
Passado o mês do 64º aniversário de Umuarama, julho já chega com boas notícias. Pre-
feito Celso Pozzobom recebeu do secretário João Carlos Ortega a autorização para o muni-
cípio licitar a duplicação da avenida Portugal, que liga o Clube Português até o novo Termi-
nal Rodoviário de Umuarama. A extensão é de 2,7 km e terá investimento de quase R$ 6 
milhões. Serão 45 mil m2²de reperfilamento, recape e pavimentação asfáltica nova, além 

de 5,2 mil metros de calçadas e 10,5 mil metros de meio-fio e sarjeta. 

Autorizada licitação para  
duplicar avenida Portugal

l Pág. 8

Governador Ratinho Jr 
anuncia programa de 
ampliação de rotas 
aéreas no PR
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UMUARAMA

Chave de Ouro
Festividades de comemoração aos 64 anos de fundação 
de Umuarama terminaram com ‘chave de ouro’ no Lago 

Aratimbó. Programação ofereceu cultura para todos 
os gostos e idades. 
l Págs. 12e13

Umuaramense capturado 
pela Polícia Rodoviária 
com contrabando na 
PR-082
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Do presidente da 
comissão espe-
cial que analisa 
a reforma da 
Previdência 
na Câmara, 

deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM), que disse nessa 

segunda-feira (1°) acreditar 
que a proposta será votada 

pelo colegiado nesta 
semana, mas alertou que 
sempre há o risco de adia-
mento, uma vez que ainda 
há pontos em negociação.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 10 11 15 22 29 31
concurso: 0143

17 21 36 42 49 69 76

09 10 15 29 44 47

concurso: 1928
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte ‘‘

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

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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14 17 18 19 20 24 25

concurso: 1964

08 09 17 22 24 34 35 
43 49 52 56 57 58 67 

75 81 83 91 93 96

12 16 33 41 47 48

Quarta

  DIVULGAÇÃO  

Nublado Nublado Nublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
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Dia da Sorte
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NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

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

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

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

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

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

Crise hídrica no horizonte‘‘
Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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NubladoNubladoNublado

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

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)

Cheia
16/07 - 18h39

Ser Gentil é ser Feliz
“Acho que votamos 

essa semana. 
Mas risco sempre 

existe. Vamos ver o 
clima amanhã [hoje]”

Chuva

André Castro é dentista especializado em odontopediatria e 
palestrante motivacional

ChuvaNublado Nublado

O ditado popular “gentileza gera gentileza” sempre foi impe-
rativo, mas vai muito além da reciprocidade. Pesquisas no mundo 
todo indicam que existem melhorias reais na qualidade de vida 
daqueles que escolhem ser mais amáveis com o próximo.

No Reino Unido, descobriram que ser gentil faz com que as 
pessoas produzam endorfi na, hormônio que funciona como um 
analgésico natural e diminui dores. Além disso, também foi provado 
que é de grande ajuda no tratamento de depressão e ansiedade, 
uma vez que pessoas que praticam a gentileza passam a ser menos 
isoladas e tornam a simpatia um hábito. Há, também, estudos que 
confi rmam que esses atos podem ser benéfi cos para o coração e 
ainda aumentar a expectativa de vida, ou seja, foi comprovado que 
a gentileza é um dos caminhos para a felicidade.

Desta forma, o palestrante e empreendedor André Castro con-
corda com os dados apresentados pelas pesquisas, mas também 
entende que a gentileza gera vantagens que vão além da saúde. 
“São atitudes positivas que impactam diretamente nos benefícios 
no dia a dia. A gentileza é uma forma simples de trazer coisas 
boas para si e para os outros, como otimismo, empatia, senso de 
coletividade e cooperação”, explica.

É interessante aplicar as diferenças entre ser gentil e bajulador. 
Embora tenham características que se assemelham, o bajulador 
faz coisas boas por conta de interesses próprios, algo que em 
longo prazo é apenas desperdício de energia. “Ser gentil é um sinal 
de evolução, uma prova de que existe algo além dos interesses 
pessoais mostrando que conseguimos nos colocar na posição da 
outra pessoa”, explica André Castro.

Mas assim como em todas as coisas, o equilíbrio é essencial. 
Para o bem ou para o mal, passamos mais tempo focados em 
outras pessoas do que em nós mesmos e isso não é saudável. A 
dica é avaliar com sinceridade o ditado “não faça ao outro o que 
não queira que façam com você” e se inquietar com alguns pensa-
mentos egoístas, afi nal eles são prova de amor próprio. “De uma 
maneira gentil você pode agitar o mundo” (Gandhi), vá em frente 
na busca da sua melhoria contínua e sucesso!

Câmara dos Deputados
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Continua na cadeira
Na Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste, apesar de o 
vereador Percival Pretti (que também é investigador de 
Polícia Civil) ter sido condenado pelo Juiz da Comarca 
Christian Reny Goncalves por improbidade administrativa, 
o magistrado afirma que: “embora a conduta do 
vereador seja reprovável, a perda da função pública seria 
completamente desproporcional, pois a improbidade 
ocorreu na legislatura anterior, portanto o vereador 
continuará exercendo sua função de investigador e 
vereador”. Mas determinou que o vereador não poderá 
disputar eleições futuras. Ainda cabe recurso à decisão.

Combate ao
Feminicídio
O governador Car-

los Massa Rat inho 
Júnior sancionou a Lei 
19.873/2019, proposta 
através de um projeto de 
lei da deputada estadual 
Cristina Silvestri (PPS), 
que implanta no Paraná o 
Dia de Combate ao Femi-
nicídio, e que foi apro-
vado pelos deputados na 
Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). A data 
escolhida como ‘Dia D’ 
foi 22 de julho, em lem-
brança ao dia da morte 
da advogada guarapua-
vana Tatiane Spitzner, 
que acendeu, em todo 
o Brasil e até em outros 
países, o debate sobre a 
violência contra a mulher.

“Queremos garantir 
um dia de luta em que 
a sociedade e às instân-
cias públicas possam 
se reunir em torno de 
ações e de conferências 
de políticas de combate 
ao feminicídio”, explica 
a parlamentar.

Desde que o projeto 
de lei foi aprovado na 
Alep, a deputada Cristina, 
que também é autora da 
lei do Botão do Pânico, 
vem solicitando às lide-
ranças dos 399 municí-
pios do Paraná, ações 
de conscientização que 
possam ser realizadas 
simultaneamente no 
Estado em 22 de julho.

Na quinta feira (28), 
em Curitiba, Cristina rea-
lizou uma reunião com 
gestoras municipais para 
alinhar algumas destas 

ações sobre o combate 
ao feminicídio.

“Cada município tem 
a liberdade de fazer uma 
ação diferente, mas 
todas conver tem no 
mesmo tema. Já estão 
sendo organizadas, por 
exemplo, exposições, 
passeatas, distribuição 
de materiais impressos, 
blitz, palestras, enfim. 
O impor tante é que o 
município que aderir a 
este movimento ar ticule 
uma ação que possa, de 
alguma maneira, atingir 
as pessoas, mulheres 
e homens”, completa a 
parlamentar.

Estiveram na reunião 
as secretárias de políti-
cas para as mulheres: 
Priscila Schran, de Gua-
rapuava; Larissa Ribeiro 
da Silva, de Toledo; 
Denise Canesin, de Apu-
carana; e Cláudia Palo-
mares, de Maringá. Tam-
bém par ticipam deste 
grupo de ações outros 
municípios, como Curi-
tiba, Londrina, Fazenda 
Rio Grande, Campina 
Grande do Sul, Man-
gueirinha e instituições 
como a Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB).

“ In fe l i zmente  os 
estudos de diversos 
marcadores indicam um 
aumento deste tipo de 
crime. Então mais do 
que nunca é importante 
que o poder público se 
envolva e incentive a 
conscientização sobre 
este bárbaro crime.

Ação Civil
O vereador de Cruzeiro 
do Oeste Percival Pretti 
disse à reportagem na 
manhã de ontem (1) 
que ainda não havia sido 
comunicado oficialmente 
a respeito de uma decisão 
judicial que o condenou 
por improbidade 
administrativa numa 
Ação Civil Pública aberta 
para averiguar contrato 
firmado de prestação de 
serviços em 2014 pelo 
então presidente da 
Câmara, vereador Paulo 
Sérgio Rodrigues.

Decisão
Consta nos autos que 
os serviços não foram 
prestados, porém o 
pagamento foi realizado. 
O nome de Pretti é citado 
na ação, bem como 
a condenação, com a 
obrigação de devolver o 
equivalente a uma vez o 
valor da totalidade dos 
serviços contratados. 
A justiça determinou 
também a proibição de 
contratação com o poder 
público e o recebimento 
de quaisquer benefícios 
fiscais por 10 anos.

Excesso de zelo
Pretti lembrou de um concurso aborto na Câmara 
em 2013, e no cargo de contador o aprovado era um 
acadêmico recém-formado e com pouca experiência na 
área pública. Os vereadores citados resolveram contratar 
um contador que atuava há 12 anos na Casa para dar 
suporte ao jovem contratado. O contrato para a prestação 
de serviços por 6 meses, no valor de R$ 1.3 mil ao mês. 
“O excesso de zelo para manter dentro da legalidade a 
apresentação das contas públicas ao Tribunal de Contas é 
que levou a essa denúncia’, conta o vereador.

