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AMB e Ajufe 
apresentam ação ao 
STF contra a criação do 
juiz das garantias 
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Garota assume atentado que 
queimou colega de quarto

A Polícia Civil deu início às investigações que podem elucidar um atentado contra uma 
guarda civil de 28 anos que teve cerca de 80% do corpo queimado em um incêndio crimi-
noso. O caso aconteceu na residência em que a vítima mora, nos fundos da Associação 

Recreativa dos Funcionários da Copel. Uma garota de 17 anos assumiu a autoria, mas na 
cena do crime havia outra mulher que presenciou os fatos. l Pág. 9

Sancionada Lei que 
assegura vaga em 
habitação para vítima 
de violência doméstica 

Operação da polícia 
nas rodovias federais 
do Paraná segue até
 1º de janeiro 

Duplicação da
PR-323 entra no

cronograma de 2020
ALEX MIRANDA

O Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de 
Transportes do Paraná investiu em 2019 R$ 320 milhões em 

projetos executivos. O valor compreende empréstimo do BID 
e contrapartidas do Estado. O acordo entre BID e governo 
foi firmado em dezembro de 2017 e prevê mais de R$ 1,7 

bilhão a serem aplicados até o fim do Programa, em 2022. No 
cronograma do governo, em 2020 está prevista a construção 

do Contorno de Castro e a duplicação da PR-323, no perímetro 
urbano de Umuarama.  l Pág. 7

Em virtude do feriado do 

Ano Novo, o Jornal Tribuna 

Hoje  News volta a circular 

na sexta-feira (3).
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Juiz de garantia
O Podemos e o Cidadania entraram com uma ação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) contestando a criação do juiz das 
garantias, prevista no pacote anticrime aprovado no Congresso 
e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Pelo texto aprovado, o juiz de garantias passará a ser o 
responsável por acompanhar e autorizar etapas dentro do 
processo. E outro magistrado dará a sentença.

Despesas extras
O projeto foi sancionado na 
terça-feira (24), mesmo com 
parecer contrário do ministro 
da Justiça, Sergio Moro, 
sobre esse ponto. Os partidos 
afirmam que o Judiciário 
é quem deve disciplinar 
alterações em sua estrutura 
e organização. Além disso, 
dizem que não houve estudos 
sobre os recursos necessários 
à implantação da mudança. 
“A medida teria impacto 
praticamente imediato, 
afetando, portanto, a despesa 
do ano que está prestes a 
começar e para cujo exercício 
já existem orçamentos 
aprovados, tanto no âmbito 
da União quanto dos Estados, 
os quais, obviamente, não 
comportam de forma alguma 
despesa nesse montante”, 
afirma a ação.

Taxa do seguro-desemprego
A proposta do governo de criar o contrato de Trabalho 
Verde e Amarelo sofrerá alterações no Congresso 
Nacional. Uma delas será a mudança na taxação 
do seguro-desemprego que, definida na medida 
provisória (MP) como obrigatória, deverá passar a 
opcional, segundo o relator da MP, deputado federal 
Christino Áureo (PP-RJ). “Nós temos a possibilidade de 
transformar essa contribuição em opcional. Isso deve ser 
o que constará no relatório. É um ponto que deve ser 
aprovado, acredito que tenha mais chances”, disse.

Fontes de financiamento
Para Áureo, outras fontes devem ser buscadas para 
financiar os incentivos que motivarão o empregador 
a aderir ao programa, que estimula a contratação de 
jovens de 18 a 29 anos. “Nós acreditamos que esse é um 
ponto que tem muita dificuldade de ser aceito. Estamos 
trabalhando para buscar outras fontes orçamentárias 
para cobrir o incentivo ao primeiro emprego que não seja 
taxando o desempregado”, afirmou.
A questão também já foi tida como de difícil aceitação pelo 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em declaração recente.

AMB e Ajufe 
contestam
A ideia também foi contestada 
na Corte pela Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB) 
e pela Associação dos juízes 
Federais do Brasil (Ajufe). Além 
de pedirem que a Suprema 
Corte declare a medida 
inconstitucional, as entidades 
solicitam a suspensão da 
criação dessa figura jurídica. 
O presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, poderá analisar 
as ações durante o recesso 
do Judiciário em janeiro. Se 
entender que não há urgência, 
pode deixar a decisão para o 
relator, ministro Luiz Fux, que 
decide durante o recesso. Um 
grupo formado por Toffoli terá 
20 dias para estudar impactos 
da nova lei anticrime nos 
órgãos do Poder Judiciário.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 05 07 14 21 30 31
concurso: 0245

01 15 22 23 34 43

concurso: 2031

concurso: 1425

08 28 36 45 57 59
concurso: 2219

concurso: 5159

02 05 22 66 78

concurso: 5453

20.146
74.485
18.875
47.467
37.369

MAIO

BAHIA/BA

concurso: 1910

02 03 04 07 09 10 12 13
14 15 16 18 22 23 25

concurso: 2035

05 07 08 10 17 29 32 
35 42 54 56 67 68 70

80 84 85 90 98 99 

17 33 36 38 47 49

21 27 34 55 65 68 70

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
03/01 - 17h23

Fases da lua

Umuarama Curitiba
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Minguante
17/01 - 11h00

Nova
26/12 - 03h15

h
22 34 22
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31 16 32 19

QuartaQuarta
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10/01 - 17h23
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Nublado Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nublado

35 h
h

h
h

h
h
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Lei assegura vaga na habitação 
para vítima de violência doméstica

Considerando a grande con-
quista deste final de ano, o 
vereador Mateus Barreto divul-
gou em redes sociais a sanção 
municipal de uma lei que saiu de 
um projeto de sua autoria. Tra-
ta-se da seguridade de vagas na 
habitação às mulheres vítimas 
de violência doméstica.

“Grande conquista deste final 
de ano. A garantia da moradia 
às mulheres vítimas de violência 
dará a oportunidade de uma nova 
vida para elas, com dignidade e 
longe de um ambiente opressor”, 
citou o parlamentar.

O vereador lembrou que propôs 
no projeto de lei 95/2019 a previa a 
reserva de 5% das vagas em progra-
mas habitacionais, de loteamentos 
sociais construídos com recursos 
próprios do Município de Umuarama, 
adquiridos via convênio poder público 
ou com iniciativa privada, às mulhe-
res vítimas de violência doméstica. 
Tal determinação também está pre-
vista na Lei Federal nº 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha). As mulheres 
que sofrerem tentativa de femi-
nicídio decorrente de violência 
doméstica ou de relação amo-
rosa, também serão beneficiadas.

