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Economia e melhoria 
no desempenho são as 
metas do Legislativo 
para 2020 
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Mudança faz com que população 
não procure mais os hospitais

Desde ontem não há mais hospitais de plantão em Umuarama. Isso porque os quatro hos-
pitais credenciados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) passaram a atender sem a escala 
de rodízio que acontecia anteriormente. O Pronto-Atendimento também funciona 24 horas 

porque foi forçado a prestar esse tipo de atenção à comunidade para poder encaminhar os 
pacientes à central de leitos, responsável por fazer a triagem aos hospitais credenciados 

conforme a especialidade médica. 

Abertas desde ontem 
matrículas para a EJA 
(Educação para Jovens 
e Adultos) 

Copa Altônia de Futsal 
tem oito times na 
competição; dois são 
de Umuarama 

34 toneladas 
de drogas

Responsável pelo patrulhamento em mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais no 
Paraná, o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu 34.524 quilos de drogas em 

2019, conforme balanço apresentado pela corporação. Foram apreendidas maconha, cocaína, 
crack, ecstasy e haxixe nos 58 postos do BPRv espalhados por todas as regiões paranaenses. Na 

foto, uma das grandes apreensões no Posto de Fiscalização de Iporã. l Pág. 6
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Investimento na educação
O Governo do Paraná investiu cerca de R$ 650 milhões 
em infraestrutura escolar. O Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional – (Fundepar) executou as ações 
destinadas aos serviços de transporte e alimentação escolar 
para estudantes, obras de construção, reparo e ampliação nas 
escolas, entrega de equipamentos, além do repasse de recursos 
financeiros às mais de 2,1 mil escolas estaduais. “Consideramos 
um ano de inúmeras conquistas para a gestão da Fundepar”, 
ressaltou o diretor-presidente do Instituto, José Maria Ferreira.

Obras
Quase R$ 190 milhões 
destinados para obras em 
413 prédios escolares em 
2019. Foram revitalizadas 
escolas, espaços ampliados e 
novas unidades construídas 
para atender um maior 
número de alunos em várias 
regiões do Estado. Muitas 
dessas intervenções foram 
retomadas após paralisações. 
Foram 192 obras iniciadas 
em 2018 e finalizadas em 
2019 e 38 que começaram 
em 2019 e encerradas em 
2019. Ainda há 58 obras em 
andamento e outras 23 já 
contratadas para início até o 
final do ano. Além disso, 96 
obras já licitadas em fases de 
homologação e contratação 
e 22 já publicadas e 
empenhadas para licitação.

Culpa da Aneel
O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para informar que 
a decisão sobre a taxação da energia solar é de responsabilidade da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ainda que a posição 
do governo seja contrária. Bolsonaro diz ainda que posição similar 
têm os presidentes da Câmara e do Senado. “No que depender de 
nós, não haverá taxação da energia solar. E ponto final. Ninguém fala 
no governo, a não ser eu, sobre essa questão. Não me interessam 
pareceres de secretários ou de quem for. A intenção do governo é 
não taxar”, disse Bolsonaro pouco antes de responsabilizar a Aneel 
caso a taxa venha a ser cobrada.

 Cargos de confiança
 O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória 
(MP) que cria funções de confiança destinadas à Polícia Federal 
e extingue cargos em comissão. A MP extinguiu 280 cargos 
comissionados, que foram transformados em 338 cargos de 
funções comissionadas do Poder Executivo e seis de funções 
gratificadas. A MP também criou 48 cargos de funções 
comissionadas do Poder Executivo e 471 de funções gratificadas.
A medida provisória foi publicada na edição do dia 3 do Diário 
Oficial da União.

Recursos federais
No início de 2019, os 
recursos do Plano de Ações 
Articuladas (PAR) do FNDE, 
órgão vinculado ao Ministério 
da Educação, estavam 
bloqueados devido à ausência 
de prestação de contas de 
gestões anteriores no sistema 
de obras, o que impedia o PR 
de acessar novos recursos. 
Atualmente, três dessas 
obras já estão concluídas 
e 25 obras já tiveram seus 
processos de licitação 
retomados. “Trabalhamos 
muito nesses meses na busca 
de soluções à situação que 
veio se agravando ao longo 
de uma década. Junto ao 
FNDE, prorrogamos prazos 
para garantir a execução 
das obras”, comentou o 
presidente José Maria.

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:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Economia e desempenho são as 
metas do Legislativo para 2020

Valores devolvidos
Ainda acerca da economia em 2019, a Câmara Municipal de Umuarama bateu 

recorde, uma vez que foi devolvido ao Poder Executivo Municipal o montante de 
R$ 5 milhões e 135 mil, referentes aos recursos do Poder Legislativos que não 

foram utilizados durante o ano passado.
Para conseguir chegar a tal resultado, foram tomadas diversas medidas admi-

nistrativas, além da redução de cargos comissionados e posicionamentos geren-
ciais, bem como a implementação de campanhas internas destinadas a redução 
do gasto com materiais de uso contínuo, como papel e copos descartáveis, além 
de outros utensílios. Cuidados com o uso de energia, principalmente ao que diz 
respeito ao ar condicionado também foram tomados por todos os servidores.

O presidente da Câmara, vereador Noel do Pão (PSC), repassou recente-
mente ao prefeito Celso Pozzobom, um cheque simbólico referente ao recurso 
economizado. O Governo Municipal afirma que o valor será investido priorita-

riamente na educação municipal.

A Câmara Municipal de Umua-
rama retornou às atividades habi-
tuais na manhã de ontem (segun-
da-feira, 06), tendo como uma das 
principais determinações para o 
novo ano, o for talecimento nas 
medidas administrativas no sentido 
de garantir ainda mais agilidade 
nos trabalhos legislativos, além 
de efetivar novas alternativas. 
A finalidade é garantir a redu-
ção de custos e gerar economia 
aos cofres públicos.