Denúncia
O parlamentar lembra que, há época, outros vereadores, 
provavelmente preocupados com um eventual, ou suposto 
lançamento de seu nome (Pretti) à prefeito, foram até ao MP 
e fizeram a denúncia, relatando que o contratado não atuava 
na Câmara. “No contrato foi especificado que o contratado 
prestaria serviço quando fosse solicitado, dependendo das 
necessidades da Câmara”, explica e encerra: “Em 5 anos que 
fui presidente da Casa, tive minhas contas aprovadas com 
louvor pelo TC. Na contratação do contador não houve dolo 
e por isso vou recorrer da decisão”.
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Casas 

São José dos Pinhais está na lista 
das 13 cidades que vão receber 
380 moradias urbanas e rurais do 
Programa Minha Casa, Minha Vida. 
Para São José Pinhais serão 112 
moradias urbanas no valor de R$ 9,2 
milhões dos R$ 18,9 milhões previstos 
ao Paraná. Também receberão 
casas do programas as cidades de 
Saudade do Iguaçu (17 casas), Rio 
Bonito do Iguaçu (28), Renascença 
(12), Ramilândia (14), Missal (17), 
Rio Branco do Ivaí (20), Arapongas 
(10), Porto Barreiro (23), Diamante 
D’Oeste (37), Cascavel (14), Piên 
(30) e Tamarana (50). A notícia do 
deputado Diego Garcia (Pode-PR) 
após encontro com o ministro 
Gustavo Canuto (Desenvolvimento 
Regional) em Brasília.

Sul é fiel
Pesquisa Ibope divulgada pela 
Confederação Nacional da Indústria 
mostra que a região é a mais fiel ao 
presidente Jair Bolsonaro. Hoje, 52% 
aprovam o presidente, oito pontos 
a mais em relação ao levantamento 
anterior. A região é a única onde 
ele tem como apoiadores mais da 
metade da população. No geral, 51% 
dos entrevistados não confiam no 
presidente, enquanto 46% confiam. 
Quanto ao modo de governar, os 
números são menos distantes entre 
si: 48% desaprovam a maneira como 
Bolsonaro se comporta à frente 
do Palácio do Planalto, ante 46% 
que o endossam.

Modernização
A ministra Tereza Cristina (Agricultura) 
afirmou que o acordo comercial entre 
a União Europeia e o Mercosul “será 
fundamental” para a modernização 
da agricultura brasileira. “Além de ser 
uma excelente oportunidade para os 
produtores brasileiros acessarem esse 
grande mercado”, disse a ministra.

Acordo
Pelo acordo, produtos brasileiros como 
suco de laranja, frutas e café solúvel 
não terão tarifas para exportação para o 
bloco europeu. Exportadores brasileiros 
obterão ampliação do acesso, por meio 
de cotas, para carnes, açúcar e etanol, 
entre outros. Cachaças, queijos, vinhos 
e cafés do Brasil serão reconhecidos 
como distintivos. Produtos da UE, como 
chocolates e produtos para confeitaria, 
vinhos, espumantes e refrigerantes 
poderão ser vendidos para o 
Brasil sem tributação. 

Sem privatização
Levantamento do Instituto Paraná 
Pesquisa mostra que a maioria dos 
brasileiros são contra a privatização 
da Petrobras e Correios. Enquanto 
38,2% defendem a privatização dos 
Correios, 55,1% contra. Já no caso da 
Petrobras, só 32% são a favor e 61,5% 
contrários. O instituto entrevistou 
2.102 pessias entre 20 e 25 de junho 
nos 27 estados e mais Distrito Federal. 
A margem de erro é de 2%.

Asfalto em Bandeirantes
Os prefeitos se articulam 
freneticamente para 2020 e estão 
atrás de obras que possam garantir 
a reeleição. O prefeito Lino Martins 
(PDT) confirmou que serão asfaltadas 
19 ruas com a autorização da 
Secretaria Estadual de Infraestrutura 
e Logística para execução de obras 
de pavimentação em Bandeirantes. 

Os investimentos somam R$ 3,4 
milhões e serão pavimentados, 
com recape asfáltico, mais de 6,1 
quilômetros de vias.

Cida na Garibaldi
A ex-governadora Cida Borghetti 
assumiu a presidência da Sociedade 
Giuseppe Garibaldi em Curitiba. 
Cida presidirá a entidade que reúne 
italianos e descendentes até 2022 e 
será a primeira mulher a comandar a 
Sociedade Garibaldi em 136 anos de 
história. “O meu propósito é cuidar 
deste extraordinário patrimônio no 
centro histórico de Curitiba. Imigrantes 
se reuniram para continuar a tradição 
italiana no Estado. Aqui está a história 
das nossas famílias”, disse.

A qualquer momento
O juiz Augusto César Gonçalves, da 6ª 
Vara Federal de Curitiba, já recebeu 
todas as manifestações dos réus e 
pode decidir a qualquer momento 
sobre o pedido de fechamento da 
praça e suspensão da cobrança do 
pedágio pela concessionária Econorte 
na BR-369 entre Cambará e Andirá. 
A manifestação da União, única que 
faltava, já foi anexada ao processo 
movido pelo deputado Romanelli 
(PSB) e pelo prefeito de Cambará, 
Neto Haggi (MDB).

Gramadão e ciclovia
O presidente da Itaipu, Joaquim Silva 
e Luna, garantiu que a binacional vai 
revitalizar o Gramadão da Vila A - 
local que reúne centenas de pessoas 
semanalmente e fará uma ciclovia em 
torno do Parque de Eventos Charrua. 
“Nós estamos com um projeto para 
melhorar o Gramadão da Vila A, já que 
a criançada utiliza bastante ali, nos fins 
de semana e nos feriados, já estamos 
com o recurso destinado para essa área 
em torno da Vila A” anunciou.

Plano de saúde
O presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Ademar Traiano (PSDB), 
anunciou que a mesa diretora vai 
apresentar um projeto de lei que 
resolve a questão do plano de saúde 
para servidores efetivos, aposentados, 
pensionistas e comissionados. “Está tudo 
pacificado e vamos apresentar um projeto 
de lei para resolver esta questão”, disse.
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Tráfico militar 
O Governo deu bobeira na fiscalização 
porque já sabe, há anos, dos riscos 
de transporte de drogas em veículos 
terrestres, em navios e nos aviões da 
Força Aérea Brasileira. É alto o número 
de militares das três Forças Armadas 
processados por porte ou tráfico de 
drogas em serviço entre os anos de 
2014 e 2017, segundo levantamento 
do Superior Tribunal Militar para a 
Coluna. Neste período, foram nada 
menos que 271 condenados, julgados 
em 2ª instância, dentro do Artigo 
290 do Código Penal Militar: “Tráfico, 
posse ou uso de entorpecente ou 
substância de efeito similar”.

Livres
O STM também registrou 136 
processos com ‘punibilidade extinta’ 
de 2013 a 2017. E 45 militares foram 
absolvidos. Os dados de 2018 ainda 
estão em compilação.

Reforminha básica
Mesmo no aperto no cofre e 
fechando embaixadas, o Governo 
vai honrar compromissos de gestões 
passadas e reformar residências 
oficiais em alguns países. 

Ah, ministro
O ministro Sérgio Moro frustrou 
delegados e agentes da Polícia 
Federal em discurso na Academia 
Nacional, na abertura do curso 
dos novos convocados, há dias, ao 
dizer que a PF já tem estatuto legal 
com autonomia e independência. 
É justamente por esses temas que 
corporação luta na PEC 412 que 
tramita na Câmara Federal há anos.

Reforço judicial
Delegados lembram que Sérgio Moro, 
enquanto juiz federal em Curitiba, 
teve de destinar recursos da Justiça 
para a PF comprar equipamentos 
e até pagar contas de luz, para a 

Operação Lava Jato não parar...

Desarticulação
A queda da MP 873, que instituía 
a cobrança de contribuição sindical 
por boleto, expôs mais uma vez a 
fragilidade da articulação do Planalto 
com o Congresso. Apesar de inúmeras 
tentativas, a líder do Governo no 
Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), 
não conseguiu acordo nem para eleger o 
presidente e definir o relator da comissão. 

Pela tangente
A proposta, publicada no dia 1º de 
março, caducou na última sexta, 28, e 
havia recebido mais de 500 emendas 
para alterá-la. Agora, o Planalto e 
parlamentares aliados discutem a 
apresentação de um Projeto de Lei com 
mesmo teor da Medida Provisória.

Frevo da aliança
“O MDB de Pernambuco está 
pacificado”. A frase é do deputado 
federal Raul Henry que será o 
presidente da legenda e candidato 
à Prefeitura do Recife. O senador 
Fernando Bezerra Coelho constrói 
sua candidatura ao Governo com 
o apoio dos ex-adversários Jarbas 
Vasconcelos, novamente senador, e 
o federal Raul.

Índios & Justiça
O Conselho Nacional de Justiça aprovou 
Resolução específica para tratamento de 
indígenas acusados por crimes variados, 
em acordo com a Funai. Entre outras 
novidades, haverá encaminhamento 
dos autos do processo à Funai em até 
48 horas; a garantia da presença de 
intérprete do processo; a realização de 
perícia antropológica.

Indústria vence
O decreto publicado ontem ampliando 
para 8% (de 1º de julho até 30 de 
setembro de 2019) e posteriormente 
para 10% (até 31 de dezembro de 

2019) a alíquota do IPI sobre o xarope 
de refrigerante da Zona Franca de 
Manaus causará prejuízo diário de R$ 
500 mil parta Estados e municípios, diz 
o deputado federal Fausto Pinato (PP-
SP), presidente da Frente Parlamentar 
Mista em defesa da indústria brasileira 
de bebidas.

