
O governador Ratinho Jr anunciou ontem (3) reajuste de 5,09% ao funcionalismo. A medida 
será oficializada através de projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa em 
regime de urgência. Haverá manutenção das progressões até 2022. Mas servidores rejeita-

ram a proposta, mantendo a reivindicação de um reajuste mínimo de 4,96%.

Ratinho anuncia 5,09%
e novas contratações 
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Crédito na Praça
A Câmara Municipal avalizou a abertura de crédito no 

valor de R$ 25 milhões. Prefeito poderá investir tudo na 
infraestrutura de Umuarama. Diretrizes também foram 
aprovadas em sessão extraordinária pelos vereadores, 

apesar de alguns votos contrários. 
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Governador 
Ratinho Junior ao 
anunciar reajuste 
geral de 5,09% ao 

funcionalismo, 
pago em quatro 

parcelas até 2022. 

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.

01 09 10 11 15 20 21
concurso: 0170

07 12 22 23 36 40

concurso: 1955
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
09/07 - 07h56

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quinta

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
02/07 - 16h17




13 4 


11 2

Quinta




15 11 


12 3

concurso: 13451

05 37 43 49 54 56
concurso: 2165

concurso: 5010

17 20 45 48 62

concurso: 5402

00.002
85.265
38.749
25.075
31.911

JUNHO

DESPORTIVA/ES

concurso: 1835

01 04 06 07 11 13 14 15 
16 18 20 21 22 23 24

concurso: 1983

04 05 10 12 17 18 19 
24 30 34 41 61 66 70 

71 73 74 81 95 98

01 07 14 15 41 48

Sexta

14 19 28 30 44 64 76

Sexta

Cheia
16/07 - 18h39

Viver com ternura e cuidado!

“Esse cenário que 
estamos apresen-
tando aos servido-
res é baseado na 

economia de momento. Se a 
economia vier a ter estímulo 

de até 3% de crescimento isso 
pode ser reajustado dentro da 
realidade da saúde financeira 
do Estado. Não vamos deixar 
em nenhum momento a saúde 

financeira, maior ativo do 
Paraná, de lado”.

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

Chuva

Nós sabemos que nem sempre a terra, a vida e o ser humano 
são cuidados. Nem todos têm amor no coração. Nem sempre as 
nossas relações são de cooperação. A competição, a ganância, o 
egoísmo estão muito presente nas ações humanas.

A ternura e o cuidado nesse tempo da história se revelam como 
duas atitudes fundamentais, verdadeiros modos de ser. São atitu-
des de suma importância, porque estamos numa fase em que a 
vida sofre ameaças e que a terra, o ser humano, as crianças, os 
pobres precisam de mais cuidado. 

Um autor chamado Teihard de Chardin sugere uma noosfera. 
O que signifi ca? Noosfera signifi caria uma nova atitude dos seres 
humanos, caracterizada pelo espírito de comunhão e de amoriza-
ção entre os humanos e deles para com a terra. Noosfera signifi ca 
um tempo novo de mais amor, de mais comunhão, de mais cuidado 
entre nós e dos seres humanos para com a terra e com toda vida. 
Trata-se de um processo em curso, mas que precisa ser fomentado.

A vida é frágil e vulnerável. A atitude adequada para a vida é o 
cuidado, o respeito, a veneração, a ternura. Essas atitudes brotam 
da experiência do sagrado e da descoberta do mistério do universo. 
A mesma reverência que temos com Deus, podemos ter com a 
vida. O sagrado em nós vai despertando atitudes de cuidado, de 
respeito e amor. Atitudes agressivas, de morte e de competição não 
rimam com sagrado, com mistério, com Deus. A pessoa pode dizer 
que tem fé, que ama a Deus, mas se ela manifesta agressividade, 
intolerância, desrespeito, então há contradição. Se Deus é reve-
renciado, se Ele está de fato acima de todos, o amor, a acolhida, 
a construção do bem é o que motiva a todos.

É fundamental em nosso tempo a centralidade desse senti-
mento de amor para com tudo. Recuperar a lógica do coração e 
reinventar-se no amor. Não simplesmente permanecer na lógica 
fria, que busca fazer, acumular, competir, estragando a vida, o outro, 
o universo. A ternura e o cuidado podem estar mais presentes no 
que pensamos, dizemos e fazemos. 

Rodrigo Félix Leal/ANPr

ChuvaChuvaSol
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Impacto financeiro
O reajuste provoca o seguinte aumento anual sobre 
a folha de pagamento do Estado: ela passa de R$ 
10.245.386,70 (valor de dezembro de 2018) para R$ 
10.518.546,60 (janeiro de 2019). Esse impacto pode 
ser facilmente observado também se nos debruçarmos 
sobre os dados mensais da folha de pagamento do 
Paraná: era R$ 788.106,67 (dezembro de 2018) e seria 
de R$ 809.118,97 no mês seguinte (janeiro de 2019).

Salário congelado
O projeto de lei que 

limita e congela a remu-
neração mensal do Gover-
nador do Estado em R$ 
33.763,00 até dezembro 
de 2022, recebeu parecer 
favorável na terça-feira 
(2) durante a reunião 
da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) 
da Alep. A proposição é 
assinada pelos nove par-
lamentares que integram 
a Mesa Diretora da Casa, 
presidida pelo deputado 
Ademar Traiano (PSDB), 
que tem como primeiro-
-secretário o deputado 
Romanelli (PSB) e segun-
do-secretário o deputado 
Gilson de Souza (PSC).

A matéria foi relatada 
pelo deputado Hussein 
Bakri (PSD), líder do 
Governo, que opinou 
pela aprovação do pro-
jeto, recebendo apoio 
unânime dos demais 
deputados da Comissão.

Na justificativa da 
proposta os autores lem-
bram que no final do 
ano passado o Senado 
Federal aprovou um rea-
juste 16,38% para os 
vencimentos dos minis-
tros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), o qual 
passou a ser na ordem 
de R$ 39.293,32, com 
efeito direto sobre a 
remuneração do Gover-
nador paranaense.

Isto porque os salá-
rios dos ministros do 
STF ser vem de teto 
salarial do funciona-
lismo público no país e 
também são parâmetros 

para definição dos salá-
rios do Governador, Vice 
e Secretários. Obser-
vam que a iniciativa da 
Mesa Diretora da Alep 
representa significa-
tiva economia para os 
cofres públicos já que o 
congelamento do salá-
rio do Chefe do Poder 
Executivo deverá vigorar 
por um prazo de cerca 
de quatro anos, e tem 
repercussão direta sobre 
o teto definido para a 
remuneração de auto-
ridades, funcionários e 
servidores aposentados 
de todo o estado.

ESTUDO
No Paraná, o ven-

cimento recebido pelo 
Governador é definido 
por Lei estadual que 
estabelece que deve ser 
igual ao subsídio mensal 
percebido pelo ministro 
presidente do STF. Essa 
lei também fixa a remu-
neração do Vice-Governa-
dor em 95% do salário do 
Governador; e fixa a remu-
neração dos Secretários 
de Estado em 70% dos 
vencimentos do Governa-
dor. Um estudo realizado 
pelo Depar tamento de 
Recursos Humanos da 
Secretaria de Estado 
da Administração e da 
Previdência (SEAP), ane-
xado ao projeto, revela 
que a aplicação do novo 
teto const i tuc ional , 
aprovado pelo Senado 
Federal no final do ano 
passado, representa 
importante impacto aos 
cofres públicos.

Economia no PR
Na justificativa da 
proposição, que 
está tramitando no 
Legislativo e deve 
ser apreciada ainda 
por outras Comissões 
antes de ser votada em 
Plenário, os deputados 
destacam que “a 
aprovação deste projeto 
importará numa grande 
economia para o Estado 
do Paraná, conforme 
se verifica por meio do 
estudo da SEAP”.

Obra públicas incompletas
A proibição da entrega de obras públicas incompletas 
também está sendo analisada na Alep, através de 
uma proposição dos deputados Marcio Pacheco (PDT) 
e Evandro Araújo (PSC). A intenção é impedir que 
administradores públicos inaugurem ou entreguem 
obras incompletas ou que, embora concluídas, não 
estejam em condições de cumprir aos fins a que 
se destina. A matéria recebeu parecer favorável do 
relator deputado Homero Marchese (PROS) na terça-
feira. Porém, teve sua votação adiada após pedido de 
vistas do deputado Tiago Amaral (PSB).