COMPROVAÇÃO
A proposta determinava que, 

para ser contemplada, a mulher 

Bolsonaro pede ampliação do porte e posse de armas
No último domingo (29), o pre-

sidente Jair Bolsonaro pediu que 
o Congresso Nacional aprove a 
ampliação da posse e do por te 
de armas no país. Em postagem 
no Twitter, ele relacionou o cres-
cimento no registro de armas de 
fogo à diminuição do número de 
mortes. “Registro de armas de 

fogo cresceu 50% no corrente ano, 
levando-se em conta o mesmo 
período de 2018. Segundo ‘espe-
cialistas’, o número de mor tes 
deveria aumentar no Brasil, mas 
na prática caiu 22%. Dependo do 
Parlamento para ampliar o direito 
à posse/por te para mais cida-
dãos”, escreveu o presidente da 

República que passou o recesso 
de final de ano na Base Naval de 
Aratu, unidade da Marinha em 
São Tomé de Paripe, subúrbio de 
Salvador. Ele afirmou que a pri-
meira-dama, Michelle Bolsonaro, 
não viajou com ele pois deve pas-
sar por uma pequena cirurgia nos 
próximos dias.

deve comprovar a violência 
sofrida por meio da apresen-
tação do boletim de ocorrên-
cia, do relatório elaborado por 
assistente social e da compro-
vação de tramitação do inqué-
rito policial instaurado ou a 
cer tidão de tramitação de ação 
penal instaurada. “Grande par te 
das mulheres vítimas de violên-
cia enfrenta dificuldade em se 

livrar desse ambiente, em razão 
de não terem outro lugar para 
morar, nem como se sustentar. 
Essa sensação de dependência 
financeira do agressor faz com 
que essas vítimas aceitem a vio-
lência como par te da sua vida. 
Garantir moradia para essas 
mulheres será um grande estí-
mulo para que elas busquem 
uma vida digna longe desse mal”.

VEREADOR considerou como uma grande vitória, a sanção do projeto de sua autoria

ALEX MIRANDA
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Jair Bolsonaro
sanciona o PPA

O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou, 
com veto, o Plano Plu-
rianual da União (PPA) 
para o período de 2020 
a 2023. O PPA foi apro-
vado pelo congresso no 
dia 10 de dezembro e 
prevê 54 programas, 
304 objetivos e 1.136 
metas, em ações que 
totalizam R$ 6,8 tri -
lhões no período de 
quatro anos. 

VETO
De acordo com o que 

consta na nota enviada 
pelo Palácio do Planalto, 
houve um veto por razões 
de inconstitucionalidade 
do Inciso VII do Artigo 3º, 
que inseria como diretriz 
do PPA a persecução das 
metas dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sus-
tentável da Organização 
das Nações Unidas. Na 

justificativa do veto, a 
diretriz dava “um grau de 
cogência e obrigatorie-
dade jurídica, em detri-
mento do procedimento 
dualista de internalização 
de atos internacionais, o 
que viola a previsão dos 
artigos 49, inciso I, e 84, 
inciso VIII, da Constitui-
ção Federal”.

O Plano Plurianual 
estabelece, de forma 
regionalizada, as dire-
trizes, os objetivos e as 
metas da administração 
pública para as despesas 
de capital e outras delas 
decorrentes, e para as 
relativas aos programas 
de duração continuada. 
As demais leis orça-
mentárias (como a Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias e a Lei Orçamen-
tária Anual) seguem as 
linhas gerais do PPA. 

PRESIDENTE Jair Bolsonaro sanciona, com veto, o Plano Plurianual par ao 
triênio 2020/2023

DIVULGAÇÃO

Resgate
O helicóptero da Polícia 
Militar fez 13 resgates nas 
praias paranaenses entre os 
dias 21 e 28 de dezembro. O 
número deve aumentar com 
as festas do ano novo e com 
o Carnaval (na última semana 
de fevereiro).

Sem homicídios
Outro dado interessante. A 
PM aponta que não houve 
homicídio no litoral entre 20 
e 29 de dezembro. A Polícia 
Militar diz ainda que os 
números  de furto (93), roubo 
(8) e perturbação de sossego 
(120) e as ocorrências 
reduziram em 19%, ou seja, 
251 a menos em relação ao 
ano passado. Segundo a PM, 
aplicativo 190 PR ajudou na 
redução dos casos.

Dois milhões
As Cataratas do Iguaçu 
completou domingo 2 
milhões de visitantes, um 
recorde histórico. Em 2005, 
o atrativo turístico recebeu 
pouco mais 1 milhão de 
turistas. As visitas de 
estrangeiros e a alta do 
dólar - aumentou o fluxo de 
brasileiros - são apontados 
como principais razões do 
aumento de visitantes. A meta 
da próxima década é quebrar a 
marca de 3 milhões de visitas.

Fundão
O TSE já publicou resolução 
com as novas regras para 
uso do fundo eleitoral de R$ 
2 bilhões para as eleições 
municipais de 2020. Os 
partidos, por exemplo, não 
poderão repassar os recursos 
aos candidatos de outras 
coligações e a fiscalização dos 
30% às candidatas mulheres 
será mais rigorosa.

Regras
O TSE também definiu o 
calendário eleitoral. A partir 
de quarta-feira, 1º de janeiro, 
as pesquisas eleitorais 
devem ser registradas no 
TSE até cinco dias antes da 

divulgação. A administração 
pública também fica proibida 
de distribuir bens, valores 
ou benefícios gratuitamente. 
Ficam proibidas ainda a 
execução de programas 
sociais por entidade 
nominalmente vinculada a 
candidato e a publicidade de 
órgãos públicos com gastos 
acima da média.

Janela
De 5 de março até 3 de 
abril está aberta a janela 
partidária (mudança de 
partido) de vereador 
para concorrer a eleição 
majoritária ou proporcional.

Não é bem assim
A proposta do governo de 
taxar o seguro-desemprego 
deverá passar a opcional, 
segundo o relator da MP 
que trata do tema, deputado 
federal Christino Áureo (PP-
RJ). “Temos a possibilidade 
de transformar essa 
contribuição em opcional. 
Isso deve ser o que constará 
no relatório. É um ponto que 
deve ser aprovado”, disse.

Bandeira branca
A maior parte dos 
consumidores de energia 
em todo o País terá uma 
oportunidade de mudar os 
hábitos e diminuir a conta 
de luz. Em vigor desde 2018 
para grandes consumidores, a 
tarifa branca de energia será 
estendida a quase todos os 
brasileiros em 1º de janeiro. 

Juiz de garantia
“Há muitas críticas sobre 
o juiz de garantia, sem, 
contudo, se procurar 
entender do que se trata. 
Me parece que afirmar que 
a divisão de competências 
atrapalhará as investigações 
é considerar que um juiz 
pode ser melhor que o outro; 
ou seja, é fazer um juízo 
valorativo entre magistrados” 
- do ministro do STF, 
Alexandre de Moraes, em 
entrevista à imprensa.
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COBERTURA com 310m², localizado 
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 
- Defronte Justiça Federal. Piso in-
ferior: sala de estar/jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 
dormitórios, BWC social, todos mo-
biliados. Piso Superior: ampla suí-
te, salão de festas/ jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto 
com pergolado e deck em madeira. 
Localização privilegiada, no Centro 
da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com con-
forto e sofisticação. Para mais infor-
mações, ligue e agende uma visita.

Lote 60 – A -  Chácara com ótima 
topografia, com área 2520m², loca-
lizada no condomínio Lagoa Doura-
da, saída para Serra dos Dourados. 

Agende uma visita para conhecer!