Drible oficial
Explica-se: a perda na arrecadação 
é em razão do paradoxo tributário 
que beneficia as companhias 
estrangeiras que possuem sede 
na Zona Franca, que conseguem 
reverter o IPI que deveriam pagar 
sobre o xarope em crédito tributário. 
Coisa do forte lobby. 

Gás total 1
Na esteira da publicação de resolução 
do CNPE que traz diretrizes para a 
abertura do mercado de gás natural, 
o governador de Sergipe, Belivaldo 
Chagas, não perdeu tempo. Reuniu-se 
em Brasília com o diretor de Relações 
Institucionais da Associação Paulista 
das Cerâmicas de Revestimento, Luís 
Fernando Quilici. 

Gás total 2
Enquanto Sergipe ganha destaque 
por novas descobertas de gás 
natural, as maiores desde o anúncio 
do pré-sal, o setor cerâmico tem 
importância na área da energia, 
por tratar-se do segundo segmento 
industrial que mais consome gás. 
Responsável por 14% de todo o 
consumo de gás natural de uso 
industrial no País, o setor cerâmico 
pode impulsionar o consumo no 
Estado e alavancar empregos.
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STF tem ‘couro duro’
para aguentar a pressão

Um dia depois de milhares de 
brasileiros irem às ruas do País 
em defesa do governo, do ministro 
Sergio Moro e da reforma da Previ-
dência, o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Dias 
Toffoli, na segunda-feira, 1, afirmou 
que quem se torna ministro do STF 
“tem couro para aguentar qualquer 
tipo de crítica”. Os atos do último 
domingo, 30, também foram marca-
dos por novos ataques ao Congresso 
e a ministros do Supremo Tribunal 
Federal. No Twitter, o presidente Jair 
Bolsonaro citou a “civilidade” e “legi-
timidade” dos movimentos.

Para Toffoli, as manifestações 
do último domingo fazem parte da 
democracia e diminuíram o tom dos 
ataques desferidos contra o tribu-
nal, quando comparadas a outros 
protestos recentes. Segundo o pre-
sidente da Corte, também houve 
uma diminuição em 80% dos ata-
ques desferidos contra o tribunal 
na esfera online, o que o ministro 
atribui à instauração de um inqué-
rito para apurar ofensas e ameaças 
contra ministros e seus familiares. 
“Quanto for necessário, (o inqué-
rito) vai ser mantido”, disse.

Nos atos de domingo, quatro 
bonecos foram inflados em frente 
ao Congresso Nacional, em Bra-
sília. Dois deles simbolizando o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Lula (ambos com roupa de pre-
sidiário), um de Moro vestido de 
super-homem e o último unindo 
Lula, o ex-ministro do PT José Dir-
ceu e o ministro Gilmar Mendes, 
do STF. Na Avenida Paulista, lugar 
escolhido pelos manifestantes em 
São Paulo, bonecos e faixas tam-
bém traziam críticas ao Supremo e 

Ameno
Ao analisar as manifestações do último domingo, Toffoli disse que, em sua 

opinião, o “tom mudou bastante”, saindo de uma postura mais agressiva para 
uma “menos injuriosa”. “Nós temos (agora) uma crítica que é uma crítica 

razoável, uma crítica do ponto de vista de não ser tão ofensiva. Se ameniza-
ram muito os ataques contra o STF, seja nas redes sociais, seja nos movimen-

tos de rua, isso faz parte”, avaliou o presidente do STF.
“Se você for olhar os vários movimentos que convocaram para as ruas, 

não são todos eles que comungam dessas críticas ao Supremo. Se você for na 
Avenida Paulista, cujos carros de som são colocados de acordo com os movi-

mentos específicos que convocam esses atos, foi um ou dois, no máximo, 
entre tantos movimentos que fizeram crítica ao STF”, completou.

ao presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Para Toffoli, os ata-
ques ao Supremo foram 
algo “pontual” e não 
“generalizado”.

“Quem vem p r o 
Supremo Tribunal Federal, 
quem se torna ministro 
do STF, ele está absolu-
tamente, todos aqui têm 
couro suficiente para 
aguentar qualquer tipo 
de crítica e pressão”, 
disse Toffoli a jornalis-
tas, ao par ticipar de 
brunch com a imprensa 
para um balanço do pri-
meiro semestre. “Eu não 
me impressiono. Quem 
vem para cá tem couro e 
tem de aguentar qualquer 
tipo de crítica. O próprio 
processo de sabatina (no 
Senado, onde os indica-
dos pelo presidente da 
República a uma vaga no 
STF são sabatinados e 
precisam ganhar aval dos 
senadores) é um bom 
teste para isso”.

MANIFESTANTES levaram bonecos infláveis de Moro (de Superman) 
e  Lula, o ex-ministro do PT José Dirceu e o ministro Gilmar Mendes, do STF

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO
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Ampliação de rotas 
aéreas no Paraná

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior anunciou ontem (1) 
que o Estado está finalizando um 
acordo que permitirá a ampliação 
da oferta de voos regionais, ligando 
diversas cidades do Paraná.

Segundo ele, as conversas com 
empresas aéreas estão bem adian-
tadas e a expectativa é oficializar 
o projeto até o final de julho. “É 
uma iniciativa que contribui para 
o desenvolvimento econômico do 
Paraná”, afirmou Ratinho Junior na 
solenidade em que recebeu o título 
Personalidade 2019 da Associação 
das Empresas da Cidade Industrial 
de Curitiba (Aecic).

Durante o evento, o governa-
dor fez um balanço dos primeiros 
meses de gestão, ressaltando 
medidas como o corte de gastos 
na máquina estadual e destacou 

Julho começa com a vigência da 
bandeira tarifária amarela, utilizada 
como referência nas contas de luz 
do mês. O anúncio foi feito na sex-
ta-feira, 28, em comunicado pela 
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) e representa um custo 
a mais na conta de energia. Com 
a medida, as cobranças terão um 
acréscimo de R$ 1,50 para cada 
100 quilowatts-hora consumidos.

O adicional retorna às contas 
após a autoridade reguladora ter 
definido bandeira verde em junho, 
situação em que não é cobrado 
acréscimo nas contas. No comuni-
cado, a Aneel justificou a bandeira 
amarela pelo fato de julho ser um 
mês “típico da seca nas principais 
bacias hidrográficas do país”.

“A previsão hidrológica para o 

mês sinaliza vazões abaixo da média 
histórica e tendência de redução dos 
níveis dos principais reservatórios. 
Esse cenário requer o aumento da 
geração termelétrica, o que influen-
ciou o aumento do preço da energia 
(PLD) e dos custos relacionados ao 
risco hidrológico (GSF) em patama-
res condizentes com o da Bandeira 
Amarela”, justificou a agência.

O sistema de bandeiras tarifárias 
foi criado, de acordo com a Aneel, 
para sinalizar aos consumidores os 
custos reais da geração de energia 
elétrica. O funcionamento das ban-
deiras tarifárias tem três cores, a 
verde, a amarela e a vermelha (nos 
patamares 1 e 2), que indicam se a 
energia custará mais ou menos em 
função das condições de geração.

O cálculo para acionamento das 

bandeiras tarifárias leva em conta, 
principalmente, dois fatores: o risco 
hidrológico e o preço da energia. Os 
recursos pagos pelos consumido-
res vão para uma conta específica e 
depois são repassados às distribui-
doras de energia para compensar o 
custo extra da produção de energia 
em períodos de seca.

No dia 21 de maio, a Aneel apro-
vou um reajuste no valor das bandei-
ras tarifárias. Com os novos valores, 
caso haja o acionamento da bandeira 
amarela, o acréscimo cobrado na 
conta passou de R$ 1 para R$ 1,50 a 
cada 100 kWh consumidos. Já a ban-
deira vermelha patamar 1 passou de 
R$ 3 para R$ 4 a cada 100 kWh e no 
patamar 2, passou de R$ 5 para R$ 6 
por 100 kWh consumidos. A bandeira 
verde não tem cobrança extra.

Energia está com bandeira amarela

O governador Ratinho Jr recebeu o título de Personalidade AECIC 2019 e anunciou o avanço nas negociações 
da ampliação das rotas aéreas

a prioridade que deu à pacifica-
ção política no Estado, com a 
união de forças para a busca de 
recursos para o Paraná.

Ao falar para empresários, 
Ratinho Junior disse que o Estado 
quer ser parceiro do setor privado 

e destacou que o governo já conta-
biliza a atração de R$ 12,5 bilhões 
em novos investimentos até maio. 
Ele também salientou que o Paraná 
está entre os estados que mais 
geraram emprego neste ano, com 
saldo positivo de 39 mil vagas.

ARNALDO ALVES/ANPR
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Autorizada licitação para
duplicar a avenida Portugal

Passado o mês do 64º ani-
versário de Umuarama, julho já 
chega com boas notícias. Nesta 
segunda-feira, 1º, o prefeito Celso 
Pozzobom esteve na Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Urbano (Sedu), em Curitiba, onde 
recebeu do secretário João Car-
los Or tega a autorização para o 
município licitar a duplicação da 
avenida Portugal, que liga o Clube 
Por tuguês até o novo Terminal 
Rodoviário de Umuarama. O pre-
feito foi acompanhado pelo chefe 
de gabinete da Sedu, Braz Alves.

