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UMUARAMA

Poluição visual tem 
se tornado comum na 
cidade, mas é passível 
de multa 
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Umuaramense rouba carro 
e morre durante a fuga

Jonathan Ferreira dos Santos Marconi, 25 anos, natural de Umuarama, morreu na segun-
da-feira (5) à noite, após capotar um Renault Megane na BR-277, em São José dos Pinhais 
(RMC). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu depois que Jonathan 
se envolveu no roubo do veículo e iniciou uma fuga. Ele era perseguido pelo marido da 

proprietária do Renault, até que perdeu o controle da direção. l Pág. 9

Aprovado projeto de Lei 
obriga que loteamentos 
a terem esgoto 
instalado

Umuaramense que joga 
na seleção de handebol 
pode ficar fora das 
Olimpíadas

Ação Social
Uma ação conjunta envolvendo Prefeitura, Guarda Municipal, 

Polícias Militar e Civil de Umuarama, aborda e recolhe 
pessoas em situação de rua. O grupo percorreu praças, ruas e 
logradouros e verificou quantos estão de fato morando na rua, 
quantos são de outras cidades e estão desalojados, ocupando 
imóveis abandonados na cidade, e também situações de porte 

de drogas e bebidas alcoólicas. l Pág. 10
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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.

07 11 18 21 24 28 29
concurso: 0185

15 22 24 38 41 49

concurso: 1970
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



concurso: 1366

08 23 25 39 43 44
concurso: 2176

concurso: 5039

13 16 28 40 56

concurso: 5411

18.769
41.380
07.223
92.632
32.409

JUNHO

CORITIBA/PR

concurso: 1849

01 05 09 11 12 13 14 17 
18 19 21 22 23 24 25

concurso: 1993

06 07 08 12 13 24 30 
32 41 48 52 69 73 74 

82 83 89 92 94 00

10 19 31 35 39 50

17 35 38 60 64 73 77

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
07/08 - 14h32

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quarta

Minguante
23/08 - 11h58

Nova
30/08 - 07h38


24 12 


26 17

Quarta




24 10 


24 13

QuintaQuinta

Cheia
15/08 - 09h31

Golpe do consórcio 
continua fazendo vítimas ‘‘

‘‘‘‘

‘‘

Nublado com sol Nublado com solNublado com sol Nublado com sol

A Lei 11.795/2008 disciplina o Sistema de Consórcio e preconiza os 
requisitos da contemplação, deixando claro que somente ocorrerá através 
de sorteio ou lance nas assembleias mensais dos grupos de consórcios, para 
consorciados ativos e condicionado à existência de recursos fi nanceiros no 
grupo, para que então ocorra a devida liberação da cota contemplada destinada 
à aquisição do bem e defi nição da ordem de recebimento do crédito.

Não há dúvidas de que o consórcio para fi ns de aquisição de bens 
móveis e imóveis geralmente possui condições vantajosas e atrativas, 
mas também pode se transformar em imensuráveis prejuízos, pois existem 
inúmeros golpistas que conseguem obter dados sigilosos para enganar as 
vítimas com falsas promessas.

Apesar de se tratar de golpe antigo, continua fazendo inúmeras vítimas.
Os golpistas oferecem cotas do consórcio e até apresentam documen-

tos que “comprovam” que o sorteio já ocorreu e que está em vias de ser 
liberado, mas depois de receber a taxa ou comissão de transferência não 
entram mais em contato com as vítimas e a descoberta ocorre tardiamente.

Mas, afi nal, o que fazer para não cair no golpe da carta de crédito 
contemplada?

Pois bem, primeiramente deve-se atentar que a transferência de carta 
de crédito contemplada não é proibida, mas somente poderá ser ofertada 
pelo participante do grupo que foi contemplado e mediante a autorização 
da empresa organizadora.

O consumidor deve suspeitar de promessas de quitação do consórcio 
após ser contemplado, já que, mesmo após a contemplação, as parcelas 
continuam sendo devidas.

O consumidor pode pesquisar diretamente através dos diversos órgãos 
de proteção da defesa do consumidor, inclusive no Procon, além dos sites 
de reclamações, para apurar acerca da idoneidade da administradora.

E em qualquer hipótese só deve adquirir cotas de administradoras auto-
rizadas pelo Banco Central e se assegurar que se trata de administradora 
associada à Abac (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio).

Considerando que os estelionatários atuam em diversos estados, a 
autoridade policial alerta que todas as vítimas devem procurar a delegacia 
especializada para solicitar a investigação. 

 A ministra da 
Agricultura, Tereza 
Cristina, convocou 

jornalistas para reba-
ter críticas de que o Governo 

Bolsonaro estaria afrouxando as 
regras de controle de agrotóxi-
cos no País ou mesmo liberando 
novas substâncias em quanti-
dade recorde. “O que eu fico 

indignada é passar para a popu-
lação que nós estamos colocando 
prato com comida envenenada. 
Isso é um desserviço ao Brasil”. 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Vanessa Laruccia é especialista em Direito Civil e 
Direito Processual Civil do Massicano Advogados

 “Consumidor nenhum brasileiro está 
sendo intoxicado [por agrotóxicos]. Não 

podemos aterrorizar os consumidores 
brasileiros e muito menos os consumi-
dores externos, dos mais de 162 países 
que importam a produção brasileira”.
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Homenagem
A Polícia Militar do Paraná (PMPR), que está comemorando 
165 anos e será homenageada pela assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) hoje (quarta-feira, 7), durante uma 
sessão solene. A celebração comemorativa ocorre por 
iniciativa do deputado Coronel Lee (PSL), presidente 
da Comissão de Segurança Pública, e representa o 
reconhecimento à competência, dedicação e coragem dos 
integrantes da corporação, sempre prontos a atender a 
sociedade paranaense.

Semana da
Previdência

O pres idente  da 
Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, espera que 
a tramitação da reforma 
da Previdência na Casa 
se encerre ainda nesta 
semana. O texto apro-
vado às vésperas do 
recesso parlamentar de 
julho ainda precisa pas-
sar por mais um turno de 
votação na Câmara.  

A avaliação de Maia 
foi feita quando ele res-
pondia a uma plateia de 
estudantes sobre quais 
foram os momentos da 
sua carreira que jugava 
mais importantes. Entre 
eles, o presidente da 
Câmara citou a reforma 
da Previdência, “espero 
que terminando esta 
semana”, disse, em 
evento da Fundação Estu-
dar, na capital paulista.

Maia tem se dedicado 
a agenda de reuniões 
para agilizar a tramitação 
da reforma. Na segunda-
-feira (5) almoçou com o 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e jantou 
com os líderes partidá-
rios. Na semana pas-
sada, Maia esteve com o 
secretário da Previdência, 
Rogério Marinho, com o 
deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM), que presidiu a 
Comissão Especial sobre 
o assunto, com o ministro 
da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, e com o presidente 

Jair Bolsonaro. 
REFORMA TRIBUTÁRIA

A p res idente  da 
Câmara mostrou -se 
empenhado em continuar 
com a agenda de refor-
mas no país. Maia disse 
que o próximo tema será 
a reforma tributária e que 
ela será muito mais difícil 
de ser aprovada do que a 
previdenciária. 

Ao comentar a reforma 
tributária e sua importân-
cia, Maia disse que quer 
ver se os empresários 
conseguem compreen-
der que o atual sistema 
tributário brasileiro não 
resulta em crescimento 
e nem em geração de 
emprego. Ele elogiou a 
par ticipação do empre-
sariado brasileiro na 
reforma da Previdência e 
pediu o mesmo empenho 
na reforma tributária. 