R$ 130.000

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no 
Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Lon-
drina,  entre Unipar Campus III e a 
Praça Miguel Rossafa. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, BWC social, sala 
ampla, cozinha, sacada, lavanderia 
e 01 vaga de garagem. Apartamento 
em ótimas condições de uso, com 
90m² privativos. Excelente ambien-
te familiar e baixo custo de condo-
mínio. Agende uma visita!

CHÁCARA LAGOA DOURADA

ED. SERRANO

JARDIM IRANI

LOTES EM ATÉ 100X:

R$ 950.000
PREÇO ESPECIAL!

R$ 265.000
OPORTUNIDADE!

Rua Felício Conceição Gonçalves, 
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. 
Alto São Francisco. Terreno com 
240,00m². Casa nova, em alvena-
ria com 130m², contendo 01 suíte, 
02 quartos, sala de estar/jantar, 
cozinha, espaço gourmet c/ chur-
rasqueira, área de serviço coberta 
e garagem. Residência recém-refor-
mada, pronta para morar.

RES. JD. ATLÂNTICO

R$ 295.000

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. 
Residência com 63m², com 01 suíte 
e 01 quarto, e demais dependências. 
Terreno com 175,00m². Novíssima, 
sem uso, em ótima localização.

Residência localizada na Av. Rotary 
- Com 364,47m² de área total, con-
tendo uma residência em alvenaria 
com 185,96m², sendo 01 suíte, 02 
quartos amplos, sala de estar/jantar 
e cozinha integrados, BWC social, 
garagem para 02 carros, edícula com 
churrasqueira, pia e lavandeira. Em 
fase de reforma total.

QUADRA 3, LOTE 13 - Localizado no 
Condomínio Residencial Paysage Es-
senza, com 251,42m² (12,92x20).  Con-
domínio contendo quadra de tênis e 
poliesportiva, campo de futebol socie-
ty, playground, duas piscinas, acade-
mia com vestiários e segurança 24h. 
Condomínio com completa estrutura, 
pronto para construir. Conheça!

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

(44) 99172-6911

RES. AV. ROTARY

PAYSAGE ESSENZA

R$ 125.000 - À VISTA

R$ 650.000

R$ 140.000

METROPOLITANO II
R$54.000 - Lote 31/32-A, Quadra 10

Com 162,50m² (6,67x24,50)

R$56.500 - Lote 43/44-A, Quadra 10
Com 162,50m² (6,67x24,50) 

JD. ITÁLIA III
Próx. Sonho Meu.Excelente 

Topografia. Com 147m² (7,00x21,00).
R$ 23.900 - Lote 04, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 12, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 17, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 21, Qda 05

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

Com 150,30m² (6,68x22,50)
Próx. Sorvetes Guri.

R$ 25.300

SAN REMO/ZAELI
Lote 4, Quadra 10

Terreno com 373 m², com excelente 
topografia, à 50 m do portão da 

entrada da Zaeli, pronto para 
construir.

R$ 125.000

JD. BELO HORIZONTE
Lotes 11/12-B, Quadra 22

Com 133,40m² (6,67x20,00)
Atrás da Havan. Ótima localização.

R$ 39.000

R$ 159.000

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA

TEMOS INÚMERAS 
OPORTUNIDADES PARA VOCÊ 

FAZER UM BOM NEGÓCIO!

Fale com nossos Corretores:

RES. PQ. DO LAGO

Residência localizada na Rua Ja-
çanã, 2791, Pq. do Lago - Com 
252m² de área total, contendo 
uma residência em alvenaria com 
113m², sendo 01 suíte, 02 quartos, 
sala de estar e cozinha integrados, 
BWC social e lavandeira coberta. 
Ótima localização.

R$ 290.000

60X
�������

�������

Residência localizada na Rua An-
tônio Zanolo Fernandes, 1169. 
Próx. a Sorvetes Guri. Terreno 
com 175m², contendo uma resi-
dência em alvenaria com aprox. 
85m², com 01 suíte, 02 dormitó-
rios, BWC social, sala de estar, 
cozinha, área de serviço, garagem 
coberta. Novíssima, sem uso, em 
ótima localização.
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Padrasto é preso acusado de
abusar de enteada de 14 anos

Um caso de estupro de vulnerável 
está sendo investigado pela Polícia 
Civil de Umuarama desde a noite 
do domingo, quando um homem foi 
detido. O suspeito foi acusado de ter 
abusado da enteada. A menina tem 
apensa 14 anos de idade. Populares 
ficaram sabendo do caso e revolta-
dos, resolveram atear fogo no carro 
do acusado.

O fato aconteceu na noite do 
domingo (30), quando uma equipe 

da Polícia Militar de Umuarama foi 
acionada para comparecer no bairro 
Jardim São Cristóvão. No local esta-
ria acontecendo um crime de estupro 
de vulnerável.

assim que chegaram ao endereço 
(mantido em sigilo) a mãe da garota 
foi abordada e relatou aos policiais que 
chegou do trabalho, sua filha a procurou 
dizendo que durante a tarde, o padrasto 
teria se deitado na mesma cama que 
ela sem roupas. Em seguida passou a 
fazer declarações e acariciou a menina.

I m e d i a t a m e n t e  a  m u l h e r 

acionou os policiais.
Assustado, o padrasto, (que tam-

bém teve sua identidade mantida em 
sigilo) percebeu a chegada da viatura 
policial e fugiu correndo, invadindo 
quintais de vizinhos na tentativa de 
escapar da captura, mais não obteve 
êxito. Ele foi detido e conduzido à Dele-
gacia de Polícia de Umuarama.

Assim que ficaram sabendo do 
caso, moradores do referido bairro se 
revoltaram e atearam fogo no carro do 
suspeito, o Corpo de Bombeiros foi 
acionado para combater as chamas.

A alta dos gastos obrigatórios e 
impositivos (determinados pelo Con-
gresso) farão os investimentos fede-
rais somar R$ 22,4 bilhões em 2020. 
Com 94,5% das despesas carimbadas, 
o Orçamento Geral da União para 2020 
destinará o menor nível em 16 anos 
para essa rubrica, que abrange obras 
públicas e compra de equipamentos.

Em valores corrigidos pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), índice oficial de inflação, 
a verba para investimentos só não é 
inferior à de 2004, quando o Governo 
Central – Tesouro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central – havia investido 
R$ 20,8 bilhões. Os valores de investi-
mentos na década passada foram obti-
dos com base em levantamento do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). Isso porque o Tesouro Nacional 
só divulga a evolução dos investimen-
tos a partir de 2007.

Na comparação com o PIB, os 
investimentos equivalerão a ape-
nas 0,3% em 2020. Isso representa 
menos da metade do gasto realizado 
em 2019. O Tesouro Nacional estima 
que os investimentos encerrarão este 
ano em torno de R$ 50 bilhões, entre 
0,65% e 0,7% do PIB. O número só 
será divulgado no fim de janeiro.