NÚMEROS
Em 2019, os números referen-

tes à ação efetiva do Poder Legis-
lativo Municipal foram bastante 
expressivos. O total de proposi-
ções contabiliza 1217, dividido 
em 585 indicações, 388 reque-
rimentos, 10 moções, dois pro-
jetos de emenda à Lei Orgânica 
Municipal, 106 projetos de Lei, 
20 Projetos de Lei Complementar, 

FUNCIONÁRIOS do Legislativo e vereadores retornam ao trabalho, mas sessões ordinárias acontecem só em fevereiro

106 Projetos Legislativo e outros 
seis Projetos de Resolução.

O debate de matérias por meio 
de proposições de autoria dos 
vereadores e do Poder Executivo, 
em plenário, totalizam 35 sessões 
ordinárias e 13 sessões extraor-
dinárias, somadas as outras duas 
sessões solenes, o que, ao todo 

contabiliza 50. Ainda, 771 ofícios 
foram expedidos, além da apro-
vação e constituição da CPI do 
Transporte Coletivo, que teve como 
principal objetivo, analisar o con-
trato de prestação do serviço da 
empresa prestadora do serviço de 
transporte público no município, a 
Viação Umuarama Ltda.
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Matrículas
para o EJA
O período para inscrições 

para a Educação para Jovens e 
Adultos (EJA) começou ontem 
(6), e vai até o dia 24. Todos 
que desejarem voltar a estudar 
e concluir seus estudos devem 
procurar as instituições que 
oferecem a modalidade e efe-
tuar a matrícula no local.

Para o ano letivo de 2020, 
a Secretaria de Educação rea-
dequou o cronograma da EJA 
para semestral e unificou a 
matriz curricular. Com isso, 
os estudantes poderão con-
cluir tanto a etapa do Ensino 
Fundamental quanto a do 
Ensino Médio em dois anos.

Além disso, a matriz uni-
ficada garante que todas as 
instituições que ofertam EJA 
tenham as mesmas discipli-
nas, facilitando a continui-
dade dos estudos caso seja 
necessário mudar de escola e 
facilitando a organização dos 
professores para a escolha 
de suas aulas.

A readequação do cro-
nograma não altera a carga 
horária dos cursos. O período 
prolongado para conclusão 
dos estudos resultava em 

Posse no Conselho Tutelar
O Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e 
do Adolescente agendou 
para a próxima sexta-feira 
(10), às 8h30, na Secre-
taria Executiva dos Conse-
lhos a solenidade de posse 
dos conselheiros tutelares 
para o mandato durante o 
2020 e 2024.

Os novos membros 
foram eleitos na primeira 
quinzena de outubro do ano 
passado. Dos 48 candidatos 
inscritos, 46 tiveram votos 
válidos e os cinco mais vota-
dos ocuparão as vagas.

grande incidência de aban-
dono. Com a carga horária 
concentrada, os estudantes 
terão a chance de terminar os 
estudos antes.

DOCUMENTOS
Para efetivar a matrícula, o 

estudante deve procurar a ins-
tituição de ensino de seu inte-
resse que oferta a modalidade 
e levar Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento; RG 
(para maiores de 16 anos) ou 
Registro Nacional Migratório – 
RNM/Protocolo de Solicitação 
de Refúgio; CPF (para maiores 
de 16 anos e estudantes da 
Educação Profissional); Decla-
ração de Vacinação emitida 
pela Unidade ou Posto de 
Saúde (para menores de 18 
anos); Fatura recente da con-
cessionária de energia elétrica, 
dos últimos dois meses; Com-
provante de endereço adicional 
em nome da mãe/pai/respon-
sável legal pelo estudante, 
quando a fatura não estiver 
em nome dos mesmos; CPF da 
mãe/pai/responsável legal ou 
Registro Nacional Migratório – 
RNM/Protocolo de Solicitação 
de Refúgio e Histórico Escolar.

As conselheiras eleitas 
foram Daniele Pacheco Berti-
notti de Alvarenga, Maria da 
Silva Sato, Gracielle Ernesto 
da Costa Lira, Lays Pereira 
Bastos Santos e Kethyner 
Renata Ramos Lesse. 

A próxima equipe de con-
selheiros tutelares vai traba-
lhar junto com a rede de segu-
rança, ajudando a garantir os 
direitos das crianças e ado-
lescente, porta de entrada 
muito importante para o pri-
meiro acolhimento, em ques-
tões que envolvem violência, 
maus tratos e abusos.

Volta ao expediente
Mesmo em recesso até 
o dia 18, o deputado 
Romanelli (PSB), primeiro-
secretário da Assembleia 
Legislativa, já voltou ao 
expediente. Romanelli 
reuniu toda a diretoria da 
Alep e traçou as primeiras 
medidas de 2020 na Casa: 
estender o SEI (Sistema 
Eletrônico de Informação) 
ao processo legislativo. 
“A parte administrativa 
já não usa papel e em 
2020 vamos avançar: a 
Assembleia sem papel 
ao processo legislativo, 
projetos, ordem do dia, 
atas, audiências etc”.

Desafio para 2020
O deputado Ricardo Barros 
(PP-PR) aponta a reforma 
tributária como o grande 
tema a ser debatido e 
aprovado pelo Congresso 
Nacional neste ano. 
Segundo ele, o Congresso 
recuperou o protagonismo 
em 2019 com o debate e 
a aprovação de matérias 
como a Reforma da 
Previdência, o pacote 
anticrime e o marco 
legal do saneamento. 
“O Congresso recupera 
seu protagonismo e 
isso permite o avanço 
de pautas históricas. 
Discutimos e aprovamos 
ano passado matérias 
importantes para ajustar as 
contas públicas, fortalecer 
os municípios, estimular 
o desenvolvimento e a 
melhoria das condições 
de vida da população. 
O desafio para 2020 é a 
reforma tributária”.  

