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UMUARAMA

Prefeito sanciona lei que 
transforma CACIER 
em entidade de 
Utilidade Pública 
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Vaga na série A
 

Umuarama sediou a 2ª etapa do Paranaense de Basquete 
em Cadeira de Rodas. Os jogos aconteceram no ginásio 

de esporte da Unipar Campus III. Com uma vitória e duas 
derrotas, o Tigres garantiu vaga para disputar a série A. Na 

classificação final, foi o 3º colocado. 

Dia de campo reforça 
importância do combate 
às formigas cortadeiras 
na lavoura 

Presidente da Sociedade 
Rural anuncia Expo 
Umuarama 2020 de 
12 a 22 de março 

Polícia identifica autor de
assassinato em Pesqueiro
Investigações com a ajuda do sistema de monitoramento do pesqueiro, levaram à identi-
ficação do autor de uma execução que aconteceu no almoço de domingo (28) em Iporã. A 

vítima foi morta à tiros de pistola na frente da família. Acusado está foragido. l Pág. 8

l Pág. 15
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

06 08 10 15 17 26 28
concurso: 0181

01 02 10 29 36 40

concurso: 1966
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 1362

02 09 42 44 48 50
concurso: 2173

concurso: 5032

03 12 22 29 31

concurso: 5409

65.789
24.777
04.885
12.442
73.345

AGOSTO

CRICIÚMA/SC

concurso: 1846

01 02 03 09 10 11 12 14 
15 18 19 20 22 24 25

concurso: 1990

02 03 06 10 12 25 31 
35 42 43 50 57 61 66 

69 74 75 80 86 88

06 29 30 33 34 47

11 14 38 47 49 54 80

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Terça

Minguante
24/07 - 22h20

Nova
01/08 - 00h12


24 13 


28 10

Terça




22 11 


23 10

QuartaQuarta

Cheia
15/08 - 09h31

Sol Nublado

As esferográfi cas na corrida espacial ‘‘

‘‘
‘‘

‘‘Ministra da Mulher, 
da Família e dos 

Direitos Humanos, 
Damares Alves, pro-
moverá no próximo 

dia 6 de outubro o Desafio 
Detox Digital Brasil, propondo 

aos brasileiros que fiquem o dia 
inteiro sem usar a internet.   

 “Nós vamos con-
vocar a nação bra-
sileira para deixar 

de usar tecnologias 
digitais por um 

dia. Esse tipo de experiência 
já acontece em outros países, 
promovido por algumas insti-
tuições. É a primeira vez que 

um país faz isso como proposta 
de política pública”. 

Nublado Nublado

Ao comemorarmos 50 anos da chegada do homem à lua, vale 
relembrar um episódio interessante da corrida espacial que era dispu-
tada por americanos e soviéticos. Dizia-se (o fato não é verídico), que 
quando a Nasa começou a pensar em lançar astronautas, descobriu 
que as canetas esferográfi cas existentes não funcionavam nas astro-
naves, em função da gravidade zero. 

Para resolver o problema, teria contratado uma grande empresa de 
consultoria da época, a Andersen Consulting, que teria gasto milhões 
de dólares desenvolvendo uma caneta que escrevesse em gravidade 
zero, de “ponta cabeça”, debaixo da água, em praticamente qualquer 
superfície e suportando variações de temperatura de abaixo de zero 
até mais de 300ºC, tudo isso enquanto os soviéticos, com orçamentos 
mais apertados, usavam simplesmente... lápis-cera (grease pencils).

Na verdade, desde o início dos voos tripulados, astronautas 
americanos usaram esferográfi cas - eram um modelo fabricado pela 
empresa Tycam Engineering Manufacturing. Seu alto preço, US$ 
128,89 cada (cerca de US$ 1.050 de 2019) provocaram críticas, tendo 
a Nasa passado a buscar alternativas. Além das características acima, 
havia preocupação com incêndios, pois qualquer faísca poderia causar 
tragédias em ambientes ricos em oxigênio, como eram as cápsulas - a 
Apollo 1 foi uma dessas tragédias, matando três astronautas.

Nesse momento, entrou em cena o inventor Paul Fisher, que 
desde os anos 1950 vinha procurando aperfeiçoar as esferográfi cas 
existentes e que inventou um novo tipo de carga, em que nitrogênio, 
pressionando a tinta, permitia escrever nas condições exigidas; che-
gava a Fischer Space Pen.

A Nasa testou intensamente a nova caneta, aprovou-a e, em 1967, 
comprou 400 unidades a um preço de US$ 6 cada (cerca de US$ 46 de 
2019). A partir da missão Apollo 7, essas canetas passaram a ser utilizadas 
pelos astronautas, inclusive soviéticos, que compraram 100 canetas e mil 
cargas para substituir os “grease pencils”.

Não se sabe se os astronautas continuarão usando as Fischer, 
afi nal, o uso de tablets é cada vez mais popular, até mesmo nas 
missões espaciais, mas se quisermos podemos comprar as Fischer, 
a preços ao redor de US$ 60.

Vivaldo José Breternitz é doutor em Ciências pela Universidade 
de São Paulo e professor da Faculdade de Computação e 

Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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Comissão da Juventude
Em encontro da Comissão de Defesa dos Direitos da 
Juventude da Alep, o presidente, deputado Galo (PODE), 
fez uma avaliação dos trabalhos do grupo no primeiro 
semestre de 2019. “Nossa juventude quer ser reconhecida, 
quer o respeito da família, quer espaço e quer ser ouvida”, 
afirmou. Ele disse que reuniões serviram para discutir 
com jovens estudantes, temas como a gravidez na 
adolescência, a drogadição, o primeiro emprego e o 
bullying nas escolas. “O papel dos jovens na sociedade é 
muito importante para a construção do futuro”, encerra.

Utilidade 
Pública

Já se configura como 
Entidade de Utilidade 
Pública a CACIER (Coorde-
nadoria das Associações 
Comerciais e Empresa-
riais da Entre Rios). O 
prefeito Celso Pozzo-
bom sancionou recente-
mente o Projeto de Lei 
01/2019 de autoria da 
vereadora Ana Novais, 
transformando-o na Lei 
Municipal 4.346, o que 
oficializa o título de Utili-
dade Pública à entidade.

A vereadora, que 
comemorou a conquista, 
destaca que a Cacier 
ocupa um papel de 
grande destaque no favo-
recimento do comércio e 
das empresas da região. 
De acordo cio Ana, a 
entidade tem um traba-
lho voltado para o forta-
lecimento de economia 
regional, estando dire-
tamente ligada também 
à geração de emprego 

e relat ivamente, de 
renda á comunidade 
trabalhadora.

No último dia 25 de 
julho, Ana Novais parti-
cipou do 4º Congresso 
Empresarial da CACIER, 
evento que também con-
tou com a presença de 
outras autoridades, entre 
elas o deputado esta-
dual Delegado Fernando 
e o Secretário Municipal 
de Indústria e Comércio 
de Umuarama, Douglas 
Bácaro. Os organizadores 
do evento fizeram ques-
tão de enfatizar o traba-
lho realizado pela verea-
dora, classificado por 
eles como fundamental 
no reestabelecimento 
do eixo de atuação da 
Cacier. O Congresso 
con tou  com pa les -
tras ligadas ao asso-
ciativismo, liderança, 
desenvolvimento local 
e regional e inovação.