Orçamento 
2020 terá menor 

investimento 
desde 2004

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,51 - 3,12 3,27
IGP-M (FGV) 0,30 2,09 7,30 7,30
IGP-DI (FGV) 0,85 - 5,85 5,38

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
27/11 a 27/12 0,5000 0,2871 0,0000
28/11 a 28/12 0,5000 0,2871 0,0000
1/12 a 1/1 0,5000 0,2871 0,0000
2/12 a 2/1 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,11% 30,18 
Vale ON -0,56% 53,30 
ItauUnibanco PN -0,54% 37,10 
Bradesco PN -0,14% 36,17 
Viavarejo ON -2,87% 11,17 
B3 S/A ON -2,80% 42,97

IBOVESPA: -0,76% 115.645 pontos

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,0315 1,0397 1,0730
IGP-DI (FGV) 1,0329 1,0538 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 109,00
Libra est. 0,7622
Euro 0,8926
Peso arg. 59,90

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,9% 4,0120 4,0130 -5,4%
PTAX  (BC) -0,6% 4,0301 4,0307 -4,6%
PARALELO -0,5% 3,9800 4,2600 -4,9%
TURISMO -0,5% 3,9800 4,2400 -4,9%
EURO -0,2% 4,5133 4,5156 -3,1%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (NOV) 1.591,78 0,28 5,18 5,30
Oeste (NOV) 1.596,02 0,32 5,06 5,14

DÓLAR 30/12

Iene R$ 0,0370
Libra est. R$ 5,29
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1597,70 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/12

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/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: 4,5%  | TJLP: 5,57%

Em 30/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,50 0,6% 1,8%
SOJA Paranaguá 90,00 0,6% 0,6%
MILHO Cascavel 44,00 1,1% 12,8%

SOJA 939,50 10,00 7,2%
FARELO 297,50 2,10 1,5%
MILHO 388,25 -1,75 1,8%
TRIGO 556,00 -0,25 2,6%

SOJA 77,47 0,0% -1,4%
MILHO 37,73 0,2% 11,0%
TRIGO 48,01 0,0% 3,4%
BOI GORDO 189,49 0,5% 0,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 20/12 PR DIA 30d.

Em 30/12 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 

III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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R$ 320 mi
investidos
Em 2019, o Programa 

Estratégico de Infraestru-
tura e Logística de Trans-
portes do Paraná ultrapas-
sou a barreira dos R$ 320 
milhões investidos em 
projetos executivos, obras 
civis e supervisão de obras 
nas rodovias estaduais. O 
valor compreende tanto 
o empréstimo do Banco 
Interamericano do Desen-
volvimento (BID) quanto 
contrapartidas do Estado, 
previstas em contrato.

O acordo entre BID e 
Governo do Paraná foi 
firmado em dezembro de 
2017 e, no total, prevê 
mais de R$ 1,7 bilhão a 
serem aplicados até o fim 
do Programa, em 2022, 
em projetos e obras de 
infraestrutura. São R$ 
940 milhões de repasse 
do BID e R$ 800 milhões 
incluídos nas obras de 
contrapartida. Esse mon-
tante é gerido pelo Depar-
tamento de Estradas de 
Rodagem (DER/PR).

PR-323
Até 2022 está progra-

mado o início de outras 
obras com financiamento 
do BID. A previsão é que 
onze delas comecem já 
em 2020, como as cons-
truções do Contorno de 
Castro e a duplicação 
da PR-323, no perímetro 
Urbano de Umuarama.

INVESTIMENTOS
Só neste ano foram 

investidos pelo BID, 
aproximadamente, US$ 
8,8 milhões, enquanto 

as obras de contrapar-
tida do governo somaram 
mais de US$ 30 milhões. 
Levando-se em conta 
os investimentos totais 
desde a celebração da 
parceria com o BID são 
mais de US$ 80 milhões 
aplicados no Programa 
até agora (o equivalente a 
aproximadamente R$328 
milhões de Reais).

“Em 2018 a parceria 
com o BID já havia propor-
cionado o início de três 
pavimentações asfálticas 
inéditas à nossa malha 
rodoviária: as ligações 
entre Coronel Domin-
gos Soares e Palmas, 
no Sudoeste do Paraná; 
entre Pitanga e Mato Rico, 
na região Central; e entre 
São Mateus do Sul e Irati, 
no Sudeste do Estado”, 
explica o secretário esta-
dual de Infraestrutura e 
Logística, Sandro Alex.

Para o diretor-geral do 
DER/PR, Fernando Furia-
tti, o balanço do ano de 
2019 do Programa Estra-
tégico é positivo. “Além 
de dar andamento as 
obras iniciadas, traba-
lhamos bastante em 
projetos executivos de 
engenharia e licitações 
de obras que devem 
começar já no primeiro 
semestre de 2020, como 
a construção do contorno 
de Wenceslau Braz, no 
Norte Pioneiro. Nosso tra-
balho está apenas no iní-
cio e ainda temos muito 
para realizar”, afirmou.

Deserção hermana
A crise na Venezuela arrefeceu 
no noticiário internacional, 
mas continua forte no país. 
Além da alta inflação, falta de 
medicamentos e alimentos, 
o presidente Nicolas Maduro 
enfrenta resistência de parte do 
Exército. Embora a cúpula das 
Forças Armadas esteja fechada 
com ele, é constante a deserção 
de soldados - alguns oficiais - 
para o Brasil e a Colômbia. Há 
dias, as Forças Armadas do Brasil 
localizaram perdidos na floresta 
amazônica, desarmados, cinco 
soldados venezuelanos que 
fugiram do país vizinho.

Mão$ forte$
Maduro soube controlar 
o Exército, a Marinha e a 
Aeronáutica da Venezuela, 
numa política iniciada com Hugo 
Chávez: eles têm numerosos 
benefícios de carreira, altos 
salários e até emissoras de TV 
e rádio. Mas a insatisfação é 
latente na caserna. 

Em tempo
Os militares do Brasil e da 
Venezuela sempre tiveram 
extrema solidariedade mútua e 
boas relações institucionais. Acima 
de quaisquer governos, lá e cá.

Crise produtiva
O governo federal extinguiu 
um alto cargo comissionado no 
Gabinete de Intervenção Federal 
sobre a Segurança no Estado 
do Rio de Janeiro, e confirmou 
o encerramento dos trabalhos 
para dia 1º de dezembro de 
2020. Pouca gente se lembra que 
ainda existe essa força-tarefa 
institucional em parceria com o 
Governo do Rio. Mas tem muita 
gente ganhando bem com a 
“crise” sem fazer barulho. 

Do fundo (do seu bolso)
O fundo eleitoral será amplamente 
debatido no Congresso e com 
efeito nas ruas na eleição 
municipal. Hoje, o PT está com 
o PSL como as duas maiores 
bancadas e cota de cerca de R$ 
200 milhões, para cada. 

Defesa de primeira!
O ex-governador da Paraíba 
Ricardo Coutinho, com o 
camburão da PF na porta, 
acusado de desvios de R$ 134 
milhões, não precisa de inimigo 

se depender da ex-esposa. 
Pamela Bório aproveitou um 
evento da Direita Volver para 
“defender” o ex. Disse que ele 
não gostava de uísque e sim 
das caixas que acondicionavam 
a suposta bebida - que, para a 
PF, eram propinas escondidas.