Alto custo
Segundo Barros, a 

simplificação da cobrança 
de impostos e a redução 
da burocracia são 
essenciais para estimular 
a economia brasileira. 
“Estudos apontam que 
a burocracia tributária 
custa R$ 60 bilhões por 
ano ao setor produtivo. 
É um dinheiro perdido. 
Há empresas onde a 
área tributária é o maior 
departamento, ou seja, 
o empresário deixa de 
investir no aumento da 
produção, na contratação 
de mais funcionários para 
aplicar em maneiras para 
compreender e superar a 
complexidade do sistema 
tributário brasileiro”.

PSB Mulher
O PSB faz seu encontro 
estadual da mulher no 
próximo dia 25 no Hotel 
Condor, em Curitiba. 
Na próxima terça-feira 
(14) o partido faz uma 
reunião e finaliza os 
detalhes do encontro.

Por cima
Sergio Moro está com 
moral com o eleitorado 
brasileiro. Na pesquisa do 
Datafolha, o ministro tem o 
maior índice de confiança 
da população entre 12 
figuras do cenário político 
brasileiro. O ex-juiz tem 
alta confiança de 33% dos 
entrevistados, enquanto 
23% disseram ter média 
confiança e 42%, baixa 
confiança. O ex-presidente 
Lula (PT), por sua vez, tem 
30% de alta confiança, 16% 
de média e 53% de baixa. 
Já o presidente Bolsonaro 
apresentou 22% de alta 
confiança, 22% de média e 
55% de baixa.
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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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Mais de 34 toneladas de drogas 
apreendidas em 2019

Responsável pelo patrulha-
mento em mais de 12 mil qui-
lômetros de rodovias estaduais 
no Paraná, o BPRv (Batalhão de 
Polícia Rodoviária Estadual), da 
Polícia Militar, realizou a apreen-
são de 34.524 quilos de drogas 
em 2019, conforme balanço apre-
sentado pela corporação.

Foram registradas apreensões 
de maconha, cocaína, crack, ecs-
tasy e haxixe nos 58 postos do 
BPRv espalhados por todas as 
regiões paranaenses. 

Em todo o ano passado, os 
policiais rodoviários estaduais 
ainda realizaram a apreensão de 
mais de 2,2 milhões de maços 
de cigarros de origem estrangeira. 
Além disso, também foram regis-
tradas 213 ocorrências de contra-
bando no estado. 

O batalhão ainda registrou a 
apreensões de 16 armas de fogo. 
Outro número apresentado no 
balanço é o de veículos recuperados: 
foram 115 no decorrer de 2019. 

TRÂNSITO
Em relação a questões de trân-

sito, o BPRv registrou uma queda 
de 5% no número de acidentes, 
na comparação com o ano ante-
rior. Em 2019, foram notificados 
128.509 veículos, além de outros 
1.195 veículos apreendidos por 
conta de irregularidades.

Na noite do último domingo (5), equipes do Corpo 
de Bombeiros, foram acionados juntamente com socor-
ristas do Samu para atender a uma ocorrência de mal 
súbito no Clube do Vovô, em Umuarama. No local, se 
depararam com uma senhora de 70 anos que já estava 
inconsciente. Os bombeiros fizeram a avaliação e cons-
tataram que se tratava de uma parada cardiorrespiratória. 
Os socorristas do Samu acionaram também a equipe de 
regulação médica e fizeram a intervenção. Após várias 
tentativas de reanimar a mulher com manobras de ressusci-

tação a idosa finalmente respirou e foi encaminhada ao hospital de plantão. Na foto, as equipes que 
salvaram a vida da mulher.

Eletrocutado
Nercino Fernandes Costa, 59, morreu 
após sofrer uma descarga elétrica durante 
o trabalho, em Cruzeiro do Oeste, no 
final da tarde do sábado (4). Segundo 
familiares, a haste do trator pilotado por 
Costa tocou a rede elétrica, enquanto ele 
realizava a aplicação de veneno. Com o 
incidente, houve interferência na televisão 
da residência, localizada nas proximidades. 
Socorristas do Samu e do Siate (Bombeiros) 
foram acionados, mas o trabalhador morreu 
no local. O corpo foi encaminhado para o 
Instituto Médico Legal de Umuarama.
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ALÉM da droga apreendida, 
também foram retirados 
de circulação mais de 2,2 
milhões de maços de cigarros 
paraguaios

DIVULGAÇÃO

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
7/12 a 7/1 0,5000 0,2871 0,0000
8/12 a 8/1 0,5000 0,2871 0,0000
9/12 a 9/1 0,5000 0,2871 0,0000
10/12 a 10/1 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,18% 30,81 
Vale ON -0,59% 53,61 
ItauUnibanco PN -1,49% 37,07 
Bradesco PN -1,79% 36,84 
BR Distribuidora ON -5,01% 29,03 
Gol PN -4,60% 34,25

IBOVESPA: -0,70% 116.877 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 108,33
Libra est. 0,7598
Euro 0,8936
Peso arg. 59,83

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,7% 4,0550 4,0560 +1,1%
PTAX  (BC) +0,8% 4,0516 4,0522 +0,5%
PARALELO +0,5% 3,9900 4,2800 +0,5%
TURISMO +0,5% 3,9900 4,2600 +0,5%
EURO +0,4% 4,5224 4,5247 +0,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (DEZ) 1.593,55 0,11 5,30 5,30
Oeste (DEZ) 1.606,65 0,63 5,72 5,72

DÓLAR 03/01

Iene R$ 0,0375
Libra est. R$ 5,34
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1602,05 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/01

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: 5,09%

Em 06/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,50 0,0% 3,0%
SOJA Paranaguá 90,00 0,0% 1,1%
MILHO Cascavel 44,00 0,0% 4,8%

SOJA 932,75 2,25 4,9%
FARELO 297,70 1,60 -0,5%
MILHO 384,75 -1,75 2,1%
TRIGO 550,00 -4,50 4,9%

SOJA 78,35 1,1% -0,6%
MILHO 38,19 1,2% 5,2%
TRIGO 48,56 1,1% 2,1%
BOI GORDO 189,09 -0,2% -7,8%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 06/01 PR DIA 30d.