DURANTE o 4º Congresso Empresarial da CACIER, trabalho da vereadora foi 
lembrado

ASSESSORIA

Licitação publicitária
Alep abriu licitação para a contratação de até três 
agências de prestação de serviços de publicidade 
e propaganda institucional. O valor máximo da 
concorrência é de R$ 30 milhões, por um contrato de 
um ano, prorrogável para até cinco anos. A justificativa 
da direção é “manter a sociedade paranaense 
permanentemente informada, bem como de ampliar 
sua participação nas decisões do Poder Legislativo 
Estadual e de atender aos princípios e iniciativas de 
interesse público, em respeito ao direito à informação 
e aos princípios da publicidade e da transparência”.

Outras pistas
A assessoria do deputado relatou ainda que outros 
trechos, em outras rodovias no interior do estado 
(mais precisamente e na região Noroeste), já estão em 
recuperação. O DER estava realizando obras de recape 
em trechos das rodovias que ligam os municípios 
de Pérola, Altônia, Iporã e São Jorge do Patrocínio. 
Os assessores lembraram também da PR-082, entre 
Ivaté e Douradina que passou recentemente por 
recuperação e da rodovia que liga Goioerê a Quarto 
Centenário, onde o DER está realizando o recape.

Perigo nas estradas
Motoristas que 
trafegavam no final de 
semana pela rodovia 
que liga os portos no Rio 
Paraná ao município de 
Alto Paraíso, divulgaram 
em redes sociais 
vídeos mostrando a 
real situação em que 
se encontra o asfalto 
em vários trechos da 
rodovia. Buracos que 
obrigam os motoristas 
a desviar para a pista 
contrária, gerando o 
perigo de colisões.

Ações
Assessoria do Delegado 
Fernando lançou na rede 
os ofícios expedidos 
ao diretor do DER, 
João Alfredo Zampieri, 
solicitando urgência no 
recape na PR-180, entre 
Xambrê e o distrito Casa 
Branca; na PR-485, 
entre Casa Branca 
e Alto Paraíso e na 
PR-487 nos trechos que 
ligam Icaraíma a Porto 
Camargo e Icaraíma a 
Alto Paraíso e ao 
Porto Figueira.
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Margem
do Rio

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior se 
reuniu ontem (29), no Palá-
cio Iguaçu, com prefeitos 
de 32 municípios da Mar-
gem do Rio Paranapanema 
para tratar de questões 
tributárias. Os prefeitos 
pediram que o Governo do 
Estado reveja os critérios 
para fixação dos índices 
de participação dos muni-
cípios na arrecadação do 
Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de 
Mercadorias (ICMS).

A ideia, de acordo 
com o prefeito de Ribei-
rão Claro, Mário Pereira, 
é assegurar a correta 
compensação a cidades 
que tiveram áreas ala-
gadas por reservatórios 
de usinas construídas 
à margem do Paranapa-
nema. São três comple-
xos, todos pertencentes 
à empresa chinesa CTG.

Ratinho Jr determi-
nou que seja montado 
um comitê envolvendo 
a Secretaria da Fazenda 
e parte dos prefeitos da 
região para encontrar o 
melhor modelo tributário. 
“Estamos todos dispos-
tos a colaborar. Agora é 
achar a melhor solução 
técnica e fiscal”, afirmou.

USINAS
Outro ponto tratado na 

reunião diz respeito a três 
usinas que ficam na divisa 
entre Paraná e São Paulo, 

nos municípios de Dia-
mante do Norte, Ribeirão 
Claro e Andirá. Segundo 
a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
a sede da usina é defi-
nida pela localização da 
casa de máquinas, que 
está no Paraná.

Porém, as usinas estão 
registradas em São Paulo, 
gerando prejuízo conside-
rável ao Paraná e aos 
municípios da região, que 
deixam de receber ICMS 
da energia gerada. “Esta-
mos em conversações, 
técnicas e políticas, para 
trazer as inscrições para o 
Estado do Paraná e resol-
ver esse problema de uma 
vez”, destacou o Renê Gar-
cia, secretário da Fazenda.

MUNICÍPIOS
Participaram da reunião 

com o governador os pre-
feitos dos municípios de 
Terra Rica, Santo Antônio 
do Caiua, Inaja, Parana-
poema, Jardim Olinda, Ita-
guaje, Santa Inês, Santo 
Inácio, Lupionópolis, Cen-
tenário do Sul, Porecatu, 
Florestópolis, Alvorada do 
Sul, Primeiro de Maio, Ser-
tanópolis, Sertaneja, Leó-
polis, Itambaracá, Santa 
Mariana, Rancho Alegre, 
Cambara, Andirá, Siqueira 
Campos, Ibiporã, Jataizi-
nho, Ribeirão Claro, Salto 
do Itarare, Santana do Ita-
rare, Diamante do Norte, 
Paranavaí e Jacarezinho.

Plano Real
O documentário 
“Real: Muito 
além de uma 
moeda” - com 
depoimentos de 
Edmar Bacha, 
Fernando 
Henrique 
Cardoso, Gustavo Franco, Pedro 
Malan, Persio Arida e Rubens 
Ricúpero - será apresentado 
hoje na Assembleia Legislativa. 
A promoção é do Movimento 
Livres, do Instituto Teotônio 
Vilela e do deputado Michele 
Caputo (PSDB). “Há uma 
geração inteira que desconhece 
a importância do Plano Real e o 
documentário é um importante 
resgate de um momento crucial 
para a história do País”.

Ogier candidato
Na posse da executiva 
estadual do Patriota do 
Paraná foram lançadas as 
pré-candidaturas de Ogier 
Buchi e Thiago Chamuleira a 
prefeito de Curitiba. Até agora 
são 24 prefeituráveis: Greca 
(PMN), Ney Leprevost (PSD), 
Francischini (PSL), Eduardo 
Pimentel (PSDB), Ogier 
Buchi (Patriota), Subtenente 
Everton (PSL), Luciano Ducci 
(PSB), Paulo Martins (PSC), 
Goura (PDT), Gustavo Fruet 
(PDT), Dr. Rosinha (PT), Mirian 
Gonçalves (PT), Tadeu Veneri 
(PT) João Arruda (MDB), 
Raphael Rolim de Moura 
(PV), Sonia Inglat (PV), Maria 
Victoria (PP), Jorge Bernardi 
(Rede), Marisa Lobo (Avante), 
Rafaela Pillagalo (PRTB), 
Professor Claudino (Psol), 
Alzimara Bacelar (PCdoB), 
Elza Campos (PCdoB), Afonso 
Rangel (Patriota), Thiago 
Chamulera (Patriota) e Zé 
Boni (PTC).

Outro nome
O PSL deve lançar concurso 
na internet para escolher 
novo nome e logo. A 
intenção é se alinhar ao 
presidente Jair Bolsonaro 
em relação às ideias de 

conservadorismo de 
costumes e liberalismo 
na economia.

Muito imposto
Mesmo com a economia em 
crise, a carga tributária do País 
atingiu o pico histórico de 35% 
do PIB em 2018 - o equivalente a 
R$ 2,4 trilhões. Em média, cada 
brasileiro recolheu o equivalente 
a R$ 11.494 em impostos e 
precisou trabalhar 128 dias 
apenas para quitar os tributos.  

Apoio de Israel
O jornal La Jornada adianta 
que a Argentina já tem 
apoio de Israel e EUA no 
controle do contrabando 
e do tráfico de drogas na 
região da tríplice fronteira 
entre o Brasil e o Paraguai. 
Equipamentos bélicos e 
consultores israelenses e 
norte-americanos estariam 
monitorando as águas do 
rio Paraná na região de 
Missiones. Os EUA também 
devem instalar bases militares 
em solo argentino.

