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BRDE liberou mais 
de R$ 850 milhões às 
empresas paranaenses 
em 2019 
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Mulher que teve 80% do corpo 
queimado morre em Londrina
Após nove dias internada, Déborah Reis, de 28 anos, morreu na manhã de ontem no 

Hospital Universitário de Londrina. Ela teve ferimentos de queimadura em 80% do corpo 
quando foi vítima de um incêndio criminoso na manhã do dia 29 de dezembro. A mulher 

ficou internada em um hospital de Umuarama durante cinco dias e, com a liberação de lei-
tos, foi transferida na última quinta (2) para Londrina. A adolescente suspeita de ter come-

tido o crime está apreendida na unidade de Socioeducação.  l Pág. 6

PIB do Paraná cresce e 
consolida a tendência 
de recuperação 
econômica 

Umuarama e São Jorge 
do Patrocínio vencem 
1ª rodada da Copa 
Altônia de Futsal

Tragédia
 Irmãos e tio morreram afogados em Maria Helena. Bombei-

ros e população passaram a madrugada nas buscas dentro 
da água na represa conhecida como Busão Queimado. Os 

corpos foram resgatados ontem. Na foto, a mãe é amparada 
pela prima quando o corpo do filho de apenas dez anos era 

levado para necropsia no IML. 
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Críticas
O deputado estadual Delegado Fernando Martins (PSL) usou 
as redes sociais para fazer duras críticas à gestão de saúde 
de Umuarama, citando o caso da morte de uma idosa, que 
segundo parentes, foi por falta de oxigênio num cilindro em 
um posto de saúde do município. “Descaso com a saúde 
é CRIME! Não se pode admitir que um município como 
Umuarama, que faz empréstimos milionários para asfaltar 
a cidade toda nas vésperas de eleições (não que isto não 
seja necessário!), e deixar uma pobre senhora morrer no 
Pronto Atendimento por falta de oxigênio, já é muita falta 
de eficiência da administração. Mas nem tudo está perdido, 
temos roda gigante para as crianças!
As eleições estão chegando, então é momento de reflexão. 
Meus sinceros sentimentos aos familiares e que Deus esteja 
confortando seus corações!”, expôs em sua pagina pessoal 
do facebook.

Faltou ambulância
Por outro lado, a assessoria 
da prefeitura relatou que 
a mulher era diabética, 
hipertensa e sofria com 
insuficiência renal crônica e foi 
levada às 10h43 da segunda 
(6) à UBS com dificuldade 
respiratória. A paciente foi 
atendida às 10h45 “por um 
profissional médico que 
constatou a gravidade da 
situação (rebaixamento na 
saturação de oxigênio) e às 
10h48 foi feito contato com o 
Pronto Atendimento 24h para 
a transferência, tendo em vista 
a natureza emergencial do 
atendimento”. Contudo, não 
havia ambulância disponível 
no P.A. para fazer o translado 
da paciente e a UBS não tem 
oxigênio para o transporte. 
Para resolver a situação o 
Samu foi acionado às 10h55, 
de acordo com a prefeitura. 

Comissão mediadora
A Comissão de Educação da Alep construiu em 2019 um 
papel conciliador. Os parlamentares tiveram a missão de 
trabalhar em suas reuniões como ponte para as discussões 
entre o governo estadual, por meio da Secretária de Estado 
da Educação, e a APP-Sindicato, que representa servidores 
da classe. É o que destaca o presidente do grupo de trabalho, 
deputado Hussein Bakri (PSD).
A Comissão realizou 16 reuniões dentro da Assembleia e 
outras 14 externas e discutiu sete projetos de lei, sendo seis 
aprovados. Um deles institui o Programa de Intercâmbio 
Internacional Ganhando o Mundo e o segundo, estabelece 
Diretrizes de Acompanhamento Psicológico Escolar nas Redes 
Públicas de Ensino Fundamental e Médio no Paraná.