Em 06/01 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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Corpo 
reconhecido

O corpo encontrado 
em Tuneiras do Oeste 
(50 quilômetros de Umua-
rama) no domingo (5) foi 
reconhecido por parentes 
no IML de Umuarama. 
Trata-se de Bruno Henri-
que da Silva, morador de 
Moreira Sales. Segundo 
a irmã, o rapaz estava 
sofrendo ameaças de 
mor te e dias antes de 
seu desaparecimento, 
comentou que gostaria de 
se mudar para Cascavel 
para evitar problemas.

Silva desapareceu 
e suas roupas, assim 
como o documento de 
monitoramento eletrô-
nico do Depar tamento 
de Execuções Penais 
(Depen) do Estado foram 

encontrados no dia 28, 
por um pescador, entre 
Goioerê e Tuneiras do 
Oeste. Ele era detendo e 
cumpria pena em regime 
semiaberto. A partir daí 
foram iniciadas as bus-
cas que terminaram no 
domingo, após a locali-
zação do corpo.

De acordo com poli-
ciais militares lotados 
no 7º Batalhão (BPM) o 
corpo estava em avan-
çado estado de decompo-
sição, mas uma tatuagem 
de escorpião na barriga 
facilitou na identificação.

O laudo cadavérico 
será repassado ao dele-
gado de polícia de Cru-
zeiro do Oeste, que vai 
investigar o caso.

No domingo 
(5), denún-
cias anônimas 
levaram 
policiais 
ambientais 
de Umua-
rama à uma 
propriedade 
rural em 
Mariluz, 
onde 
acontecia 

acaçá de animais silvestres. No local os policiais localizaram 
duas pessoas com peixe da espécie dourado (que tem pesca e 
armazenamento proibidos no Paraná). Apreenderam ainda duas 
armas de fogo, sendo uma espingarda de calibre 20, e outra 
de calibre 28, além do peixe que pesou 1,4 quilo. A dupla 
detida foi encaminhada à Delegacia de Polícia em Cruzeiro do 
Oeste, onde foram lavradas notificações para posterior lavratura 
de auto de infração, com multa no valor de R$ 740.

Reduto do MDB
A articulação do presidente 
Jair Bolsonaro com os 
presidentes da Câmara e 
do Senado para “sepultar” 
a taxação de energia solar 
reforça a insatisfação do 
Governo com a Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica). A atual diretoria da 
reguladora é ocupada por 
indicados pelo MDB e pelo 
DEM com mandatos que só 
vencem em 2022, último 
ano do Governo Bolsonaro. 
Além do ex-presidente 
Michel Temer, o ex-ministro 
de Minas e Energia Edison 
Lobão, o ex-presidente José 
Sarney e o ex-senador Valdir 
Raupp são os padrinhos dos 
diretores da agência. 

Consulta
Aberta pela Aneel em 
outubro do ano passado, a 
consulta que prevê a redução 
gradual de subsídios para 
consumidores que geram a 
própria energia foi duramente 
criticada por parlamentares. 

Revisão 
À época, o diretor da Aneel, 
Rodrigo Limp, indicado pelo 
DEM, foi à Câmara e alegou 
que a revisão já estava prevista 
desde 2015 e tem o objetivo 
de evitar que consumidores 
não produtores paguem pela 
geração distribuída. 

Desobediência
Auditores fiscais se rebelaram 
contra a implantação do 
projeto-piloto de ponto 
eletrônico nas unidades da 
Receita Federal em Brasília. 
Pregam “desobediência 
coletiva” e recomendam que 
a categoria ignore o sistema. 

Plano B
Com a coleta de assinaturas 
- para ser criada - em ritmo 
lento, a Aliança Pelo Brasil, 
partido do presidente Jair 
Bolsonaro, já traça um plano 
B e mapeia coligações para 
as eleições municipais. 

Interino, subeditor Walmor Parente

Alianças
As conversas sobre possíveis 
alianças nos estados miram 
candidaturas do Podemos, 
do PSC, do DEM, do 
Cidadania e do Novo. Para a 
legenda ser oficializada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, 
são necessárias 500 mil 
assinaturas válidas.

Aposta 
Deputados da oposição 
apostam que a MP 914/19 do 
Governo, que altera a eleição 
de reitores das universidades 
federais e institutos técnicos, 
será derrubada pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

Sem urgência 
“Não há urgência ou qualquer 
outro elemento cabível para 
que uma mudança como 
essa seja feita por Medida 
Provisória”, pontua o deputado 
Reginaldo Lopes (PT-MG), que 
lançou um abaixo-assinado 
virtual - com 50 mil adesões, 
até agora - contra a MP. 

Repúdio
A Ordem dos Advogados 
do Brasil aprovou por 
unanimidade uma moção 
de repúdio à “manifestação 
desrespeitosa, preconceituosa 
e discriminatória das pessoas 
com deficiência” feita pelo 
empresário Luciano Hang, 
das lojas Havan, em uma rede 
social. 

Frevo no pé
O maior carnaval do mundo 
começou no domingo com as 
prévias nas ladeiras de Olinda 
(PE). Com o tema “A Fantasia 
é Você”, a folia só termina 
no dia 26 de fevereiro com 
o Bacalhau do Batata. A 
previsão é de que mais de 1 
milhão de foliões cheguem 
à cidade.
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População deve ir ao P.A. e não procurar diretamente os hospitais

Desde ontem (segunda-feira, 6), 
não há mais hospitais de plantão em 
Umuarama. Isso porque os quatro 
hospitais credenciados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) passaram a 
atender 24 horas sem a escala de 
rodízio que acontecia anteriormente.

O Pronto Atendimento (PA) tam-
bém funciona 24 horas, pois foi for-
çado a prestar este tipo de atenção 
à comunidade para poder encaminhar 
os pacientes à central de leitos, que 
por sua vez, destina a pessoa ao hos-
pital credenciado na especialidade 
médica necessitada.