Money, Money!
A despeito do feriado de 
Natal - e do Réveillon -, as 
assessorias técnicas trabalham 
incessantemente para liberar os 
empenhos deste ano prometidos 
no Orçamento do ano passado 
em emendas parlamentares via 
ministérios. A situação é tensa. 
Nenhum parlamentar quer ficar 
na cota do famoso “restos a 
pagar” do ano seguinte - que em 
muitos casos demoram até oito 
meses para acertos.

Duas mãos
Em ano de eleição, político 
dá bom dia com as duas 
mãos. É o caso do deputado 
federal e presidente do PSD 
pernambucano André de 
Paula. No Estado, confraterniza 
com o PSB do governador 
Paulo Câmara. E em Brasília 
não larga a companhia do 
presidente Bolsonaro. 

Boas-vindas 
Terra natal do saudoso vice-
presidente José Alencar, 
Muriaé (MG) deve ganhar 
numa das suas entradas 
rodoviárias (entroncamento 
das BR 116 e 356) a instalação 
de uma megaestátua de 16 
metros, em zinco, que remete 
à silhueta de um operário. Ela 
já existe, é chamada Estátua do 
Trabalhador, criada pelo artista 
plástico da cidade Sérgio Luiz 
de Souza, e está fora da vista 
dos turistas numa praça. O 
prefeito Ioannis Konstantinos 
espera um projeto de lei da 
Câmara para mudá-la de lugar.

Brasiiillll
Como o brasileiro não perde a 
piada, circula essa nas redes: após 
tombo em banheiro, presidente 
Bolsonaro perde a memória e diz 
que Lula é favorito para 2022.
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PRF segue em operação nas 
rodovias até 1º de janeiro

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) começou no sábado (28) 
a Operação Ano Novo. Entre os 
focos da operação, estão ações 
de combate à embriaguez ao 
volante e fiscalizações de ultra-
passagens proibidas.

O uso do cinto de segurança e 
dos equipamentos de retenção espe-
cíficos para crianças (cadeirinha, 
assento de elevação e bebê-con-
forto) será outro alvo prioritário da 
fiscalização da PRF. Também serão 
feitas fiscalizações específicas de 
caminhões e de motocicletas. Estão 
previstas ainda ações educativas, 
em todas as regiões do Paraná.

Todos os dias da operação 
devem registrar fluxo médio de 
veículos bem acima do verificado 
em dias normais.

Na Operação Ano Novo do ano 
passado, a PRF registrou sete mor-
tos, 140 feridos e 91 acidentes 
atendidos no estado.

Foram expedidos ofícios às 
concessionárias de pedágio e aos 

órgãos executivos rodoviários nos 
quais solicita que não sejam feitas 
obras durante os dias da operação, 
à exceção daquelas ações emer-
genciais ou cuja interrupção seja 
inviável. Veículos de carga com 
peso ou dimensões excedentes 
não poderão circular em rodovias 
federais de pista simples, das 14 
às 22 horas de quarta-feira (1º).

Faca do travesti
Um homem foi esfaqueado por uma 
travesti na noite de domingo (29) após 
uma discussão no Parque Industrial, em 
Umuarama. A vítima foi encaminhada ao 
Cemil mas, de acordo com a PM, fugiu 
do hospital. A travesti detida disse aos 
policiais que ela e esfaqueado, seguiram 
até uma boca de fumo no referido bairro 
para comprar pedras de crack, mas 
chegando lá, o homem se recusou a 
comprar a droga e foi então que os dois 
começaram a discussão seguida de dois 
golpes de faca. O Samu foi acionado para 
socorrer a vítima e a encaminhou para o 
hospital, em Umuarama.

O uso do cinto de segurança e dos equipamentos de retenção específicos para crianças será outro alvo prioritário 
da fiscalização

DIVULGAÇÃO

Guardas municipais de Umuarama 
prenderam um homem acusado de 
tráfico de drogas na manhã do 
domingo (29), na praça da Bíblia 
(no entorno da estação rodoviária). 
O local é comumente frequentado 
por traficantes e usuários de entor-
pecentes. A detenção aconteceu 
durante patrulhamento de rotina por 
volta das 8h20 quando os guardas 
realizavam patrulhamento seguido 
de abordagem a um suspeito. O 
rapaz de 28 anos portava 56 
pedras de crack e a quantia de R$ 
63 em espécie. O homem detido 
foi conduzido à Delegacia.

DIVULGAÇÃO
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Adolescente assume incêndio que 
quase matou sua colega de quarto

A Polícia Civil de Umuarama iniciou 
às investigações que podem elucidar 
o atentado contra uma guarda civil 
de 28 anos que teve cerca de 80 por 
cento do corpo queimado. O incên-
dio criminoso atingiu um cômodo da 
residência em que a vítima morava, 
na rua Arnaldo Tupan. Uma garota 
de 17 anos assumiu a autoria, mas 
na cena do crime havia outra mulher 
que presenciou os fatos.

O incêndio aconteceu no início da 
manhã do domingo (29). A adoles-
cente se apresentou à Polícia Militar 
à tarde e foi encaminhada ao Centro 
Socioeducativo (Cense). 

O delegado responsável pelo caso, 
Thiago Soares, relatou que vítima e 
adolescente eram amigas moravam 
juntas. O incêndio aconteceu depois 
de uma discussão. “Em depoimento, 

a acusada disse que elas discutiam há 
dias, por motivos pessoais. Na madru-
gada antecedente aos fatos, elas bri-
garam novamente e a adolescente 
espalhou gasolina por baixo da porta 
do quarto em que a vítima estava e 
depois acendeu um fósforo. A garota 
disse que a intenção não era causar 
ferimentos graves no corpo da vítima, 
apenas prejuízos financeiros”.

Conforme Thiago, nenhuma delas 
possui antecedentes criminais e uma 

testemunha, que estava no local, pres-
tou depoimento e foi liberada, pois 
não havia indícios de envolvimento no 
crime. A adolescente foi autuada em 
flagrante por tentativa de homicídio 
qualificado. 

ARREPENDIMENTO
O delegado Thiago também ressal-

tou que a jovem aparentava um certo 
constrangimento e arrependimento 
pelo crime cometido. A Polícia Civil 
continua investigando o fato.

Chamas
O delegado Thiago explica que, assim que a garota colocou fogo no imóvel, 

as chamas se espalharam rapidamente atingindo o corpo da vítima. Bombeiros 
retiraram a mulher do quarto e a levaram para uma ambulância do Samu que a 
aguardava em frente ao imóvel. Em seguida foi transportada ao hospital Cemil, 

onde permanecia internada até o fechamento desta edição. Seu estado de saúde 
era considerado delicado. De acordo com os socorristas, a vítima teve queimadu-

ras também nas vias respiratórias e corre sérios riscos de perder a vida.
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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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ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
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seu site de notícias ofensivas. Geandro
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de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
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Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin
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situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Em “Malhação”, Lígia recomenda que Nanda se 
trate com Eliane. Jaqueline aconselha Anjinha a 
pressionar Cléber. Carla revela a Marco que Cléber e 
seu irmão estão voltando para o Rio de Janeiro. Anji-
nha acredita que Cléber não quer mais namorá-la. 
Filipe pensa em Rita. Rita dá um ultimato em Rui.