Restou o lamento
Ainda na nota à imprensa 
a assessoria relata que 
“o quadro da paciente se 
agravou e dois médicos 
iniciaram massagem cardíaca e 
procedimentos de reanimação 
com ventilação artificial 
(conforme indicado para 
parada cardiorrespiratória)”. 
Os socorristas do Samu 
chegaram em cinco minutos e 
iniciaram o procedimento para 
tentar salvar a vida da mulher. 
Foi utilizado o desfibrilador, 
além de aplicação de dez ciclos 
de massagem cardíaca e nove 
ciclos de adrenalina. Apesar de 
quase meia hora na tentativa 
de reanimação, a paciente não 
resistiu e faleceu. A prefeitura 
expôs seu que “lamento pela 
perda, que ocorreu apesar 
de os profissionais de saúde 
terem feito todo o possível 
para socorrer a paciente”.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio
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Timemania
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BRDE liberou R$ 850 milhões a 
empresas paranaenses em 2019

O Banco Regional de Desenvol-
vimento do Extremo Sul (BRDE) 
viabilizou em 2019 a oferta de R$ 
850 milhões de crédito a empresas 
paranaenses em vários segmentos 
econômicos. Mais do que o crédito 
em si é o resultado da aplicação des-
ses recursos que faz a diferença. O 
montante contribui para a criação de 
empregos, melhoria dos salários e 
com o desenvolvimento de negócios 
que geram prosperidade e favorecem 
o crescimento da economia no Paraná.

Apenas no cooperativismo foram 
investidos cerca de R$ 387 milhões 
em projetos prioritariamente volta-
dos para agroindústria, seguidos 
daqueles de melhoria da infraes-
trutura. O volume considera tanto 

Impacto
O impacto positivo na produção cria mais postos de trabalho. Segundo o 

banco, os números do setor evidenciam o acerto dessa estratégia. Levanta-
mento sobre a produção do terceiro trimestre divulgado pelo Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que o Paraná apresentou cresci-
mento no abate de cabeças de suínos, de frango, na produção de leite e ovos. 
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
do Ministério da Economia, o Estado abriu 66.901 novas vagas até outubro, 

considerando todos os segmentos.

o financiamento para cooperativas 
como para cooperados.

O for talecimento das ativida-
des das cooperativas estimula o 
aumento da produção e melhora 
no poder de negociação, com con-
dições comerciais mais justas para 
o produtor rural.

De acordo com o BRDE, o apoio 
ao pequeno produtor também integra 
esse processo e traz benefícios para 
todo o setor do agronegócio que, não 
por acaso, representa 65% da carteira 
ativa no Estado, com mais de R$ 180 
milhões em crédito para os agriculto-
res paranaenses apenas em 2019.

Conquistas de 2019 da Comissão de Agricultura
“Foi um ano positivo e produtivo. 

Demandas como o Paraná Livre da 
Aftosa, o respeito ao vazio sanitário 
para a soja safrinha e a reorgani-
zação da Secretaria de Agricultura 
através de suas autarquias”. A decla-
ração é do deputado Anibelli Neto 
(MDB), presidente da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural da Alep 
sobre os trabalhos em 2019.

O ano foi de intensos trabalhos 
da Comissão, com cinco reuniões 
ordinárias e a participação do presi-
dente Anibelli Neto a quatro Fóruns 
Regionais “Paraná Livre de Febre 
Aftosa Sem Vacinação”. O tema 
rendeu ainda uma grande audiência 
pública que lotou os balcões do Ple-
nário e o auditório do Plenarinho com 
produtores rurais, diretores sindicais 
e lideranças. Em meados de outu-
bro, a ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, assinou em solenidade no 
Palácio Iguaçu uma instrução norma-
tiva que autoriza suspensão da vaci-
nação contra a doença no estado.

Em agosto a Comissão de 

Agricultura homenageou em sessão 
solene no Plenário da Assembleia 
Legislativa os 50 anos da assinatura 
da lei federal que criou o Conselho 

Federal e os Conselhos Estaduais de 
Medicina Veterinária com a participa-
ção dos atuais e de ex-presidentes 
das entidades.