Alerta
O Ministério da Saúde alerta 
que a febre amarela está 
descendo com força ao Sul do 
País rumo ao Paraguai, depois 
de uma morte registrada em 
Santa Catarina e outra no 
Paraná. As Secretarias de Saúde 
dos três estados - Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul 
- monitoram possíveis rotas 
do vírus da doença que já teve 
surtos na Região Norte, Espírito 
Santo e em São Paulo.

Luz cara
A Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) informou 
que a bandeira tarifária 
para o mês de agosto será 
a vermelha, cuja cobrança 
extra é de R$ 4 para cada 100 
quilowatts-hora consumidos. 
Em julho, a cobrança foi da 
bandeira amarela, quando há 
um acréscimo de para R$ 1,50 
a cada 100 kWh consumido.
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Combate às formigas
cortadeiras na lavoura
Vários eventos técnicos estão 

sendo realizados em Umuarama 
com produtores rurais, envol-
vendo atividades práticas para 
que os par ticipantes aprendam 
a fazer o manejo das formigas 
cortadeiras e consigam reduzir o 
imenso prejuízo que esta praga 
vem deixando nas pastagens e 
lavouras da região.

Os agricultores também são 
orientados sobre o que diz a 
legislação estadual e federal, 
que obriga o combate à formiga, 
e participam de palestra voltada à 
pecuária – “Como produzir comida 
para o rebanho o ano todo” –, 
agregando informação técnica 
para aumentar a produtividade.

O Dia de Campo Formiga Cor-
tadeira é uma realização da Ema-
ter/PR, em parceria com a Prefei-
tura de Umuarama – por meio da 
Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente – e da Secretaria 
de Estado da Agricultura e Abas-
tecimento (Seab) e a Adapar. Os 
prejuízos causados pelas formigas, 
bem com técnicas para controlar e 
eliminar esta praga, são os temas 
abordados com os agricultores.

O primeiro evento aconteceu 
no último dia 11, na propriedade 
do agricultor Joaquim Toledo, na 
rodovia para Xambrê. Depois, no 
dia 18, foi a vez da associação 
dos produtores de Santa Eliza e na 
última quinta-feira, 25, a proprie-
dade do agricultor Edson Pereira 
Martins, na Estrada Sete.

O ciclo de palestras para agricul-
tores será completado nesta quar-
ta-feira, 31, na propriedade de Fran-
cisco da Silva (e Ceará), no distrito 

de Lovat. E no dia 7 de agosto 
haverá um curso voltado aos técni-
cos, agrônomos e pesquisadores, 
com teoria e ações práticas para 
reforçar os conhecimentos.

“Sabemos que o prejuízo 
causado pelas formigas não 
é pequeno, porque elas são 
encontradas em muitos lugares. 
É muito impor tante conhecer 
bem como elas agem e aprender 
as técnicas de combate, para 
nos livrarmos dessa praga e 
melhorar a produtividade agrope-
cuária”, afirmou o prefeito Celso 
Pozzobom, que acompanhou o 

início dos eventos técnicos.
Segundo o gerente regional 

da Emater, José Jaime de Lima, 
as formigas estão chamando a 
atenção em praticamente todo o 
Paraná pelo volume de prejuízo 
econômico que têm causado aos 
produtores. “Com o dia de campo 
estamos em uma campanha para 
chamar a atenção de lideranças, 
técnicos, formadores de opinião 
e agricultores. Reunimos várias 
instituições para disseminar a 
impor tância do controle dessa 
praga e minimizar os danos aos 
produtores rurais”, comentou.

Palestras
Nos eventos acontecem palestras sobre manejo de formigas cortadeiras, 

com o biólogo José Cosme de Lima, da Emater-PR; legislação estadual e fede-
ral relacionada às formigas cortadeiras, com um técnico da Adapar; manejo 
de solos, com o agrônomo Anderson Quinaia, e pecuária, com o zootecnista 

Vinícius Oliveira Chimenez, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Umuarama.

TIAGO GOING/ASSESSORIA-PMU

TÉCNICOS da Emater repassando detalhes sobre o combate às formigas cortadeiras na Lavoura
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SRU anuncia data da
Expo Umuarama 2020
A Expo Umuarama 2020 será de 

12 a 22 de março. A data foi anun-
ciada nesta segunda-feira (29) pelo 
presidente da Sociedade Rural, Mil-
ton Gaiari, depois de participar da 
reunião da Comexpa (Comissão de 
Exposições do Paraná), em Curitiba.

Será a quadragésima sexta 
edição da Exposição, conside-
rada o maior evento agropecuá-
rio, comercial e industrial do 
noroeste do Paraná e um dos 
mais notáveis do sul do Brasil em 

movimentação de raças de bovi-
nos e giro de negócios nos mais 
diversos setores da economia.

“A reunião foi boa e batemos o 
martelo na data que consideramos 
melhor para o público e os exposito-
res. Neste próximo ano não vamos 
chocar na totalidade com os dias de 
outras exposições”, disse Gaiari.

A reunião da Comexpa aconteceu 
em Curitiba e foi presidida pelo secre-
tário de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto Ortigara, 

que também preside da comissão. 
As principais sociedades rurais do 
Paraná integram a Comexpa.

Segundo Gaiari, a diretoria da 
SRU e a equipe que cuida do evento 
já estão ativas nos preparativos da 
Expo Umuarama 2020. “A nossa 
palavra de ordem, na verdade as 
palavras de ordem serão inovação 
e diferenciação. Queremos apresen-
tar novidades e, para isso, todos os 
setores envolvidos na exposição 
estão sendo mobilizados”.

Aleitamento materno
Norospar terá ‘mamaço’ e ativida-

des especiais no agosto dourado, mês 
é alusivo ao aleitamento materno e vol-
tado para conscientização. O hospital 
Norospar de Umuarama terá diversas 
atividades especiais. Na sexta-feira 
(09) acontece o ‘mamaço’, que reu-
nirá as mamães para amamentação 
dos bebês em conjunto e será um 
momento de troca de experiências e 

confraternização entre as mulheres, 
para encerrar uma semana toda vol-
tada para discussão sobre o tema. 
Haverá atividades todos os dias: no 
dia 5 a enfermeira Sônia Gazin minis-
tra a palestra “benefícios do aleita-
mento materno”. Dia 6, o tema da 
atividade será “introdução alimen-
tar após os seis meses de idade, 
que trará profissionais do curso de 

nutrição da Universidade Paranaense 
(Unipar) para explicar os detalhes. 
Na quarta (7), Daiane Ribeiro, falará 
sobre a importância de doação do 
leite materno. Quinta (08) acadêmi-
cos de odontologia da Unipar falarão 
sobre os malefícios da chupeta, bico 
e cuidados com a higiene bucal do 
recém-nascido. Todos os eventos 
serão no Norospar, sempre às 14h.