Vetos
Dois vetos apostos pelo Governo a projetos de autoria 
de deputados foram apreciados na reunião da terça-
feira. Um deles, de autoria de Paulo Litro (PSDB), 
dispõe sobre a presença de farmacêutico responsável 
técnico nos quadros das empresas transportadoras de 
medicamentos. O segundo de Gilberto Ribeiro (PP), 
dispõe sobre normas de segurança e proteção contra o 
ataque de animais domésticos e de guarda no Paraná.
A CCJ se reuniu novamente ontem (3), quando foi dada 
continuidade à discussão de proposições que aguardam 
a avaliação da constitucionalidade e legalidade.

Psicologia
Durante a reunião 
na terça-feira, os 
deputados da CCJ 
também debateram 
proposição assinada 
por Emerson Bacil 
(PSL), que estabelece 
o acompanhamento 
psicológico escolar 
na rede pública de 
ensino fundamental e 
médio no âmbito do 
estado do Paraná. A 
matéria recebeu 6 votos 
favoráveis e 4 contrários.
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Arsenal de armas

O presidente Jair Bolsonaro e o 
ministro Sérgio Moro (Justiça e 
Segurança Pública) autorizaram a 
entrega de um arsenal de segurança 
para as polícias estaduais. São 42 mil 
itens entre armamentos, munições, 
viaturas, equipamentos e coletes 
balísticos, avaliados de R$ 43 milhões, 
doados pela Força Nacional da 
Segurança Pública.

Candidatos
Pelo menos 13 deputados estão 
dispostos a encarar as urnas no ano 
que vem nas eleições municipais. Dos 
federais, Aliel Machado (PSB) em Ponta 
Grossa, Boca Aberta (Pros) e Filipe Barros 
(PSL) em Londrina, Ênio Verri (PT) em 
Maringá, Paulo Martins (PSC), Gustavo 
Fruet (PDT) e Luizão Goulart (PRB) 
em Curitiba. Dos estaduais, Homero 
Marchese (Pros) e Delegado Jacovós (PR) 
em Maringá, Delegado Francischini (PSL) 
e Goura (PDT) em Curitiba, Tiago Amaral 
(PSB) em Londrina, Luiz Fernando Guerra 
(PSL) em Pato Branco e Mabel Canto 
(PSC) em Ponta Grossa. 

Santas Casas
A Caixa Econômica disponibilizou R$ 
3,5 bilhões para as Santas Casas e 
hospitais filantrópicos. Os créditos 
poderão ser usados na qualificação 
dos atendimentos e restruturação de 
dívidas bancárias. Os recursos, do FGTS,  
podem ser operados ainda pelo Banco 
do Brasil e BNDES. Os financiamentos 
terão juros de até 11,66% ao ano. As 
operações prazo de até cinco anos para 

pagamento. No caso da restruturação 
de dívidas bancárias, o prazo de 
quitação será de 10 anos.

Prejuízos
Se não forem incluídos na reforma 
da Previdência, estados e municípios 
brasileiros devem perder R$ 520 bilhões 
em dez anos - R$ 350 bilhões nas 
economias estaduais e R$ 170 bilhões 
nas municipais. A expectativa de líderes 
no Congresso Nacional é que inclusão 
pode ser feita em plenário. 

Pantomina
O deputado Boca Aberta (Pros-PR) 
deixou o ministro Sérgio Moro (Justiça 
e Segurança Pública) na sessão da CCJ 
na Câmara dos Deputados ao entregar 
um troféu da Champions League. “O 
senhor merece o troféu em nome 
do povo brasileiro, que não aguenta 
mais esta cambada de político safado, 
ordinário”, disse Boca Aberta.
 

LDO
A Assembleia Legislativa começou 
a votar a LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) que norteia a confecção 
do orçamento de 2020. A Comissão 
de Orçamento aprovou o substitutivo-
geral do deputado Tiago Amaral (PSB) 
que prevê ao Estado receitas de R$ 
57,6 bilhões para o ano que vem. Os 
deputados apresentaram 85 emendas e 
60 delas foram acatadas pelo relatório.

Salário congelado
O projeto de lei que limita e congela a 
remuneração mensal do governador em 
R$ 33.763,00 até o mês de dezembro de 
2022, recebeu parecer favorável da CCJ 
da Assembleia Legislativa. A proposta é 
assinada pelos nove deputados da Mesa 
Diretora do legislativo, presidido pelo 
deputado Ademar Traiano (PSDB), que 
tem como primeiro-secretário o deputado 
Romanelli (PSB) e segundo-secretário o 
deputado Gilson de Souza (PSC).

R$ 500 milhões
Mesmo com a reestruturação de gastos 
e custos, a Itaipu Binacional manteve 
os investimentos no Oeste do Paraná. 
São 180 projetos e mais de R$ 500 
milhões de investimentos, o equivalente 
aos royalties pagos anualmente aos 
municípios lindeiros. “Isso demonstra 
que não estamos economizamos 
investimentos, e sim melhorando a 
qualidade dos nossos gastos”, disse o 
general Joaquim Silva e Luna, presidente 
da binacional. Ele citou ainda “uma 
série de obras, iniciativas e projetos 
estruturantes que têm relevância para a 
região do entorno da usina”.

Visita
O deputado Paulo Litro, presidente 
do PSDB-PR, e o vice-prefeito de 
Curitiba, Eduardo Pimentel (PSDB), 
se encontraram em Brasília com 
os senadores Alvaro Dias (Pode), 
Oriovisto Guimarães (Pode) e Flávio 
Arns (Rede). A conversa girou sobre 
as propostas e projetos para o Paraná, 
mas a política e as eleições municipais 
de 2020 também estiveram na pauta. 
 

Prêmio Ocepar
As inscrições ao 13º Prêmio Ocepar 
de Jornalismo foram prorrogadas até 
31 de julho. O período de veiculação 
das matérias também foi estendido 
entre 1º de julho de 2018 a 31 de 
julho de 2019. Os materiais devem 
fazer referência ao cooperativismo 
paranaense nas áreas da agropecuária, 
crédito, saúde, transporte, turismo, 
habitação, educação, infraestrutura, 
consumo e trabalho. O tema deste 
prêmio é: “No campo ou na cidade 
somos o cooperativismo no Paraná”. 
A premiação será entregue no mês de 
setembro em Curitiba.   

Cidadão de Cambará
O deputado Romanelli (PSB), 1º 
secretário da Assembleia Legislativa, 
recebe nesta quinta-feira (4), o título 
de Cidadão Honorário de Cambará. 
“Tenho uma ligação fraternal com 
Cambará. Convivi com o ex-prefeito 
e deputado Mamede durante quase 
30 anos. Se hoje sou o deputado 
do Norte Pioneiro, foi graças à 
generosidade dele, que me abriu as 
portas do município e da região, lá no 
final dos ano 80”, afirmou.
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Corrida do gás 
Com essa descoberta de reserva 
gigante de gás natural na camada 
do pré-sal na bacia do Sergipe, 
o Estado ganhou a atenção do 
Brasil e do mundo. O gás é tão 
valioso quanto o petróleo. E não 
por acaso, lembram empresários, 
dois dos homens mais ricos dos 
Estados Unidos são os irmãos 
Koch, que operam no setor. O 
governo quer tomar protagonismo 
no chamamento de investimentos 
(industrial, hoteleiro, comércio) 
com empresários. O ministro 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, desembarca 
hoje em Aracaju, a convite do 
deputado federal Laércio Oliveira 
(Progressistas), para o “Simpósio 
de Oportunidades - Novo Cenário 
da Cadeia do Gás Natural 
em Sergipe”. 

Sinais
O Palácio jogou Sérgio Moro no 
Coliseu da Câmara, onde a base 
é fraca. Quarenta deputados 
da oposição apareceram para 
massacrar o ministro, contra 
15 aliados.

Fuga da ordem
Os militares têm um novo 
problema interno. É alto o número 
de deserções nas Forças Armadas, 
constatou o Superior Tribunal 
Militar (STM) nos últimos anos.

Tráfico militar
O STM explica que as 271 
condenações de militares das três 
Forças, de 2014 a 2017, divulgados 
pela Coluna, foram por tráfico e 
também posse de entorpecentes.