LIBERAÇÃO da vacinação da febre aftosa para o rebanho paranaense foi debatida em audiência pública 
que lotou a Alep em agosto

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Crescimento da
economia do PR

O PIB do Paraná cresceu 
1% no terceiro trimestre de 
2019 em relação ao mesmo 
período de 2018, e 0,1% na 
comparação com o segundo 
trimestre deste ano. Foi a 
segunda variação positiva 
consecutiva, de acordo 
com dados do Instituto 
Paranaense de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (Ipardes).

A projeção do Ipardes 
para o PIB estadual de 
2019 é de crescimento de 
0,7%, em contraste com a 
queda de 0,4% observada 
em 2018 e em três dos últi-
mos cinco anos já analisa-
dos - 2014, 2015 e 2016. 
No acumulado dos primei-
ros nove meses de 2019, 
o PIB paranaense avançou 
0,13%, puxado principal-
mente pela expansão da 
produção industrial (2,3%).

A projeção para o ano 
leva em conta a continui-
dade do dinamismo da pro-
dução industrial, a retomada 
do consumo, o aumento da 
produção de energia elétrica 
e a estabilidade climática 
para o agronegócio, o que 
ajuda a impulsionar o setor 
de comércio e serviços.

No terceiro trimestre de 
2019 o destaque foi exata-
mente o setor agropecuá-
rio, com alta de 10,01%. O 
crescimento foi de 0,43% 
em relação ao trimestre 
imediatamente anterior. A 
indústria cresceu 1,89% na 
comparação com o mesmo 
período de 2018 e recuou 
-0,39% na comparação com 
o resultado dos três meses 
anteriores. O setor de ser-
viços recuou levemente 
nos dois balanços: -0,47% 
e -0,17%, respectivamente.

O ritmo já era registrado 
pelo IBGE e o Caged, vincu-
lado ao Ministério da Eco-
nomia, e o Banco Central 
(Índice de Atividade Econô-
mica Regional).

“A produção industrial 
paranaense cresceu 6,9% 
no acumulado dos primei-
ros onze meses de 2019, 
também criamos quase 
75 mil novos empregos. 
Atraímos mais de R$ 23 
bilhões em investimentos 
privados no ano passado. 
Isso mostra que o Paraná 
está na vitrine e, aos poucos, 
reverte a trajetória negativa 
da economia”, aponta o 
governador Ratinho Jr.

Rodovias
O Estado investiu R$ 600 
milhões nas rodovias 
paranaenses em 2019. 
Foram R$ 262,5 milhões em 
obras, como duplicações, 
pavimentações, construção 
de viadutos, pontes e 
trincheiras, terceiras faixas, 
marginais e acostamentos, e 
R$ 336,4 milhões em serviços 
de conservação. “Graças à 
organização financeira do 
Estado, já podemos contar com 
essa agenda de investimentos 
nas rodovias paranaenses. 
E com os bons resultados 
acumulados, vamos investir 
ainda mais em 2020”, afirma 
Sandro Alex, secretário estadual 
de Infraestrutura e Logística.

Educação
O governo do Paraná 
investiu R$ 650 milhões em 
infraestrutura escolar em 2019. 
Quase R$ 190 milhões foram 
destinados para obras em 413 
prédios escolares: reformas 
para revitalização das escolas, 
ampliações de espaços e a 
construção de novas unidades.

Recorde
A Polícia Rodoviária 
Federal bateu recorde na 
apreensão de drogas em 
2019 no Paraná. Foram 62,9 
toneladas recolhidas pelos 
policiais, o maior volume em 
toda a série histórica da PRF.

Audiências públicas
Em relatório da Assembleia 
Legislativa, as 94 audiências 
públicas debateram temas 
como violência contra 
a mulher, cicloturismo, 
políticas sociais e patrocínio 
para o esporte, segurança 
alimentar e o uso de 
agrotóxicos, meio ambiente, 
garantia de área livre da 
febre aftosa e o combate 
ao suicídio. Um ano de 
muito trabalho, que terá 
continuidade em 2020.

Correios
O presidente Jair Bolsonaro 
declarou que seu desejo era 
vender os Correios. “Se pudesse 
privatizar hoje, privatizaria. 
Mas não posso prejudicar o 
servidor dos Correios. É isso!” 
O presidente concluiu que 
é preciso buscar solução 
para a condição financeira 
degradante que o País vive e 
que isso vai ser devagar.

