................................................... R$ 67.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................18/19 ..............PRATA ................... COMPLETO  ................................................... R$ 46.900,00
ONIX 1.4 LTZ..................................17/17 ..............BRANCO............... COMPLETO .................................................... R$ 48.900,00
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
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 ........11/12 ..............PRATA ................... COMPLETO .................................................... R$ 62.900,00
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
S10 LTZ 2.8 4X4 AT ......................16/17 ..............BRANCO............... COMPELTO, AUT, COURO .......................R$ 132.900,00
SPIN LT 1.8 AT ...............................13/14 ..............PRETO ................... COMPLETO, AUT .......................................... R$ 39.900,00
TRACKER LT 1.4 TURBO .............17/18 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT .......................................... R$ 79.900,00
TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT .13/14 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT, COURO ......................R$ 116.900,00
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 Violência obstétrica   A 
Aula Magna do curso de 
Enfermagem, Unidade 
de Francisco Beltrão, 
buscou esclarecer as 
vertentes de atuação 
da enfermagem na 
área obstétrica com 
ênfase na promoção 
e no resgate das 
características naturais 
e fisiológicas do parto e 
nascimento. O assunto 
foi abordado pela 
enfermeira obstetra Joice 
Moreira Schmalfuss, 
que atualmente é 
professora assistente do 
curso de Enfermagem 
na Universidade Federal 
da Fronteira Sul (UFFS) 
– Campus Chapecó/
SC e coordenadora da 
Associação Brasileira 
de Obstetrizes e 
Enfermeiros Obstetras 
(Abenfo) – Núcleo 
Chapecó/SC. Sublinhando 
a frase “mulheres sabem 
parir, bebês sabem 
nascer”, ela lembrou 
que, nos últimos anos, 
órgãos governamentais 
e profissionais de 
saúde têm manifestado 
crescente preocupação 
com o aumento no 
número de partos 
cesáreos e suas 
possíveis consequências 
negativas sobre a saúde 
materna e infantil. 
Também enfatizou que 
o Ministério da Saúde 

(MS) reconheceu a 
legitimidade do termo 
‘violência obstétrica’ para 
representar experiências 
vivenciadas durante o 
parto e nascimento que 
configurem maus tratos, 
desrespeito, abusos e uso 
de práticas não baseadas 
em evidências científicas.
 
Saúde Mental   Os 
estudantes do 5º ano 
de Enfermagem da 
Unidade de Guaíra, que 
realizam estágio no PAAE 
(Pronto Atendimento 
Ambulatorial de 
Enfermagem), 
promoveram ação 
e roda de conversa 
na Universidade 
para conscientizar 
sobre a saúde mental 
e emocional dos 
acadêmicos. A turma 
passou pelos corredores 
e salas vestidos de 
preto, cobertos da 
cabeça aos pés e com 
máscaras de olhares 
entristecidos. Nas roupas 
estavam expressões 
como: falta de interesse, 
baixa autoestima, 
falta de concentração, 
pensamentos negativos, 
tristeza prolongada 
e choro frequente. 
Além disso, na entrada 
da Unipar, foram 
distribuídas frases 
motivacionais e abraços 
aos acadêmicos.

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

MEDICINA NA UNIPAR É A ESCOLHA CERTA
VESTIBULAR 29/09 - INSCRIÇÕES ATÉ 13/09 

SAIBA MAIS medicina.unipar.br

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

ILIO MILANI DA SILVA LAN-
CHES, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecido à Rua Do 
Centro, nº 1006, Jardim Paraiso, 
CEP 87.505-160, Umuarama/
PR, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.162.516/0001-32, comu-
nica o extravio de Alvará de 
Licença nº 18.697

Força Verde 
no jiu-jitsu

Neste domingo (4), em Umua-
rama, mais de 300 atletas esta-
rão participando da 1ª Edição da 
Copa Força Verde de Jiu-Jitsu.

A competição acontece no 
Ginásio de Espor tes Amário 
Vieira da Costa, vai contar com 
a presença de atletas militares 
e civis dos estados do Paraná, 
Mato Grosso e Santa Catarina 
e ainda com atletas do país 
vizinho, Paraguai. A organiza-
ção do evento é feito pelo 2º 
Pelotão da 3ª Companhia do 
Batalhão de Polícia Ambiental 
Força Verde.

No tatame a disputa acontece 
nas modalidades, masculino e 
feminino, na categoria seu peso 
e absoluto (todos os pesos). A 
premiação será em torno de R$ 
3 mil em todas as categorias.

A abertura começa às 9h30 
com hasteamento da Bandeira 
e em seguida terá o início das 
disputas pelo infantil. Às 12h 
começa a disputa na categoria 
adulta e segue até às 18h.

O ‘Vierão’ contará com 5 
arenas de luta e de acordo com 
os organizadores, a estimativa 
é de que o público seja de mil 
pessoas.
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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

Mais de cem acadêmicos 
participaram da edição deste 
ano do ‘Arraiá da Pedagogia’, 
promovido pelo curso da 
modalidade presencial. O objetivo 
da festança, que tem cunho 
didático, é promover integração 
das turmas e também o interesse e 
o gosto pela tradição, respeitando 
os elementos que compõem a 
cultura rural/caipira e regional. E, 
ainda, ensinar como se planeja, 
organiza e executa esse evento 
típico, tão valorizado no Brasil. “O 
evento transforma-se numa grande 
e animada aula prática de folclore”, 
diz a professora Lucyelena Amaral. 
Ela orientou as equipes e conduziu 
o roteiro de apresentações, que 
incluiu danças e brincadeiras 
típicas (pescaria, rabo no burro, 
boca no palhaço e argola) e 
concursos de miss e mister caipira 
e do casal pé de valsa. 

Com caráter didático, festança integra estudantes 
‘ARRAIÁ DA PEDAGOGIA’

Cena do ‘Arraiá da Pedagogia’: aula prática sobre cultura regional
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