Chico no Museu
O Museu Nacional ganhou apoio 
respeitável. Chico Buarque e 
outros mangueirenses aderiram 
à campanha para ajudar a 
instituição. De 10 a 12, a Mangueira 
promoverá oficina de percussão 
em benefício da recuperação do 
acervo prejudicado pelo incêndio 
do ano passado. Soa música para 
os ouvidos da direção do Museu, 
que recusou empréstimo de acervos 
milenares de Herculano e Pompéia, 
da Itália, como publicamos.

É que...
... a direção do Museu alega 
que precisa de doação, não de 
empréstimo. Uma delegação de 
italianos voltou cabisbaixa para a 
Europa. Mas nada foi firmado de 
concreto ainda.  

Cidade violenta
O conhecido epidemiologista Roberto 
Medronho, que mora no Rio, foi 
assaltado numa estação de metrô. 
Empurraram-no e levaram sua 
carteira em plena luz do dia. Em Paris. 

C’est la vie
Medronho está de férias com a 
família na Europa e ficou pasmo 
com o episódio na estação Châtelet. 
“Aos 60 anos, frequentador de 
rodas de samba no subúrbio, nunca 
fui assaltado no Rio. Deve ser 
duro viver em um lugar inseguro”, 
reclama o doutor. 

Agenda...
Fragilizado após a divulgação 
de supostas mensagens com 
procuradores da Lava Jato de 
quando juiz federal, Sérgio Moro 

tenta manter a normalidade à 
frente do cargo e intensificou 
a agenda positiva. Reforçou 
encontros e anúncios de medidas 
com outros colegas de governo 
para evitar o isolamento.

... positiva 
Moro assinou, recentemente, com 
Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, 
portaria interministerial que cria 
o Serviço Nacional de Notificação 
de Recall de Veículos. Semana 
passada, foi a São Paulo e posou 
sorridente ao lado do governador 
de São Paulo, João Dória (PSDB), 
ao receber a Grão-Cruz da Ordem 
do Ipiranga.

Emprego$
A aprovação da MP da Liberdade 
Econômica (881/2019) vai 
promover a retomada da geração 
de empregos no País. A projeção 
é do relator da medida, Jerônimo 
Goergen (Progressistas-RS). Ele 
menciona estudo técnico do 
Governo que aponta o impacto 
potencial sobre o PIB per capita 
e o emprego - ganho, no longo 
prazo, de 7% no PIB e de 4% na 
população ocupada. 

É o Bicho
Originalmente brasileiro, o Jogo do 
Bicho completou 127 anos ontem. 
Tem em cada canto do Brasil, o 
povo gosta, movimenta milhões de 
reais. Só falta ser legalizado.
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Ratinho anuncia 5,09%
e novas contratações

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior anunciou na manhã 
dessa quarta-feira (3) reajuste de 
5,09% ao funcionalismo público 
estadual. A medida será oficiali-
zada por um projeto de lei encami-
nhado à Assembleia Legislativa do 
Paraná, que deve ser apreciado em 
regime de urgência.

Ratinho Junior vinha afirmando 
da dificuldade em pagar integral-
mente a data-base aos servidores 
neste ano em razão do momento 
econômico brasileiro e da queda 
na arrecadação. Ele destaca, con-
tudo, que o Estado vive uma fase 
diferenciada de vários outros que 
parcelam salários ou ainda nem 
pagaram o 13º de 2018.

Após vários estudos, técnicos 
do governo conseguiram alcançar o 
índice anunciado. Segundo Ratinho 
Junior, essa foi a forma para prote-
ger as contas públicas e não ultra-
passar os limites impostos pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal para o 
gasto com pessoal.Em declaração 
à imprensa, o governador afirmou 
que o governo chegou ao “limite do 
possível” e reforçou que a proposta 
atende a um compromisso de 
gestão de programar a reposição 
salarial do funcionalismo e manter 
o diálogo com as classes. “Esse 
cenário que estamos apresentando 
é baseado no momento da econo-
mia”, afirmou Ratinho Junior. “Não 
vamos deixar em nenhum momento 
a saúde financeira, maior ativo do 
Paraná, de lado. Queremos ame-
nizar a demanda dos servidores e 
estancar esse déficit que eles têm 
de governos passados”.

ETAPAS
A proposta prevê o pagamento 

em quatro etapas até 2022, sendo 
0,5% a partir de outubro deste ano; 
1,5% a partir de janeiro de 2020; 
1,5% a partir de janeiro de 2021 e 
1,5% a partir de janeiro de 2022. 

Essas duas últimas parcelas fica-
rão condicionadas ao crescimento 
mínimo de 6,5% e 7%, respectiva-
mente, da receita corrente líquida 
em relação ao ano anterior.

O impacto financeiro do reajuste 
será de R$ 2,1 bilhões aos cofres 
públicos até 2022. 

Somada a outras medidas anun-
ciadas por Ratinho Junior, como a 
contratação de 6 mil novos servi-
dores e manutenção do pagamento 
de promoções e progressões, o 
governo do Estado prevê que o 
aumento dos gastos com a folha 
poderá alcançar R$ 4 bilhões.

Benefícios serão mantidos
Em pronunciamento no Palácio Iguaçu, o governador Ratinho Junior 

destacou a manutenção do pagamento das promoções e das progres-
sões até 2022. A folha de pagamento do Estado já acumula crescimento 

vegetativo de 2,3% ao ano por conta desse programa, com expectativa de 
alcançar R$ 1,3 bilhão no período.

Ratinho Junior também estabeleceu aumentos nos valores do auxí-
lio-alimentação e do vale-transporte e o pagamento do piso regional aos 

servidores que recebem menos. Essas concessões terão impacto esti-
mado de R$ 23,8 milhões apenas em 2019.

Anunciou que o Estado prepara novos concursos públicos para contratar 
servidores para diversas áreas da administração estadual. A proposta prevê 

a contratação de 2.560 policiais militares, 400 policiais civis (incluindo 50 
delegados, 50 papiloscopistas e investigadores), 96 peritos e médicos para 
a Polícia Científica, 1.269 agentes de cadeia para o sistema prisional, 400 

profissionais para Secretaria da Saúde, 80 para a Adapar (Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná) e 988 professores.

Servidores 
rejeitam proposta
Servidores rejeitaram a proposta 
do governador Ratinho Junior 
apresentada pela imprensa para 
o fim da paralisação do funcio-
nalismo. Na segunda semana de 
greve, o movimento tem como 
pauta principal o pagamento de 
17% da data-base.
Em nota, a APP-Sindicato clas-
sificou a proposta como “uma 
afronta às categorias”. “Como 
dizer a uma merendeira de 
escola, cujo salário é de pouco 
mais de mil reais, que seu 
salário será reajustado em cinco 
reais a partir de outubro?”.
Os policiais civis e militares também 
não gostaram da proposta, mas 
decidiram ainda não aderir à greve 
deflagrada no dia 24 de junho.
Já o Fórum das Entidades Sindi-
cais disse que aguarda a formali-
zação da proposta, mas que, pelos 
números apresentados por meio 
da imprensa, não será aceita.
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Acordo UE-Mercosul: ministra 
não vê entraves às exportações

Eventuais questionamentos 
de autoridades e produtores da 
União Europeia sobre práticas 
e políticas ambientais brasilei-
ras não devem ser empecilho às 
expor tações agropecuárias para 
o bloco. A avaliação foi feita pela 
ministra da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, Tereza Cristina, 
em entrevista à imprensa conce-
dida ontem (3), em Brasília.

Tereza Cristina lembrou que já 
há exigências sanitárias na relação 
entre os países e que o acordo não 
traz mais riscos neste sentido.

“Acho que não muda nada para 
nós porque onde a produção está 
ela tem que estar legalizada. O 
Brasil tem leis ambientais, como o 

Código Florestal, e temos que exi-
gir o cumprimento da lei”, declarou. 
Além disso, ela ressaltou que o país 
não perde os direitos aos mecanis-
mos no âmbito da OMC (Organiza-
ção Mundial do Comércio) caso seja 
objeto de alguma restrição.

A ministra acrescentou que o 
País está no Acordo de Paris, que 
prevê a redução de emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) por 
mais de 190 países, e que este 
não deve ser um obstáculo ao 
acordo. “A agricultura brasileira 
sabe que pode cumprir as metas.”