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,13 0,01 2,23 3,37
IGP-M (FGV) 0,45 0,80 4,38 6,51
IGP-DI (FGV) 0,40 0,63 4,40 6,04

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

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

25/6 a 25/7 0,5000 0,3715 0,0000
26/6 a 26/7 0,5000 0,3715 0,0000
27/6 a 27/7 0,5000 0,3715 0,0000
28/6 a 28/7 0,5000 0,3715 0,0000
1/7 a 1/8 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

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

SOJA ago/19 885,75 2,50 -2,1%
FARELO ago/19 304,20 1,10 -3,5%
MILHO set/19 417,00 2,50 -1,8%
TRIGO set/19 503,50 7,50 -4,5%

Ações % R$
Petrobras PN +0,92% 26,38 
ItauUnibanco PN +0,41% 37,00 
Ambev S/A ON +3,54% 20,50 
Hypera ON +5,06% 32,00 
Viavarejo ON +4,63% 7,68 
Magazine Luiza ON +4,68% 263,80

IBOVESPA: +0,65% 103.482 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0864 1,0764 1,0651
IGP-DI (FGV) 1,0825 1,0693 1,0604
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 67,28 0,4% -4,3% 66,50
MILHO 28,28 1,5% -6,4% 27,50
TRIGO 46,64 0,2% 0,3% 47,50
BOI GORDO 151,02 0,0% 0,6% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 108,88
Libra est. 0,8171
Euro 0,8973
Peso arg. 43,84

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 3,7830 3,7840 -1,5%

PTAX  (BC) +0,4% 3,7903 3,7909 -1,1%

PARALELO +0,3% 3,7300 4,0000 -1,7%

TURISMO +0,3% 3,7300 3,9800 -1,7%

EURO +0,6% 4,2224 4,2246 -3,1%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 1.535,06 1.536,93 0,12 1,56 4,79
Oeste 1.536,83 1.538,42 0,10 1,23 3,86

DÓLAR 29/07

Iene R$ 0,0348
Libra est. R$ 4,64
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.585,79 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 29/07 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 29/07 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/07 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 73,00 -0,7% -5,2%
SOJA Paranaguá 79,00 -0,6% -4,8%
MILHO Cascavel 32,50 -1,5% -3,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Peco era
o destino

Na madrugada de 
domingo (28) integrantes 
do Grupo de Segurança 
Interno (GSI) da Peniten-
ciária Estadual de Cruzeiro 
do Oeste (Peco) e do 7º 
BPM apreenderam inúme-
ros objetos que seriam 
arremessados para dentro 
do presídio, entre eles dro-
gas e celulares. De acordo 
com as autoridades, uma 
escada artesanal foi loca-
lizada, já instalada na 
parte externa da muralha, 
além de 26 carregadores 
de celular, 25 pacotes 
de fumo, 25 fones de 
ouvido, duas baterias, 
2 serras, 2 baralhos, 2 
litros de uísque, 4 brocas, 
4 isqueiros, 20 chips, 1 
super cola, 20 maços de 
cigarro, 1 carregador UBS, 
1 faca de serra e 1 rolo de 
fita adesiva transparente.

Além disso, foram 
apreendidos 26 aparelhos 
Alcatel, 6 celulares Blu e um 

celular Redmi. As equipes 
também encontraram 7,9 
quilos de maconha e 49 
gramas de cocaína.

Os objetos estavam den-
tro de uma mala que estava 
nos fundos da Peco. Foram 
feitos patrulhamentos nas 
imediações para localizar 
suspeitos, mas apesar da 
ação rápida dos agentes, 
ninguém foi preso.

DIVULGAÇÃO

OBJETOS e drogas seriam levados 
para detentos da Penitenciária de Cru-
zeiro do Oeste

Tatu congelado
Três homens foram 

presos pela Polícia 
Ambiental em Mari -
luz, no sábado (27), 
com armas e um tatu 
mor to. Ocorrência foi 
encaminhada para a 
Polícia Civil. O trio por-
tava duas espingardas 
de calibre 22 e 36 e 
um revólver calibre 38. 
Na casa onde foi feita 
a averiguação, foi loca-
lizado um tatu-galinha 

congelado no freezer. 
Devido a este fato, 
foi lavrado um auto 
de infração ambiental 
no valor de R$ 500. A 
caça foi apreendida.

DIVULGAÇÃO

Pente-fino do INSS
Cerca de 275 mil aposentadorias 
por invalidez e mais de 452 mil 
auxílios-doença foram suspensos, 
até agora, pelo Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS). Os dados, 
repassados à Coluna, são da 
Subsecretaria da Perícia Médica 
Federal e integram o balanço 
da primeira etapa do pente-fino 
nos benefícios para combater 
fraudes. O INSS notificou, no 
primeiro semestre, segurados 
com benefícios considerados 
suspeitos. As irregularidades mais 
comuns são acúmulo indevido de 
benefícios, pagamento pós-óbito e 
obtenção de benefícios de forma 
criminosa, com a apresentação de 
documentos falsos ao INSS.

Recurso 
Os segurados incluídos no 
pente-fino são comunicados 
por carta e caixas eletrônicos 
da rede bancária. O trabalhador 
urbano tem 30 dias para 
apresentar recurso; o rural, 
60. Caso o INSS não aceite o 
argumento do segurado, o 
pagamento é cancelado. 

Hackers
Causa estranheza a demora 
das operadoras de telefonia 
móvel e da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) em 
anunciar medidas de segurança 
para combater a atuação 
de hackers após a revelação 
da invasão de aparelhos de 
inúmeras autoridades. 

Sigilo 
As investigações da Polícia Federal 
que levaram à prisão da quadrilha 
cibernética identificaram falhas e 
brechas que facilitaram a atuação 
dos criminosos. A PF, inclusive, 
enviou ofício à Anatel, mas o 
assunto é mantido sob sigilo 
pela agência. 

 Previdência 
O Planalto vai turbinar a 
campanha publicitária da reforma 
da Previdência, já aprovada em 
primeiro turno na Câmara e 
passará por votação - também 
em dois turnos - no Senado. 
Os valores ainda estão sendo 
fechados, mas o plano, bancado 
com recursos público, é ampliar 
os comerciais de televisão e 
postagens em redes sociais.  

R$ 51 milhões 
À Coluna, a Secretaria de 
Comunicação da Presidência 

posiciona que, para o segundo 
semestre, ainda “não há dados 
consolidados a informar”. 
Informa ainda que, até agora, 
para as ações de divulgação 
da Nova Previdência, “foram 
alocados os valores de R$ 
51.050.000,00 para a execução 
de serviços especializados em 
publicidade e mídia”.

Língua insana
Jair Bolsonaro se complica com a 
língua insana. Falar em beneficiar 
filho, em tratar com mineradoras e 
atacar o presidente da OAB citando 
seu pai, num troco sobre o ataque 
de Santa Cruz a Moro, só contribui 
para perder mais apoio popular.

Opinião
Não à toa, por essas e por 
outras, Bolsonaro ostenta, nas 
recentes pesquisas de opinião, 
o pior resultado em primeiro 
mandato desde Fernando 
Collor de Mello, em 1990.
 
Na mesma 
Dois anos e sete meses depois da 
crise dos presídios, quando mais 
de 130 detentos foram mortos, 
o sistema carcerário brasileiro 
permanece o mesmo: caótico e 
ineficiente. O Plano Nacional de 
Segurança, anunciado à época 
pelo então presidente Temer, não 
vingou e, no Governo Bolsonaro, 
os presídios não figuram entre as 
prioridades. 

Carnificina
Resultado da leniência da 
União e dos estados: mais uma 
carnificina - com 50 mortos -, 
em Atamira, Pará. Estado que, 
de acordo com recente auditoria 
do TCU, não aplicou recursos do 
Fundo Penitenciário Nacional 
(Funpen) para a criação de novas 
vagas em presídios. 