Hortas urbanas
As hortas urbanas, que 
nunca deixaram de existir 
nas cidades do interior, têm 
se multiplicado nas grandes 
cidades. Em Curitiba, por 
exemplo, uma área embaixo 
de torres de transmissão de 
energia elétrica - que era cheia 
de entulho - tornou-se uma 
horta comunitária que integra 
um projeto da prefeitura.  Mais 
de 7,5 mil pessoas consomem 
o que é plantado no local. Na 
capital, segundo a prefeitura, há 
30 hortas como essa.

Descredenciamento
Entre 2010 e 2019, exatos 
2.127 hospitais privados 
fecharam as portas no Brasil. 
Metade dos hospitais que 
fecharam atendia pelo SUS e 
60% deles se localizavam em 
cidades com menos de 500 mil 
habitantes. O levantamento é 
da Confederação Nacional de 
Saúde.

É muito candidato
A menos de dez meses da 
eleição de outubro, a lista de 
pré-candidatos às prefeituras 
das capitais brasileiras já 
ultrapassa a marca de 200 
postulantes. O número pode 
aumentar, uma vez que 
ainda não há certeza sobre a 
criação da Aliança pelo Brasil 
nem sobre os candidatos que 
serão apoiados de fato pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
que abandonou o PSL. Só em 
Curitiba são três pré-candidatos.

A PRF apreendeu ontem 
(7), 547 celulares 
importados i legalmente 
avaliados em meio milhão 
de reais, por volta das 
6h na BR-487 em Alto 
Paraíso. A mercado-
ria estava em um GM 
Classic, ocupado por 
um casal umuaramense. 
O car ro foi car regado 
em Mundo Novo/
MS e seria entregue em 
Umuarama

DIVULGAÇÃO
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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

AV. DUQUE DE CAXIAS

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$ 1.250.000

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 Av. Duque 
de Caxias, à 200m do Supermer-
cado Cidade Canção. Terreno com 
547,50m², residência em alvenaria 
com aprox. 275m², sendo 01 suíte 
master, 01 suíte, 01 demi-suite, sala, 
escritório, cozinha, sala de jantar, 
ampla espaço gourmet com churras-
queira e lavabo, piscina, depósito, 
lavanderia e garagem para 04 veícu-
los. Em construção. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ COMARCA DE UMUARAMA 2ª VARA CÍVEL 
DE UMUARAMA - PROJUDI Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - 
Umuarama/PR - CEP: 87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br Processo: 
0010190-79.2014.8.16.0173 Classe Processual: Cumprimento de sentença Assunto Principal: 
Cédula de Crédito Bancário Valor da Causa: R$ 21.965,79 Exequente(s): BANCO BRADESCO 
S/A Executado(s): C P DE SOUZA PINTURAS ME CARLA PATRICIA DE SOUZA EDITAL DE 
INTIMAÇÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, 
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO 
PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou 
dele conhecimento tiverem que, através dos autos nº 0010190-79.2014.8.16.0173 de 
Cumprimento de Sentença onde é exequente Banco Bradesco S/A executado(a) Carla Patricia 
de Souza e C P de Souza Pinturas ME, vem tornar público e de conhecimento geral de que por 
este ato procede a INTIMAÇÃO do(a) executado(a) Carla Patricia de Souza, inscrito(a) no 
CPF/CNPJ nº 064.206.179-36 e C P de Souza Pinturas ME, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 
10.260.721/0001-94, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 21.965,79 (vinte e um mil novecentos e 
sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), sob pena de ser acrescida ao montante da 
condenação multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento). 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não 
aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na 
forma da Lei. Umuarama, 13 de dezembro de 2019. Marcelo Pimentel Bertasso Juiz de Direito 

Jovem que teve 80% do corpo 
queimado morre em Londrina

A jovem Déborah Reis, 
28, não resistiu aos feri-
mentos gerados por quei-
maduras na manhã de 
ontem (terça-feira, 07) no 
Hospital Universitário de 
Londrina. Ela teve 80 por 
cento do corpo queimado 
em um incêndio criminoso 
na manhã do domingo 
(29 de dezembro).