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
O acordo incluiu um mecanismo 

denominado “princípio da precau-
ção”. O dispositivo prevê que um 

país importador possa impor uma 
restrição a um produto por suposto 
risco à saúde, cabendo ao expor-
tador a comprovação de que esse 
perigo não existe. Mas, de acordo 
com o secretário de Comércio e Rela-
ções Internacionais do Ministério da 
Agricultura, Orlando Ribeiro, a reda-
ção final foi definida de tal forma a 
mitigar a possibilidade de aplicação.

Além disso, pelo texto, um even-
tual país impor tador europeu só 
pode evocar o princípio da precau-
ção por um dano cometido em seu 
território, e não restringir o comércio 
por algo que ocorre no Brasil. “Nós 
colocamos várias garantias para que 
isso não fosse usado politicamente”, 
completou Tereza Cristina.

Governo doa 42 mil itens para segurança de estados
O Ministério da Justiça e Segu-

rança Pública oficializou ontem (3), 
em Brasília, a doação de 42 mil 
itens de segurança para todos os 
26 governos estaduais e o Distrito 
Federal. Os bens, que fazem parte 
do acervo da Força Nacional de 
Segurança Pública, estão avaliados 
em R$ 43 milhões e incluem arma-
mentos, munições, viaturas, equipa-
mentos de proteção individual (EPI), 
equipamentos de proteção coletiva 
e coletes balísticos.

A cerimônia de doação, que ocorreu 

na Praça dos Três Poderes, contou com 
a presença do vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, e do ministro 
da Justiça, Sergio Moro. Integrantes 
da Força Nacional realizaram um des-
file militar para exibir parte dos equi-
pamentos doados. De acordo com 
o secretário nacional de Segurança 
Pública, Guilherme Teóphilo, os itens 
estavam guardados em depósitos da 
Força Nacional em diversas partes 
do País, muitos deles ociosos e pró-
ximos do prazo de validade.   

Em rápido pronunciamento, 

Sergio Moro ressaltou que a inicia-
tiva visa reforçar a parceria federativa 
entre União, estados e municípios, 
nas ações de segurança pública. Ele 
também ressaltou a queda nos índi-
ces de criminalidade registrada nos 
primeiros meses do ano. Segundo 
o próprio Ministério da Justiça, a 
taxa de homicídios recuou 23% no 
primeiro bimestre. “Essa redução é 
alvissareira, embora, devemos res-
salvar que, mesmo com essa redu-
ção, os números ainda existentes 
são muito ruins”, disse.  
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Umuarama em workshop
sobre cooperação pedagógica

O Núcleo de Cooperação Pedagó-
gica com os Municípios, da Secre-
taria de Estado da Educação, reali-
zará um workshop em Curitiba, para 
coletar subsídios ao planejamento 
do regime de colaboração entre o 
Estado e os municípios paranaenses 
no setor educacional. Ao todo, são 
aguardados cerca de 30 participan-
tes, entre equipe interna da secre-
taria, direção da Undime/PR (União 
Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação), representante da 
AMP (Associação dos Municípios do 
Paraná, representantes dos Núcleos 
Regionais de Educação (NRE) e 
secretários municipais de Educação.

Entre os 399 municípios do 
Estado, 10 secretários de Educa-
ção foram convidados para partici-
parem da construção da proposta 
de cooperação pedagógica, entre 
os quais a secretária municipal 
Mauriza Gonçalves de Lima Mene-
gasso, da Prefeitura de Umuarama. 
Serão dois dias de planejamento 
– 04/07, das 8h30 às 17h30, 
e 05/07, das 8h30 às 12h –, 
no Chapéu Pensador (Rua Lúcio 
Rasera, 707 – Bigorrilho, Curitiba).

Além da equipe técnica da 

A Escola Municipal Jardim Biri-
gui convida a comunidade para 
o Festival Cultural Dançando o 
Brasil, que será realizado na 
quar ta-feira (10), a par tir das 
19h30. De acordo com a direção 
do estabelecimento, o objetivo é 
promover a socialização entre as 
famílias dos alunos, a comuni-
dade e a equipe da escola, que 
fica na Avenida Rio Grande do 

Festa cultural no Jardim Birigui

Apresentar os trabalhos
Para Mauriza Lima, é muito importante a presença de Umuarama nessas 

discussões. “É uma oportunidade de mostrar o trabalho que temos realizado na 
Educação municipal e conhecer novos projetos e experiências de sucesso, além 

de definir como a Seed e o governo do Estado podem contribuir para o desenvol-
vimento educacional nos municípios. Através das parcerias podemos acelerar os 
avanços e ampliar os investimentos para estimular o setor e, desta forma, dar a 

melhor educação para as nossas crianças”, comentou.
A rede municipal de ensino conta com 42 estabelecimentos em Umuarama 

e cerca de 9 mil alunos matriculados na Educação Infantil e nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental.

Sul, 2063, no Jardim Birigui.
As turmas do Maternal I e II, 

Jardim e Educação Infantil 4 e 5 
farão apresentações ar tísticas 
preparadas com muito carinho e 
criatividade. “Teremos dança gaú-
cha, baião, frevo, catira, carimbó, 
dança da Amazônia, samba, funk e 
sertanejo para a diversão de todos. 
As crianças ensaiaram bastante 
e estão muito animadas para as 

danças. Vale a pena prestigiar”, 
convida a diretora Márcia de Sá.

Os visitantes também terão uma 
diversificada praça de alimentação, 
com cachorro-quente, espetinhos, 
lanches assados, bolos, doces, 
amendoim torrado, pipoca, quen-
tão, chá de amendoim e ainda brin-
cadeiras de cama elástica e pesca-
ria. A arrecadação será revertida 
em melhorias para a escola.

Seed, estarão presentes os secre-
tários de Educação Rosa Rodrigues 
de Carvalho (Ubiratã), Eliane Felício 
de Souza Tonin (Faxinal), Márcia 
Aparecida Baldini (Cascavel), Mara 
Elizete Martins (Santa Mariana), 
Mayra Ilda Moraes (Uraí), Márcia 
Mendes Luciano (Manoel Ribas), 
Rose Maria Sirço (Ivaiporã), Mau-
riza Lima Menegasso (Umuarama) 
e Vandecy Silva Dutra (Paranaguá).

“O workshop vai coletar sub-
sídios para o planejamento do 
regime de colaboração entre o 
Estado, por meio da Seed, e os 
municípios, em parceria com o Ins-
tituto Natura, a Fundação Lemann 
e a Associação Bem Comum”, 
informa a coordenadora do Núcleo 

de Cooperação Pedagógica, Eliane 
Bernardi Benatto.

MAURIZA Lima foi uma das 10 secretárias de Edu-
cação convidadas para participar da construção da 
proposta de cooperação pedagógica

DIVULGAÇÃO
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Boletim aponta epidemia
de dengue em Umuarama

O novo boletim semanal da 
dengue, divulgado na terça-feira 
(2) pela Secretaria de Saúde do 
Paraná (Sesa) apontou 81 muni-
cípios em epidemia, com novas 
cidades entrando para a lista, entre 
elas Umuarama. O município é con-
siderado em epidemia quando a 
incidência proporcional é de 300 
casos para cada 100 mil habi-
tantes. Outras cidades também 

registraram novos casos e estão 
consideradas em epidemia, a maio-
ria no Noroeste do estado, são 
elas: Campo Mourão, Terra Boa, 
Brasilândia do Sul, Ivaté, Perobal, 
Umuarama, Jussara, Paranavaí, 
Doutor Camargo e Ivatuba.

MORTE
O estado também registrou 

mais uma mor te, desta vez de 
uma criança de 10 anos vítima da 

dengue. O caso é de Nova Fátima, 
na região de Cornélio Procópio. No 
total, são 21 óbitos confirmados 
por dengue no Paraná, de agosto 
do ano passado até agora. Na 
semana anterior, eram 20 mortes.

De acordo com o novo balanço, 
há 1.374 novos casos confirma-
dos da doença no Estado – o 
Paraná soma 17.776 casos de 
dengue notificados.