“Os empresários, não 
estou criticando todos, 
foram muito patriotas na 
Previdência, muito, mas 
eles não são atingidos 
pela Previdência. O que a 
gente quer deles agora é 
o mesmo patriotismo na 
reforma tributária, porque é 
um sistema distorcido que 
uns pagam muitos impos-
tos e outros não pagam”, 
disse. “Eu acho que é 
isso que a gente precisa 
cobrar de todo mundo. 
Não adianta querer ser 
patriota no tema do outro”.

Estrangeiros perigosos
O ministro da Justiça, Sergio Moro, defendeu a Portaria 
666, de 26 de julho, em que regulamenta a deportação 
sumária de estrangeiros considerados perigosos, 
afirmando que os brasileiros não podem ser “generosos 
com criminosos”. Moro destacou que o país é formado, 
em grande parte, por migrantes das mais diversas partes 
do mundo, mas que “podemos ser generosos com a 
imigração, generosos com estrangeiros, mas não devemos 
ser generosos com criminosos”.

Fórum dos Governadores
A reforma tributária, tema que junto com a análise da 
Reforma da Previdência no Senado, vai movimentar o 
Congresso neste segundo semestre é o principal tema 
da VI Reunião do Fórum Nacional dos Governadores que 
aconteceu ontem (6), em Brasília.
Os governadores discutem a aprovação de propostas que 
garantam repasses federais dos recursos provenientes de 
cessão onerosa/bônus de assinatura, além da que trata 
da regulamentação da securitização da dívida, uma forma 
moderna de combate à sonegação.

Vocação
“Ser policial é ato de 
dedicação e até de 
renúncia. É uma vocação 
antes de tudo. Quem 
verdadeiramente veste a 
farda da PMPR com amor é 
quem zela por um caráter 
íntegro e que não se dobra 
às coisas erradas”, afirmou 
o Coronel Lee, que exerce 
seu primeiro mandato na 
Alep, e conhece bem 
essa realidade. Ele é 
oriundo da Polícia Militar 
onde ingressou em 
1985, tendo atuado na 
corporação até 2018.

Aulão do Enem
Na reta final dos 
preparativos para o 
Enem 2019, mais de 700 
estudantes da rede pública 
devem participar de um 
“aulão” especial dia 13 
de agosto no plenário 
da Alep. A atividade faz 
parte das ações do projeto 
“Assembleia no Enem”, que 
disponibiliza mais de 500 
videoaulas com conteúdos 
que contribuem para 
melhorar o desempenho 
no exame, abrindo as 
portas para o ingresso 
no ensino superior.
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Chegou o
licenciamento

O Detran-PR já está 
recebendo o pagamento 
do Certificado de Registro 
de Licenciamento Veicular 
(CRLV) 2019, que permite 
a circulação dos veículos 
e é documento de porte 
obrigatório. A cobrança 
da taxa de emissão 
é de competência do 
Depar tamento, que ini-
cia este mês e finaliza 
no fim de novembro.

O prazo para paga-
mento do Licenciamento 
Anual é conforme o final 
das placas. Os automó-
veis com placas finais 1 
e 2 devem ser quitados 
em agosto. Já para as 
placas que terminam 
com dígito 3, 4 e 5, o 
vencimento ocorre em 
setembro, e para as 
que possuem final 6, 7 
e 8, o prazo expira em 
outubro. Em novembro, 
o prazo termina para pla-
cas com dígitos 9 e 0.

A guia de recolhi-
mento é no valor de R$ 
86,50 para todos os veí-
culos. Os proprietários 
que estão em atraso 

com débitos de multas, 
Imposto sobre Proprie-
dade de Veículo Auto-
motor (IPVA) ou Seguro 
Dpvat, além do valor do 
Licenciamento 2019, 
terão que efetuar o 
pagamento desses débi-
tos para a emissão do 
Licenciamento.

LEGISLAÇÃO 
O motorista que for fla-

grado circulando com um 
veículo que não esteja 
devidamente licenciado 
estará cometendo uma 
infração de trânsito gra-
víssima. O artigo 230 do 
Código de Trânsito Bra-
sileiro prevê aplicação 
de multa de R$ 293,47, 
perda de sete pontos na 
carteira de habilitação e 
apreensão do veículo. 

Confira no site do 
detran a tabela completa 
com as datas dos venci-
mentos de acordo com o 
final da placa. As guias 
poderão ser emitidas 
pelo site ou unidades 
de atendimento e pagas 
nas instituições bancá-
rias credenciadas.

O valor da guia é de R$ 86,50 para todos os veículos

DIVULGAÇÃO
Voe Paraná

O governo do Paraná lança hoje 
o programa Voe Paraná, que vai 
atender, a princípio, dez cidades 
com voos regulares para Curitiba: 
Paranaguá, Campo Mourão, 
Arapongas, Francisco Beltrão, 
Paranavaí, Telêmaco Borba, Cornélio 
Procópio, União da Vitória e Guaíra. 
A Gol vai operar o serviço com 
aeronaves modelo Cessna Grand 
Caravan com até 12 lugares. Serão de 
três a quatro voos semanais. 

Reforma administrativa
O governador Ratinho Junior já 
enviou à Assembleia Legislativa o 
projeto de lei da segunda fase da 
reforma administrativa que prevê 
a fusão de autarquias, entre 
outras medidas de contenção de 
custos e despesas.

Ferrovia do Mercosul
Na segunda-feira (12), em 
Assunção, parlamentares, ministros 
e técnicos do Mercosul debatem a 
construção da ferrovia ligando os 
portos de Paranaguá e Antofagasta 
(Chile). O tema faz parte do 
1º Seminário de Integração de 
Infraestrutura Ferroviário da 
América do Sul proposto pelo  
deputado Ricardo Barros (PP-PR). 
“Vamos reunir representantes 
dos governos e da iniciativa 
privada, identificar iniciativas 
em andamento, prioridades e 
estabelecer um cronograma para 
que os investimentos, enfim, saiam 
do papel”, afirma Barros.

Aulão do Enem
Mais de 700 estudantes vão 
participar do “aulão do Enem” 
na terça-feira (13) na Assembleia 
Legislativa. “É um apoio aos 
estudos de centenas de jovens 
da rede pública e que chega ao 
quinto ano. Disponibilizamos 
ainda mais de 500 videoaulas 
gratuitas de preparação aos 
que vão participar das provas 
do Enem”, disse o deputado 
Romanelli (PSB), primeiro-
secretário da Assembleia. A 
edição deste ano do Enem tem 5 

milhões de inscritos em todo o País. 
Desses, 211.308 são do Paraná.  

Fora do MDB
O ex-senador Roberto Requião 
diz que sai do MDB se a executiva 
estadual não aceitar o resultado 
da convenção que elegeu seu 
filho, o deputado Requião Filho, na 
presidência do diretório municipal 
de Curitiba. A executiva estadual 
desautorizou a realização da 
convenção e prorrogou os mandatos 
de todos os diretórios municipais.

Tornozeleiras
Mais de 40 mil detentos de 16 
estados utilizam tornozeleiras 
eletrônicas cuja qualidade é 
aprovada pelo Tecpar. A maior 
empresa de monitoramento na 
América Latina, com sede em 
Curitiba, busca os serviços de 
avaliação instituto há dez anos. O 
equipamento, que já monitorou 
mais de 250 mil detentos em todo o 
País, capta a localização dos satélites 
de GPS, calcula suas coordenadas de 
latitude e de longitude, e verifica se 
a pessoa está cumprindo as regras 
que a Justiça determinou.

