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17º GUARAPUAVA
38º APUCARANA

Temperaturas ainda se
mantêm elevadas na grande

maioria das regiões
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O Colégio Maxi
de Londrina
foi parcialmente
adquirido pelo
grupo
inglês Cognita.
Porcentagem
vendida e o
valor do negócio
não foram
divulgados por
sigilo
contratual.
Diretor garante
que não haverá
mudança no
quadro de
diretores e
coordenadores,
nem no corpo
docente da
escola
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LEITURA
“Poemas de
Amor Ainda”, de
Antonio Thadeu
Wojciechowski, faz do
amor uma força
revolucionária
FOLHA2

FIORI LUIZ
Concordo que há
muitas contusões,
cartões, mas o
Londrina muda muito
o time nesta Série B
PÁG.7

AVENIDA PARANÁ
Professor Gabriel
obtém uma
importante vitória
contra o apartheid
ideológico na
Universidade
CIDADES

LUIZ GERALDOMAZZA
Curitiba discute um
dos aspectos mais
agudos de seu Plano
Diretor, que é o
zoneamento
PÁG.4

Leiqueampliapossedearma
defogonocampoésancionada
Opresidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta terça-feira (17), o projeto de lei que autoriza aposse
de armaem toda a extensãodapropriedade rural, e nãomais apenasna sededa fazenda.Odiretor
presidente da SociedadeRural doParaná, AntôniodeOliveira Sampaio, aprovoua sanção, uma

antiga reivindicaçãoque, segundoele, vai colaborar para reduzir a insegurançano campo.Notícia foi
recebida compreocupaçãopor especialistas emsegurança, que tememaumentoda violência

PÁG.4

SEGURANÇA

SÉRIE B
O Londrina se prepara

para encarar o
Bragantino, no sábado,

fora de casa. Uma
das poucas equipes

a vencer o líder
no campeonato, o

Tubarão espera repetir
resultado
PÁG.8

Athletico-PR
busca 1º título da
Copa do Brasil

PÁG.7

Sob pressão, governo revê
extinção da licença-prêmio

PÁG.3

Estudo aponta assassinatos
e impunidade na Amazônia

PÁG.6

TECNOLOGIA-Agentes penitenciários e policiais rodoviários passarampor
treinamento para operar drones. Os equipamentos serão usados como apoio
na segurança das unidades prisionais e na fiscalização das rodovias estaduais.
Autoridades destacarammonitoramento sem colocar agentes em risco
PÁG.5

EVASÃO- Pesquisa do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UEL
mostra que 93 distritos do Paraná perderam população nos últimos 30 anos.
Redução foi de 66,9 mil habitantes entre 1991 e 2010. Vila Reis, em Apucarana,
(foto), está entre as localidades com queda no número de moradores
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