A ligação da Avenida Portugal 
até a PR-482, com extensão de 2,7 
km, exigirá o investimento de quase 
R$ 6 milhões – o preço máximo 
é de R$ 5 milhões 923.844,00, 
sendo R$ 5 milhões em financia-
mento do Paranacidade e o res-
tante contrapartida do município.

“Serão 45 mil m² de reper fi-
lamento, recape e pavimentação 
asfáltica nova, além de 5,2 mil 
metros de calçadas e 10,5 mil 
metros de meio-fio e sarjeta. A 
via terá pista dupla de 8,50m 
de largura em cada sentido, cal-
çada em paver e ciclovia lateral, 
além de faixa gramada e ilumi-
nação no canteiro central, em 

Revitalização da Ângelo Moreira
Outra grande obra está sendo executada do outro lado da cidade – a 

revitalização da Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, entre o trevo do Posto 
Gauchão e a Avenida Brasil, e a implantação da Avenida Ivo Sooma, entre a 
Ângelo Moreira e o Conjunto Habitacional Sonho Meu, no trecho municipa-
lizado da rodovia PR-489. As duas concentram um investimento de quase R$ 

9,4 milhões, também em parceria com o Estado.
“São obras de infraestrutura fundamentais para o desenvolvimento de 

Umuarama, facilitando o acesso ao centro da cidade e tornado o desloca-
mento da população mais rápido e ao mesmo tempo seguro, além de tornar 

nossa cidade mais atrativa para visitantes e potenciais investidores”, completa 
o prefeito Celso Pozzobom.

LED”, explicou o secretário de 
Obras, Isamu Oshima.

O projeto já foi aprovado pela 
Sedu. “Esta é mais uma obra 
de infraestrutura que executare-
mos para melhorar as condições 
de acesso entre o centro da 
cidade e os ramais rodoviários, 
por onde circulam os veículos de 
transporte de passageiros, bens 
e insumos. Será também uma 
opção a mais para acesso rápido 
ao shopping e ao novo Terminal 

Rodoviário, em construção às 
margens da Estrada Bonfim, no 
Parque Residencial Interlagos”, 
lembrou o prefeito.

Pozzobom enalteceu o apoio 
do governador Ratinho Júnior para 
importantes parcerias com a Prefei-
tura de Umuarama, graças ao bom 
relacionamento entre o município e 
o Estado, e ao trabalho dos repre-
sentantes políticos de Umuarama, 
especialmente o deputado esta-
dual e hoje secretário de Estado 
Márcio Nunes (do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo).

“Ninguém governa sozinho e 
essas obras são uma prova de 
que em parceria conseguimos 
fazer muito mais para a nossa 
cidade”, disse o prefeito, agrade-
cendo também aos vereadores da 
base na Câmara, Júnior Ceranto, 
Marcelo Nelli, Maria Ornelas, 
Newton Soares, Noel do Pão e 
Ronaldo Cardoso.

ASSESSORIA/PMU

CELSO Pozzobom ladeado pelo chefe de gabinete da Sedu, Braz Alves eplo secretário João Carlos Ortega
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Pesquisa da Unipar é
premiada em congresso

Coordenação, professores e 
estudantes do programa de mes-
trado e doutorado em Biotecnolo-
gia Aplicada à Agricultura da Unipar 
comemoram a premiação de uma 
pesquisa apresentada no 7º Sim-
pósio Brasileiro de Genética Mole-
cular de Plantas. O evento foi rea-
lizado em Campos do Jordão/SP.

Pesquisadores de diversas 
instituições de ensino nacionais 
e internacionais estiveram pre-
sentes e, além do Brasil, tam-
bém estavam representantes da 
China, Argentina, Estados Unidos 
e países da Europa.

Durante cinco dias, o Simpósio 
abordou assuntos de relevância 
em torno do eixo temático, pos-
sibilitando a troca de conheci-
mento, ideias e a criação de 
novas parcerias entre pesquisa-
dores e instituições.

Evolução e Biodiversidade, 
Planta Biotecnologia e Novas 
Tecnologias, Planta Hormônios 
e Sinalização e Estresse Abió-
tico foram alguns dos temas 
apresentados, ligados a novas 
descober tas na área molecular 
de genética de plantas.

A Unipar foi representada 

Desenvolvedor
Ainda de acordo com Silvia Hulse o fósforo é um macrunutriente de vital impor-

tância para o crescimento e desenvolvimento vegetal, uma vez que ele faz parte da 
composição de várias moléculas energéticas envolvidas no metabolismo vegetal. “Ao 
elucidarmos quais são os genes que efetivamente estão envolvidos no transporte e 
assimilação do fósforo, poderemos usar essas informações em estudos de melhora-

mento genético de citrus, com o intuito de melhorar a qualidade das nossas laranjas”, 
enfatiza a professora.  A doutoranda Cristine Bonacina relata a importante experiência 

que adquiriu no Simpósio. “Foi uma oportunidade de obter conhecimentos que vão 
enriquecer ainda mais minha formação no doutorado”. A mestranda Edinara Maria 
Barbosa completa: “Além do conhecimento ao nosso trabalho, eventos como esse 

enriquece nosso saber sobre as inovações tecnológicas”.

pelas professoras Hélida Mara 
Magalhães e Silvia Hulse, a mes-
tranda Edinara Maria Barbosa, as 
doutorandas Cristine Bonacina e 
Meire Ferrari, além da ex-aluna 
Tânia Ito. O grupo apresentou 
cinco trabalhos, entre eles, a 
pesquisa premiada na sessão 
banner, de autoria do mestrando 
Marcelo Antunes Davi. 

FAMÍLIA DE GENES
A professora Silvia Hulse afirma 

que a pesquisa tem como foco o 
estudo da família de genes que é 
responsável pelo transporte de fós-
foro em plantas, visando identificar e 
caracterizar os genes envolvidos no 
transporte e assimilação do fósforo 
em laranja (citrus sinensis) e com 
isso melhorar a qualidade do fruto. 
“Fizemos um trabalho inicial de mine-
ração de dados nos bancos de dados 
genômicos e já identificamos e carac-
terizamos 22 genes dessa família em 
laranja. O próximo passo é estudar 
quais desses genes controlam o trans-
porte de fósforo e estudar a função 
de cada um deles no transporte de 
fósforo. Pretendemos fazer uma aná-
lise de expressão gênica por PCR em 
tempo real em diferentes genótipos de 
laranja”, explica a pesquisadora.

EQUIPE da Unipar no Simpósio: Edinara, Hélida, Tânia, Silvia, Meire e Cristine

ASSESSORIA
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Umuaramamense é
capturado na PR-082

Um jovem de 22 anos, morador 
de Umuarama, foi preso em fla-
grante por patrulheiros rodoviários 
estaduais quando transportava um 
carregamento de cigarros contraban-
deados do Paraguai. A prisão aconte-
ceu durante a madrugada da segun-
da-feira (01) na rodovia PR-082.

O umuaramense, que não teve 
sua identidade revelada pelos patru-
lheiros, conduzia uma caminhonete 
GM S-10 com placas de Franca/SP. 
Ele seguia pela referida rodovia no 
trecho compreendido entre os municí-
pios de Nova Olímpia-Cidade Gaúcha.

Os policiais visualizaram o veí-
culo suspeito e tentaram uma abor-
dagem, mas o motorista acelerou e 
seguiu em fuga em alta velocidade.

Houve perseguição até que 
o condutor tentou jogar a cami-
nhonete S-10 sobre a viatura por 
diversas vezes. Os policiais tiveram 
que disparar contra o veículo para 
conter a fuga e constataram que 
havia cigarros contrabandeados do 
Paraguai no carro.

Quando os policiais tentaram 
prender o umuaramense ele resistiu 

Acusado e 
homicídio em

2010 é preso no 
Sonho Meu

 Investigadores de Umua-
rama prenderam na sexta-
-feira (28), José Augusto 
Milani, 34, acusado de um 
homicídio praticado em 11 
de julho de 2010, num bar do 
distrito Serra dos Dourados. 
O crime teria ocorrido após 
uma discussão entre José 
Augusto e a vítima, Paulo 
Sérgio da Silva. Á época, o 
autor do crime efetuou dispa-
ros com um revólver calibre 
32, matando Paulo Sérgio.

De acordo com o delegado 
da Polícia Civil de Umuarama, 
Gabriel Menezes, a prisão de 
José Augusto foi efetuada a 
par tir de uma sentença con-
denatória expedida após o 
júri do réu. Na ocasião, ele 
foi condenado a 10 anos e 6 
meses de prisão.

“Nós estávamos ver i -
ficando os mandados em 
aber to e vimos que José 
Augusto ainda não estava 
preso. O GDE foi à residência 
dele e ele não resistiu à pri-
são”, conta Menezes. A prisão 
aconteceu na casa de José 
Augusto, localizada no bairro 
Sonho Meu.

A Polícia Ambiental de Umuarama apreendeu 1 carabina 38, 1 carabina 22, 2 lunetas,
3 lanternas, 1 faca, 1 monóculo de visão noturna, 22 munições calibre 38 intactas e 4 

deflagradas, além de 30 munições calibre 22 intactas e prendeu duas pessoas no domingo 
(30) em Perobal. Uma denúncia anônima levou a equipe até a Estrada Vermelha, onde 

estariam cinco pessoas, em dois veículos, praticando caça predatória.
Os suspeitos forma abordados e presos. Apesar de estarem caçando, não foi encontrado 

nenhum animal abatido.

e foi necessário o uso de algemas 
para contê-lo. Às equipes ele disse 
que pegou o automóvel em Guaíra e 
levaria para São Paulo. Pelo serviço, 
receberia a quantia de R$ 500.