Reclamações
O Paraná é o segundo estado com 
maior número de reclamações de 
abusos por parte de fornecedores 
de bens e serviços nas relações de 
consumo. São 200 mil atendimentos 
registrados no primeiro semestre 
no consumidor.gov.br. O Procon 
é responsável por orientação, 
defesa e educação do consumidor 
e também realiza audiências de 
conciliação buscando uma solução 
para as reclamações apresentadas 
pelos consumidores.

Mudança na Receita 
A reestruturação administrativa 
da Receita Federal prevê a 
redução de dez para cinco das 
superintendências regionais, 
entre elas a da 9ª Região Fiscal em 
Curitiba que atende Paraná e Santa 
Catarina. A Receita pretende criar 
uma superintendência em Porto 
Alegre para atender Paraná, Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e 
Mato Grosso do Sul. O governador 
Ratinho Junior e os empresários 
do Estado enviaram ao ministro 
Paulo Guedes (Economia) ofício 
contrário à proposta.
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Poluição visual é
passível de multa

O prefeito Celso Pozzobom manifestou 
preocupação com os danos ao patrimônio 
público, bem como a utilização irregular 
dos pontos de ônibus e outros logradouros 
do município. Ele lembra que a administra-
ção tem feito grandes investimentos para 
dar mais conforto e segurança à popula-
ção, melhorando os serviços públicos em 
vários aspectos, porém alguns cidadãos 
se aproveitam das estruturas públicas 
para promoção e oferta de serviços, o que 
fere o Código de Posturas do município.

É o caso dos pontos de ônibus. Além 
das novas cabines instaladas para dar 
mais proteção e conforto aos usuários, 
mesmo os pontos mais antigos têm sido 
utilizados para divulgação de cartazes sem 
autorização da Prefeitura. “O pessoal quer 
divulgar seus cursos, promoções, produ-
tos e serviços nos pontos de ônibus, mas 
isso não é legal. Eles são patrimônio da 
população e não podem ser usados em 
benefício de alguns. É lamentável que 
usem a estrutura pública para promover 
interesses pessoais”, apontou a diretora 
de Arrecadação e Fiscalização da Prefei-
tura, Gislaine Alves Vieira.

FISCALIZAÇÃO
A Prefeitura tem fiscalizado esse tipo 

de prática e acionado os responsáveis. 
A prática pode ser enquadrada em polui-
ção visual, além de danos ao patrimônio 
público, o que pode resultar em multa 
de R$ 500 a R$ 1.300 e processo admi-
nistrativo, dependendo do caso. Outra 
prática ilegal é o anúncio de produtos 
e serviços em pinturas no pavimento 
asfáltico, bem como a demarcação de 
vagas exclusivas por conta própria, sem 
autorização ou mesmo ciência do órgão 
responsável pelo trânsito.

“A publicidade precisa ser feita de 
forma regular, respeitando a legislação, 
e sem danificar ou poluir visualmente as 
estruturas públicas. Esse costume precisa 
ser combatido, bem como a ‘criação’ de 
vagas exclusivas para determinados ser-
viços no espaço de estacionamento regu-
lar”, completou a diretora.

A população pode ajudar o municí-
pio a coibir estas práticas por meio de 
denúncias à Ouvidoria (pelo fone 156) 
ou diretamente ao setor de Fiscalização 

do Código de Posturas – pelo 3621-
4141, ramal 188. Os fiscais vão cobrar 
a retirada da publicidade irregular e ado-
tar os procedimentos cabíveis.

ALÉM das novas cabines, os pontos de ônibus antigos são usados para divulgação de cartazes sem autorização

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU

3ª VARA CÍVEL DE FOZ DO IGUAÇU - PROJUDI
Avenida Pedro Basso, 1001 - Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85.863-756 - Fone: (45) 3029-1249

Autos nº. 0025110-31.2016.8.16.0030
Processo: 0025110-31.2016.8.16.0030

Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Nota Promissória

Valor da Causa: R$34.701,12
Exequente(s):

 
ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA (CPF/CNPJ:
75.517.151/0001-10)
PRACA MASCARENHAS DE MORAES, S/N - UMUARAMA/PR

Executado(s):
 

CLEBER CARDEAL (RG: 163535073 SSP/SP e CPF/CNPJ: 120.932.288-90)
Alameda Saura, 100 - Vila A de Itaipu - FOZ DO IGUAÇU/PR

   
 
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO 30 DIAS

 OBJETIVO: CITAÇÃO do executado: CLEBER CARDEAL, com endereço em
lugar incerto e não sabido, para que, para que, no prazo de , efetue(m) o pagamento da dívida, natrês (03) dias

 importância de R$ ,34.701,12 acrescida das cominações legais, (art. 738, NCPC), cientificando-o(s) que terá(ão) 15
 para embargar (NCPC, art. 738); ficando fixado os honorários advocatícios em  do(quinze) dias 10% (dez por cento)

valor da dívida. Se houver pagamento no prazo de , os honorários serão reduzidos pela metade (art. 827, §03 (três) dias
1º NCPC), cientificando o(s) executado(s), ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e
comprovando o depósito de  do valor da execução, inclusive custas processuais e honorários de30% (trinta por cento)
advogado fixados acima, poderão o(s) executado(s) requerer(em) sejam admitidos a pagar o restante em até 6 (seis)

, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (NCPC, art. 916). O nãoparcelas mensais
pagamento de qualquer prestação acarretará o vencimento das prestações subsequentes e o imediato prosseguimento do
feito, além da imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas (§ 5º). Não havendo
pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens que
forem encontrados e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o
executado; Se a parte executada não for encontrada, o Sr. Oficial de Justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem
para garantir a execução; Recaindo a penhora sobre imóvel, intime-se o cônjuge do executado(a). Neste caso, deverá o
exequente promover o registro da penhora às margens da matrícula, na forma do art. 844, do NCPC. Deverá o auto de
penhora obedecer ao art. 838 do NCPC, ressaltando, ainda, que mesmo sendo nomeado depositário particular, deverá o

 depositário público ter ciência da constrição realizada (Código de Normas, 5.8.3.2). ALEGAÇÕES DO EXEQUENTE
 EM RESUMO: “Tratam os autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0025110-31.2016.8.16.0030, movidos

por Universidade Paranaense – Unipar contra CLEBER CARDEAL, CPF nº 120.932.288-90, perante a Terceira Vara
Cível da Comarca de Foz do Iguaçu-PR, visando o recebimento de nota promissória vencida, no valor total de R$
34.701,12 (trinta e quatro mil setecentos e um reais e doze centavos), com aplicação de juros de 1%, multa moratória de

 2% e correção monetária pelo INPC.  DESPACHO: “Cite-se por edital o executado Cleber Cardeal , com prazo de 30
(trinta) dias, nos termos do art. 256, II, NCPC.(a) MARCELA SIMONARD LOUREIRO CESAR – JUIZA DE
DIREITO.” E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e no futuro ninguém possa alegar ignorância,

eimandou o MM. Juiz expedir o presente edital, que será publicado e afixado na forma da l  .

Foz do Iguaçu, 09 de julho de 2019.
 

Marcela Simonard Loureiro Cesar

Juíza de Direito
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Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,01 2,23 3,37
IGP-M (FGV) 0,80 0,40 4,79 6,39
IGP-DI (FGV) 0,63 - 4,40 6,04

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 5ª parcela
vence em 30/08, com juros Selic de 2,58%.