Fake
Um vídeo que circula nas redes 
sociais sugere que a presidente 
nacional do PT, deputada Gleisi 
Hoffmann (PR), fora vítima de 
latas arremessadas durante o 
Fortal, carnaval fora de época 
de Fortaleza. O partido diz que 
é fake; a deputada não estava 
em Fortaleza na data da festa.
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Identificado autor de 
homicídio no Pesqueiro

Investigações legaram a Polícia 
Civil a identificar o autor dos dispa-
ros que mataram Rodrigo Neves, 
26, na tarde de domingo (28). 
A vítima almoçava com a família 
quando recebeu diversos tiros de 
pistola calibre 9mm. 

Conforme o delegado de Iporã, 
Tiago Soares, imagens do circuito 
de videomonitoramento apontaram 
que Bruno Michel Andrini de Oli-
veira, 22, chegou ao local a bordo 
de seu Honda Civic, saiu do veí-
culo, verificou onde estava Neves, 
retornou ao carro, se apossou da 
arma e depois, se aproximou da 
vítima e, sem nenhuma verba-
lização, pelas costas, efetuou 
aproximadamente 14 disparos, 
matando a vítima no local.

O acusado se evadiu e está 
sendo procurado. O crime, a 
princípio, teria motivação pas-
sional, uma vez que Neves, em 

passado recente, se envolveu 
com a ex-namorada de Bruno. No 
entanto, outras hipóteses não 
são descar tadas. Entre elas, o 
envolvimento de ambos no crime 
de contrabando de cigarros.

TIROTEIO
Neves foi executado por volta 

das 14h do domingo por um 
homem que já foi identificado pela 
Polícia Civil, mas tem sua identi-
dade ainda em sigilo. Este seria 
morador em Umuarama e estaria 
ligado ao contrabando.

A vítima almoçava com a namo-
rada quando o autor se aproximou 
armado e atirou inúmeras vezes. O 
homem não resistiu aos ferimentos 
e morreu no local. O corpo foi enca-
minhado ao IML de Umuarama.

No momento do tiroteio, mui-
tas famílias se encontravam no 
pesqueiro e muitos correram 
para não serem atingidos pelos 

Daniel Pereira Marques, 34 
anos, acusado de integrar uma 
quadrilha especializada no trá-
fico de drogas investigada pela 
PF e desarticulada pela Operação 
Malote em abril de 2017, foi detido 
na segunda-feira (29) de manhã em 
Umuarama pela Polícia Civil.

Contra ele existe um mandado 
de prisão expedido em 27 de 
abril de 2017, por tráfico de dro-
gas. Marques estava no Detran 
quando foi abordado.

OPERAÇÃO MALOTE
A Polícia Federal realizou no dia 28 

de abril de 2017 a fase ostensiva da 
Operação Malote, finalizando processo 

de investigações de dois anos que 
revelou extensa rede de narcotrafi-
cantes dedicados à introdução, no 
território nacional, de grandes carrega-
mentos de drogas. No período, foram 
retiradas de circulação 39 toneladas 
de maconha e 160 kg de cocaína. A 
principal organização estava emba-
sada em Umuarama, com ramifica-
ções no Mato Grosso do Sul. À qua-
drilha era atribuído o fornecimento 
de entorpecentes em grande escala 
a grupos criminosos nos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e 
na região Nordeste do Brasil. O 
bando agia de forma consorciada 
para diluir os riscos do transporte 

ilegal, mas a PF se deparou com 
16 carregamentos (um deles com 
24,5 toneladas de maconha), em 
5 estados, prendendo 21 pessoas.

Entre os envolvidos estavam os 
foragidos Eliane Violada Fontes, 
Fábio Calonga Lechuga e Adriano 
Augustin Calonga Lechuga, 36, o 
‘Garimpo’, considerado o mentor 
das operações embasadas em 
Umuarama. Michele Fonte, esposa 
de Adriano foi detida no dia da ope-
ração. ‘Garimpo’ foi detido por agen-
tes do Senad (Secretaria nacional 
Antidrogas) em Assunção – PY em 
janeiro de 2018. Na oportunidade, 
ele era procurado pela Interpol.

RODRIGO Neves foi assassinado

disparos. O autor do crime fugiu 
em um veículo de cor escura, mas 
suas imagens foram capturadas 
pelo sistema de monitoramento 
do estabelecimento.

Preso acusado de integrar bando investigado pela PF

DIVULGAÇÃO
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MATINHOS  |  10/08  |  14H30
AVENIDA PARANAGUÁ, 375

SHOWS COM
AS BANDAS
• MILK’N BLUES
• DENOREX
• BATUQUE NA CAIXA
• BANDA QUE VOA

E MAIS:E MAIS:
OFICINAS DE
ESPORTES
DE AVENTURA 
E OUTRAS
ATRAÇÕES.

29MODALIDADES

26CIDADES

ABERTURA
OFICIAL
PARTICIPE!

J O G O S AV E N T U R A E N AT U R E Z A .C O M
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SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA

FRANÇOLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, torna 
público que REQUEREU ao IAP, LICENÇA PRÉVIA, para fins de 
Condomínio RESIDENCIAL JARDINS DE VERSAILLES, a ser 
implantado no Lote “A e 2-B”, município de UMUARAMA–PR.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

SANTAELA & GARCIA LTDA, 
firma inscrita nº CNPJ 

05.395.526/0001-01, 
situada na Avenida Paraná, 
4389, Zona I, CEP: 87501-
030, nesta cidade de Umua-

rama, Estado do Paraná, 
comunica o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 
26.932. Com esta publi-
cação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

R C C DE SOUZA TRANS-
PORTES - ME, firma inscrita 
nº CNPJ 10.484.370/0001-

03, situada na Avenida 
Manaus, 4091, CEP: 

87501-060, nesta cidade 
de Umuarama, Estado do 

Paraná, comunica o extravio 
do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 
27.834. Com esta publi-
cação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

JOSELAINE LINO GIROTTO 
DISTRIBUIDORA, firma inscrita 
nº CNPJ 06.116.203/0001-
24, situada na Rua Amambai, 
3606 Zona 1-A, CEP: 87501-
070, nesta cidade de Umua-

rama, Estado do Paraná, comu-
nica o extravio do ALVARÁ 

DE LICENÇA Nº 25.005. Com 
esta publicação o mesmo 

fica sem nenhum 
efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

LETICIA PASIAN LONARDONI 
05592478933, firma inscrita 
nº CNPJ 15.191.523/0001-
30, situada na Rua Francisco 
Pontes, 2002 Jardim Alto da 
Boa Vista, CEP: 87506-390, 
nesta cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
o extravio do ALVARÁ DE 
LICENÇA Nº 30.637. Com 
esta publicação o mesmo 

fica sem nenhum efeito legal. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CASCAVEL

1ª VARA CÍVEL DE CASCAVEL - PROJUDI
Avenida Tancredo Neves, 2320 - Fórum - Alto Alegre - Cascavel/PR - CEP: 85.805-900 - Fone: (45)

30401361 - E-mail: cartorio1varacivel@gmail.com

 EDITAL DE CITAÇÃO DO REQUERIDO PAULO EMILIO MONTOUTO, com prazo de
20 (vinte) dias.

 O DOUTOR PEDRO IVO LINS MOREIRA, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, etc...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
principalmente do(a) requerido(a)  que por este Juízo e cartórioPAULO EMILIO MONTOUTO

 se processam aos termos dos autos de AÇÃO MONITÓRIAsob nº 0023270-57.2009.8.16.0021
em que  move contra ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA PAULO

. Tem o presente a finalidade  , EMILIO MONTOUTO CITAÇÃO do requerido atualmente em
, para pagamento em 15 (quinze) dias, da quantia reclamada de lugar incerto e não sabido

, devidamente corrigido e acrescidos de juros moratórios, ou oferte querendo noR$1.242,28
mesmo prazo, embargos à Ação Monitória. Caso não o faça, as penas são do art. 701 do CPC. 