Prevenção deve continuar no inverno
“Os casos confirmados de dengue podem sofrer redução no inverno, isso é o 

esperado. Mas trata-se de um período muito curto, de no máximo três meses, e 
como já reafirmamos, não podemos nos descuidar, pois o Aedes é resistente. É 

preciso eliminar os criadouros e está é uma tarefa diária”, afirma Ivana Belmonte.
A circulação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença, diminui com 

as temperaturas mais baixas, mas os ovos podem permanecer intactos por meses 
se os criadouros não forem eliminados. Estes ovos vão eclodir quando a estação 

mais quente chegar, dando origem a um novo ciclo do mosquito.
Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental da secretaria estadual da 

Saúde, Ivana Belmonte, a prevenção é a forma mais eficaz de se combater o mos-
quito. “É uma tarefa que depende muito da contribuição da população, pois mais 
de 60% dos criadouros estão nos quintais e dentro das residências, em recipientes 

que acumulam água parada”.

Golpe
Vendedores utilizam nome da Uopeccan 
para vender material gospel.
A Uopeccan informa que não possuí 
vínculo com produtoras e editoras e, 
denúncias informais feitas por moradores 
de Cascavel e de Umuarama, apontam 
que golpistas estariam usando o nome da 
instituição para vender o material.
Contribuintes entraram em contato dizendo 
que receberam a visita de produtoras e 
editoras gospel oferecendo material e 
alegando que todo o recurso arrecadado com 
a venda seria destinado a Uopeccan.
A instituição reforça que não existe parceria e 
que, em caso de dúvidas a comunidade pode 
ligar para (45) 2101-7022 em Cascavel e (44) 
2031-0743 em Umuarama.

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,13 2,22 4,66
IGP-M (FGV) 0,45 0,80 4,38 6,51
IGP-DI (FGV) 0,40 - 3,75 6,93

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 4ª parcela
vence em 31/07, com juros Selic de 2,01%.

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

3/6 a 3/7 0,5000 0,3715 0,0000
4/6 a 4/7 0,5000 0,3715 0,0000
5/6 a 5/7 0,5000 0,3715 0,0000
6/6 a 6/7 0,5000 0,3715 0,0000
7/6 a 7/7 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

Salários até 1.751,81 8%
1.751,82 até 2.919,72 9%
2.919,73 até 5.839,45 11%

SOJA jul/19 885,25 9,00 0,7%
FARELO jul/19 306,00 2,50 -4,5%
MILHO jul/19 433,00 19,50 2,1%
TRIGO jul/19 518,00 14,50 -0,3%

Ações % R$
Petrobras PN +1,16% 27,13 
ItauUnibanco PN +1,72% 36,57 
Brasil ON +2,09% 54,30 
Gol PN +9,59% 35,44 
Viavarejo ON +8,81% 5,93 
Cielo ON +5,34% 6,90 

IBOVESPA: +1,43% 102.043 pontos

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

SOJA 69,05 -0,5% -3,5% 68,00
MILHO 29,06 0,3% -0,2% 28,50
TRIGO 46,47 0,0% 1,0% 46,50
BOI GORDO 150,25 0,1% -0,1% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 107,85
Libra est. 0,7956
Euro 0,8868
Peso arg. 42,18

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,8% 3,8250 3,8260 -0,4%

PTAX  (BC) -0,2% 3,8469 3,8475 +0,4%

PARALELO -0,7% 3,7800 4,0500 -0,5%

TURISMO -0,7% 3,7800 4,0300 -0,5%

EURO -0,4% 4,3366 4,3388 -0,5%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 1.535,06 1.536,93 0,12 1,56 4,79
Oeste 1.536,83 - 0,21 1,12 3,99

DÓLAR 03/07

Iene R$ 0,0357
Libra est. R$ 4,84
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.606,43 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 03/07 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 6,5%  | TJLP: 6,26%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 03/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 74,00 -3,9% -3,3%
SOJA Paranaguá 81,00 -2,4% -2,4%
MILHO Cascavel 32,00 -7,2% -3,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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PM prende traficante
em Cidade Gaúcha

Um homem de 22 anos foi 
preso em flagrante com dinheiro, 
cocaína e crack no Município de 
Cidade Gaúcha (70 quilômetros 
de Umuarama). A apreensão ape-
nas aconteceu depois que os poli-
ciais verificaram uma denúncia 
anônima e descobriram um ponto 
de tráfico de drogas.  

O denunciante relatou que 
dois homens suspeitos estariam 
praticando o tráfico de entorpe-
centes no bairro Palmital. Uma 
equipe policial integrantes do 7º 
batalhão foi até o local citado e 
fez um monitoramento, até que 
encontrou um dos suspeitos.

O rapaz, de 22 anos de idade, 
foi abordado e revistado e, no 
endereço em que ele se encon-
trava, foram localizadas diversas 
embalagens geralmente utilizadas 
para embalar drogas.

Dentro da casa também foi 
localizada a quantia de R$2.592, 
além de duas balanças de 

A Polícia Militar de Apucarana recuperou na terça-feira (2) à 
tarde, um carregamento de mercadorias furtada. Grande quanti-
dade seria peças de roupas (confecções) que haviam sido levadas 
em um município da região Noroeste. De acordo com os PMs, 
uma pessoa foi presa, mas sua identidade não foi divulgada.
O furto foi registrado durante a madrugada, em uma lavanderia 
industrial no município de Tapejara (52 quilômetros de Umua-
rama e a quase 180 quilômetros de Apucarana). Os Policiais 
Militares que integram o 10º Batalhão da PM, localizaram 
dois veículos que também haviam sido levados pelos ladrões. 
Um caminhão foi encontrado em estado de abandono na 
região do Contorno Norte e um Fiat Fiorino estava 
escondido na garagem de uma casa no residencial 
Cidade Educação, o morador foi detido.
A carga, uma grande quantidade de roupas, foi localizada numa 
chácara na região do Parque Industrial Norte.

precisão, 31 invólucros cheios 
de cocaína e 12 pedras de crack 
que somaram a quantia de 367 
gramas do entorpecente. Também 
foi apreendida uma motocicleta.

O homem foi preso em flagrante 
por tráfico de entorpecentes e con-
duzido, juntamente com as drogas 
apreendidas à 19ª Delegacia de 
Polícia Civil de Cidade Gaúcha.

DROGAS apreendidas em ação que resultou na prisão de um homem de 22 anos

DIVULGAÇÃO

TN ONLINE
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DIVULGAÇÃO

Polícia Civil apreende
contrabando em Iporã

Denúncias anônimas levaram 
investigadores de polícia de 
Iporã a encontrar produtos con-
trabandeados do Paraguai. A 
apreensão aconteceu ao final 
da tarde da terça-feira (2).

Segundo os policiais, o denun-
ciante relatava sobre um descarre-
gamento de mercadorias oriundas 
do pais vizinho. Ele também infor-
mou o endereço onde acontecia o 
fato, em uma propriedade rural.

Imediatamente os policiais civis 
foram ao local citado e localizaram 
uma grande quantidade de produ-
tos oriundos de descaminho.

Nos levantamentos foram des-
cobertas 138 caixas de essência 
de Narguile, grande quantia de 
cigarros eletrônicos, materiais 
diversos para tabacaria, vários 
dispositivos de informática, como 
Chromecasts, roteadores e Swit-
chs, per fazendo um total aproxi-
mado de 50 mil reais em merca-
dorias apreendidas.

Os policiais revelaram também 
que, ao chegarem na propriedade 

Refém durante 9 horas

rural, se depararam com o mate-
rial escondido entre uma plan-
tação de eucaliptos. Os proprie-
tários da mercadoria não foram 
localizados e tão pouco identifica-
dos. Todos os produtos apreendi-
dos foram entregues na Delegacia 
da Receita Federal de Guaíra.

Furto no centro
No fim da manhã desta quar-

ta-feira (3), um Gol 1991, cor 
branca, foi fur tado na região 
central de Umuarama. O caso 
aconteceu na rua Perobal, pró-
ximo à avenida Brasil. O pro-
prietário do veículo constatou 
o fur to por volta das 11h50, 
quando acionou a Polícia Mili-
tar para registrar a ocorrência. 
Comerciantes das imediações 
relataram que o proprietário 
havia deixado o veículo esta-
cionado no local para comprar 
um bilhete. Ao voltar, ele per-
cebeu o fur to. O Gol, placas 
BOA-3870, teria ficado menos 
de uma hora parado na vaga. 
A Polícia Militar registrou a 
ocorrência e lançou um aler ta 
de fur to na rede, mas até o 
final da tarde, o carro não 
havia sido localizado.