A mulher chegou a ficar 
internada em Umuarama 
durante cinco dias e, com 
a liberação de leitos, foi 
transferida na quinta-feira 
(02) para Londrina.

Déborah estava na 
casa em que morava 
com uma adolescente de 
17 anos. Depois de uma 
discussão na madrugada, 
a garota decidiu jogar 
combustível por baixo da 
porta do quarto em que 
Déborah estava e ateou 

fogo. Bombeiros foram 
acionados, bem como a 
Polícia Militar. A mulher 
foi retirada do corpo com 
grande par te do corpo 
queimado, inclusive as 
vias aéreas respiratórias. 
Ela foi levada por uma 
equipe do Samu ao Hos-
pital Cemil, onde ficou 
internada até que um 
leito no hospital espe-
cializado em queimados 
de Londrina fosse libe-
rado, o que aconteceu 
cinco dias depois.

A adolescente, por sua 
vez, resolveu se entregar 
à Polícia Militar ainda na 
tarde daquele domingo, 
sendo levada à delega-
cia de Polícia e poste-
riormente encaminhada 
para internamento no 
Centro Socieducativo 
(Cense) de Umuarama.

Após a abor-
dagem a um 
ônibus na noite 
da segunda-
-feira (6), 
um homem 
foi preso 
acusado de 
contrabando. 
O suspeito era 

o proprietário de produtos eletrônicos que eram transportados no 
veículo de transporte coletivo. Depois da localização dos produtos 
e a identificação do acusado, o caso foi levado aos cuidados da 
Receita Federal em Guaíra. O ônibus averiguado fazia a linha Santa 
Maria/RS a Palmas/TO. Durante a revista no bagageiro, foram encontra-
das as malas com os produtos eletrônicos. Através do tícket de identi-
ficação de bagagem é que os PMs descobriram o dono da mercadoria, 
que foi liberado depois da lavratura do documento de apreensão.

MULHER não resistiu aos ferimentos e morreu 9 dias depois do crime

FOTOS: 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 -0,39% 30,69 
Vale ON +0,73% 54,00 
ItauUnibanco PN -2,32% 36,21 
Bradesco PN -1,74% 36,20 
Natura ON +1,62% 40,78 
Marfrig ON +3,07% 10,40,25

IBOVESPA: -0,18% 116.661 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 108,62
Libra est. 0,7621
Euro 0,8973
Peso arg. 59,83

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL 0,0% 4,0640 4,0650 +1,3%
PTAX  (BC) +0,7% 4,0835 4,0841 +1,3%
PARALELO 0,0% 4,0000 4,2900 +0,7%
TURISMO 0,0% 4,0000 4,2700 +0,7%
EURO +0,3% 4,5494 4,5513 +0,8%

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 07/01

Iene R$ 0,0376
Libra est. R$ 5,38
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1594,39 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/01

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 07/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,00 -0,6% 2,4%
SOJA Paranaguá 89,50 -0,6% 0,6%
MILHO Cascavel 43,50 -1,1% 3,6%

SOJA 935,00 2,25 5,1%
FARELO 296,40 -1,30 -1,0%
MILHO 384,50 -0,25 2,1%
TRIGO 550,25 0,25 4,9%

SOJA 78,35 0,0% -0,6%
MILHO 38,21 0,1% 5,3%
TRIGO 48,60 0,1% 2,2%
BOI GORDO 189,22 0,1% -7,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 07/01 PR DIA 30d.

Em 07/01 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)



DIVULGAÇÃO

www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br -
Caixa Postal 1890 - CEP 70254-970 - Brasilia DF

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

07GERAL\ESPLANADAUMUARAMA, 08 DE JANEIRO DE 2020

PMs de Cruzeiro do Oeste 
apreenderam na noite da 
segunda-feira (6), um veículo 
Ford Fiesta carregado com 12 
mil maços de cigarros con-
trabandeados do Paraguai. 
A abordagem aconteceu na 
rodovia PR-323. O condutor 
tentou escapar, mas acabou 
sendo capturado.