Pela manhã, as autoridades de 
saúde da regional visitaram os hos-
pitais e encontraram um movimento 
tranquilo e sem filas de espera. “Não 

Referências
Norospar: neurologia e pediatria
Cemil: ortopedia e pediatria (atende 
traumas)
Uopeccan: ortopedia e oncologia (atende 
traumas)
Nossa Senhora Aparecida: cardiologia

Como a população deve agir
Pacientes que não forem atendidos por Samu ou Corpo de Bombeiros, devem pro-

curar o posto de saúde ou ao Pronto Atendimento 24 horas. Se houver necessidade, o 
P.A., por meio da central de regulação, destinará o paciente ao hospital especializado 

para o atendimento.

Emergências

sabemos como ficará durante o período 
noturno e aos finais de semana, mas 
pela manhã tudo está correndo bem”, 
comenta Viviane Herrera, diretora da 
12ª Regional de Saúde.

“O que vai mudar é a oferta de 
leitos, que com um hospital só, as 
vezes estava lotado e tinha demora. 
A vantagem agora é que não terá ape-
nas um hospital. Cada pessoa com 
um determinado problema será enca-
minhada para o que atende deter-
minada especialidade. A regulação 
direcionará a população para o leito 
disponível e para o que for melhor 
qualificado”, ressalta o presidente do 
Cisa Amerios, Luís Cardoso.

OTIMIZAÇÃO
O objetivo é otimizar o atendimento 

e diminuir o tempo de espera dos 
pacientes. O rodízio dos hospitais de 
plantão aconteceu durante 30 anos, 
mediante um acordo entre as quatro 
instituições, porém, conforme por-
taria do Governo Federal, todos os 
hospitais públicos devem estar dispo-
níveis 24h para atender a população. 
O funcionamento do Pronto Atendi-
mento 24 horas faz com que todos 
os pacientes se dirijam para lá.

“A população não deve mais procu-
rar o hospital, mas será encaminhada 
a ele, dependendo da necessidade. 
Cada um dos hospitais está creden-
ciado em suas determinadas espe-
cialidades e por isso a pessoa deve 
passar pelo órgão regulador, que é 
a central de leitos”, explica Viviane.

ADELSON Gonçalves dos Santos, chefe da Regulação de Leitos Macro Noroeste, Viviane Herrera, diretora da 12ª RS e o presidente do Cisa Amerios, Luís Cardoso
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Organização de rede

De acordo com Adelson Gon-
çalves dos Santos, chefe da 
Unidade de Regulação de Leitos 
Especializados Macro Noroeste, 
a mudança vem para qualificar 
o atendimento dos hospitais. 
“Grande percentil das pessoas 
que procuram o Pronto Atendi-
mento não tem indicação de 
hospitalização ou internação, 
apenas uma necessidade pri -
mária de urgência. Continuar 
levando este atendimento para 
dentro de um hospital, apenas 

encarece a prestação de ser-
viço ao paciente. Com o P.A. 
atendendo durante 24 horas, 
apenas um pequeno percen-
til daquele volume que vai ser 
atendido no Pronto Socorro, que 
efetivamente tem necessidade 
de transferência ao hospital. 
Com isso a  equ ipe do hos -
p i ta l  pode se dest inar  (com 
esforço técnico e financeiro) à 
melho r  qua l idade  do  a tend i -
mento  daque le  que  p r e c i s a 
de  hosp i t a l i z a ção .

Em casos de atendimentos feitos 
pelo Samu ou Corpo de Bombeiros, 
as próprias ambulâncias já levarão 
os pacientes aos hospitais de refe-
rência. Durante o atendimento, os 
profissionais informarão o caso à 
Central de Regulação do estado e 
por sua vez, receberão orientação do 
destino do paciente.

As autoridades de saúde orien-
tam a comunidade, para que procure 
o PA24h apenas em casos de urgên-
cia e emergência. Os hospitais não 
devem ser procurados diretamente 
pelas pessoas, mas receberão os 
pacientes vindos através da Cen-
tral. Este tipo de organização não 
atrapalhará os atendimentos de 
casos mais graves. Nas situações 
de menor gravidade, a população 
deve se dirigir aos postos de saúde.

“A população não deve mais procurar o hospital. É a 
Central de Regulação de Leitos que fará a destina-
ção”, explica Viviane Herrera

SEGUNDO Adelson dos Santos, a mudança vem para qualificar o atendimento dos hospitais
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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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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.
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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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Filipe assume para Leila 
que jamais esquecerá Rita
Em “Malhação”, Filipe se desentende com 
Rita e ameaça Rui. Rita defende Lígia para Rui. 
Madureira leva Milena para o hospital, e Lígia 
a atende. Serginho aconselha Rita a procurar 
Filipe. César e Lígia confortam Milena. Filipe con-
fessa a Guga que ainda gosta de Rita. Madu-
reira ajuda Lígia, e os dois se aproximam. Meg 
se prontifica a vender os ingressos para a festa 
beneficente da ONG. Cléber afirma a Tatoo que a 
amizade entre eles acabou. Filipe assume para 
Leila que jamais esquecerá Rita.

Éramos seis 
Candoca se entristece com notícia da 
partida de Justina. Lola tenta acabar 
com a discussão entre Alfredo e Car-
los. Alfredo e Tião reclamam de Osório. 
Todos se emocionam com a partida de 
Justina. Zeca dá início à sua sociedade 
com Neves e fica radiante. Isabel fica 
frustrada ao saber que Felício não vai 
mais trabalhar no clube. Clotilde vê 
Almeida com os filhos e Natália. Neves 
e Leontina deixam Itapetininga com o 
dinheiro de Zeca e Olga. Afonso e Inês 
vão à casa de Lola. Adelaide e Justina 
chegam em casa. Clotilde se entristece 
ao saber que Almeida irá morar com 
Natália e os filhos. Carlos recebe um 
telegrama do banco.