 “Cite-se a parte Ré por mandado para em 15 dias pagar a quantiaDESPACHO EVENTO 1.10:
reclamada, atualizada e acrescida de juros, caso em que ficará isento do  pagamento das
custas do processo e dos honorários do advogado da Autora, ou oferecer embargos ao 
mandado. Em, 03/07/2009 (a) Carlos Eduardo Stela Alves, Juiz de Direito. O presente edital
tem a finalidade de  o requerido   para querendo no prazoCITAR PAULO EMILIO MONTOUTO,
de 15 dias ,cumprir a obrigação, ou ainda, embargar a presente ação, se não forem opostos
embargos, constituir-se-á de pleno direito , o titulo executivo judicial. Em virtude do que mandou
expedir o presente edital que será afixado no lugar de costume no átrio do Fórum e publicado
na forma da lei. , nesta Cidade e Comarca de Cascavel, Estado do Paraná,DADO E PASSADO
aos 11 (onze) dias de julho de 2019. Eu Irene Alves de Souza – Funcionária Juramentada que
o digitei e subscrevi.

Cascavel, 11 de julho de 2019.
 

Irene Alves de Souza
FUNCIONÁRIA JURAMENTADA

PORTARIA 07/1992
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Você poderá rever o seu juízo sobre 
uma pessoa próxima. Você está 
mostrando mais seus sentimentos e 
tem a necessidade de se afirmar e de 
expressar seus pensamentos para se 
sentir mais pleno com você mesmo.

Você vai chegar mais longe do que as 
suas expectativas e conquistará mais 
informações. Você está à vontade e 
confortável com você mesmo e ainda 
mais em sintonia com seu corpo. 
Mantenha o entusiasmo.

G
êm

eo
s Você terá que mostrar perseverança e 

diminuir o seu ritmo para ser capaz de 
se libertar de restrições. Evite discussões 
calorosas que gastam sua energia. Você 
vai vencer, não duvide. Meditar seria uma 
boa maneira de recarregar suas baterias.

C
ân

ce
r

Você vai encontrar um apoio útil que 
entrará em sua vida no mês que 
vem. É um bom momento para fazer 
contatos! O seu bem-estar interior se 
beneficiará se você se concentrar 
mais no conforto de sua casa, assim 
a sua vida diária melhorará.

Uma lua cúmplice lhe promete 
momentos inesquecíveis com as 
pessoas próximas a você. A felici-
dade está ao seu alcance. Você vai 
se sentir assediado no final do dia e 
seria uma boa ideia ter um descanso 
de verdade e tomar ar fresco.

Você terá todo o prazer em fazer 
comentários cínicos, mas tome cui-
dado para não ofender ninguém. 
Você está em sintonia com seu 
ambiente e não há obstáculos à vista, 
já que você vai ter uma abordagem 
mais equilibrada. Isto lhe dará força.

As exigências que circulam em torno 
de você o estão deixando hesitante. 
Tente manter em mente o seu obje-
tivo. O balanço entre ação e apatia 
mostra que você está cavando pro-
fundamente em suas reservas, então 
vá com calma.

E
sc

o
rp

iã
o Você vai se sentir em perfeita har-

monia com as pessoas ao seu redor. 
Você precisa relaxar e aliviar o 
estresse. Faça algo que você gosta.

Você está amável e otimista e será 
o centro de atenções. Este é o 
momento para defender sua causa. 
Recarregue suas baterias ao ar 
fresco, isso te ajudará  a enfrentar as 
dificuldades.

C
ap

ri
có

rn
io Você encontrará paz dentro da sua 

própria casa. Terá conversas que 
foram interrompidas. Sua forma física 
vai melhorar. Você está reservando a 
sua energia de forma sensata, para 
ganhar ainda mais.

A
q
u
ár

io

Você vai ser motivado por jovens a 
seguir em frente, seu entusiasmo 
interior renascerá. Oscilações dra-
máticas no seu ritmo diário vão dei-
xar você cansado. Admita que está 
exagerando.

Suas dúvidas irão se esclarecer e 
você vai achar isso encorajador. Todo 
mundo vai querer ter a sua energia 
hoje. Você vai se sentir muito mais 
confortável em sua própria pele e isso 
será fruto dos seus esforços para tor-
nar a vida mais saudável.

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

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

ALIBISAND
ULOTOA
ESBARRAD
NUTRIENTE

ACTESED
IIRONTRE

MALESTARC
DANANERI
ODORDONS
RISCOOMÃ

JESUSCRISTO

Escritor 
homena-
geado da
Flip 2017

(?) digi-
tais: podem
atuar como
Youtubers

Aprimorar
(fig.)

Processo 
difícil para
a pessoa
hesitante

Produto
da ativida-
de renal
(Fisiol.)

Consoan-
tes de
"lema"

Vaso
sanguíneo

como a
carótida 

Alegação
de ino-

cência do
réu (jur.)

Hiato de
"toada"
(Gram.)

Choca-se
com

alguém

(?) os 
pés no

chão: ser
realista

Substân-
cia como
vitaminas 
e proteínas

Transporte
do Papai

Noel 
(Folcl. pl.)

Patriot (?),
legislação
antiterror
dos EUA

(?)
Howard,
cineasta
dos EUA

Tipo de
leite de

qualidade
inferior

Situação
orgânica 
desagra-

dável

Mike
Tyson, ex-
pugilista

O Filho 
de Deus,
para os

católicos

País asiá-
tico cuja
capital é
Mascate

Alumínio
(símbolo)
Vogal do
feminino

Areia, em
inglês

Gerencia a
pesquisa

Quite a (?): grande 
quantidade, em inglês

Que é quase
imperceptível (fig.)

"Também", em textos
do WhatsApp

Resmunga
Emite

títulos de
eleitor

365 dias

Diana (?),
cantora
Título de
mafiosos

Enfermeira atuante na
Guerra do Paraguai

Método contra-
ceptivo de barreira

Árabe, em inglês

Credor de países
emergentes, como 

a Grécia (sigla)

O animal como a
onça e a pantera

Os desenhos artís-
ticos pré-históricos

Traço

Fator
marcante
no jasmim

3/act — don — lot — omã — ron. 4/arab — ross — sand. 7/burilar. 9/rupestres.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

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

Malhação
Rita fica indignada com o 

depoimento de Isaura. Raíssa 
vê Camelo e Nanda namorando. 
Cláudio tenta comprovar que 
Isaura foi coagida por Lara. 
Lígia se comove com o estado 
de Rita, e Lara repreende a irmã. 

Órfãos da terra
Almeidinha explica para 

Zuleika que não sabia da exis-
tência de Péricles. Letícia sente 
ciúmes de Faruq com Muna. 
Benjamin se encanta com 
Letícia. Martin pede perdão 

a Bruno. Santinha afirma que 
perdoará Fauze caso ele aceite 
ajudar Laila e Jamil. 

Bom sucesso 
Paloma entra em desespero 

com a notícia da doença. Mauri 
estranha os excelentes resulta-
dos do exame de Alberto e avisa 
a Nana que ainda é cedo para 
comemorar. Em Chicago, Ramon 
recebe a proposta de ser olheiro 
de jogadores de basquete. 