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

5/7 a 5/8 0,5000 0,3715 0,0000
6/7 a 6/8 0,5000 0,3715 0,0000
7/7 a 7/8 0,5000 0,3715 0,0000
8/7 a 8/8 0,5000 0,3715 0,0000
9/7 a 9/8 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

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

SOJA ago/19 847,75 -2,50 -3,2%
FARELO ago/19 295,10 0,20 -3,5%
MILHO set/19 404,00 -1,25 -7,9%
TRIGO set/19 484,00 -10,50 -6,0%

Ações % R$
Petrobras PN +1,29% 25,88 
Vale ON +1,35% 46,62 
Bradesco PN +1,52% 34,17 
Magazine Luiza ON +6,26% 36,66 
Marfrig ON +7,41% 7,39 
MRV ON +4,81% 21,35

IBOVESPA: +2,06% 102.163 pontos

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

SOJA 70,01 2,9% 2,9% 67,50
MILHO 29,50 1,1% 0,6% 29,00
TRIGO 46,53 -0,1% 0,1% 48,00
BOI GORDO 150,91 0,0% 0,1% 148,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 106,46
Libra est. 0,8230
Euro 0,8931
Peso arg. 45,41

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 3,9550 3,9560 +3,6%

PTAX  (BC) +0,6% 3,9637 3,9643 +5,3%

PARALELO 0,0% 3,8500 4,1800 +3,7%

TURISMO 0,0% 3,8500 4,1600 +3,7%

EURO +0,6% 4,4374 4,4388 +5,9%

R$/m2 JUN JUL %m %ano %12m
Paraná 1.536,93 1.453,22 2,35 4,02 5,45
Oeste 1.538,42 1.580,82 2,76 4,02 6,49

DÓLAR 06/08

Iene R$ 0,0372
Libra est. R$ 4,82
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.524,16 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/08

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 06/08 PR DIA 30d. Casc.

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 6,0%  | TJLP: 6,26%

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

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

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 06/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 74,00 1,4% 0,0%
SOJA Paranaguá 81,00 2,5% 0,0%
MILHO Cascavel 32,00 -1,5% 0,0%

fev/19 a dez/19

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

PR ganha 10 novas rotas de voos
O governador Carlos 

Massa Ratinho Junior apre-
senta ontem (7) no Aeroporto 
do Bacacheri, em Curitiba, 
um grande pacote de estí-
mulo ao turismo e ao desen-
volvimento econômico: o 
Programa Voe Paraná, que 
em uma primeira fase tota-
lizará dez novas rotas de 
voos domésticos.

Além da Azul, que já 
opera voos regionais em 
outras oito cidades, o Pro-
grama Voe Paraná receberá 
a adesão da companhia 
aérea Gol com a empresa 
de táxi aéreo Two Flex.

Neste primeiro momento, 
os municípios beneficiados 
serão Paranaguá, Arapongas, 
Campo Mourão, Francisco 
Beltrão, Paranavaí, Cianorte, 
Telêmaco Borba, Cornélio 
Procópio, União da Vitória e 
Guaíra. “O Paraná confirma 
a vocação de ser um acelera-
dor do desenvolvimento, inte-
grando municípios e fortale-
cendo a economia. São linhas 
aéreas que passam a esti-
mular novos investimentos 
no setor produtivo, abrem a 
possibilidade de mais empre-
sas virem para o Estado e 

fomentam o turismo”, des-
taca o governador.

SEGUNDA FASE
Ratinho Junior informou 

ainda que outras cidades do 
Estado deverão encorpar o 
programa nos próximos 
meses, desde que haja libe-
ração por parte da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac) e também escala 
de demanda. “Precisamos 
fortalecer os aeroportos e 
voos regionais. Estamos 
trabalhando para aumen-
tar a malha viária logo em 
seguida e negociando com 
outras companhias aéreas 
interessadas em operar 
dentro da nossa malha 
regional”, afirma.

Os deslocamentos em 
parceria com a Gol serão 
feitos por aeronaves Cessna 
Grand Caravan de até 9 luga-
res, com média de três a qua-
tro voos semanais. Curitiba 
será o principal destino, mas 
há também rotas interligando 
cidades do Interior.

Aos novos voos somam-
-se às linhas aéreas opera-
das pela Azul, o que con-
solida a malha aeroviária 
do Paraná como uma das 

maiores do País. A Azul 
já possui voos regulares 
ligando Curitiba a Toledo, 

Pato Branco, Ponta Grossa, 
Maringá, Cascavel, Londrina 
e Foz do Iguaçu.
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Dia do Tênis

A Unipar realizou no 
sábado (3), o ‘Dia do 
Tênis’, organizado pela 
coordenadoria do curso 
de Educação Física, em 
parceria com a acade-
mia de tênis AGT de 
Umuarama, Secretaria 
de Espor tes da Prefei-
tura e Ciape (Centro Inte-
grado de Apoio a Projetos 
Empresariais) da Unipar, 
com apoio da Federação 
Paranaense de Tênis e 
Conselho Regional de 
Educação Física.

Cerca de cem crianças 
de escolas de Umuarama 
e Maria Helena partici-
param do evento, onde 
aprenderam regras bási-
cas do jogo. O objetivo dos 
organizadores é populari-
zar a modalidade, desta-
cando os benefícios que 
a prática oferece para a 
saúde física e mental.

A oficina aconteceu 
no estacionamento do 
Câmpus Tiradentes da 
Unipar, com supervisão 
do proprietário da AGT, 
Aguinaldo Silva e colabo-
ração de professores da 
Unipar, da prefeitura e de 

escolas. Acadêmicos de 
Educação Física também 
cooperaram: trinta foram 
escalados para a atuação 
de monitoria.

“Juntamos as estru-
turas da Unipar e da 
AGT para uma aula de 
técnico e voltada ao 
incentivo. O tênis é uma 
modalidade que vem 
crescendo e poder plan-
tar essa sementinha foi 
gratificante”, diz Agui-
naldo, que cumpriu tam-
bém o papel de olheiro.

“Vi que tem muita 
criança com potencial”, 
assegura, informando 
que dará três bolsas da 
AGT para os destaques.

PARCERIAS
A coordenadora do 

curso de Educação Física, 
professora Silvia Sucupira, 
acompanhou os trabalhos 
e disse que o ‘Dia do 
Tênis’ alcançou os objeti-
vos. “Foi bem produtivo, 
fomos a Curitiba conhe-
cer o Instituto Ícaro, trou-
xemos a ideia e, a partir 
deste investimento, vamos 
colocá-lo na agenda social 
da Unipar”, conclui.

ESTACIONAMENTO foi transformado em quadra para a oficina que reuniu 
cerca de cem crianças

ASSESSORIA

Avança, Previdência
Além de destravarem a liberação 
de emendas parlamentares às 
vésperas da votação do segundo 
turno da reforma da Previdência, 
ministros do Governo Bolsonaro 
aceleraram, nos últimos dias, 
a destinação de recursos para 
estados e municípios. A pasta 
do Desenvolvimento Regional 
(MDR), por exemplo, aprovou, 
esta semana, a liberação de 
R$ 113,5 milhões para reforçar 
mobilidade urbana em cidades 
de todo o País. O dinheiro, do 
orçamento do Programa Avançar 
Cidades, irá bancar a contratação 
de obras de qualificação viária 
e elaboração de estudos e 
projetos. 

Folga
A exemplo do primeiro turno, 
quando o texto foi aprovado 
com folga, o Planalto tem 
atendido às demandas das 
bancadas, principalmente 
do Centrão, para liquidar a 
reforma em segundo com o 
mesmo patamar de 379 votos. 
  
Paralela 
No Senado, parlamentares 
indicam que não pretendem 
alterar o texto que será 
aprovado pela Câmara. 
Eventuais mudanças - como 
inclusão de Estados e 
municípios e reivindicações 
de servidores -, devem ser 
discutidas em outra Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) paralela. 