Bom sucesso 
Machado desconfia de Patrícia e Gil-
berto. Paloma volta para Búzios para 
apoiar Marcos. Gisele tem certeza 
do envolvimento de Diogo na prisão 
de Marcos. Tonho reconhece Pes-
sanha na foto tirada por Mercedes. 
Paloma tenta obter informações de 
Diogo com Jeniffer, sem saber que 
a moça está ao lado do advogado. 
Paloma acredita que Marcos não 
a traiu. Jeniffer tenta chantagear 
Diogo. Alberto passa mal ao saber 
da prisão de Marcos. Diogo oferece 
carona para Jeniffer. Waguinho e 
Alice encontram o corpo de Jeniffer. 

Amor de mãe
Lucas e Vitória descobrem que 
Amanda tem um dossiê sobre Davi. 
Lurdes conversa com Sandro e os 
dois se emocionam. Penha flagra 
Tales com Estela na casa de Lídia. 
Eunice se irrita com Camila. Verena 
desabafa com Érica. Danilo é obri-
gado a voltar a casa de Thelma e 
reclama com Camila. Natália conta 
a Vitória e Miranda que Durval a bei-
jou. Lurdes desabafa com Thelma. 
Estela furta uma joia de Lídia. Vitória 
revela a Davi que Amanda rastreou a 
vida do ativista. Penha conta a Lídia 
sobre a traição de Tales. Tales acusa 
Penha de roubo, e Lídia a demite. 
Magno é preso.

As aventuras de Poliana 
Poliana e Kessya pedem para Ester 
terminar seu namoro com Mário pois 
ela só gosta dele como amigo. Roger 
conta para Nadine que a ideia do pro-
jeto “Geração O11O” foi de Waldis-
ney, e ela desconfia. Mário fica arra-
sado com o término do namoro. João 
e Bento não entregam o trabalho e 
são punidos. Sophie recebe uma 
maçã podre da suposta Dark Lady.

Cúmplices de um resgate 
Safira sabota a confecção Sonhos 
e Retalhos com uma peça de roupa 
com defeito com a ajuda de Berta 
e Tomas. Sabrina acha que Omar 

gosta de Manuela. Safira chega na 
casa de seus pais para saber de 
Priscila e fica irritada ao se deparar 
com Geraldo. É divulgado nas redes 
sociais fotos de Joaquim e Priscila 
como se fossem namorados. Geraldo 
entrega para Regina o documento 
com a falsificação da assinatura de 
Marina. Aurora revela para Fortunato 
que Geraldo é o pai de Priscila.

Amor sem igual 
Duplex conversa com Caio. Luiggi 
pergunta se a filha vai trabalhar na 
casa de massas. O Conselho Tutelar 
chega à casa dos idosos. As crian-
ças se desesperam. Os meninos 
roubam mais pertences e tentam 
fugir. Ramiro fica encantando com as 
meninas da casa noturna. O conse-
lheiro tutelar entra na casa dos ido-
sos e percebe que as crianças fugi-
ram. Ramiro gosta do desempenho 
de Doutorzinha e pede para passar a 
noite com ela. Tobias se desespera.

O rico e Lázaro 
Nitócris sente ciúmes de Namnu e Nabo-
nido. Shamiran diz estar grávida de Evil-Me-
rodaque. Nebuzaradã se mostra ansioso 
com a luta. Beroso fala que é preciso ter 
Matias ao seu lado. Neusta pede para 
Joaquim reatar com Edissa. Hurzabum 
lamenta a ausência da mãe. Daniel é 
surpreendido ao ouvir Larsa dizer que Lia 
foi levada para a Casa da Lua.
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Sua capacidade de ação vai melhorar suas condi-
ções de vida. Não importa o que aconteça, fique 
aberto para o que todo mundo quer e seja tolerante. 
Nem todo mundo vai conseguir acompanhar o seu 
ritmo.

A primavera está em seu coração. Deixe-se levar 
pelos seus sentimentos. Você terá uma melhor 
chance de olhar para si mesmo. Um toque de 
egoísmo será favorável, você ainda precisa de 
descanso.

Sua capacidade de se adaptar rapidamente vai ser 
posta à prova. As mudanças serão positivas, não 
tenha dúvidas. Você está em forma, mas precisa cui-
dar do seu corpo. Recarregue as suas baterias em 
uma atmosfera completamente afastada da sua rotina.

Você sabe como criar uma atmosfera positiva em 
torno de você. Você é bom para surpresas. Você 
não poderia estar em melhor forma psicológica e 
será capaz de resolver questões difíceis.

Você não será capaz de evitar fazer perguntas - seja 
flexível e você pode começar a trabalhar para que 
seus planos se concretizem. Você se sente cansado 
porque não está se movendo o suficiente, você ficou 
preso dentro de casa por muito tempo.

Sua crença em suas próprias ideias faz com que você 
seja teimoso, mas no caminho certo! Isto o levará a 
algumas discussões interessantes. Os comentários 
que você está empreendendo são um sinal positivo, 
mas isso cansa mais do que você imagina.

Você não vai se deixar levar pelos jogos de algumas 
pessoas. Seus poderes de observação vão ajudar 
você a evitar erros. Seu apetite é feroz e vai levar 
você a arrependimentos, modere-se.

Você está olhando para o futuro e isso o distrai. 
Faça um esforço para se concentrar em questões 
práticas. Você realmente precisa ter algum tempo 
para si mesmo. Perturbações no seu relacionamento 
estão esgotando suas energias.

Não confie em ninguém além de você mesmo. Você 
vai ser mais reagente, de forma construtiva. Sua natu-
reza realista será de grande ajuda para as pessoas ao 
seu redor, mas você não é bom em estabelecer seus 
próprios limites - não se esqueça de pensar em você.