Recuperação
Uma ação rápida da Polícia 

Militar de Umuarama terminou 
com a recuperação de uma 
moto que havia sido fur tada na 
noite da terça-feira (2) na região 
central. Ninguém foi preso, mas 
os policiais relataram que por 
volta das 22h foram aciona-
dos para atender a uma ocor-
rência de fur to de moto na rua 
Sarandi. Com as características 
da moto, os PMs deram início 
aos patrulhamentos até que 
localizaram a Honda Fan no Jar-
dim Imigrantes.

Um morador de Perobal teve 
a sua caminhonete tomada de 
assalto por criminosos no início da 
manhã da terça-feira (2). A vítima 
permaneceu por 9 horas amarrado 
em meio a um matagal.

Depois de libertada, a vítima pro-
curou a polícia e revelou que, por 
volta das 6h, foi rendido a cerca de 
50 metros da rodovia PR-323, assim 
que saía de casa. Sua residência 
fica situada ás margens da pista.

Ele conduzia a caminhonete 
Ford F-250, de cor cinza, quando foi 
surpreendido por três assaltantes. 
Um deles utilizava uma arma de 
fogo e fazia ameaças constantes.

Os ladrões o obrigaram a entrar 
em um Volkswagen Golf, de cor 
preta, e foi levado até a região de 
Alto Piquiri, onde ficou amarrado 
até às 15h. Após se desvenci-
lhar das amarras, conseguiu uma 
carona e pediu socorro à polícia.

MERCADORIA trazida do Paraguai estava escon-
dida entre eucaliptos em uma propriedade rural
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Afsu passa na prova de fogo
vencendo Cascavel em casa
O Afsu Umuarama Futsal con-

quistou uma importante vitória no 
Campeonato Paranaense Série 
Ouro. Na terça-feira (2), a equipe 
venceu seu velho rival, o Muffato 
Cascavel, por 5 a 2.

Para tanto, o rime contou com 
o apoio da torcida umuaramense, 
que compareceu em peso no Giná-
sio Amário Vieira da Costa pra 
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classificação geral, acumulando 
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A bola vai rolar no próximo dia 
21, pela final do Campeonato 
Interbairros e Distritos de Futebol 
Masculino, categoria sub-13, no 
Estádio Municipal Lúcio Pipino. 
A competição organizada pela 
Secretaria Municipal de Esporte 
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2006 e iniciou com 14 equipes 
de bairros e distritos. A final será 

Final do Inter Bairros
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No último domingo (30), as 
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enquanto o Jardim União bateu 
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sibilitar uma janela para o surgi-
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30 pontos.
Na partida do 1º turno, em que 
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COM a vitória Afsu, subiu para a 6º colocação do Paranaense

JOÁS CAVALCANTE
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Amanda Nunes diz
ser a maior do MMA
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61kg) e peso-pena (até 66kg) 
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alcançou outro patamar quando 
venceu Cris Cyborg, considerada 
até então a maior lutadora da his-
tória do MMA feminino.

A per formance dominante da 
lutadora, nocauteando a favo-
rita no primeiro assalto, fez ela 
mesma declarar ter assumido o 
posto de número 1 da modali-
dade. Mas não pense que ela se 
considera a melhor apenas entre 
as mulheres. De acordo com 
Amanda, seus feitos a colocam no 
topo da lista do esporte mesmo se 
considerarmos os homens.

“Eu sou a melhor de todos os 
tempos no todo (masculino e femi-
nino). Eu vou continuar porque vou 
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cima. Vou continuar fazendo histó-
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PRÓXIMA oponente de Amanda é ex-campeã do UFC e conhecida por acabar com o reinado de Ronda Rousey

FIVB

UFC
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Manuela) está triste e pergunta o motivo. Ela 
responde que é por saudade do pai (mas na 
verdade é de sua mãe). Fortunato chega para 
buscar Safi ra. Um ladrão misterioso rouba 
ovos do galinheiro de Fiorina. Ele joga os ovos 
nas casas do vilarejo. Ao fazer compras, Alícia 
se depara com Flora, que trabalha como caixa 
do supermercado. Flora diz para Alícia que 
um dia voltará para casa, mas pede que, por 
enquanto, ela cuide se seus sobrinhos.

TOPÍSSIMA 
Dagoberto diz que aproveitará a viagem 

dos alunos para arrombar a caixa encontrada 
na república. Gabriela fi ca animada com o 
sucesso de seus brigadeiros. Bruno orienta 
Lara para o depoimento. André comenta com 
Edevaldo que precisam infi ltrar alguém na 
viagem para Teresópolis. Edison avisa à Vera 
que não poderá ir na palestra, mas ela insiste. 
Beatriz pede para Paulo Roberto readmitir e 
Zilá e o ameaça. Vitor é surpreendido por Jan-
dira. Ela avisa que está grávida.

JEZABEL 
Hannibal dá ordem para IB matar Queila. 

Acabe e Dido se encontram no palácio, mas 
Dido resiste com medo de Jezabel. Obadias 
visita Queila em seu aposento. Barzilai fi ca muito 
abalado com a prisão de Queila e Baruch e desa-
bafa com Levi e Eliseu. Na saída de Obadias do 
quarto de Queila, IB se certifi ca de que não há 
ninguém olhando e vai até o quarto de Queila 
com uma adaga. Queila acorda com IB com sua 
adaga em cima dela, que grita por socorro.

 

procura Dandara para pedir desculpas e 
assume que é responsável pelos erros que 
cometeu. João aconselha Diego a não ser tão 
exigente com Larissa. Jofre pergunta a Lidiane 
se ela vai deixar Manu viajar para o exterior 
brigada com o João. João se surpreende ao 
saber que Manu vai fazer uma turnê. Lidiane 
abre o jogo com Manu e confessa que pediu 
para João terminar o namoro com a filha 
quando ele estava preso. Manu fi ca arrasada 
com a revelação da mãe. Mercedes se con-
sulta com Madá e pensa em Lidiane quando 
ouve que está sendo enganada.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Ciumenta, Raquel pergunta a Guilherme, 

por que o menino está as curtindo fotos de 
Brenda nas redes sociais, e os dois discu-
tem. Bento acha que Poliana foi a responsável 
por espalhar seu segredo. Helô conta a Ruth 
que o resultado do teste de DNA já se espa-
lhou pela escola, e confi rma a mentira para 
a amiga. Glória chama Luisa para uma con-
versa e faz uma proposta a ela, Débora escuta 
tudo. Sergio vai até a escola para procurar 
o tabuleiro perdido. Verônica decide gravar 
um vídeo com os cães para a campanha de 
doação do CLP. Gabriela briga com Vini por 
ele ter ajudado Mirela. Glória marca um jantar 
para ofi cializar a reunião de Marcelo e Luisa. 
Durante o recreio, o grêmio anuncia seu novo 
projeto aos alunos.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Raul nota que Isabela (que na verdade é 
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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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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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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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

10 VARIEDADES HOJE NEWS, 04 DE JULHO DE 2019

DI
VU

LG
AÇ

ÃO

MALHAÇÃO 
Guga fi ca magoado com as insinuações 

de Martinha. Jaqueline anuncia a banda ven-
cedora do festival. Karina faz uma proposta 
para Milena e César. Dragão é levado para 
a delegacia. Max tenta se justificar para 
Regina. Madureira pensa em cozinhar para 
Carla. Raíssa pede para integrar a banda de 
Camelo. Carla e Madureira namoram. Marti-
nha faz um comentário maldoso sobre Rita, 
e Guga defende a amiga. Marco vê Carla e 
Madureira juntos e decide atrapalhar o casal. 
Neide ajuda Bill a recuperar a imagem do colé-
gio. Cléber percebe dois homens estranhos e 
se apressa para afastar Anjinha. Guga decide 
revelar seu segredo para Filipe.

ÓRFÃOS DA TERRA
Miguel confessa a Rania sobre suas 

dívidas de jogo, e a mulher passa mal. Latifa 
reclama da ausência de Ali, e Omar se irrita. 
Abner cai da janela do quarto de Latifa. Padre 
Zoran conta para Helena que Missade está 
tentando se entender com Elias. Camila 
revela a Cibele e Benjamin que viu o carro de 
Paul amassado depois do acidente de Elias 
e Helena. Jamil conta para Laila sobre sua 
conversa com Miguel. Rania acusa Jamil de 
tentar dar um golpe em Miguel.