Nanda tem nova crise de 
pânico e vai parar no hospital

Malhação 

Terça-feira, 31 de dezembro 
Jaqueline aconselha Anjinha a pressionar 
Cléber. Carla revela a Marco que Cléber 
e seu irmão estão voltando para o Rio 
de Janeiro. Anjinha acredita que Cléber 
não quer mais namorá-la. Filipe pensa 
em Rita. Rita dá um ultimato em Rui.
Quarta-feira, 1 de janeiro
Cida acredita que Leila tenha mentido 
sobre seu encontro com Rui. Nanda tem 
sua primeira sessão de terapia com Eliane. 
Aloísio ofende Serginho. Guga pensa em 
denunciar Aloísio para a polícia.
Quinta-feira, 2 de janeiro
Lígia pede que Lara providencie seu 
divórcio de Joaquim. Meg não aceita 
prejudicar Serginho para ajudar Max. Rui 
ameaça Leila para defender Rita. Cléber 
e Rafa chegam a Caxias. Cléber flagra 
Anjinha beijando Tatoo.

Éramos seis 

Terça-feira, 31 de dezembro 
Almeida revela a Clotilde que não pode 
se separar de Natália. Lola tem uma 
ideia para tentar ajudar Carlos. Isabel 
termina seu namoro com Lúcio. Emília 
provoca uma nova crise em Justina. Lola 
vê Alfredo na casa de Emília.
Quarta-feira, 1 de janeiro
Gusmões se preocupa com Almeida. 
Emília se assusta com o desenho de 
Justina. Inês tenta fazer as pazes com 
Carlos. Emília decide deixar Justina em 
Itapetininga. Adelaide procura Justina.
Quinta-feira, 2 de janeiro
Zeca treina para pedir o adiantamento 
a Emília. Tião confidencia a Alfredo que 
conhece segredos de Osório. Lúcio 
revela a Carlos sobre a proximidade 
entre Isabel e Felício. Emília se sur-
preende ao ver o desenho de Justina e 
destrata Adelaide na casa de Olga.

Bom Sucesso 

Terça-feira, 31 de dezembro
Marcos acusa Diogo de ter roubado os 
direitos do livro de Eric Feitosa. Yuri reco-
nhece que Gisele estava certa sobre Diogo. 
Machado diz a Nana e Marcos que a única 
solução para se livrar de Diogo é achar uma 
prova de que o livro foi registrado por Eric.
Quarta-feira, 1 de janeiro 
Jeniffer fica surpresa ao saber por Mar-
cos que é sócia de Diogo. Paloma alerta 
Jeniffer para o perigo que ela corre. 
Jeniffer surpreende Diogo ao cobrar seus 
direitos como sócia do advogado.
Quinta-feira, 2 de janeiro
Diogo sugere que Jeniffer fique ao seu 
lado, vigiando Paloma e Marcos. Lulu vê 
Tonho com Leila. Orientada por Diogo, 
Jeniffer mente para Paloma e Marcos. 
Batista beija Lulu. A gravidez de Silvana 
é descoberta pelo elenco da novela. 

Amor de mãe 

Terça-feira, 31 de dezembro 
Nuno pede desculpas a Joana e presenteia a 
filha. Marina se automedica para não ter que 
parar de jogar, e Ryan se preocupa. Magno 
descobre que a morte de Genilson voltou a 
ser investigada. Thelma flagra Gabo escon-
dendo armas em seu restaurante.
Quarta-feira, 1 de janeiro 
Durval se sente inseguro quando Natália lhe 
passa as informações para cuidar de Carolina. 
Leila confronta Betina. Samuel repreende a 
automedicação de Marina. Vitória confessa a 
Raul que mentiu sobre o filho dos dois.
Quinta-feira, 2 de janeiro 
Belizário confronta Davi e ameaça a 
vida de Amanda. Amanda proíbe Cássia 
e Guará de revelarem seu paradeiro a 
Davi. A pedido de Magno, Betina se des-
culpa com Leila. Vicente ameaça Verena, 
e Belizário os observa.

As aventuras de Poliana 

Terça-feira, 31 de dezembro
O Clubinho MaGaBeLo tem uma nova 
missão: Descobrir se Ester tem um cora-
ção. Durval sugere para Cláudia abando-
nar seu emprego e ir trabalhar com ele 
na padaria. João invade a sala de Ruth e 
é pego por ela mexendo em suas coisas.
Quarta-feira, 1 de janeiro
Mário diz a Ester que eles estão namo-
rando. Jeff conta para seus amigos sobre 
a foto de Pendleton que estava no pen-
drive. Mosquito desabafa com Gleyce. 
Lindomar diz a Arlete que sua música 
está no topo das paradas e ela diz que 
quer se mudar.
Quinta-feira, 2 de janeiro
Pendleton convida Luisa para jantar. Um 
vídeo de divulgação da Dark Lady é divul-
gado na internet. Afonso conta para Dur-
val que está interessado em Fernanda. 
Bento vai para a casa de João para fazer 
um trabalho de ciências. Arlete e Lindomar 
visitam a mansão que pretendem alugar.

Cúmplices de um resgate 

Terça-feira, 31 de janeiro
Pedro tenta falar com Helena, mas a 
mulher não quer conversar com ele. 
Na sorveteria, as crianças notam ser 
Omar que está sabotando a sorveteria 
com a ajuda de Sabrina e decidem tirar 
satisfação.
Quarta-feira, 1 de janeiro 
Fortunato e Aurora voltam para casa e 
são recepcionados por Priscila. Aurora 
acha que a menina está pálida e magra. 
Giuseppe faz uma reunião do vilarejo na 
sapataria. Fiorina diz que sabotaram a 
sorveteria e que o culpado é Omar.
 Quinta-feira, 2 de janeiro 
Sabrina conta para Dóris que está triste 
por Omar não vê-la de outra maneira, 
por estar gostando dele. Dóris diz que 
ela deveria se declarar. Surtado, Dinho 
tenta matar Bar tolomeu a pauladas. 
Meire aparece para salvar seu gato. 
Alicia tenta falar com ele, que se irrita. 
Todos fogem dele.
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A estabilidade será vista em todos os aspectos da 
sua vida, especialmente nos seus relacionamentos. 
Mudanças e novas oportunidades em sua profissão 
o manterão ocupado em 2020. Áries, tudo funcionará 
a seu favor. Mas você precisa tomar a iniciativa de 
dar o primeiro passo. 

As previsões astrológicas de 2020 preveem um ano 
calmo e estável para o signo solar de Touro. Você 
estará pronto para se estabelecer este ano. Este é 
um ano em que escolhas importantes precisam ser 
feitas. Seja relacionamentos ou seu trabalho; tenha 
certeza do que você decidir. 

O signo de gêmeos terá um refrescante 2020. Você 
deve definir o ritmo para si mesmo este ano. Se pare-
cer muito lento, seja mais ativo. E se a vida parecer 
muito rápida, diminua a velocidade. Amar a vida será 
divertido e apaixonado. O dinheiro será estável e seu 
trabalho o manterá ocupado a maior parte do ano. 