Você está ganhando uma perspectiva mais ampla do 
mundo e vai achar difícil suportar pessoas de mente 
estreita. Você deveria tirar um tempo para respirar e 
resolver as coisas - você está cansado, não negue!

Você vai encontrar um grande prazer em se sentir 
útil e em deixar a sua marca fazendo isso. Você vai 
usar toda a sua energia, o que vai fazer com que se 
senta fraco e estressado - vá devagar.

Seu senso de humor vai fazer maravilhas para evi-
tar conflitos. Espere alguns dias antes de lidar com 
assuntos sérios. Tenha cuidado com os exageros 
físicos. Você precisa relaxar para ser capaz de 
redirecionar o foco para os seus objetivos principais.
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Livro de
J. K.

Rowling,
de 2012

Fabricar
(tecido) 
entrela-

çando fios

Chocolate
vendido

em caixas

Suposto
número
de vidas
do gato

"The (?)",
tabloide
britânico

Faz
citação
de texto
alheio

Juiz de
Israel, na

Bíblia

Ave cha-
mada de 
"marre-

cão" (RS)

Condutor
de sinais

televi-
sivos

Orixá dos
raios e
trovões
(Rel.)

Orlando 
Drum-

mond, co-
mediante

A 17ª
letra do
alfabeto
grego

Top (?), lis-
ta comum
em revis-
tas (ing.)

Parte do
número
da conta
bancária

"Let (?) 
Be", suces-

so dos
Beatles

Os carros
que têm

baixo
custo

Cartão-
postal da
Zona Sul

carioca, on-
de se toma
o Bondi-

nho do Pão
de Açúcar 

Arco, em
inglês
Prove-
niente

Colher de (?), aces-
sório da cozinheira
Cantora de "Set Fire

To the Rain"

Quantidade
de matéria
química
Mentiras

(?) Bello,
atriz

Cada artigo
de listas

Desejo de
vingança

Wagner
(?),

músico do
Clube da
Esquina

Música
ou Pintura
Camas de 
ambulância

Instrumento cortante 
usado em aulas de arte

Que tem pouca luz 
Emitir (o cão) som
rouco e ameaçador,
mostrando os dentes 

PEC das (?): garante
direitos a profissio-
nais que trabalham
em casas de família

Música
(bras. 
pop.)

Chama-
mento

informal

(?)-seca:
babá

"Internet",
em IE

Viagem de turismo
em transatlântico

SC
MORRODAURCA

BOMBOMSUN
RBSETEZI
TRANSCREVE

EIARTEIT
SOMIRERE
UARCLOM

CABOCOAXIAL
IRASARO
TISONAIR

PAUDIGITO
NTTOIT

ADELEAMA
ECONOMICOS

2/it. 3/arc — sun — ten. 5/adele — irerê. 11/cabo coaxial — morro da urca — morte súbita.
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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
“ Primeiro, Deus te prepara, te molda e depois no 

tempo dele, que é o tempo certo, Ele te entrega as 
bençãos. Claro que esse tempo todo leva tempo, pois 
existem algumas pessoas que custam aprender. Então, 
ore, espere e aprenda com a situação, pois o Senhor 

ainda vai te entregar a tua benção. “  

Happy Day
A coluna destaca 
leitores do Jornal 

Tribuna Hoje News que 
comemoram aniversário 
hoje -, Magaly Perussi, 
Cristina Freitas, Ales-
sandra Mendonça dos 

Santos, Amaury Teixeira 
Custodio, Filomena 

Pereira Damaceno Caruso 
e  Monie Cristina da 

Silva Vieira. Da coluna: 
felicidades!

PORTRAIT 
GELIANE BOSCARATTO e 

SANDRO GREGÓRIO, no Bufê 
Kaskata, no finalzinho de 2019 
no evento Amigos da Uopeccan. 

Na Expo
A Expo Umuarama 2020 que acontece de 12 
a 22 de Março já tem agendado para o dia 
14 ( sábado) o mega show com a cantora 

Marília Mendonça. O vaivém vai ser intenso 
e com casa cheia. Um excelente show. 

PORTAL CIDADE
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Chevrolet 
Onix é o carro mais vendido!

Chevrolet Onix é o carro novo mais vendido pelo 5º ano

Líder
n Na lista de montadoras, a GM 
manteve a liderança dos empla-

camentos no Brasil divulgados na 
ultima quinta-feira (2). No geral, 

as vendas cresceram 8,7% em 
2019. A participação de mercado 
das marcas em 2019, consideran-
do a soma das vendas de auto-
móveis e comerciais leves, ficou  

com a GM em primeiro lugar, 
com  475.684 (17,89%).  Foram 

emplacadas mais de 241.214 uni-
dades do hatch. Isso representa 
mais do que a soma dos segundo 
e terceiro colocados, além de ser 
o melhor resultado da história do 

modelo, lançado em 2012.    

O Chevrolet Onix foi o carro mais vendido do Brasil em 2019. E começa 2020 
no topo.  O hatch conquistou a posição pelo quinto ano consecutivo. Foram 

emplacadas cerca de 241.214 unidades do modelo, mais que o dobro dos 
104.331 (o segundo da lista) vendidos no período. Os dados foram divulgados 
pela Fenabrave, a federação que reúne as associações de concessionárias. A 

nova geração do sedã, que passou a ser chamada de Onix Plus, estreou no País 
no início de setembro do ano passado. A do hatch, por sua vez, começou a ser 
vendida no fim de novembro. Trata-se de um feito e tanto -, e o  Onix mantem 
com orgulho o posto de carro mais vendido do País. E o Chevrolet Onix  não é 
líder apenas do mercado brasileiro. O modelo foi o carro mais vendido de toda 

a América Latina nesse período. Vale ressaltar que a nova geração do Onix 
ainda não chegou a todos os países da região. O hatch da Chevrolet anotou 
250.805 unidades comercializadas neste ano em toda a região. Como o mer-
cado brasileiro é um dos três maiores da América Latina, seguido por México 
e Argentina, já era de se esperar alguma similaridade com o ranking nacional, 
ainda mais vendo a liderança do Onix com larga vantagem sobre os demais.