Sonegação
Os últimos dados relativos 
à sonegação no Brasil que 
chegaram à Comissão de 
Direitos Humanos do Senado 
indicam que o calote fiscal é de 
R$ 626 bilhões anualmente. O 
presidente do colegiado, Paulo 
Paim (PT-RS), diz que quem 
sonega impostos são aqueles 
5% mais ricos do País: “Esses é 
que sonegam”. 

Conselhos 
Chegou à Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara a Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC 108/2019), 
assinada pelo ministro Paulo 
Guedes (Economia), que prevê 
o fim da obrigatoriedade de 
profissionais se inscreverem 
em conselhos de classe, como 
a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) ou o Conselho 
Regional de Psicologia (CRP). 

Debate
A proposta deverá ser relatada 
por um deputado governista. 
O Conselho Federal da OAB 
se manifestou contra a 
PEC. Segundo a entidade, 
a proposta foi apresentada 
“sem debate; é uma 
tentativa de enfraquecer 
instituições e desmontar 
um sistema que preza pela 
qualidade da advocacia”. 

Minha Casa 
Empresários do setor de 
construção civil de todo o País 
estão em Brasília para cobrar 
do Governo pagamentos 
referentes a obras do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida. São mais de 60 dias 
de atraso em valores que 
superam os R$ 500 milhões. 

Sem sucesso 
Segundo José Carlos Martins, 
presidente da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção 
(Cbic), o setor tem procurado 
diálogo constante com os 
ministérios da Economia e do 
Desenvolvimento Regional, 
“mas sem sucesso”. 

Prêmio 
Senador Confúcio Moura 
(MDB-RO) sugere que o Senado 
crie prêmio de R$ 1 milhão 
para reconhecer os melhores 
professores, escolas e inovações 
no setor da educação: “O prêmio 
não seria uma medalhinha ou 
uma plaquinha boba, dessas 
que valem R$ 10 e qualquer 
um compra”. 
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Novos loteamentos terão
rede de esgoto instalada

Com o fim do recesso parlamen-
tar, período em que não acontecem 
às sessões ordinárias do Poder 
Legislativo (com o expediente ao 
público sem nenhuma interrupção), 
a Câmara Municipal de Umuarama 
retornou na segunda-feira (5) às ses-
sões ordinárias, convocadas pela 
Presidência da Casa com 14 propo-
sições na pauta da ordem do dia.

Um dos projetos que mais cha-
mou a atenção, lida diretamente 
com a construção civil no municí-
pio, pois tratou a respeito do sis-
tema de coleta de esgoto sanitário 
em novos loteamentos.

O Projeto de Lei Complementar 
06/2019, de autoria dos vereado-
res Maria Ornelas, Ronaldo Cruz 
Cardoso, Newton Soares, Marcelo 
Nelli, Junior Ceranto e Noel do Pão 
recebeu aprovação unânime após 
a segunda discussão em plenário.

Entre as determinações, fica 
proibida a implantação de fossas 
séptica; absorvente; sumidouro; 
fossa seca e fossa de pedra em 
novos loteamentos do município.

A intenção é entregar o espaço 
para a construção de residências 
já preparado com a instalação de 
rede de esgoto, evitando proble-
mas sofridos pelas comunidades 
de dois bairros de Umuarama, 

A Secretaria Municipal de Edu-
cação da Prefeitura de Umuarama 
publicou o edital de convocação 
92/2019, com a lista da 16ª cha-
mada para as turmas de Maternal 
I, Maternal II e Jardim, para as 
crianças que aguardam vaga nos 
Centros de Educação Infantil do 

município por meio do Programa 
Fila Única. Amanhã (8), das 8h às 
11h30 e das 13h30 às 17h30, 
devem comparecer à Secretaria de 
Educação – no prédio da Prefeitura, 
primeiro andar – pais ou respon-
sáveis pelas crianças elencadas 
na lista que acompanha o edital, 

munidos de documentos pessoais 
com foto e dos documentos utili-
zados na inscrição da criança no 
sistema, para validação dos dados 
e encaminhamento ao CMEI que 
dispõe da vaga. Quem não com-
parecer no dia e horário marcado 
perderá o direito à vaga.

16ª chamada do fila Única

VEREADORES discutiram 14 projetos na primeira sessão ordinária após o recesso

Moções
Ainda em Pauta, forma discutidas e aprovadas Moções de Apelo às Operadoras de 

Telefonia Móvel OI, claro e Vivo, visando à instalação de uma torre de telefonia móvel 
no Distrito de Santa Elisa, em Umuarama. As três moções tiveram aprovação unânime.

ALEX MIRANDA

com o vazamento de resíduos não 
suportados pelas fossas. O pro-
blema foi sanado com a instalação 
de redes de esgoto pela Sanepar.

Com a aprovação em segunda 
discussão, o projeto será enviado 
ao prefeito Celso Pozzobom para 
que seja sancionado.

OUTROS PROJETOS
O Projeto de Lei 105/2017, 

aprovado por unanimidade, mas 
ainda em primeira discussão, 
autoriza o Executivo a realizar 
concessão de uso à viação Umua-
rama, destinado à construção e 

disponibilização de instalações 
sanitárias, vestiários, refeitório e 
água potável aos empregados – 
motoristas e cobradores no termi-
nal urbano na Praça da Bíblia.

Já o Projeto de Lei 63/2019, 
beneficia eleitores convocados e 
nomeados que tenham prestado 
serviço eleitoral. Conforme a propo-
situra, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, cidadãos que comprovem 
a prestação de serviço militar fica-
riam isentos do pagamento de ins-
crição em concursos públicos, no 
âmbito do Município de Umuarama.
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Umuaramense rouba carro 
e morre durante a fuga

O umuaramense Jonathan Fer-
reira dos Santos Marconi, 25 anos, 
morreu na noite da segunda-feira 
(5) após capotar o veículo Renault 
Megane na rodovia BR-277, em 
São José dos Pinhais, região metro-
politana de Curitiba. Segundo a 
Polícia Rodoviária Federal, o capo-
tamento aconteceu depois que 
Jonathan se envolveu no roubo do 
veículo e iniciou uma fuga. Ele era 
perseguido pelo marido da proprie-
tária do Renault, até que perdeu o 
controle da direção.

Uma passageira sofreu feri-
mentos graves com o impacto do 
acidente, mas não corre riscos de 
perder a vida. Ainda segundo a 
PRF, o marido da proprietária do 
carro viu Jonathan perder o con-
trole da direção do veículo, sair 
da pista, capotar e parar sobre o 
canteiro central da BR-277. O fato 
aconteceu no bairro Afonso Pena, 
sentido Curitiba.

O tenente Rocha do Corpo de 
Bombeiros informou à imprensa 
da RMC que duas pessoas ficaram 
presas às ferragens do Renault 
depois do capotamento. “Tem 
todo um cuidado maior por se tra-
tar de rodovia, para a segurança da 
equipe e também para quem está 
próximo ao local. Chegamos aqui 
e vimos que havia duas pessoas 
dentro do carro. Tinha informação 
de que esse carro tinha sido rou-
bado”, disse o tenente.

O policial rodoviário federal 
Nascimento afirmou que o marido 
da proprietária do carro acionou 
a polícia durante o acompanha-
mento. “Esse veículo foi roubado 
em São José dos Pinhais, a moto-
rista avisou o marido dela, que 

cruzou com o carro e começou a 
acompanha-lo. O assaltante per-
deu o controle da direção aqui na 
BR-277”, descreveu.

Segundo ele, a orientação é 
sempre acionar a polícia e evitar 
essas situações diretas. “Nesse 
caso o assaltante capotou, mas o 
condutor poderia ter sofrido algo, 
poderia ter ferido outras pessoas”, 
finalizou o policial.