A apreensão aconteceu 
depois que os policiais nota-
ram que o motorista efetuava 
manobras perigosas e, por 
volta das 22h30 entrou no 
perímetro urbano de Cruzeiro 
do Oeste. Um acompanha-
mento foi realizado até que 
os policiais conseguiram se 
aproximar e abordar o carro, 

foi quando o motorista tentou 
fugir a pé.

Dentro do veículo esta-
vam 24 caixas de cigarros 
paraguaios. Cada caixa pos-
sui 50 pacotes, que por sua 
vez, tem 10 maços cada. O 
total de maços apreendidos 
é 12 mil, que corresponde 
a 240 mil cigarros. Pouco 
depois de abandonar o veí-
culo com o contrabando, o 
condutor foi visto caminhando 
pela cidade. Ele recebeu voz 
de prisão e foi conduzido à 
Delegacia da Polícia Federal 
de Guaíra onde foi autuado 
em flagrante. A carga e o 
veículo também foram entre-
gues na delegacia.

CIGARROS contrabandeados estavam no interior do carro

DIVULGAÇÃO

Patrulheiros rodoviários 
de Cruzeiro do Oeste 
atenderam por volta das 
8h de ontem (7), a 
um acidente na rodovia 
PR-323, envolvendo um 
caminhão de Apucarana 
– VW 16-220 e outro 
caminhão Ford Cargo de 
Arapongas. O motorista 

de Volkswagen, de 51 anos, morador em Apucarana, sofreu ferimentos leves e foi 
levado por um helicóptero do Samu a um hospital em Umuarama. Chovia muito 
no local no momento da colisão e, segundo os patrulheiros, um dos caminhões 
envolvidos freiou bruscamente para não colidir contra um veículo que estava a sua 
frente e rodou na pista, sendo atingido pelo outro caminhão, que seguia no mesmo 
sentido (Cruzeiro do Oeste a Tapejara).

PM apreende 
contrabando

Fundeb pode ser extinto 
O Fundeb (Fundo 
de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica), que bancou R$ 156 
bilhões (65% do total) dos R$ 
248 bilhões investidos nas 
escolas públicas do País ano 
passado, perderá a validade 
em 31 de dezembro de 2020. 
Implementado há 14 anos, o 
fundo é abastecido por parte 
dos tributos arrecadados 
pelos estados - como o ICMS 
(Imposto sobre Circulação 
de Bens e Mercadorias) e o 
IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados). A União entra 
com apenas 10% do valor do 
fundo. O dinheiro é destinado 
aos estados que não alcançam 
um valor mínimo por aluno. 

PEC 
Propostas que preveem a 
manutenção e mudanças 
no Fundeb patinaram nos 
últimos anos no Congresso. 
Uma delas, a PEC 15 
(Proposta de Emenda à 
Constituição), tramita há 
quatro anos e ainda está 
sendo discutida em uma 
comissão especial. 

União 
A relatora PEC, professora 
Dorinha Seabra Rezende 
(DEM-TO), sugere a 
ampliação da participação 
da União: dos 10% atuais 
para 15% em 2021, com 
acréscimos anuais de 2,5 
pontos percentuais até 
chegar a 40% em 2031. 

Feriados 
Em parecer enviado ao STF, 
a AGU (Advocacia-Geral da 
União) se posiciona contra 
a possibilidade de estados e 
municípios criarem feriados 
da Consciência Negra. 
Sustenta, na manifestação, 
que é competência privativa 
da União instituir feriados. 

PF 
Policiais federais dizem 
que não tiveram qualquer 
participação na elaboração da 

Medida Provisória 918/2020, 
que transforma cargos 
comissionados da corporação 
em funções de confiança. 

Mero ajuste
A Fenapef, entidade que 
representa a categoria, considera 
que o texto é um “mero ajuste à 
ampliação das funções de chefia” 
e não promove a necessária 
reestruturação da Polícia Federal.  