As aventuras de Poliana 
Zóio e Falcão voltam para 

o Jardim Bem-Te-Vi querendo 

tomar o controle da comunidade. 
Poliana convida seus amigos 
para participar do musical de 
fim de ano do colégio. 

Cúmplices de um resgate
Omar cobra que Ermínio 

sacrifique seu cavalo logo, senão 
estará demitido. Safira vê Otávio 
abatido e o convida para jantar 
quando ele quiser. Manuela 
conta para Isabela que Regina 
pensa que ela está morta. 

Topíssima 
Rafael diz que é preciso 

logo encontrar mais provas 
contra ele. Vitor presenteia 
Elisabete com um ursinho 
de pelúcia. Todos na repú-
blica tentam disfarçar o incô-
modo. Beatriz conta que Paulo 
Roberto fugiu do hospital. 

Jezabel 
Miguel fica revoltado com 

o sequestro de Samira e con-
fronta Obadias. Acabe, em 
jejum, chora e se humilha a 
Deus. Elias volta a ouvir a voz 
celeste, que anuncia trégua por 
uma geração. O profeta tranqui-
liza Acabe. 

l RECORD
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Quem julga os 
outros precisa 

temer que, por sua 
vez, também será 
julgado. Pouco 

importa se justa ou 
injustamente. Pois 
todo julgamento, 
afinal de contas é 
injusto porque é 
arrogante. Quem 
julga, coloca-se 
acima da vida e 
do destino dos 

outros, como se a 
sua própria vida e 
seu próprio destino 
fossem diferentes 
e mais humanos 

do que os alheios”  
(Bert Hellinger)  

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversário 
hoje -, Josiane Maciel, Paulinho Coelho, 
Camila Angelina Ricardo, Jack Sander 

Borges da Silva, Janaina Rossini de Lima, 
Dionei Save Mundi e  Mario Lago. Da colu-

na: felicidades!

Ainda dá tempo!
A 44ª edição da Feira Ponta de Estoque, que acontece 
entre os dias 22 e 24 de agosto, no Pavilhão da Indús-
tria e Comércio do Parque de Exposições de Umuarama, 
coordenado pelo Conselho da Mulher Empresária e Exe-
cutiva da Aciu, já bate recorde de estandes vendidos. 

PORTRAIT
BERNARDO SEVILHA ANDREAN, filho da professora e coreografa Cristiane Sevilha Buzeli 
e do professor Valdenilson Andrean  completa teu 1 aninho nesta terça (30)  e comemo-

ra com a família e amigos. Da coluna: felicidades

ARQUIVO PESSOAL

Café da Manhã
Na quarta (31) tem palestra Liderança 
Positiva, às 7h45,  no anfiteatro da 

Aciu com o Professor da Unipar -, João 
Marcos Codato. 
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Vamos lá, participe desta magia!
A Prefeitura de Umuarama convoca  voluntários no “Desfile Natal Encantado”, As inscrições já es-
tão abertas, na Fundação Cultural de Umuarama até 10 de outubro. Para tornar-se um voluntário 
do “Desfile Natal Encantado” é necessário RG original e uma cópia que será utilizada para realizar 
o cadastro do voluntário. Menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis legais. 

Pode se inscrever: crianças com idade mínima de 9 anos, adolescentes, adultos e idosos.

Vinhos
O Empório da Casa abre na quinta 

(2) para um Workshop de Vinhos das 
19h30 às 22h30. Apresentação de 6 
tipos de vinhos e tábua de frios. As 

vagas são limitadas.
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Dupla afinada
Marco Aurélio Pellarigo não é só um músico conceituado na cidade. É também um in-

centivador de talentos. Camilo Garcia Júnior sabe disso. Ele já teve a chance de dividir 
o palco com o cantor, algumas vezes. Aplausos merecidos! Em tempo: Camilo tem no 
DNA a música. Ele é neto do fundador da Unipar, Cândido Garcia, que amava cantar e, 
também por isso, era admirado por todos que faziam parte do seu círculo de amizade.  

As empresárias Sabrina Martins, Aline Ruge e Irene Cardoso no Congresso 
Empresarial da CACIER realizado na quinta (25) no Senac Umuarama. 
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CRUZE SEDAN LT TURBO .........16/17 ..............PRATA ................... COMPLETO, AUT, COURO ........................ R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....16/17 ..............VERMELHO ......... COMPLETO, AUT, COURO ........................ R$ 79.900,00
FOCUS 1.6 SE ................................17/18 ..............BRANCO............... COMPLETO .................................................... R$ 67.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................18/19 ..............PRATA ................... COMPLETO  ................................................... R$ 46.900,00
ONIX 1.4 LTZ..................................17/17 ..............BRANCO............... COMPLETO .................................................... R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ...........................17/18 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT .......................................... R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACTIV ............................16/17 ..............VERMELHO ......... COMPLETO .................................................... R$ 49.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 ........11/12 ..............PRATA ................... COMPLETO .................................................... R$ 62.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................16/17 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT ........................................R$ 112.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................17/17 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT ........................................R$ 114.900,00
S10 LTZ 2.8 4X4 AT ......................16/17 ..............BRANCO............... COMPELTO, AUT, COURO .......................R$ 132.900,00
SPIN LT 1.8 AT ...............................13/14 ..............PRETO ................... COMPLETO, AUT .......................................... R$ 39.900,00
TRACKER LT 1.4 TURBO .............17/18 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT .......................................... R$ 79.900,00
TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT .13/14 ..............BRANCO............... COMPLETO, AUT, COURO ......................R$ 116.900,00

Edital de Intimação - Negócio Fiduciário. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, na qualidade de Oficial do 1º Serviço de Registro de Imóveis desta Comarca
de Umuarama-PR, segundo as atribuições conferidas pelo Art, 26 § 4º da Lei 9.514/97 e por solicitação do credor Banco Bradesco S.A., Intima os devedores fiduciantes Sr.
José Geraldo Coutinho (CPF: 761.121.289-34) e sua esposa Sra. Sandra Regina de Macedo Coutinho (CPF: 073.358.459-47), a comparecerem no Serviço de Registro
de Imóveis 1º Ofício, situado à Rua Desembargador Munhoz de Melo n° 3628, centro, CEP 87.501-180, nesta cidade de Umuarama-PR, entre o horário das 8h30min as 11h00min
e 13h00min às 17h00min no prazo improrrogável de 15 dias a contar da publicação deste edital, para pagamento/purgação da mora (vide Projeção da Dívida para Purga da mora
em Serviço Registro de Imóveis, arquivada no Cartório) para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição
de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras avenças nº 000647051-3, datado de 17 de Agosto de 2011, firmado pelas partes na cidade de
São Paulo-SP, registrado sob n° 08 e 09, na matrícula n° 24.327, livro 02- Registro Geral, desta Serventia, com saldo devedor de responsabilidade de Vossa(s) Senhoria(s), sob
pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, nos termos do art. 26 § 7° da Lei 9.514/97 e imediata execução da
dívida através de leilão extrajudicial para venda do imóvel, sendo que as datas serão divulgadas através de jornais. Obs.: poderá efetuar a purga da mora na agência do Banco Bradesco
S.A., detentor do financiamento. Caso Vossas Senhorias já tenham efetuado o pagamento dos débitos antes da publicação da presente intimação, por gentileza desconsidere, para
todos os fins de direito, prevalecendo à mesma com o objetivo de que sejam enviadas cópias dos comprovantes de pagamento para regularização do controle do(a) credor(a). Protocolo
nº 226.007 de 10/07/2.019, no livro 1-S de protocolos. Dado e passado nesta cidade de Umuarama-PR, 10 de julho de 2.019. Elaine Magalhães Souza Vasconcellos, Oficial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ DE 
LICENÇA MUNICIPAL

OSCAR TOMIO YOSHIHARA SCHIA-
VONE, médico, inscrito no CPF sob 
nº 037.279.909-45, situado na 
Rua Antonio Ostrenski nº 3818, 

centro, nesta cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, vem publicar o 
extravio do ALVARÁ DE LICENÇA 

Nº 32381/2015. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal.