Ao todo foram apreendidas 50 
caixas de cigarro. A mercadoria foi 
encaminha à Delegacia da Receita 
Federal e o umuaramense detido 
foi entregue aos cuidados da Polí-
cia Federal em Guaíra.

Outro homem foi preso pela PRE 
de Cidade Gaúcha que seria o bate-
dor da S10. Ele também foi levado 
para Guaíra.

DIVULGAÇÃO

CAMINHONETE repleta de cigarros contraban-
deados foi apreendida na ação

DIVULGAÇÃO
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Mudança na rotina da PC
apresenta balanço positivo

A Polícia Civil de Umuarama vem 
realizando uma série de mudanças 
nas suas rotinas de trabalho e já 
colhe os frutos destas medidas. 
Foram alteradas escalas de plan-
tão, abertos três novos cartórios, 
estipuladas metas de produção, 
reativado o setor de inteligência e 
inserido controle de produtividade 
mensal dos servidores.

Com isso houve o aumento de 
120% no número de inquéritos poli-
ciais relatados e de mais de 100% 
no número de inquéritos policiais 
que receberam outras diligências. 
Tais números tendem a aumentar 

conforme a equipe assimila as 
novas metodologias de trabalho, 
já que a produtividade apresentou 
crescimento em todos os meses.

Quanto ao setor de investiga-
ção, somente no mês de junho 
foram cumpridos 28 (vinte e oito) 
mandados de prisão, resultado de 
investigações que foram desenvol-
vidas ao longo dos últimos meses.

OPERAÇÕES
Este ano já foram deflagradas 9 

(nove) operações policiais, entre elas 
Operação MDMA, Operação PC27, 
Operação Morrigan, Operação Poder 
Paralelo, Operação Gold, entre outras.

Caiu no rio
A Polícia Rodoviária de Cidade 

Gaúcha atendeu a um acidente de 
trânsito na PR-082, entre Ivaté e 
Douradina no domingo (30), onde 
três pessoas foram socorridas e 
encaminhadas para o Uopeccan, 
em Umuarama. Uma caminhonete 
colidiu na traseira de um Corolla 
que seguia atrás de um Fiat 
Punto. Com o choque, o Corolla 
bateu empurrou o Punto para o 
rio. A motorista do Punto chegou 
a submergir junto com o carro, 
mas conseguiu sair e foi socor-
rida. No Corolla havia um casal 
idoso, que também precisou de 
atendimento médico. O Punto 
ficou submerso.

 Fuga

Na madrugada da segunda-
-feira (1º), dois detentos fugiram 
da cadeia de Cidade Gaúcha. 
Ederson da Silva de Car valho 
e Rodrigo dos Santos Bomfim 
escaparam por volta das 4h 
depois que teriam serrado a 
grande do solário. O alarme 
disparou, mas a dupla conse-
guiu sair sem ser vista. A dupla 
havia sido detida no último fim 
de semana de junho.

Elucidações
Outro número que se destaca apresenta a elucidação dos crimes de homi-

cídios. Em 2019 foram praticados na comarca de Umuarama 7 homicídios, dos 
quais 6 já foram elucidados, o que representa uma taxa de elucidação de 85%, 

número similar ao de países desenvolvidos como França, Austrália e Reino Unido.
Os resultados só foram possíveis graças ao comprometimento e dedicação dos 

escrivães e investigadores da 7ª SDP, sob a coordenação dos Delegados Osnildo 
Carneiro Lemes, Gabriel dos Santos Menezes e Adailton Ribeiro Júnior.

Um princípio de incêndio foi registrado em Umuarama pouco antes das 13h30 da segunda-feira 
(1) na avenida Rio Branco e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para combater 
o fogo, que atingiu a parte do motor. O proprietário do Golf com placas de Campo Largo, 

trafegava perto do Pronto Atendimento quando notou o incêndio e estacionou. Os ocupantes 
saíram correndo e não houve feridos. Pessoas que estavam perto ajudaram a combater as chamas.

OBEMDITO
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Tigres é campeão
invicto na Copa Patos

A equipe Adefiu/Unipar/Tigres 
de Umuarama, voltou para casa 
com o título de campeã invicta, no 
último final de semana (28 a 30), 
quando participou da Copa Unipam 
de Basquete em Cadeiras de Rodas. 
Os jogos acontecerem em Patos de 
Minas/MG, e contou com a partici-
pação de 8 equipes de todo o país.

Esta foi a primeira vez que um 
time de Umuarama participou da 
Copa, que é promovida pela Asso-
ciação Paraolímpica Patense – APP.

Para chegar à final, o Tigres der-
rotou o Adefiu de Uberaba, o Brasília 
BCR e o Unipam B. Na semifinal a vitó-
ria foi contra Irefes, do Espirito Santo.

Na decisão do título o Tigres 
bateu o time principal da casa, o 
Unipam A, por 63x52. “A final foi 
muito equilibrada. Conseguimos 
jogar bem de início, mas no final 
do jogo o time da casa pressionou 

As equipes da Afau de Umuarama 
e Guarani de Casa Branca vão decidir 
o título da 1ª Copa Paraná de Futebol 
Amador, promovido pela Federação 
Paranaense de Futebol Amador (FPFA). 
Os times finalistas foram conhecidos 
no último domingo (30).

A Afau que havia empatado em 
2 a 2 com o Miraselva na primeira 
partida da fase semifinal venceu 
o adversário em casa pelo placar 
de 3 a 0. Os gols foram marcados 
no segundo tempo por Marcelinho, 
Fabinho e Paulo Henrique ‘PH’.

Já o Guarani foi venceu a primeira 
partida contra o Paiçandu por WO – 
quando a equipe não se apresenta 
com o máximo, ou o mínimo de joga-
dores para a partida –, e no jogo de 

Árbitra de Goiorense 
apitará semifinal 
da Copa Feminina
 
A arbitra goioerense Edna 

Alves atuará nas semifinais 
da Copa do Mundo de Futebol 
Feminino. A par tida em que 
ela apitará, será o confronto 
de Inglaterra x Estados Unido, 
que acontece hoje (2), às 16h, 
no estádio Parc Olympique 
Lyonnais, em Lyon, na França. 
A informação foi divulgada no 
domingo (30), pela FIFA. Sendo 
comemorado com orgulho pelos 
goioerenses, que marca a con-
sagração de Edna Alves como 
uma das principais árbitras do 
futebol mundial.

e conseguiu virar. Não deixamos 
abalar e com muita raça reverte-
mos o placar, abrindo 11 pontos 
de diferença”, afirma contente e 
técnico Itamar Júnior.

O jogador destaque do Umua-
rama, foi Maciel Borges, cestinha 

do campeonato e também ‘all star’, 
com 104 em todo o campeonato.

O próximo desafio do Tigres, 
será entre 12 e 14 de julho em 
casa, pela segunda etapa do Cam-
peonato Paranaense de Cadeira de 
Rodas, no campus III da Unipar.

ESTA é a primeira vez que a equipe Tigres participam da competição em Minas Gerais

SMEL

Afau está na final da Copa Paraná de Futebol

volta goleou o adversário por 11 a 1.
A primeira partida da final será 

disputada no Estádio Lúcio Pipino 
em Umuarama, no próximo domingo 
(7), às 15h. E a finalíssima será 
jogada em Casa Branca, no Estádio 
José Carlos Gosalan, com data a ser 
confirmada pela FPFA.

O diretor do Afau, Rodrigo Mendes 
e o técnico Paulo Cesar, esperam um 
grande confronto pela disputa do título.

A disputa pela final acontece no domingo (7), no 
Lúcio Pipino

DIVULGAÇÃO
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Afsu pega o Cascavel
Futsal hoje no Vierão

O Clássico entre o Afsu Umua-
rama Futsal e Muffato Cascavel 
ganhará mais um capítulo em sua 
história de rivalidade, que já ultra-
passa mais de uma década.

Hoje (2) ,  as equipes se 
enfrentam no Ginásio Amário 
Viera da Costa, às 19h pela 15ª 
rodada do Campeonato Para-
naense Série Ouro.

Para o confronto um dos prin-
cipais atrativos é o reencontro do 
ex-técnico Nei Vitor que coman-
dou a equipe do oeste do Estado 
durante 22 anos.

A posição na tabela também 
mostra o bom desempenho dos 
times, já que apenas 7 pontos 
separam a Afsu (7° colocado) 
do Muf fato Cascavel (3° colo-
cado), porém o Umuarama Fut-
sal vem embalado com 4 vitórias 
consecutivas.

O técnico Nei Victor, não 

Casemiro é 
o encarregado 
do Tite para 

marcar Messi

A seleção brasileira enfrenta 
a Argentina hoje (2), às 21h30, 
no Estádio Mineirão, em Belo 
Horizonte. A partida contra os 
argentinos vale uma vaga na 
final da Copa América.

O técnico Tite realizou ativida-
des com os atletas ontem (1º) 
no Centro de Treinamento do 
Clube Atlético Mineiro, para defi-
nir a equipe que jogará a semi-
final da competição. A volta do 
volante Casemiro ao time é prati-
camente certa. O jogador esteve 
ausente da par tida contra o 
Paraguai, cumprindo suspensão 
por ter recebido o segundo car-
tão amarelo. Uma das funções 
de Casemiro em campo será a 
de marcar o atacante Messi.