RESGATE
O corpo do suspeito pelo roubo 

foi recolhido ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Curitiba. Oficial-
mente, ele foi identificado pelo 
IML como Jonathan Ferreira dos 
Santos Marconi, natural de Umua-
rama. As informações são de que 
os pais de Marconi

Moram em Umuarama. A 
mulher socorrida foi encami-
nhada ao Hospital Cajuru, em 
estado grave. Não se sabe se ela 
estava com o suspeito no roubo 
ou embarcou no carro depois.

JOVEM natural de Umuarama rouba carro, foge, capota o veículo e morre na Região de Curitiba

BANDA B
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Ação policial recolhe
moradores de rua

Uma ação conjunta envolvendo 
várias secretarias da Prefeitura de 
Umuarama, Guarda Municipal, Polícia 
Militar e Civil abordou pessoas em 
situação de rua na manhã desta ter-
ça-feira, 6. O grupo se reuniu na sede 
da Guarda por volta das 6h e percor-
reu praças, ruas e logradouros para 
verificar a situação dessas pessoas 
– quantos estão de fato morando na 
rua, quantos são de outras cidades e 
estão desalojados, ocupando praças 
ou imóveis abandonados na cidade, e 
também situações de porte de drogas 
e bebidas alcoólicas.

O trabalho contou com as equipes 
das secretarias de Assistência Social, 
Saúde, Comunicação Social e também 
da Defesa Civil e Vigilância Sanitária, 
percorrendo as praças Paulo VI (na 
Catedral), Praça da Bíblia, Santos 
Dumont e Arthur Thomas, o Terminal 
Rodoviário e o entorno da Estação 
Rodoviária, o antigo prédio do Centro 
de Especialidades Médicas (CEM), o 
campo de futebol da União e alguns 
pontos da Avenida Paraná.

CADASTRO
O Cent ro  Pop  rea l i zou  o 

A Polícia Federal, com apoio do 
Ministério Público do Paraná, GAECO/
SP, Departamento Penitenciário Fede-
ral, Secretaria de Administração Peni-
tenciária e PM de São Paulo, deflagrou 
ontem (6) a Operação Cravada, visando 
desarticular núcleo financeiro de facção 
criminosa (PCC) responsável pelo reco-
lhimento, gerenciamento e emprego de 
valores para financiamento de crimes 
no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do 
Sul, Acre, Roraima, Pernambuco e Minas 
Gerais. Foram cumpridos 55 mandados 
de busca e apreensão, 30 mandados 
de prisão, expedidos pela Vara Criminal 
de Piraquara, nos municípios de Curi-
tiba, São José dos Pinhais, Paranaguá, 
Centenário do Sul, Arapongas, Londrina, 
Umuarama, Pérola, Tapejara, Casca-
vel, Guarapuava no PR, Praia Grande, 

Operação Cravada

cadastramento das pessoas que 
tiveram interesse e fará os devidos 
encaminhamentos para a cidade de 
origem. Os que estavam sem docu-
mentos pessoais foram encaminha-
dos à 7º Subdivisão Policial para 
registrar boletins de ocorrência e 
providenciar a documentação, para 
que possam viajar. Não houve fla-
grantes nem foram encontradas 
pessoas com mandados de prisão.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

OPERAÇÃO envolveu GMs, Polícias Civil e Militar desde a madrugada

Itapeva, Osasco e Itaquaquecetuba, Hor-
tolândia e São Paulo, em SP, incluindo o 
presídio de Valparaíso/SP e outras loca-
lidades do Mato Grosso do Sul, Acre, 
Roraima, Pernambuco e Minas Gerais.

Entre os mandados, 8 foram cum-
pridos em presídios, sendo 3 em São 
Paulo, 1 no Mato Grosso do Sul e 4 
no Paraná.

A investigação da existência de 
uma espécie de núcleo financeiro 
da facção criminosa estabelecido na 
Penitenciária Estadual de Piraquara/
PR, começou em fevereiro.

A atuação da PF dá-se em razão do 
caráter interestadual da facção, o que 
foi identificado no decorrer da investi-
gação adstrita à competência da Jus-
tiça Estadual de Piraquara no Paraná.

O núcleo é responsável por 

gerenciar as contribuições para o PCC 
em âmbito nacional. Os pagamentos 
– ou “rifas” – eram repassados à orga-
nização através de contas bancárias 
e de maneira intercalada, com uso de 
medidas para dificultar o rastreamento. 
A investigação indica a circulação de 
aproximadamente 1 milhão de reais/
mês em cerca de 400 contas bancá-
rias. Os valores eram usados na aqui-
sição de armas e drogas para a fac-
ção, além de providenciar transporte e 
manutenção da estadia de integrantes 
e familiares de membros do PCC em 
locais próximos a presídios.

Os investigados devem responder, 
na medida de suas par ticipações, 
pelos crimes de Tráfico de Entorpe-
centes, Associação para o Tráfico, 
Organização Criminosa, entre outros.

A equipe da Defesa Civil recolheu 
grande quantidade de caixas e outros 
pertences que estarão à disposição 
dos donos na sede da Guarda Muni-
cipal e poderão ser retirados em 
até três dias, mediante assinatura 
do termo de entrega. Estes também 
serão convidados a procurar entida-
des que recebem subsídios do muni-
cípio, os abrigos, para que sejam 
acolhidos e deixem as ruas.
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Você será capaz de se voltar para 
completar seus projetos com total 
confiança. Você está em melhor forma 
e se sente bem para enfrentar o que 
deve ser enfrentado. Não desperdice 
sua energia em palavras sem sentido.

Você estará mais exigente e mais 
conciso, mas não se esqueça de 
como lidar com os outros. Um 
estresse súbito é provável, portanto 
acalme-se e siga as suas prioridades. 
A agressão não leva a lugar nenhum.

G
êm

eo
s Sua franqueza é cada vez mais óbvia e 

tem maior impacto. Você está mais pró-
ximo de pessoas mais maduras. Você 
está mostrando sinais de deficiência de 
cálcio nos ossos e dentes, tome providên-
cias antes que isso se torne um problema.

C
ân

ce
r

Sua intuição está muito forte hoje! 
Seus instintos estão guiando você na 
direção certa. Aproveite ao máximo 
estas peculiaridades e descarte 
outras que são baseadas em cir-
cunstâncias que não são relevantes e 
que são prejudiciais, especialmente a 
respeito de seus hábitos alimentares.

Seu relacionamento com crianças e 
jovens elevam o seu espírito. Usar 
uma máscara não combina com 
você. Se você sair, mantenha os 
pés no chão e não pense que você 
é invencível. Há sinais de que lhe 
faltam vitaminas.

Não hesite em dar a sua opinião, o 
seu realismo não vai decepcioná-lo. 
Você está abusando da sorte sem 
perceber. Você precisa de repouso e 
exercício, mas não tente misturar as 
duas coisas.

Sua bondade lhe trará sorte, você 
vai se sentir útil e as pessoas vão 
devolver o favor. Você vai acabar 
estabelecendo algumas conversas 
muito positivas que irão restaurar a 
sua moral perdida.

E
sc

o
rp

iã
o Se você se mover de maneira direta, você 

será capaz de estabelecer as bases para 
seus objetivos. Vá em frente. Tente se 
exercitar mais para fortalecer seus mús-
culos. O altruísmo tem levado você muito 
longe, então descanse e pense em si 
mesmo um pouco mais.

Seu otimismo está de volta com toda 
força! Aproveite ao máximo para 
perseguir suas paixões. Você está 
cercado de muito estresse e está 
atingindo seu limite. Tente encontrar 
um pouco de calma para descansar 
sua mente.