@tribunahojenewsumuarama
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Oratória   Para aqueles 
que querem aprender 
técnicas de falar em 
público, a Unipar 
de Umuarama está 
ofertando o curso livre 
de Oratória. O objetivo 
da capacitação é ensinar 
os participantes a 
preparar apresentações, 
discursos e palestras 
com eficiência, 
propiciando o 
desenvolvimento de 
expressão oral fluente, 
em situações formais. 
No decorrer das 
aulas também serão 
repassadas estratégias 
de como falar com 
eficácia utilizando uma 
boa expressão corporal, 
estilo, objetividade e 
clareza. As inscrições 
podem ser feitas no 
site da Instituição, 
no link pos.unipar.br/
cursos-livres. O curso 
tem carga horário de 
12 horas e está previsto 
para começar no dia 10 
de agosto, com número 
de vagas limitado. As 
aulas serão aos sábados, 
das 13h às 17h20. O 
investimento é de 120 
reais. 

Segurança do Trabalho   
A especialização é 
uma ótima escolha 
para quem busca ter 
destaque no mercado 

de trabalho. Na 
Unipar de Umuarama, 
os engenheiros e 
arquitetos contam 
com diversas opções, 
entre elas está a 
pós-graduação 
em Engenharia 
de Segurança do 
Trabalho. As inscrições 
vão até o dia 16 de 
agosto e o número 
de vagas é limitado, 
apenas 30. O curso 
tem como objetivo 
qualificar profissionais 
para atuarem na 
segurança e higiene 
do trabalho, conforme 
recomendam as Normas 
Regulamentares do 
Ministério do Trabalho 
e outras organizações. 
O curso tem carga 
horária de 600 horas, 
distribuídas em aulas 
quinzenais, às sextas-
feiras e aos sábados. 
Para atender os 
objetivos foi convocado 
um corpo docente de 
alto nível, formado por 
especialistas, mestres 
e doutores. Ex-alunos 
da Unipar e de outras 
instituições de ensino 
e integrantes das 
forças de segurança 
ganham descontos nas 
mensalidades. Inscrições 
no site da Unipar; mais 
informações no (44) 
3621-2816.

NOTÍCIAS DA

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

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

SAIBA MAIS medicina.unipar.br

Unipar sediou segunda fase 
do paranaense de basquete 
em cadeira de rodas. Além do 
Tigres de Umuarama, competi-
ram os times de Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, 
Maringá e Ponta Grossa.

O Câmpus III da Unipar 
ficou movimentado no final de 
semana. O complexo esportivo 
foi palco da 2ª fase do Campeo-
nato Paranaense de Basquete 
em Cadeira de Rodas, promo-
vido pela Federação Paranaense 
de Basquete em Cadeira de 
Rodas. As equipes de Umua-
rama – os Tigres – e Maringá 
– os Kings – abriram a rodada, 
na sexta, 26, à noite.

No sábado, 27, foram mais 
sete jogos: Londrina x Foz do 
Iguaçu, Ponta Grossa x Maringá, 
Umuarama x Cascavel, Foz x 
Guarapuava, Londrina x Ponta 
Grossa, Maringá x Cascavel e 
Guarapuava x Londrina. E mais 
três, no domingo, 28: Ponta 
Grossa x Cascavel, Foz x Umua-
rama e Cascavel x Guarapuava.

“O que estamos vendo é um 
exemplo para nós; toda essa 
alegria, essa força de vontade 
é uma verdadeira lição de vida”, 
disse Erica Turci.

O Reitor da Unipar, Carlos 
Eduardo Garcia, prestigiou o 
evento. “O esporte traduz inclu-
são, traduz emoção, traduz 
amor... Acreditando nisso, a 
Unipar investe seriamente no 
esporte adaptado para que estes 
atletas especiais possam usu-
fruir dos benefícios que a ativi-
dade física proporciona, tanto em 
saúde quanto em socialização”, 
enalteceu em seu discurso, na 
abertura da competição.

Basquete em
Cadeira de Rodas



16 ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 30 DE JULHO DE 2019

Fora de casa, Afsu
empata com Toledo

Afsu Umuarama Futsal empatou 
em 3 a 3 com o Toledo jogando fora 
de casa, na noite de sábado (27). 
Com isso, a equipe soma mais um 
ponto na tabela e chega aos 33 
pontos, no 5º lugar do Campeonato 
Paranaense Série Ouro.

Em uma partida muito disputada, 
ambas as equipes não marcaram gol 
no primeiro tempo. Depois do inter-
valo, os donos da casa abriram o pla-
car. Pouco minutos depois, Mura, do 
Afsu apareceu e deixou tudo igual.

A equipe toledense virou, mas 
logo em seguida Umuarama domi-
nou a quadra e empatou por 2 a 2, 
com gol do Hugo.

O goleiro Matheus, do Afsu, fez 
várias defesas, mas a equipe não 
conseguiu conter o ímpeto do Toledo, 
que fez o terceiro gol e ganhou 

confiança para vitória. Nos minu-
tos finais, Afsu jogando com goleiro 
linha, balançou as redes com Ron-
ney, finalizando o placar em 3 a 3.

A equipe de Nei Victor, nesta 
semana já se prepara para seu 
próximo compromisso em casa. 

Afsu terá como adversário no pró-
ximo sábado (3) o Palmas Futsal. 
Quando as equipes se enfrentaram 
na primeira fase do campeonato, 
Afsu ficou no empate por 2 a 2.

A partida será no Ginásio Amá-
rio Viera da Costa, às 20h.

JOÁS CAVALCANTE

PIVÔ Hugo que ficou no banco na partida contra Ampére, voltou em quadra contra Toledo e marcou o 2º gol 
do Afsu

O voleibol de Umuarama conquistou vitória em dobro 
na fase regional do Jogos da Juventude do Paraná 
(JOJUPS). As equipes masculina e feminina venceram 
suas finais e garantiram medalhas de ouro. As meni-
nas comemoraram primeiro. Numa decisão até então 
improvável, segundo técnico Alessandro Dias Alvarenga, 
o time venceu Iporã por 3 sets a 1. “Existiam times mais 
tradicionais e foi uma grande surpresa até para nós. As 
meninas cresceram durante a competição”, explicou.
No masculino a vitória veio sobre Pérola, por 3 sets a 0.

Invictos
O Estádio Lúcio Pipino foi palco da come-

moração da primeira conquista dos umua-
ramenses no futebol masculino. Na final, o 
time de casa venceu o Cianorte por 1 a 0 
com um gol do meia, Victor Fazolli. “Treina-
mos forte, participamos das copinhas para 
chegar aqui e fazer bonito”, conta o atleta. 
Futebol e voleibol, estão com presença 
garantida na fase final do JoJups, entre 14 
a 18 de novembro em Francisco Beltrão.

DIVULGAÇÃO
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