Já Filipe Luís, que saiu do 
jogo contra o Paraguai sentindo 
dores na coxa direita, ainda se 
recupera. O lateral esquerdo no 
treino fez uma série de ativida-
des que simulavam situações 
de jogo com objetivo de avaliar 
o estado físico do atleta na área 
afetada pela lesão.

Gabriel Jesus, que começou a 
Copa América como reserva e foi 
ganhando uma vaga como titular, 
ainda não fez um gol na competi-
ção, terá pela frente o seu compa-
nheiro no clube inglês Manchester 
City, o atacante Sérgio Aguero.

Atletas da Academia Juan Jimenez 
representaram Umuarama no Campeo-
nato Paranaense de Judô. A com-
petição aconteceu no último final de 
semana (29 e 30), em Londrina. Pela 
categoria sub 13, quatros umuaramen-
ses foram para a disputa. Apenas dois 
deles conseguiram alcançar o pódio.
Maria Eduarda (categoria super-pesado 
+60 kg) e Vitor Gabriel Bordignon 
(categoria super-pesado +60kg), 
conquistam medalhas de bronze.
O professor e treinador Juan Jimenez 
afirma estar orgulho de seus atletas, 
que estão representando muito bem a 
cidade nas competições que acontecem 
em todo o Paraná.

poderá contar com os alas lesio-
nados, Gutti e Ronney.

Os atletas e a equipe diretora 
esperam que o torcedor marque 
presença nesse duelo que tem 
tudo para ser emocionante. Os 
ingressos custam R$ 10.

NEI Victor preparou seu elenco o clássico desta 
terça-feira

ARQUIVO PESSOAL

AFSU
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decepcionam o trabalho do fotógrafo. Jeff vai 
até a casa de Lindomar para procurar o enve-
lope que o bedel mencionou.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Fiorina faz o mesmo e corre atrás do 

homem com um rolo de macarrão. Felipe sai 
escondido do apartamento dos irmãos. Regina 
manda Sandro buscar Marina no galpão para 
deixá-la de volta na mansão. Felipe vai até o 
galpão atrás de Isabela. André, Julia e Joaquim 
notam a falta de Felipe e vão atrás dele. O garoto 
fi ca na rua. Sandro e Marina dão carona para o 
menino, que estranha a falta da presença de Isa-
bela no carro. Meire faz o sobrinho se disfarçar 
de lixo para espiar os irmãos Vaz.

TOPÍSSIMA 
Vitor mente para Paulo Roberto e diz que 

estava com Gabriela. Em conversa com Lara, 
Carlos diz que quer dizer a verdade para Marii-
nha. Bruno propõe sociedade com Miguel no 
trailer. Paulo confi sca o carro de Rafael. Gabriela 
vende seus doces para Miguel. Lara conta a 
verdade para Antonio sobre o envolvimento de 
Antonio e Mariinha no passado. A megera diz 
que Sophia sabia de tudo e escondeu a verdade.

JEZABEL 
Hannibal vai até Acabe e acusa Barzilai 

de tentar matá-lo. Acabe destitui Barzilai do 
cargo de comandante do exército. Queila 
conversa com Levi e diz que vai retornar à 
Fenícia. Queila pede para Levi chamar Baruch 
para jantar enquanto coloca a mesa. Levi não 
encontra Baruch.

sobre Marie e Martin. Jamil esconde de Laila 
que irá jantar com Dalila/Basma, mas Zuleika 
vê os dois no restaurante.

A DONA DO PEDAÇO 
Régis consegue manipular Maria da Paz. 

Camilo chega ao estúdio, e Fabiana e Jô 
fazem insinuações sobre Vivi. Vivi se encontra 
com Chiclete. Cosme cobra de Adão a enco-
menda que fez aos Ramirez. Linda e Beatriz 
ajudam Vivi a mentir para Camilo. Fabiana 
finge solidariedade a Vivi. Kim manipula 
Márcio. Antero convence Eusébio a promo-
ver uma reunião de conciliação. Rael ouve 
Gladys reclamar do casamento de Régis e 
Maria da Paz. Vivi afi rma a Linda e Beatriz 
que pretende se afastar de Chiclete. Régis 
anuncia a Jô que colocará em prática o plano 
contra Maria da Paz. Rael conta para Amadeu 
o que ouviu de Gladys. Agno faz uma proposta 
a Rock para liberar o patrocínio. Jô leva Téo 
para conhecer Maria da Paz. Régis e Jô con-
vencem Maria da Paz a dar dinheiro a Naldo 
para o buffet do casamento. Amadeu marca 
um encontro com Gladys.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Para não voltar ao interior, Mirela arma 

um plano, e pede a ajuda de Vini e de sua 
avó. Marcelo e Luisa reúnem os pais das 
crianças para contar as descobertas de sua 
conversa com Pendleton. Filipa faz as fotos 
como garota propaganda do novo jogo da 
O11O, mas seu pai a avisa que ainda não 
tem a aprovação dessa campanha. Gleyce 
e Kessya recebem as fotos do book, e se 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • 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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diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
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tantes papéis que o senhor iria entregar
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Marcelo chega em casa e fica deses-

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

ver Nina. Milena se irrita com Jaqueline. 
Solange sugere que Nanda fale com Raíssa. 
Madureira se vangloria para Marco por causa 
de Carla. Rita se aproxima de Aparecida para 
ver Nina, e Martinha se afasta sem ser vista. 
Raíssa exige que Camelo volte atrás em sua 
decisão sobre Nanda. Rita tenta explicar para 
Lígia sobre Martinha, mas a médica a ignora. 
Marco é rude com Peixoto. Lígia e Joaquim 
decidem acionar a Justiça contra Rita, e Filipe 
concorda. Cléber e Anjinha se penalizam com 
o estado de Marco. Dragão usa Bill para se 
vingar de Camelo. Rita se recusa a confrontar 
Filipe sobre o episódio com Martinha. Guga 
alerta Max por não dar atenção para Regina. 
Rita recebe uma ordem judicial.

ÓRFÃOS DA TERRA
Miguel impede que Rania leia a documen-

tação que assinou. Teresa expulsa Norberto 
de sua casa. Sara decide voltar para a casa 
de Bóris. Jamil se recusa a contar para Laila 
sobre seus negócios com Miguel. Miguel 
entrega a Jamil a documentação de seus 
imóveis. Bóris conta para Abner que Sara 
voltou para casa. Valéria repreende Norberto 
por reclamar do namorado de Teresa. Abner 
não consegue tirar satisfações com Omar. 
Zuleika estranha quando atende o telefone 
de Almeidinha e a ligação é encerrada. Dalila/
Basma exige que Jamil se encontre com ela 
sem Miguel. Arthur vê Santinha e Fauze 
namorando. Bruno provoca Norberto ao falar 

Jerônimo pede a 
Vanessa que desista de 

viajar com Quinzinho
Em “Verão 90”, Ari repreende Manu e João, 
e ordena que eles terminem o programa. O 
advogado de Quinzão informa que Mercedes 
ficou com boa parte de sua fortuna. Candé 
vende as ações da PopTV para Andreas. 
Jerônimo sugere que Marco Aurélio convide 
Manu para uma turnê internacional. Mercedes 
e Andreas se beijam e passam a noite juntos. 
Quinzão avisa a Mercedes que irá processá-
-la por roubo. Diego descobre que Filipa não 
foi inocentada do processo do marido e alerta 
Candé. Candé descobre que a mãe não está 
doente. Diego e Candé impedem que Larissa 
negocie as joias com Gonçalves. Candé e 
Larissa descobrem que Filipa fugiu, levando o 
dinheiro das ações da PopTV. Jerônimo pede a 
Vanessa que desista de viajar com Quinzinho.  
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Você precisa superar um obstáculo interior 
para se deslocar em uma velocidade superior. 
Há lacunas na sua dieta, nas quais seria uma 
boa ideia dar uma olhada para que você possa 
recuperar seus mais altos níveis de energia.

Não adianta tentar impor sua visão das coisas. 
A relativa calma que reina hoje vai permitir que 
você faça algumas mudanças que fariam mara-
vilhas para seus níveis de energia - aproveite 
ao máximo esta oportunidade!

A precisão de suas ideias será encorajadora. 
Expresse-se claramente e as suas mensagens 
vão circular. Tenha cuidado para não abusar 
de determinadas substâncias porque você é 
suscetível a algumas.  

Sua sensibilidade óbvia o empurra na direção 
de outras pessoas de disposição similar. Não 
dê ouvidos a todas as opiniões das pessoas 
que o cercam. É melhor ir ao médico e evitar 
conselhos de outras pessoas.

Sua ética rigorosa terá que fazer julgamentos 
sobre as pessoas ao seu redor, mas tente não 
ser muito severo. Você vai sentir uma necessi-
dade real de aproveitar ao máximo os prazeres 
da vida - siga suas necessidades.

Um prazo imposto será essencial para o êxito 
de seus projetos, então olhe em longo prazo. O 
exercício muscular que você tem feito recente-
mente está se fazendo sentir. Diminua a velo-
cidade e descanse.

Você está eufórico com as novas opções que 
o destino lhe reservou e que preenchem todas 
as suas expectativas. Seria uma boa ideia rom-
per com certos hábitos. Corte o açúcar, ele faz 
você engordar e se sentir culpado!

Sua certeza é construtiva. Converse com as 
pessoas ao seu redor, você precisa discutir 
coisas para ir adiante. Você corrigirá automa-
ticamente deficiências nutricionais na hora 
das refeições. 