C
ap

ri
có

rn
io O céu está abrindo e você vai ser 

capaz de embarcar em novos proje-
tos. Cuidado com o vento, o ar-con-
dicionado, correntes de ar, etc. Prote-
ja-se do frio em geral, pois você está 
suscetível a ele.

A
q
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As pessoas ao seu redor vão admi-
rar você pela sua generosidade e 
compreensão. Seu estilo de vida não 
está deixando você cuidar de si cor-
retamente, você precisa desacelerar 
para sair do estresse. 

Você vai conseguir se esquivar de 
alguns problemas e vir a aceitar 
seus próprios limites no processo. 
Sua energia está voltando, mas não 
se esqueça de evitar o estresse de 
debates acalorados.

N  o  velas
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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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Malhação 
Góes exige que Anjinha mande 

um recado a Marco. Carla propõe 
noivado a Madureira. Serginho 
questiona Guga sobre o precon-
ceito de sua família. Lígia revela a 
Carol que ela precisa de uma cirur-
gia. Daniel confessa para Madu-
reira que gosta de Milena. 

Órfãos da terra
Laila explica a Hussein por que 

está separada de Jamil. Benjamin se 
encontra com Letícia. Helena e Elias 
discutem. Amin leva Jamil ao encon-
tro de Dalila, que o avisa de seu jan-
tar. Hussein decide ir com Laila ao 

jantar de Dalila. Dalila ameaça Jamil. 
Rania tenta acalmar Cibele. 

A dona do pedaço
Jô resgata a bolsa com o dinheiro 

que havia dado a Jardel. Régis pede 
perdão a Maria e afirma que se livrará 
de seu vício. Camilo é acionado para 
investigar o caso da morte de Jar-
del. Camilo anuncia a Lucas a morte 
de Jardel e interroga o rapaz. Maria 
da Paz e Ellen descobrem sobre a 
morte de Jardel e Camilo acredita 
que o mordomo foi assassinado.

 

Aventuras de Poliana
Guilherme está empenhado 

em descobrir a identidade da Dark 

Lady, sua oponente no jogo. Pen-
dleton continua a trabalhar para 
dar vida a seu projeto. Sergio fica 
ansioso para o lançamento do 
Vetherna em VR. Eric tenta boicotar 
a relação de Hugo e Paola. 

Cúmplices de um resgate
O padre pede que Augusto não 

se aproxime da sobrinha. O “fan-
tasma de Isabela” aparece para 
Regina e pergunta sobre Marina. 
Regina responde que se ela fosse 
um fantasma de verdade saberia. 

 

Topíssima 
Taylor empurra Gabriela na riban-

ceira. Ela consegue se segurar. O 

vilão leva a melhor e também con-
segue empurrar Antonio. O taxista 
consegue segurar e tenta salvar a 
irmã. Taylor foge. Edevaldo se apro-
xima e salva Antonio e Gabriela. 
Exausto, Taylor começa a se sujar 
de lama para disfarçar-se. 

Jezabel 
Soldados entram na casa de 

Barzilai, mas fazem barulho e acor-
dam o general. Adad e Barzilai se 
enfrentam, Baruch se junta ao pai 
e Queila entrega uma espada ao 
parceiro, facilitando um tenso com-
bate. Sidônio, enfurecido, invade a 
casa de Obadias e diz que vai levar 
Joana. Adad é acuado e revela que 
seu mandante é Hannibal, para 
espanto da família de Queila. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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substância
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trabalho 
do mar-
queteiro

"Teclar", no
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internet
(abrev.)

O de 100 
na base 10
é 2 (Mat.)

Extensão 
do arquivo
executável
(Inform.)
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da Charlie
Brown Jr.
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brasileiro

Gíria
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na fala 

do gaúcho

Doença
pulmonar
crônica e 
controlável

Sufixo de
"palito": 

diminuição

Braço, 
em inglês

(?) linear,
forma de

análise de
gráficos

Instru-
mento de
sopro, de 

uso militar

(?) 
Figueiredo,

piloto
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fico (EUA)

Pedro (?):
heroí do
Dia do
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“O sentido da vida 

é a vida em si, 
nada além disso. A 
vida, tomada como 
ela é, tem sentido. 

Somente quando não 
nos expomos a ela, 
tal como ela é, a 

experimentamos sem 
sentido. Por isso, o 
sentido da vida de-
pende, amplamente, 

daquilo que cada 
um faz com aquilo 

que lhe foi 
predeterminado.”
( Bert Hellinger )

Happy Day 
A coluna destaca leitores do 
Jornal Tribuna Hoje News que 
comemoram aniversário hoje -, 
Russiane Rezende, Priscylla Pa-

checo, Daniel Frasquette, Allison 
Rodrigo Alves da Silva, Frank 

Yukio Yamanaka, Leandro Perei-
ra Panissa, Alisson Sebastião 

Lanutte, Antônio Garcia e  Sonia 
Cristina Carvalho Chain Martins . 

Da coluna: felicidades!

Aplausos!
No sábado (10) 
acontece na As-
sociação Cultural 
e Esportiva de 
Umuarama / ACEU 
o tradicionalíssimo 
Jantar do Dia dos 
Pais, para associa-
dos e famílias. No 
menu: um  deli-
cioso Sukiyaki. 
Os pais recebem 
homenagens -, e 
para mais detalhes 
e reservas  ligue 
(44) 3639-7033.

BOM DIA!
Um bom dia vem depois de uma noite bem dormida, 
consciência leve e boas reflexões. No instaram sigo a 
Wandy Luz -, ah como ela escreve bem. O que talvez 
eu gostaria de ter escrito. Tem um texto dela mara-
vilhoso que começa assim: “Aprendi a observar e a 

ouvir mais do que falar. Aprendi que luxo é ter amor. 
Sucesso é ter paz. Aprendi que ostentar riqueza ma-
terial é o jeito mais triste de tentar ser feliz. E que o 
status de maior prestígio, é aquele em que para ser, 
não precisamos ter. Entendi que só posso experi-

mentar a liberdade, quando me permito viver a vida 
que eu escolhi viver, e não a que os outros esperam 
que eu viva. Aprendi que a gratidão é a pílula para 
a alma doente, e que a felicidade vem, quando tudo 
aquilo que pesa, sufoca, e bloqueia, vai!”. Lindo, né?

PORTRAIT
Amanda Costa da Silva e Zuleika kardek, em pose mãe & filha emprestam sue charme 

para o portrait de hoje na lente do Studio Luci Lemes.
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Guilherme Vasconcelos e Manu Touma (de Londrina) iluminam a colu-
na de hoje, em evento na House Design.

FENABRAVE
Pedro Henrique Zanatto, Diego Zaninotto, Bruno Zaninotto -, e Alexandre Buosi marca-
ram presença na 29º Expo Fenabrave, em São Paulo representando Grupo Uvel e Treviso.

THIAGO CASONI

ARQUIVO PESSOAL

Stand Up
 “Vida de Professor”, espetáculo com comediante Diogo Almeida será encenado em  
Umuarama -, dia 25 de setembro. A comédia ganha o  palco do Centro Cultural Vera 

Schubert, às 21h.

Festa VIP
O Shopping Umuarama 

reservou a noite de hoje 
para convidados que vão  

saber tudo sobre o empre-
endimento que vai encan-
tar Umuarama e região. A 
festa está marcada para 
às 19h30 -, e terá jantar 
seguido de show da dupla 
Thaeme & Thiago. O novo 
shopping vai destacar na 
noite o andamento deste 
megaprojeto que inclui 

centro de compras, gastro-
nomia, serviço e lazer.  