Taxa 
A bancada do PT no Senado 
tenta derrubar a resolução do 
governo que permite aos bancos 
cobrarem taxa de manutenção 
de quem tem cheque especial. 
Os senadores dizem no Projeto 
de Decreto Legislativo, para 
sustar a resolução, que a 
medida é “abusiva”. 

Na mira
A cobrança, que começou 
a valer na segunda-feira, 
6, também está na mira da 
OAB. A entidade enviou 
ofício ao Banco Central 
pedindo o fim da tarifa: “Há 
flagrante violação ao direito 
do consumidor”. 

Previdência 
O INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) está atualizando 
os sistemas de concessão, 
manutenção e pagamento de 
benefícios previdenciários para 
adequá-los às novas regras da 
Previdência aprovadas pelo 
Congresso.   

Sem pistas 
A polícia de Pernambuco 
ainda está batendo cabeça 
para descobrir o motivo de 
cinco mortes em um hospital 
de Gravatá, distante 86 km do 
Recife. Os idosos morreram em 
menos de 24 horas no Hospital 
Paulo da Veiga Pessoa, nos dias 
2 e 3 de janeiro. 

Interino, subeditor Walmor Parente
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Irmãos e tio morrem afogados 
em represa de Maria Helena

O corpo de João Paulo Nova-
kowski Ol iveira, 18, t io de 
Luciano Albuquerque de Oliveira, 
10, e de Isadora Albuquerque 
de Oliveira, 18, foi o primeiro 
a ser encontrado na madrugada 
de ontem (terça-feira, 7), na 
represa conhecida como ‘Busão 
Queimado’, em Maria Helena.

Logo em seguida o corpo de 
Isadora foi retirado da água e, 
por volta das 10h é que o corpo 
do garoto Luciano foi localizado.

Os três estavam se diver tindo 
ao final da tarde da segunda-feira 
(6) na represa, quando o garoto 
se afogou. Tio e irmã tentaram 
salvá-lo e também se afogaram. 
A cena foi assistida por parentes 
e amigos que estavam no local.

Luciano é morador na região 
de Curitiba e estava a passeio, já 
os irmãos Isadora e Luciano são 
moradores de Maria Helena.

Mergulhadores do Corpo de 
Bombeiros de Umuarama pas-
saram par te da madrugada rea-
lizando buscas na represa e na 

Briga entre irmãos termina com um deles esfaqueado
Depois de uma briga entre 

dois irmãos (um deles com 35 e 
outro com 29), um deles foi esfa-
queado. O mais velho ficou ferido 
e o irmão mais novo foi preso. O 
entrevero aconteceu na noite da 
segunda-feira (6), em Cruzeiro do 
Oeste e as facadas atingiram o 
antebraço e o abdome da vítima, 
que precisou ser hospitalizada 
em Umuarama devido a profun-
didade dos cor tes.

Já o autor da agressão foi 
encontrado pouco depois em um 
bar e levado à Delegacia da Polícia 
Civil. A Polícia Militar revelou que a 

discussão aconteceu no Conjunto 
Iguaçu e familiares revelaram que 
a briga começou quando o irmão 
mais velho foi na casa dos pais 
buscar a filha, que é criada por 
eles. O avô da menina não que-
ria que ele a levasse e o impediu. 
Suspeito de estar embriagado, o 
homem tentou agredir o pai, mas 
foi impedido pelo irmão mais 
novo, que começaram a brigar e 
depois sacou a faca.

Mesmo ferida, a vítima dos 
golpes foi até sua casa a pé, 
onde recebeu os pr imeiros 
socorros pelo Samu. O autor 

manhã de ontem, retiraram o ter-
ceiro corpo da água.

Todos foram encaminhados 
ao Instituto Médico Legal (IML) 

de Umuarama e foram liberados 
na tarde de ontem, depois que a 
mãe e a avó do casal fizeram o 
reconhecimento.

dos golpes permanece recolhido 
à disposição da Justiça.