O signo de câncer precisa estar pronto para as 
mudanças em 2020. As previsões de astrologia para 
2020 preveem que a melhoria do amor e da carreira 
está nos cartões dos caranguejos. Mas se você optar 
por aproveitar as oportunidades ou deixá-las passar, 
depende inteiramente de você. 

A vida estará cheia de reviravoltas para o signo solar 
Leo em 2020. Os Leões serão cheios de vitalidade e 
vigor para alcançar seus sonhos este ano. Mas você 
também será sensato e saberá quando traçar a linha. 
Você estará aberto a experimentar novos alimentos, 
novos exercícios e novos relacionamentos. 

O signo astrológico de Virgem estará fora de sua natu-
reza em 2020. Conhecidas como práticas, as virgens 
podem tomar algumas decisões muito impulsivas em 
2020. Isso pode levar a maus relacionamentos, rompi-
mentos e problemas no local de trabalho. Ou até mesmo 
alguns acordos ruins com prejuízo financeiro.

O signo de Libra terá um  2020 relativamente fácil. Este é 
um ano para aproveitar e se divertir. Você não terá muitas 
responsabilidades em relação à família ou ao seu tra-
balho. Relaxe e rejuvenesça sua mente em preparação 
para os próximos anos. Os librianos solteiros gostam 
de flertar e passar de um relacionamento para outro. 

Urano em Touro indica revoluções e mudanças pode-
rosas. Ou seja, 2020 será um ano com muitos desafios 
e muito trabalho! Se você se mantiver em movimento, 
tudo vai fluir. O que vale é não deixar a energia travar. 
Cursos, novas ideias e conversas interessantes podem 
lhe beneficiar. Ah, e exercite sua comunicação!

2020 é um ano de resoluções para o signo de Sagitário. 
Este é um bom momento para deixar de lado sua baga-
gem passada e limpar os diferentes aspectos de sua 
vida que o incomodam. Mas, para alcançar o sucesso, 
você precisa ser paciente. Você pode ser muito social 
no próximo ano e aberto a conhecer novas pessoas. 

O horóscopo de aniversário de 2020 para o signo 
solar de Capricórnio mostra que este ano você se 
esforçará para ter calma e tranquilidade. Aprenda 
novas maneiras de meditar e praticar a atenção 
plena. Umas férias de cura espiritual também serão 
benéficas para sua saúde mental. 

2020 é o ano para provar suas habilidades, Aquário! Este é 
o ano para acalmar as dúvidas das pessoas. Você estará 
no seu pico criativo este ano. Então, aproveite ao máximo. 
Mostre a seus entes queridos que você pode ser o cônjuge 
perfeito e o pai perfeito. Deixe sua imaginação e ideias ino-
vadoras falarem por si próprias no local de trabalho. 

Os horóscopos de 2020 para a astrologia de Peixes 
indicam que este será um ano de emoção e aventura 
para os peixes. Você será corajoso o suficiente para 
estar aberto a mudanças e experimentar coisas novas 
na vida. Você pode até engravidar. Seu trabalho ou 
empresa servirá de inspiração para você.
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IDEOLOGIAS

Posição
de LeBron
James no
basquete

Os dois
tipos de
intestino
(Anat.) 

Ouro,
copas,

espadas e
paus

País bal-
cânico cuja

capital é
Escópia

Dispositivo
imobiliza-

dor de
fraturas

Significa 
"errado", na

correção
da prova

Tipo de mo-
lho com
ervas e

alho (ing.)

Vulcão
ativo da
Sicília

(?)-8: o
motor

com oito
cilindros

(?) de
santo: 

babalorixá
(Rel.)

Elemento
cujo

símbolo 
é No

A comida 
rica em sal,
para o hi-
pertenso

Tecido
fino de
toque

engomado

(?) no
conceito: 

perde a boa
reputação

Amelia
Earhart,
aviadora
dos EUA

Assim,
em

espanhol

Agência que regula
os planos de saúde

no Brasil (sigla)

Elogios
(fig.)
Filtra 
o café

Máquina
capaz de
criar uma
variedade
de objetos, 
como próte-
ses, armas
e até carros

Países como as ilhas
Cayman, possibilitam

a existência de
contas "offshore"

Ferozes;
cruéis

Peça
essencial
na decora-
ção, para
amantes
de livros

Santa
(abrev.)
Culinária
da qual 

fazem parte
o cassoulet
e o crème

brûlée

"Associa-
ção", em

ABI
Raízes de
vegetais

como a ce-
noura e a
beterraba

(?) Pacino,
ator 

Moeda
adotada 

por 19 dos
28 países
da União
Europeia

Fundamen-
tos que im-
pulsionam
disputas
políticas

Míni, mídi,
lápis e
evasê

Terminação de
arquivos executáveis

no Windows
(Inform.)

Vinil
Estado de
Marina
Silva

3/ans — asi — exe. 5/ranch. 7/nobélio — organdi.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova 

dentro de mim um espírito estável. Não me expul-
ses da tua presença nem tires de mim o teu Santo 

Espírito.( Salmo 51)

REVEILLON.   
 O Umuarama  

Country Club abre 
as portas para a 
maior festa do 
Noroeste para 
saudar 2020. 
Associados e 

convidados rom-
pem o Ano Novo 
em alto astral.
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/uopeccan

N atal, é época de renascimento,

de reacender o fogo da vida,

de renovar os sonhos e metas

para o ano novo que já se anuncia.

É tempo de olhar para a frente

com determinação e otimismo, 

levando conosco toda

as lições que aprendemos.

Desejamos a você um  

Feliz Natal  e um  ‘

 
repleto de muita saúde!

N atal, é época de renascimento,

de reacender o fogo da vida,

de renovar os sonhos e metas

para o ano novo que já se anuncia.

É tempo de olhar para a frente

com determinação e otimismo, 

levando conosco toda

as lições que aprendemos.