VERÃO 90
Quinzão consola Quinzinho. Vanessa e 

Jerônimo se beijam. Mercedes fi ca preocu-
pada com o sumiço de Quinzinho. Quinzinho 

Em “A dona do pedaço”, Régis mente para Maria da 
Paz e repreende Gladys pela armadilha. Silvia termina 
o namoro com Márcio. Márcio confronta Kim. Gilda fi nge 
passar mal na frente de Amadeu. Camilo desconfi a do 
presente que ganhou de Vivi e questiona Fabiana. Maria 
da Paz obriga Márcio a trabalhar com Kim. Camilo vai ao 
local onde Vivi comprou seu presente. Téo e Jô se beijam. 
Gladys lembra de uma informação sobre Régis e marca 
um novo encontro com Amadeu. Gilda conta sobre sua 
farsa para Silvia. Lyris e Tonho fi cam juntos novamente. 
Agno é assaltado. Fabiana convence Camilo a seguir o 
conselho de Jô sobre Vivi. Amadeu vai ao encontro de 
Roma, ex-namorada de Régis.

Camilo desconfia do 
presente que ganhou de Vivi
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Você precisa de paz, tranquilidade e bom humor. 
Você precisa pensar primeiro em você mais do 
que nunca. Você está mais consciente de suas 
necessidades práticas e saberá como transformar 
isso em um ponto positivo. 

Se você se prender aos seus valores, você 
terá o melhor dia de todos, não dê ouvidos 
a ninguém. Uma vida equilibrada está ao seu 
alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

Mudanças de humor vão segui-lo hoje. Você 
vai insistir em levar as coisas a sério, mas 
não vá muito longe. Sua dieta é culpada por 
eventuais problemas estomacais que você 
está sentindo - seja mais sensato!

Você vai fazer alguns contatos interessantes 
e novas portas se abrirão. Boas e novas ami-
zades estão no horizonte. Você está perdendo 
tempo com assuntos sem importância e está 
cansado.

Um vago sentimento de frustração geral está 
deprimindo você, mas não se esqueça de 
que tudo pode ser conseguido com o tempo. 
Por estar fazendo perguntas demais, você 
corre o risco de fadiga.  

Você está vivendo a vida ao máximo. Não 
se preocupe muito com os detalhes! Respire 
mais profundamente e isso vai ajudar você a 
encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo.

A atmosfera é tensa em nível interpessoal. 
Você vai encontrar um equilíbrio, então comece 
a pensar. As circunstâncias são propícias para 
se acalmar e separar a sua vida privada para 
melhor efeito. Nenhuma nuvem à vista.

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

Sua aura de mistério é mais forte do que você 
pensa e sua necessidade de paz pode ser 
aliviada de outras formas. Mas você está em 
forma. As coisas vão melhorar se você tentar 
equilibrar o que come em longo prazo.

Você vai perceber que tem sido teimoso. O 
sucesso está agora ao seu alcance. Você pre-
cisa fi car longe de sua rotina para encontrar 
um nível de relaxamento mental, o que lhe está 
faltando no momento.

Uma preocupação com uma questão legal 
do passado vai voltar. Você precisa agir rapi-
damente. Você vai se sentir completamente 
perseguido até o fi nal do dia, seria bom dar 
um tempo e respirar.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta 
muito útil, por isso não hesite em expressar 
sua opinião, o seu realismo não falhará. Será 
fácil mergulhar em um trabalho que use o 
seu cérebro.  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Prática de 
institui-
ções de
caridade

Abrigo
tempo-
rário de

esquimós

(?) Paz,
sede do
governo
boliviano

Regula o
fluxo de
água,
na pia

Parte do
corpo afe-
tada pela 

amigdalite

"Progra-
ma", em

PNBL
(Inform.)

Diz-se de
ferimento

leve

Defeito
que causa
a parada
do motor

Local de 
audiências
judiciais

Estado fa-
vorável à
gestação
animal

(?) bolas!,
expressão
de enfado

(?)
Supremo:

Deus

(?)
alcoólico:
é alto no
absinto

Exposição
feita por 
testemu-

nhas

Está aí
(red.)

Cordeiro,
em inglês

Peças 
de instala-

ções hi-
dráulicas

A viola,
por seu
interior

Fluido que
contém
glóbulos
brancos

Monogra-
ma de

"Alberto" 

Caldo
de cana
(bras.)

Simples

(?) Ramazzotti, 
cantor italiano

Trago
(de bebida)

Tatu-bola
(Zool.)

"Combus-
tível" de
protestos

Fúria

Critério observado na
compra de colchões

Canoa
inteiriça

Área de
atuação

do progra-
mador de
sistemas

Galpão
para

aviões
Pesaroso

Temerário
Osmar (?),

ator
brasileiro

Antes, em francês

Molho feito com
ketchup e maionese

O mesmo
(latim)
Euro

(símbolo)

Imperador derrotado na Batalha
de Waterloo, que envolveu tropas
francesas, inglesas e prussianas

"A (?) tem limites" (dito)

Problema
da pele
oleosa

Antônio Pitanga: 
atuou em "Malhação"

em 2013 (TV)
Esconderijo do Batman

(HQ)

(?) corredio: laçada
(?) o vocativo, 

uma das funções 
da vírgula (Gram.)

3/cio. 4/lamb. 5/avant — igara — prado. 6/hangar. 11/aventureiro. 12/apelo popular.
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por 193
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patriarca
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Linhagem
nobre
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de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
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brasileiro
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(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 
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Aflitivos; 
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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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Paço Municipal ganha
calçamento em concreto

Por determinação do prefeito 
Celso Pozzobom, a Secretaria de 
Obras, Planejamento Urbano e Proje-
tos Técnicos da Prefeitura de Umua-
rama vai substituir o calçamento 
por paver (blocos de concreto) no 
entorno do Paço Municipal. Desde 
o início de 2017, a administração 
vem implantando uma série de 
melhorias no prédio que abriga o 
Executivo Municipal. O objetivo é ofe-
recer mais comodidade e segurança 
tanto para contribuintes quanto para 

Reformas
O hall de entrada do auditório e a galeria dos ex-prefeitos – no piso superior 

– também estão sendo reformados, com colocação de piso em porcelanato. A 
cozinha é outro setor que deverá passar por reforma. Na troca do calçamento, que 
vai melhorar as condições de circulação no entorno e acesso ao Paço Municipal, o 

investimento será de R$ 193.694,11 também em recursos próprios.

o funcionalismo público.
Neste período, lembra o prefeito 

Celso Pozzobom, já foram realiza-
das várias adequações, como refor-
mas nos banheiros, troca de piso, 
modificações estruturais, pintura e 
troca de lâmpadas fluorecentes por 
iluminação em LED, mais eficientes 
e econômicas. “Além disso, esta-
mos realizando uma revitalização 
completa no auditório Haruyo Seto-
gutte, que nunca havia recebido 
uma reforma significativa. O projeto 

prevê a troca do forro por gesso, 
paredes divisórias em gesso acar-
tonado, piso e cadeiras novas e 
a troca dos sistemas de ilumina-
ção, sonorização e climatização”, 
explicou. O investimento é de R$ 
307.163,24 em recursos próprios.

LICITADO
A construtora responsável pelo 

serviço, conforme licitação, será a 
Canto Norte Construções e o prazo 
de execução é de 60 dias. “Que-
remos realizar a obra no menor 
tempo possível, para minimizar 
os transtornos aos contribuintes. 
Serão necessários alguns ajustes, 
mas a construção não vai prejudi-
car o acesso e o atendimento ao 
público”, assegurou o secretário de 
Obras, Isamu Oshima.