 Uvel – O melhor lugar para comprar o seu carro!  

DIVULGAÇÃO
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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 1.0 JOY  .......................................................................................17/18 ............................. PRETO .......................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 37.900,00
ONIX 1.4 LT ...........................................................................................13/13 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 33.900,00
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 1.4 ACT AT .................................................................................19/19 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 62.900,00
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 2.8 LTZ AT 4X4 DIESEL .............................................................18/19 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO ................................................R$ 146.900,00
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
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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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

Conheça as opções que a Unipar 
oferece na área da gestão

PÓS-GRADUAÇÃO

A pós-graduação é imprescindível para 
profissionais que buscam aprofundar 
seus conhecimentos e se destacar no 
mercado de trabalho. Na modalidade 
especialização [lato sensu], a Unipar 
oferece cerca de cem cursos. Entre 
eles, estão vários na área de gestão. 
Confira a lista:

[Verifique a disponibilidade do curso no 
câmpus da Unipar mais perto de você 
em pos.unipar.br e INSCREVA-SE JÁ!]

• Gestão de Projetos e Obras 
• Gestão do Capital Intelectual e 
Humano nas Organizações
• MBA em Controladoria, Assessoria e 
Auditoria Contábil
• MBA em Empreendedorismo e 
Coaching
• MBA em Gestão de Cooperativas de 
Crédito
• MBA em Gestão Estratégica de 
Negócios
• MBA em Gestão Militar e Segurança 
Pública
• MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e 
Liderança
• MBA em Gestão Estratégica de 
Recursos Humanos
• MBA Executivo em Gestão Empresarial

‘Amplie possibilidades’

Seletiva em 
Cianorte
O Cianorte futsal se tornou 
referência no esporte femi-
nino e fará, no próximo dia 
18 (sábado), uma seletiva 
para angariar novas jogado-
ras. O evento acontece no 
Ginásio de Esportes Tan-
credo Neves e não há custos 
para participar.
Podem se inscrever meninas 
nascidas entre os anos de 1998 
e 2004 e a peneira acontece 
das 9h às 17h. Esta é a primeira 
seletiva para atletas no ano e os 
detalhes podem ser adquiridos 
via telefone: (44) 99974-9675.
O Cianorte futsal é o time de 
grandes talentos do esporte, 
entre elas a atleta Nega, des-
taque na Seleção brasileira e a 
Kalê, de Umuarama, que após 
inúmeras conquistas no time 
hoje joga na Itália.

Goleada na final
A Copa Pérola Amafil de Futsal 
encerrou na sexta-feira (3) 
com a goleada do time da casa 
em cima do Aceru de Umua-
rama, no segundo jogo da 
final. A partida terminou em 
13x1. Para a disputa, Pérola já 
vinha com vantagem, já que 
ganhou a primeira partida de 
7 a 3. O torneio foi um sucesso 
de público. Na sexta-feira o 
ginásio de esportes Márcio 
Aparecido de Oliveira ficou 
lotado. O jogador umuara-
mense Caio Gonsalez recebeu 
o título de artilheiro da com-
petição, representando Pérola. 
Isso porque apesar de o time 
ser da cidade de Pérola, alguns 
jogadores que já jogaram 
por Umuarama estavam 
na equipe, entre eles Caio 
Jotinha, Murilo Silva e Caio 
Gonsalez. No total, oito times 
participaram do torneio: 
Umuarama, Douradina, São 
Jorge do Patrocínio, Paraíso 
do Norte, Pérola, Nova Santa 
Rosa, Dourados e Santa Rita.
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Começa a Copa Altônia de Futsal
Começou ontem (segunda-

-feira, 6) uma das principais 
competições de futsal da região 
noroeste do Paraná, a Copa Altô-
nia. Oito times participarão da 
disputa, que conta com atletas 
de alto nível do futebol de salão 
paranaense. O jogo de estreia foi 
às 20h, entre o time de São Jorge 
do Patrocínio e a equipe do Ó O 
Gás, de Umuarama.

Ainda na segunda-feira acon-
teceu o duelo entre Guaíra Fut-
sal e Aceru de Umuarama. Há 
dois grupos na copa. No grupo 
A estão Altônia, São Jorge do 
Patrocínio, Nova Santa Rosa e 
Ó O Gás de Umuarama. Já no 
grupo B as equipes par ticipan-
tes são Altamira/Novo Mundo, 
Campo Mourão, Aceru de Umua-
rama e Guaíra.

Os jogos devem acontecer ao 
longo de todo mês no ginásio de 
espor tes Tancredo Neves. Até 
agora, já se foram realizadas 17 
edições da copa e o time mais 
vitorioso foi o São Jorge do Patro-
cínio. A atual campeã é a equipe 
da casa, Altônia.

Alguns jogadores que já parti-
ciparam da Copa e que também 
são jogadores profissionais, entre 
eles: Rafinha Silva, Rafael Muller, 
Caio Gonsalez, Caio Jotinha, Por-
tuga, Felipinho e Carlinhos.

SÃO oito times que disputam o campeonato, entre eles dois são de Umuarama

DIVULGAÇÃO

O italiano Daniele De Rossi anun-
ciou ontem (6), que não atuará 
mais pelo Boca Juniors e vai se 
aposentar do futebol. Astro da 
Roma e da seleção italiana, o 
volante, de 36 anos, chegou 
na equipe argentina em julho, 
mas sofreu com várias lesões e só 
atuou em sete partidas, com um 
gol marcado. “Estou indo embora 
porque sinto muita falta da minha 
família e eles sentem minha falta. 
Saio do Boca e me aposento do 
futebol”, disse o jogador, que 

ajudou o time argentino a chegar à semifinal da Copa Libertadores. O italiano não 
confirmou os rumores de que teria conflitos com a nova liderança do clube.

DIVULGAÇÃO


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