Desejamos a você um  

Feliz Natal  e um  ‘

 
repleto de muita saúde!
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AGILE 1.4 LTZ .........................................................................................11/12 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 27.900,00
ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE ....................................................10/11 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 28.900,00
BIZ 125 ES ...............................................................................................10/10 ........................... VERMELHA .................................. PARTIDA, 0KM .................................................................................R$ 7.500,00
CAPTUR 2.0 INTENSE AT. ...................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMKPLETO, AUT ......................................................................R$ 75.900,00
COBALT 1.8 LTZ .....................................................................................17/17 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 49.900,00
COBALT 1.8 LTZ .....................................................................................18/19 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 60.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................13/14 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 51.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................13/14 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT...........................................................................15/16 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 63.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO .................................................................16/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................................17/18 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................16/17 ........................... VERMELHO ................................. COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .............................................................18/19 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 96.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ............................................................16/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO........................................................R$ 84.900,00
FUSION TITANIUM AWD ....................................................................16/17 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO, AUT, COURO......................................................R$ 109.900,00
HB20S 1.6 PREMIUM ...........................................................................13/14 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ...........................................................................................14/14 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 36.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ....................................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 54.900,00
ONIX 1.4 ACT .........................................................................................18/19 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 57.900,00
ONIX PLUS LTZ 1.0 TURBO................................................................19/20 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 69.740,00
ONIX 1.4 ACT AT ...................................................................................19/19 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 62.900,00
PEUGEOT 2008 ALURE  ......................................................................17/17 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 54.900.00
PRIMA 1.0 JOY .......................................................................................17/18 ........................... PRETO ........................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................................15/16 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 42.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ..............................................................................18/19 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ...................................R$ 64.900,00
S10 ADVANTAGE 2.5 FLEX ................................................................16/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO ...................................................................................R$ 79.900,00
STRADA ADV CD ..................................................................................19/20 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 69.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ....................................................................................16/17 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 57.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ....................................................................................17/18 ........................... PRATA ............................................ CPMPLETO, AUT ..........................................................................R$ 62.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................................13/13 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 34.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ...............................................................................15/16 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT .........................................................................R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ............................................................................15/15 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT, TS ..................................................................R$ 64.900.00
TRACKER PREMIER TURBO ...............................................................18/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO, AUT, TS ..................................................................R$ 84.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ .........................................................................13/13 ........................... PRATA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ...............................................R$ 102.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 ........................... CINZA ............................................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ...............................................R$ 124.900,00
VOYAGE 1.6 TL .......................................................................................17/18 ........................... BRANCO ....................................... COMPLETO ...................................................................................R$ 42.900,00

VENDE – SE 

Lote de 217,5 m no Jar-
dim Colibri 7,25 m de 

largura e 30 m de cumpri-
mento. Localizado fun-

dos do Big Smart. VALOR 
R$ 77.000,00. Contato 
(44) 98406-5842 (44) 

3622-2197

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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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

‘AMPLIE POSSIBILIDADES’

Campanha da Unipar está começando, com 
vários cursos, em várias áreas do conhecimento. 
São mais de 90 na lista multicâmpus da pós-
graduação lato sensu, incluindo MBA, todos 
regulamentados pelo MEC [Ministério da 
Educação]. A credibilidade da Unipar e o seu 
quadro de professores altamente conceituado 
garantem a escolha certa. Confira as opções 
oferecidas em Umuarama:

Análises Clínicas e Toxicológicas | Ciência 
e Tecnologia de Sementes | Constelações 
Familiares | Dermoestética | Direito 
Administrativo e Municipal [com tópicos especiais 
em licitações, compliance e eleitoral] | Direito 
e Processo do Trabalho | Direito Previdenciário 
| Endodontia | Engenharia de Segurança do 
Trabalho | Estruturas de Concreto e Fundações 
| Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar [ênfase 
em Prescrição Farmacêutica] | Farmácia Clínica e 
Farmacoterapia Aplicada | Fisiologia do Exercício 
e Reabilitação Cardiovascular | Harmonização 
Orofacial | Infecção Hospitalar e Resistência 
Antimicrobiana | Manejo da Fertilidade do Solo 
e Nutrição de Plantas | Medicina de Felídeos 
| Microbiologia e Controle de Qualidade 
Microbiológico | Nutrição e Fitoterapia Aplicada 
a Clínica | Ortodontia | Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos | Psicologia Histórico Cultural | 
Relações Familiares e Intervenções Psicossociais 
| Responsabilidade Civil | Restauração de Dentes 
| Tratados Endodonticamente com ênfase em 
Retentores Intrarradiculares | Sistemas Térmicos 
|Vigilância Sanitária e Saúde Única.

MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria | 
MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e Liderança 
|MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Tributária 
| MBA Executivo em Gestão Empresarial | MBA 
Executivo em Marketing, Tecnologia e Inovação

Inscrições para pós-
graduação estão abertas 

Lesões
A preparação do atacante Pablo, 
acontece depois que ele passou 
por um 2019 irregular e repleto de 
problemas físicos. Pablo perdeu 29 
jogos do São Paulo na temporada 
por lesões – a mais grave delas na 
região lombar da coluna, que exigiu 
cirurgia. O centroavante foi quem 
mais desfalcou o São Paulo no ano 
por problemas médicos.

Férias em 
Umuarama

Mesmo de férias, o atacante 
Pablo se prepara para ter um 
2020 com mais tempo em 
campo pelo São Paulo. Na última 
semana, o centroavante postou 
vídeo em uma rede social mos-
trando parte de seu treino especí-
fico em uma academia em Umua-
rama. No exercício, Pablo apoia 
o pé esquerdo em cima de uma 
caixa, e se levanta para tocar a 
bola com o pé direito.
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Favoritos da São Silvestre
Os atletas favoritos da 95ª 

Corrida Internacional de São Sil-
vestre chegaram em São Paulo 
no domingo (29). Os corredores e 
as corredoras deram entrevistas 
em um hotel do centro da capital 
e falaram sobre os desafios da 
prova, que acontece na manhã de 
hoje (31), com largada do pelotão 
feminino às 7h40 e, do masculino, 
às 8h05. Segundo a organização, 
serão cerca de 150 atletas da elite. 
Além dos atletas profissionais, 35 
mil pessoas estão inscritas para 
correr na tradicional prova de rua.

Entre os participantes de elite, 
figuram a queniana Brigid Kosgei, 
recordista mundial da Maratona 
de Chicago, e o queniano Paul Kip-
chumba Lonyangata, vencedor da 
Maratona de Paris. Pela primeira 
vez na São Silvestre, Brigid disse 

que tem se preparado, mas que a 
alta umidade pode ser um desafio 
para ela. “É uma prova que qual-
quer um pode ganhar, mas estou 
me preparando”, afirmou.

No feminino, também estão 
confirmadas as quenianas Pauline 
Kamulu, bronze no mundial de mara-
tona de 2019 e atual vice-campeã 
da São Silvestre, e Sheila Chelan-
gat, campeã da Okepke 10K (Nigé-
ria), Shangai 10k, Port Gentil 10k 
(Gabão) e Valenciennes 10k (França).

MAIS NOMES
Entre os homens, também 

estão o ugandense Jacob Kiplimo, 
campeão júnior de cross country 
em 2017 e vencedor da Manches-
ter 10K em 2019; e o queniano 
Titus Ekiru, bicampeão em Hono-
lulu (18/19), vencedor da Mara-
tona de Milão e da Meia de Lisboa, 

ambas em 2019.
Entre os brasileiros, os favoritos 

são Daniel Chaves da Silva, top 15 
na Maratona de Londres deste ano, 
garantindo a qualificação para os 
Jogos Olímpicos de Tóquio 2020; 
Wellington Bezerra, 18º na Maratona 
de Hamburgo (19) e vice da Mara-
tona Internacional de São Paulo em 
2018; e Ederson Pereira, campeão 
da Volta Internacional da Pampu-
lha, ouro nos 10 mil nos Jogos Pan-
-Americanos de Lima, ambos neste 
ano, e quinto na Meia de Buenos 
Aires do ano passado.

As brasileiras favoritas são Val-
dilene Silva, 15ª colocada na Mara-
tona de Frankfurt no ano passado, e 
Tatiele de Carvalho, quarta colocada 
na prova Dez Milhas Garoto (18) e 5ª 
na Meia de Buenos Aires (18). Ela 
possui cinco títulos do Troféu Brasil.
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