O calçamento em paver (blocos de concreto) será revitalizado no entorno do Paço Municipal

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Arquitetura 
e Engenharia   
Compartilhar 
experiências, falar dos 
desafios da carreira, 
incentivar os futuros 
profissionais foi o 
foco do Fórum de 
Egressos dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo 
e de Engenharia Civil da 
Unidade de Cascavel. 
Evento contou com a 
presença de ex-alunos, 
que estão engajados 
e atuam em áreas 
diversas. Aproveitando 
o ensejo, foi convidado 
de Curitiba o engenheiro 
civil e administrador 
de empresas, Silvio 
Wille, que abordou 
o tema motivação 
e planejamento de 
carreira. Sua discussão 
teve por objetivo fazer 
os alunos identificarem 
a quantidade de ações 
que podem tomar 
durante a graduação 
para potencializar a 
carreira depois. Uma das 
sinalizações foi usar a 
sala de aula para treinar 
uma apresentação, ao 
invés de se esconder.

Exame da OAB   Para 
exercer a profissão, o 
bacharel em Direito 
precisa ser aprovado 
no exame da OAB 
(Ordem dos Advogados 
do Brasil). Na Unipar, a 
qualidade da graduação, 
aliada à dedicação e 
esforço nos estudos, faz 
com que o acadêmico 

consiga tal proeza antes 
mesmo da sua formação. 
Foi o que aconteceu na 
Unidade de Cianorte, 
onde 11 formandos 
fizeram a prova e foram 
aprovados. Coordenação, 
professores e colegas 
do curso estão 
comemorando. O exame, 
instituído pelo órgão 
máximo da categoria, 
a OAB, tem como 
principal função testar 
o conhecimento do 
bacharel, no intuito de 
saber se ele está apto 
a exercer a profissão. 
Para tanto, enfrenta uma 
prova composta de duas 
etapas: a prova objetiva 
e a prática-profissional.

Enfermagem 
Dermatológica   
Motivar ainda mais os 
acadêmicos e debater 
questões sobre a 
carreira. Este foi o 
objetivo da Jornada 
Acadêmica do curso 
de Enfermagem, 
Unidade de Guaíra. 
Além de estudantes 
e professores, 
profissionais da saúde 
também participaram. 
Para ministrar o 
tema Coaching na 
Enfermagem foi 
convidada a enfermeira 
Érica De Morais 
Riedlinger. Enfermagem 
Dermatológica 
e Auditoria em 
Enfermagem foram 
os outros assuntos 
discutidos. 

NOTÍCIAS DA

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

Neste final de semana (5 a 7), acon-
tece em Umuarama o 1º Encontro 
Paranaense de Aeromodelismo. 
O evento organizado pelo Clube 
Pelicano acontece no CAPU, que 
fica localizado na PR-482, saída 
para Maria Helena, perto do 
Aterro Sanitário. A competição é 
aberta para visitantes, basta levar 
um quilo de ração para ajudar os 
animais da Sociedade De Amparo 
Animais de Umuarama (Saau).
Para a competição estão confirma-
dos pilotos de Londrina, Maringá, 
Curitiba e também do Estado de 
São Paulo, incluindo o campeão 
brasileiro de aeromodelismo Fabio 
Borges, de Franca.

Emprego
A Agência do Trabalhador de 
Umuarama está ofertando mais de 
93 vagas de emprego nesta quar-
ta-feira (03) no posto da Avenida 
Rio Branco, 4211. Os candidatos 
interessados nas vagas devem 
comparecer ao posto portando 
documentos básicos, como RG, 
CPF, PIS e Carteira de Trabalho. 
Se a vaga exigir habilidades espe-
cíficas, é necessário apresentar 
comprovação, como certificados 
ou outros documentos. O telefone 
para contato e mais informações é 
o (44) 3621-1100. O atendimento 
inicia às 8h e vai até às 17h. Algu-
mas das vagas ofertadas são para, 
açougueiro, analista de logística 
de transporte, auxiliar de linha de 
produção e chapeiro.

Sustentabilidade
O Instituto Federal do Paraná (IFPR) 
Câmpus Umuarama abriu inscrições 
para o Programa de Pós-graduação 
em Sustentabilidade como aluno 
não-regular. De acordo como edi-
tal, as inscrições acontecerão de 
02 a 08 de julho de 2019. Ao todo 
há 114 vagas, distribuídas nas 
disciplinas de desenvolvimento 
e aplicação de antimicrobianos 
naturais, tópicos especiais. A taxa 
de inscrição custa R$ 80.
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    COMUNICADO  

A PRO AGRÍCOLA UMUARAMA, situada na Av. Brasil 

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

Contamos com a compreensão de todos.  

    Pro Agrícola Umuarama Ltda 

    44 3622 1039/ 44 3622 1588 

Maconha apreendida pela
PRF seguia para Umuarama

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) apreendeu 
na tarde de ontem (3), 
mais de 80 quilos de 
maconha. A droga entrava 
no Estado do Paraná pela 
divisa estadual com o 
Mato Grosso do Sul.

De acordo com os 
patrulheiros rodoviários 
que atuam no Posto de 
fiscalização em Por to 
Camargo, município de 
alto Paraíso (65 quilô-
metros de Umuarama), 
a apreensão aconteceu 
durante uma fiscaliza-
ção de rotina em frente 
à unidade policial.

Por volta das 14h, uma 
das equipes realizava abor-
dagens na rodovia BR-487, 
quando resolveu averiguar 
um veículo Fiat Strada que 
seguia em direção ao inte-
rior do Paraná.

A abordagem foi reali-
zada e o motorista de 27 
anos demonstrou muito 
ner vosismo durante a 
conversa inicial com os 
patrulheiros.

Uma fiscalização mais 
apurada dentro do carro 
levou os patrulheiros 
a localizarem a droga. 
Foram apreendidos 983,9 
quilos do entorpecente 
que estava escondido 
nas laterais do utilitário.

Aos policiais rodoviá-
rios federais, o rapaz 
disse ter saído de Aral 
Moreira/MS e que pre-
tendia levar a carga ilí-
cita para Umuarama.

A PRF encaminhou a 
ocorrência para a Dele-
gacia da Polícia Civil em 
Xambrê. O crime de trá-
fico de drogas tem pena 
prevista de cinco a 15 

Na manhã da terça-
-feira (2) equipes 
do 7º Batalhão de 
Polícia Militar (7º 
BPM) realizaram uma 
vistoria nas celas da 
Penitenciária Estadual 
de Cruzeiro do Oeste 
(Peco), que resultou 
na apreensão de diver-
sos eletrônicos. Mais 
de 70 policiais milita-

res participaram da ação que é considerada rotineira. Membros da 
Rotam e do Choque também estiveram presentes. Durante a ação 
foram apreendidos 35 aparelhos de celulares, 22 carregadores, 
11 chips de celular, 9 fones de ouvido, 5 baterias, 10 pedaços 
de ferro e 3 isqueiros. Os produtos foram recolhidos e entregues à 
direção da unidade para procedimentos de praxe.

DIVULGAÇÃO

anos de prisão.
83,9 quilos de maco-

nha na tarde desta 

quar ta - fe i ra (3)  em 
Alto Paraíso, na região 
noroeste do Paraná.

DROGA apreendida vinha de Arau Moreira/MS e tinha como destino Umuarama

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

Aluga-se
 Casa de alvenaria de 

fundos contendo 04 peças 
e garagem. Localizada na 

Rua Jequitibá, 1315 
Jardim Canadá. 
Valor R$ 430,00

Contato (44) 99912-4062 

  EXTRAVIO DE ALVARÁ 

ALEXANDRE REBERTI SORVE-
TERIA - ME, firma inscrita nº CNPJ 
17.452.880/0001-30, situada na Rua 
José Lupepsa, 2049 Jardim Veneza, 

CEP: 87506-466, nesta cidade de Umu-
arama, Estado do Paraná, comunica o 
extravio do ALVARÁ DE LICENÇA 

Nº 31.304. Com esta publicação o 
mesmo fica sem nenhum efeito legal. 
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Quer trabalhar
ou contratar?
Baixe o aplicativo 

Paraná Serviços.

No Paraná, tem 

trabalho. Foram 

39.737 novos empregos gerados em 2019, até o mês de maio.

Um avanço de 4,9% em relação a abril, a maior taxa de crescimento de empregos entre os estados da região 

Sul. Resultado das ações do Governo do Estado, que já atraiu R$ 12,5 bilhões em investimentos no setor 

produtivo e segue gerando novas soluções como o aplicativo Paraná Serviços, criado para facilitar a vida de 

                      quem quer trabalhar e também de quem quer contratar.

O Paraná continua
crescendo.
39.737 novos
empregos gerados.
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