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

Alterne o melhor que puder entre seu apego ao 
passado e sua sede de vida. Você precisa se 
voltar para o futuro. Você está em plena forma 
novamente e não consegue fi car quieto. Fazer 
exercício seria ideal para fortalecer o seu corpo.

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

Seu senso de humor vai fazer você colocar 
seus relacionamentos em ordem, mas tome 
cuidado para não dar a impressão de ser mais 
frio do que você realmente é. Você precisa de 
movimento, mas não se mova muito rápido!
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BANCO 18

Técnica pa-
ra promo-
ver uma
marca

Docinho
de coco

com
ameixa

Sufixo que
indica
álcool

(Quím.)

País afri-
cano cuja

capital 
é Acra

Timão e 
Pumba, por
sua relação

(Cin.)

Chuva,
em inglês

Recinto
com

sanitário

A tecla
"apagar"
em calcu-
ladoras

Paisagem
que apare-
ce na foto
de 180°

"Quem
bem (?),

bem casti-
ga" (dito)

Lázaro Ra-
mos, ator
de "Mister

Brau"

Formação
para se
dançar
zouk

Corte
rente à

pele

É tratada
com

broncodi-
latadores

País es-
trangeiro

que abriga
Itaipu

Vitamina
(?): o
ácido

ascórbico
(?) unice-
lulares:

amebas e
bactérias

João Paulo
(?): foi

papa por
34 dias
Posição

do jogador
Thiago

Silva (fut.)
Discurso de
homena-

gem a uma
pessoa

Carta do
baralho
com a

letra "K"

Enfermi-
dade

O sétimo
planeta

Resultado
de provas
Ratazana,
em inglês

Roupa de
indianas
Celeiros

modernos

Mágoa
Antigo

anestésico
hospitalar

Instrumento indis-
pensável ao arquiteto

Observada;
presenciada

Creme
de fubá

(?) Sand-
ler, ator

Nome da
letra H

Baralho 
divinatório da cigana

Curvatura excessiva
da região cervical
(Anat.)

"A Lei
do (?)"

Fêmeas de 
hipódromos

Profissionais como
Fluvia Lacerda e
Candice Huffine

Forçar a retirada de

Formato do
esquadro de pedreiro

Fruto de refrige-
rantes escuros

Monograma
de "Rita" 
Redação
(abrev.)

Serviço que guia
motoristas

Sílaba de
"angústia"

O maior
dos prima-
tas arborí-

colas

Sistema
político
baseado
no livre

exercício
da

cidadania

MLJ
ORANGOTANGO

DEMOCRACIA
ECZDORAD

OLHODESOGRA
TOALETEAP

SÇCEANGU
PANORAMAB
LRLDIMAL
UPARAGUAI

ASMAAMORC
SERESSARI
IGPSNOTA

ZAGUEIROR
REGUALOAREI

ASSISTIDA

3/rat. 4/rain. 7/lordose. 8/rechaçar. 9/noz-de-cola. 15/modelos plus size. 18/jogada publicitária.
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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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Gatos são encontrados
mortos por envenenamento

Dois gatinhos foram suposta-
mente envenenados no Jardim 
Panorama neste fim de semana. 
Os animais foram encontrados 
mortos um ao lado do outro em um 
terreno baldio. O tutor de um dos 
bichanos desconfia de uma pes-
soa, mas disse que “infelizmente é 
praticamente impossível identificar 
oficialmente quem teria praticado o 
ato de tamanha crueldade”.

O homem postou um desabafo 
nas redes sociais. “[Os gatos] 
eram os dois muito dóceis e cas-
trados. O pote de ração deles vive 
cheio. A gente cuida, dá remédio, 
comida e carinho e vem alguém 
que se acha no direito por não gos-
tar de bicho matar nossos animais. 

ANIMAIS foram encontrados um ao lado do outro em terreno baldio no Jardim Panorama

Não é de hoje que isso vem aconte-
cendo na minha rua. Já fui atrás de 
fazer boletim de ocorrência, mas 
nada resolve”, disse.

Ainda de acordo com o tutor, um 
dos gatinhos ficou se debatendo e 
babando e a gatinha preta e branca 
estava morta quando foi encontrada.

GM tira faca de jovem que tentava o suicídio
A Guarda Municipal de Umua-

rama foi acionada para resolver 
uma situação bastante delicada na 
manhã de ontem (segunda-feira, 
1º). De acordo com os guardas 
que estavam de serviço, por volta 
das 9h10 foi recebida uma ligação 
anônima solicitando a presença de 
uma equipe no cruzamento das ave-
nidas Rondônia e Aracaju. No local 
um rapaz estava ameaçando cortar 
os próprios pulsos com uma faca. O 
jovem foi abordado pelos GMs, que 
constataram a veracidade do fato.

Ainda de acordo com as equipes 
de plantão, o jovem se apresentava 
muito transtornado, pedindo que 
fosse morto, relatando que estava 
com problemas de relacionamento 
com a namorada e com a família.

As guardas femininas integrantes 
da guarnição conseguiram negociar a 

DIVULGAÇÃO

entrega da faca pelo jovem. Posterior-
mente ele foi identificado, mas usa 
identidade não foi repassada para a 
imprensa. O jovem tem 18 anos de 
idade e é morador em Umuarama.

Os guardas municipais entraram 

em contato com a mãe do rapaz, 
que compareceu ao local e pediu 
apoio para acompanharem o filho 
até uma clínica para passar por 
uma consulta médica. A faca per-
maneceu apreendida.

FACA usada por jovem abordado foi apreendida pela Guarda Municipal

DIVULGAÇÃO
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Software   O curso 
de Sistemas da 
Informação da Unidade 
de Umuarama levou 
seus estudantes para 
visitar duas empresas 
desenvolvedoras de 
softwares, localizadas 
em Maringá. A primeira 
visita foi na DB1 Global 
Software, considerada 
uma das 200 empresas 
mais importantes 
do Brasil no ramo 
tecnológico. A outra 
empresa que recebeu 
os visitantes foi a 
Tecnospeed, posicionada 
como a 4º melhor 
empresa de TI (Tecnologia 
da Informação) do país. As 
visitas possibilitaram aos 
estudantes conhecer mais 
sobre o desenvolvimento 
dos softwares, para que 
pudessem ver de perto 
as tecnologias usadas 
na fabricação desses 
sistemas, o que pode 
ajudá-los a entender um 
pouco mais sobre a área 
em que eles planejam 
atuar futuramente. 

Sajug   No projeto de 
extensão Sajug (Serviço 
de Assistência Judiciária 
Gratuita), do curso de 
Direito, o estudante é 
colocado em contato 
com a comunidade, 
vivenciando a realidade 
da profissão. Na Unidade 
de Guaíra, o projeto 
está promovendo 
conferências internas, 
visando estimular o 
debate e a troca de 
opiniões e ideias. Para tal, 

cada estagiário escolhe 
um tema que deseja 
abordar, um assunto que 
tenha relevância na área 
e impacto no cotidiano 
de trabalho. Depois, ele 
tem 15 minutos para 
apresentá-lo aos demais 
colegas e profissionais 
do projeto; em seguida, 
são mais 10 minutos 
para discussão do tema 
com o grupo. Lei Maria 
da Penha, homicídio 
por embriaguez ao 
volante, prisão domiciliar, 
contrabando, ideologia de 
gênero nas escolas, tráfico 
de pessoas e legalização 
da maconha são alguns 
dos temas já discutidos. 

Gripe   Acadêmicos 
do 5º ano do curso de 
Enfermagem vacinaram 
os detentos e funcionários 
da Delegacia de Polícia 
Civil de Guaíra. A 
imunização contra a 
gripe influenza H1N3 
contemplou em torno 
de 200 pessoas. A 
iniciativa faz parte do 
Programa Nacional de 
Imunização, realizada em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Para a coordenadora do 
curso de Enfermagem, 
professora Daniela 
Garcia, é importante 
que os detentos e 
os colaboradores da 
delegacia estejam com 
a vacinação em dia, por 
estarem presentes em 
espaços de aglomeração 
e exercerem atividades de 
risco. 

NOTÍCIAS DA

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

medicinal
Nesta quinta-feira (4), às 19h, no APP 
– Sindicato (Rua Helena Kolody, 1108, 
Jardim Novo Milênio), em Umuarama 
uma roda de conversa com o médico 
Paulo Fleury, que discutirá o uso 
medicinal da maconha. O evento é 
aberto para familiares, pacientes e 
mães de pessoas que tratam doenças 
com cannabis. Para participar é pre-
ciso fazer as inscrições pelo e-mail: 
eventosmaesconhas@gmail.com.
Atualmente existe uma estimativa 
de que dez mil pacientes usem a 
cannabis no tratamento médico de 
inúmeras doenças. Quarenta desses 
têm autorização legal para cultivo 
da planta. Outros 2 mil são auto-
rizados a importar medicamentos 
que usem a cannabis.

Entrevistas 
de trabalho
Para melhorar o atendimento aos 
usuários, a Agência do Trabalhador 
de Umuarama está implantando 
um sistema de agendamento online 
para entrevistas de trabalho. Desta 
forma, usuários poderão consultar as 
vagas disponíveis para o seu perfil e 
agendar a entrevista sem ter que se 
deslocar e enfrentar filas na agência. 
Acessando o site www.trabalho.pr.
gov.br o usuário poderá agendar via 
WEB os serviços de intermediação de 
mão de obra, Seguro-Desemprego e 
Carteira de Trabalho, através da guia 
“Acesso Rápido”.