* * * 
Certamente uma agenda 
especialíssima,  que vai 
de encontro ao empenho 
dos idealizadores deste 
que será um diferencial 

na região Noroeste.
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COBALT 1.8 ELITE AT ........................... 17/18 ................. BRANCO ....................... COMPLETO, AUT, COURO ..........................R$ 63.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................... 15/15 ................. BRANCO ....................... COMPLETO .....................................................R$ 39.900,00
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
EQUINOX PREMIER ............................. 17/18 ................. BRANCO ....................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ................R$ 139.900,00
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 LT ............................................. 18/19 ................. PRATA ............................ COMPLETO .....................................................R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. .................................... 17/18 ................. BRANCO ....................... COMPLETO, AUT ...........................................R$ 54.900,00
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
SPIN LT 1.8 AT ........................................ 13/14 ................. PRETO ........................... COMPLETO, AUT ...........................................R$ 39.900,00
TRACKER 1.8 LT ..................................... 15/16 ................. PRATA ............................ COMPLETO, AUT ...........................................R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ  ................................. 15/15 ................. PRATA ............................ COMPLETO, AUT, COURO ..........................R$ 64.900,00
TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT .......... 13/14 ................. BRANCO ....................... COMPLETO, AUT, COURO .......................R$ 116.900,00

23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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Solidariedade   
Durante os anos que 
passam na Unipar, os 
estudantes aprendem 
também sobre valores 
humanísticos, cidadania 
e amor ao próximo. As 
ações sociais das quais 
eles participam provam 
que esses ensinamentos 
são levados a sério. 
As campanhas de 
arrecadação de 
alimentos para entidades 
filantrópicas são uma 
delas. Recentemente, 
durante a Gincana do 
curso, os acadêmicos 
de Engenharia Civil 
da Unidade de Guaíra 
arrecadaram mais 
de uma tonelada de 
alimentos, que foram 
doados para três 
entidades: a Associação 
Pestalozzi (Escola 
Mário Luiz), que atende 
crianças; o projeto 
Auxílio Fraterno, que 
presta apoio a famílias 
carentes; e a Casa 
da Sopa, que atende 
pessoas de baixa 
renda. A coordenadora 
do curso, professora 
Vanda Zago, afirma 
que as ações sociais 
faz com que os alunos 
saiam da Universidade 
profissionais mais 
conscientes da 
responsabilidade social. 

Educação Física   Os 
coordenadores do curso, 

professores Robson 
Recalcatti (Toledo) e 
Silvia Sarto (Umuarama), 
estiveram em Curitiba 
para participar de 
audiência pública com o 
presidente do Conselho 
Nacional de Educação, 
Luiz Roberto Liza Curi. 
O evento teve como 
pauta o debate sobre o 
futuro do curso superior 
de Educação Física, a 
profissão e suas novas 
diretrizes. Segundo 
Curi, de acordo com 
pesquisa, dos 35 mil 
cursos de graduação 
existentes no país, 612 
são de Educação Física. 
Além disso, mostrou 
que a oferta de vagas 
é maior do que a de 
matrículas efetivadas, 
pois os cursos não 
atendem as expectativas 
dos interessados. 
Curi também falou 
também sobre as novas 
diretrizes, abordando a 
organização acadêmica, 
questões de avaliação, 
diversidade do 
aprendizado, papel do 
docente, atividades 
práticas e iniciativa 
dos cursos. O evento 
foi uma oportunidade 
de debater o futuro da 
Educação Física, assim 
como o curso no meio 
acadêmico e como 
ele pode contribuir na 
formação dos futuros 
educadores físicos. 

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

Futsal Campeão

No domingo (4), a equipe Mas-
ter de futsal feminino disputou o 
Torneio Campo Mourão de Futsal 
2019, no Ginásio Walter de Oli-
veira. Foram 12 equipes qie par-
ticiparam da competição. NVB, 
Girls Team, Guerreiras, Altamira 
do Paraná, MAF, Soberanas, Ami-
gas FC, Master Umuarama, São 
Pedro do Ivaí, União Guarujá, 
AFFX Xambrê e Nova Olimpia.

O torneio que começou às 
8h30, se estendendo até às 21h, 
com jogos que foram muito dispu-
tados fase a fase da competição.

A par tida final foi disputada 
entre a equipe umuaramense e o 
Altamira do Paraná. O placar final 
ficou em 5 a 2 para a equipe Mas-
ter Umuarama.

“Foi um dia intenso, de muita 
emoção e superação jogo a jogo, 
seguimos em frente, com a dedica-
ção das meninas em cada uma das 
partidas, sempre buscando nosso 
melhor”, disse Roberta Niebuhr, 
presidente do Master Futsal.

O próximo compromisso da 
equipe será em 1° de setembro 
no Torneio Ciapeças em Cianorte. 
As inscrições do torneio ainda 
estão aber tas. O evento espor-
tivo tem estimativa de receber 
entre 12 e 16 equipes da região 
noroeste. Haverá premiação para 
os três primeiros colocados no 
valor total de R$ 3 mil.

EQUIPE se prepara para o próximo desafio que 
será em Cianorte  

ARQUIVO PESSOAL
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Umuaramense pode ficar fora 
das Olímpiadas de Tóquio

O umuaramense Haniel Lan-
garo, 24, que atua na seleção 
brasileira de handebol poderá não 
ter a oportunidade de representar 
o Brasil e sua cidade natal, nas 
olímpiadas em Tóquio-2020.

O atleta que chegou emba-
lado com a equipe nos Jogos 
Pan-Americanos de Lima acabou 
superado pelo Chile, nas semifi-
nais. Foi o maior revés do Brasil 
neste Pan-Americano.

Langaro, sendo um dos prin-
cipais jogadores da equipe brasi-
leira, tentou encontrar palavras que 
explicassem um resultado tão sur-
preendente. “Difícil explicar o que 
aconteceu. Parabéns para o Chile, 
eles foram melhores. É duro, mas 
vamos trabalhar ter cabeça e voltar 
mais fortes”, afirma.

Os brasileiros além de não subi-
rem ao topo do pódio, também dei-
xaram de garantir vaga nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio (JAP), no ano 
que vem. A classificação para os 

jogos era o principal objetivo do 
Comitê Olímpico Brasileiro. A vaga 
olímpica foi destinada para Argen-
tina, campeão no Pan.

BRONZE
O resultado ruim não desequi-

librou a equipe. O Brasil voltou à 
quadra na segunda-feira (5), e fatu-
rou a medalha de bronze ao derro-
tar o México por 32 a 20.

Após a par tida contra os 

mexicanos, Langaro declarou que o 
resultado foi um dos piores enfrentado.

“Amarga e difícil de engolir 
nossa 3° colocação, sem dúvida 
um dos piores dias da vida de 
cada um. Não era nem de longe 
nosso objetivo, fica uma lição 
dolorosa pra cada um de nós, 
trabalhar e trabalhar pra levantar-
mos juntos” pontua o atleta, que 
tem família residindo em Iporã.

Nem tudo está 
perdido
A seleção terá de esperar cinco 
meses para saber se mantém 
chances de estar em Tóquio 2020. 
O Brasil pode ainda herdar uma 
vaga no pré-olímpico graças ao bom 
desempenho no Mundial deste ano. 
É que as seis melhores equipes do 
Mundial ainda não classificadas para 
a Olimpíada pelos campeonatos 
continentais terão direito de disputar 
o pré-olímpico. Nono colocado no 
Mundial, o Brasil precisa então que o 
Egito vença o Campeonato Africano e 
que o classificado pelo Campeonato 
Europeu seja Noruega, França, Ale-
manha, Suécia, Croácia ou Espanha. 
Os dois torneios continentais aconte-
cerão em janeiro de 2020.

HANIEL Langaro é um dos principais jogadores da equipe brasileira

DIVULGAÇÃO
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