Consulta
Com o novo sistema, os trabalhado-
res interessados em uma oportuni-
dade de emprego podem escolher 
entre três vias de acesso para se 
inscrever em uma vaga: agenda 
via Internet, pelo endereço www.
trabalho.pr.gov.br no menu “Agen-
damento procura de emprego”, 
clicando no botão “Agendar”; através 
do aplicativo Sine Fácil – o usuário 
deve retirar seu código de verificação 
(QRCODE) na Agência do Trabalhador 
mais próxima e acessas as vagas de 
emprego sem sair de casa; ou compa-
recer à Agência do Trabalhador com 
a Carteira de Trabalho (CTPS) Carteira 
de Identidade (RG) e CPF.
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Publicação de requerimento de Licença Prévia - LP

I. A. TAVARES - TINTAS E EMBALAGENS (CNPJ: 81.234.296/0002-98), torna 

público que requereu ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a Licença Prévia

(LP) para atividade de Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas através 

da reciclagem/recuperação de tintas, localizada na Rodovia PR-489, s/n, Gleba 

12 Jaborandi, CEP: 87.508-210, Umuarama/PR. Foi determinado um Plano de 

Controle Ambiental (PCA).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0006018-36.2010.8.16.0173

Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Cheque

Valor da Causa: R$ 7.065,53
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): ALEX FRANCISCO SANTANA

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 
A DRA. , MMA. JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DA 2ª VARA CÍVEL DASANDRA LUSTOSA FRANCO
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, através dos autos
nº  de  onde é exequente 0006018-36.2010.8.16.0173 Cumprimento de Sentença Associação Paranaense

 e executado(a)  vem tornar público e de conhecimento geralde Ensino e Cultura Alex Francisco Santana,
de que por este ato procede a  do(a) executado(a)  inscrito(a) noINTIMAÇÃO Alex Francisco Santana,
CPF/CNPJ nº 053.591.159-98  atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze),
dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 7.065,53 (sete mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e três
centavos), sob pena de ser acrescida ao montante da condenação multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC,
no percentual de 10% (dez por cento).
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

Umuarama, 24 de maio de 2019.

Sandra Lustosa Franco
Juíza de Direito Substituta
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27/05/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: Edital

Umuarama receberá
fase regional do Jojups

Vem aí mais uma edi-
ção dos Jogos da Juven-
tude do Paraná (Jojups), 
e uma das sedes da fase 
regional da Divisão B será 
Umuarama. A Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer será responsável 
pela organização, ao lado 
da Secretaria do Esporte 
e do Turismo do governo 
do Estado. Entre os dias 
22 a 28 de julho, a cidade 
receberá 1.323 atletas 
na faixa dos 15 aos 18 
anos, representando 
equipes de 33 municípios 
que pertencem à região 
esportiva de Umuarama.

As disputas serão rea-
lizadas nas modalidades 
coletivas – handebol, 
vôlei, basquetebol, fut-
sal e futebol de campo 
– nos naipes masculino 
e feminino, e devem ocu-
par as principais praças 
esportivas da Capital da 
Amizade: os ginásios de 
esportes Amário Vieira 
da Costa, Mário Oncken, 
Jardim Alphaville, campus 
3 da Universidade Para-
naense (Unipar) e o Está-
dio Municipal Lúcio Pipino.

O diretor de Esporte 
e Lazer de Umuarama, 
J e f e r s o n  F e r r e i r a , 

lembra que cada municí-
pio poderá inscrever uma 
equipe em cada modali-
dade. “Teremos nesta 
terça-feira, 2, a sessão 
preliminar da fase regio-
nal de Umuarama. Cada 
município inscrito deve 
enviar um representante 
para o congresso téc-
nico, que será realizado 
a par tir das 13h30 no 
auditório do Senac (Ave-
nida Duque de Caxias, 
5238). A par ticipação 
dos representantes é 
obrigatória”, reforça.

Na sessão preliminar 
a organização fornecerá 
informações gerais, 
recolherá a taxa de ins-
crição e discutirá as 
par tes solene (dirigida 
pela Comissão Execu-
tiva Municipal) e técnica 
(Comissão Técnica). Está 
previsto ainda sorteio e 
composição dos grupos 
das modalidades espor-
tivas; esclarecimento de 
dúvidas, detalhes e pro-
cedimentos técnicos e 
administrativos a serem 
adotados na competi-
ção; e apresentação dos 
municípios candidatos a 
sede da fase regional 
dos Jojups para 2020.

AS disputas serão nos ginásios Amário Vieira da Costa, Mário Oncken, Alphaville, 
campus III da Unipar e no Estádio Lúcio Pipino

DIVULGAÇÃO
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COBALT 1.4 LT ....................... 17/17 ............. PRATA ............ COMPLETO ...............................................................................R$ 46.900,00
COBALT 1.8 ELITE .................. 16/16 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 54.900,00
COBALT 1.8 LTZ ..................... 14/15 ............. BRANCO ......... COMPLETO ...............................................................................R$ 39.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ....... 16/17 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ....... 16/17 ............. PRATA ............ COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ...16/17 ............. VERMELHO ..... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 79.900,00
ONIX 1.0 LT ............................ 17/18 ............. VERMELHO ..... COMPLETO, KM  17.000 ...........................................................R$ 44.900,00
ONIX 1.4 ACTIV ...................... 16/17 ............. VERMELHO ..... COMPLETO ...............................................................................R$ 49.900,00
PRISMA 1.4 LT ....................... 14/15 ............. BRANCO ......... COMPLETO ...............................................................................R$ 41.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT.................. 16/17 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT ....................................................................R$ 112.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT.................. 17/17 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT ....................................................................R$ 114.900,00
SPIN LT 1.8 AT ....................... 13/14 ............. PRETO ............ COMPLETO, AUT ......................................................................R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 AT ....................... 14/15 ............. PRATA ............ COMPLETO, AUT ......................................................................R$ 44.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ..................... 14/14 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT, 7L .................................................................R$ 39.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ..................... 15/16 ............. PRATA ............ COMPLETO, AUT, 7L .................................................................R$ 53.900,00
TRACKER LT TURBO ............... 17/18 ............. BRANCO ......... COMPLETO, AUT, COURO .........................................................R$ 79.900,00
VOYAGE 1.0 COMFORTLINE ...14/15 ............. BRANCO ......... COMPLETO ...............................................................................R$ 36.900,00
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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País registra superávit
de US$ 27,13 bilhões

A queda do preço de várias 
commodities (bens primários com 
cotação internacional) exportadas 
e o leve crescimento das importa-
ções fizeram o saldo da balança 
comercial diminuir no primeiro 
semestre, em relação ao mesmo 
período do ano passado. Mesmo 
assim, foi o terceiro melhor da 
história para o primeiro semes-
tre, de US$ 27,13 bilhões, só 
perdendo para os seis primei-
ros meses de 2018 (US$ 30,02 
bilhões) e de 2017 (US$ 36,21 
bilhões). O superávit é 9,6% 
inferior ao do mesmo período 
do ano passado.

Em junho, o Brasil exportou US$ 
5,02 bilhões a mais do que com-
prou do exterior. Apesar da queda 
de 13,3% em relação ao superávit 
de junho do ano passado, o valor é 
o terceiro melhor para o mês, infe-
rior apenas ao registrado em junho 
de 2018 (US$ 5,79 bilhões) e de 
2017 (US$ 7,18 bilhões).

COMMODITIES
Depois de fechar 2018 com 

superávit de US$ 58,959 bilhões, 

a balança comercial registrou 
recuo no primeiro semestre, 
provocado, principalmente, pelo 
desempenho das expor tações, 
que caíram 1,8% pela média diá-
ria, somando US$ 110,89 bilhões 
nos seis primeiros meses do ano. 
A alta, de acordo com a Secre-
taria Especial de Comércio Exte-
rior do Ministério da Economia, 
decorreu principalmente da queda 
média de 3,33% dos preços das 
mercadorias expor tadas, o que 
não compensou o aumento de 
1,58% no volume embarcado.

Na agropecuária, o preço 
médio das mercadorias expor-
tadas caiu 10,9%, contra queda 
média de 4,7% no preço dos bens 
da indústria de transformação. 
Apenas os preços da indústria 
extrativa, beneficiados principal-
mente pela alta do petróleo no 
mercado internacional, registra-
ram alta média de 5,1%.

As impor tações, em contra-
par tida, aumentaram. No pri-
meiro semestre, o país comprou 
do exterior US$ 83,76 bilhões, 

valor 0,8% superior ao regis-
trado no mesmo período do ano 
passado. As compras de bens 
de capital (máquinas e equipa-
mentos usados na produção) 
subiram 5,4% de janeiro a junho. 
As aquisições de bens interme-
diários aumentaram 1,9%.

O preço médio das mercadorias 
importadas caiu 5,92% no primeiro 
semestre, mas a quantidade com-
prada do exterior aumentou 7,14%.

ESTIMATIVA PARA 2019
Depois de o saldo da balança 

comercial ter encerrado 2018 em 
US$ 58,959 bilhões, o segundo 
maior resultado positivo da histó-
ria, o mercado estima um supe-
rávit menor em 2019. Segundo 
o boletim Focus, pesquisa sema-
nal com instituições financeiras 
divulgada pelo Banco Central, os 
analistas de mercado preveem 
superávit de US$ 50,8 bilhões 
para este ano. Até o mês pas-
sado, o Ministério da Economia 
projetava superávit de US$ 50,1 
bilhões para o saldo da balança 
comercial em 2019.
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