CORPO do garoto de 10 anos encontrado na represa ‘Busão Queimado’ foi encaminhado ao IML pela manhã

ALEX MIRANDA
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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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ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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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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 • RECORD

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

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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

Malhação 
Leila convence Filipe a ficar com ela. 
Diego avisa a Celso sobre a mobiliza-
ção de alunos para demiti-lo. Daniel 
cuida de Milena, e César sente ciú-
mes. Cléber sofre. Raíssa ajuda Nanda 
a comparecer à consulta com Eliane. 
Aloísio pressiona Max a ser sua tes-
temunha contra Serginho. Meg vende 
os ingressos para a festa beneficente 
da ONG. Jaqueline decide montar 
uma chapa com Fafi para concorrer 
ao grêmio escolar. Leila dopa Filipe, 
e Cida desconfia.

Bom Sucesso 
O policial comenta com Waguinho e 
Alice que Jeniffer pode ter sido vítima 
de assalto. Jeniffer é homenageada 
pelos amigos. Patrícia é escalada para 
contracenar com Silvana na novela. 
Lulu ganha a promoção para visitar 
o set da novela de Silvana. Mauri 
comunica a Alberto que sua doença 
evoluiu. Mercedes reconhece Patrícia 
ao assistir à novela. Thaíssa encon-
tra uma carta antiga de uma editora 
que fala sobre o livro de Eric Feitosa. 
Paloma reconhece Patrícia no set de 
gravação da novela.

Amor de mãe 
Davi aceita ajudar Camila em um 
projeto para a escola. Álvaro ofende 
Verena. Jorge indica Estela para pilotar 

Em “Éramos seis”, Inês não gosta quando 
Lola diz que Carlos ajudará a quitar a casa 
com seu o pagamento. Emília repreende 
Adelaide por ter trazido Justina de volta 
para casa. Isabel vê Marcelo e desiste 
de falar com Felício. Lúcio, Tião e alguns 
rapazes distribuem panfletos pelas ruas. 
Almeida pensa em como se explicará para 
Clotilde. Zeca descobre que Neves mentiu. 
Alfredo entrega seu presente a Lola. Lúcio 
é perseguido pela polícia.

o avião de Álvaro. Raul explica a Nuno 
por que deseja comprar a casa de 
Lurdes. Betina questiona se Magno 
está escondendo algo. Eunice alerta 
Álvaro sobre o projeto de Camila e 
Davi. Vitória assume o caso de Magno 
e garante a Lurdes que libertará seu 
filho. Thelma visita Lurdes e acaba 
discutindo com Vitória. Penha conta a 
Wesley que Lídia a acusou de ladra 
e a demitiu. Thelma lembra de Jane. 
Durval e Natália se beijam novamente. 
Sandro anuncia a Lurdes que a casa é 
sua novamente.

As aventuras de Poliana 
Filipa começa a se aproximar de Eric e 
Paola fica com ciúmes. Luigi pede con-
selhos amorosos para Iure e o profes-
sor sugere que contracene uma cena 
romântica com Poliana. Escondido, 
Hugo fotografa a cena. Ruth diz que 
João é uma má influência para Bento 
e pede que eles se afastem. Luisa 
escuta barulhos estranhos vindos do 
quarto de Ester e vai verificar. João fica 
chateado devido a situação com Ruth. 
Antônio entrega a Marcelo uma carta 
escrita por Alice.

Cúmplices de um resgate 
Raul diz que estranha todo o comporta-
mento de Marina apontado por Regina. 
A vilã mostra o documento falso e Raul 
passa a acreditar na mulher. Regina diz 
que deveria ser a tutora da herança de 

Isabela. Raul diz que ela não deve se preo-
cupar, pois será o tutor sozinho de Isabela, 
que era a vontade de Orlando. Regina fica 
irritada, mas disfarça. Regina manda Var-
gas levar Isabela de volta para o Vilarejo. 
Dinho tenta se vestir como Fausto para 
chamar a atenção de Helena.

Amor sem igual 
Ramiro pensa em chamar Doutorzinha 
para sua casa. Ela fica tensa e levanta. 
Olympia a ameaça. Ferida, Furacão 
volta do programa com Bernardo. 
Donatella aceita sair com Ramiro. 
Tobias fica revoltado e dispensa Cindy. 
Ramiro chega em sua mansão com 
Donatella. Tobias tem um ataque de 
raiva e começa a quebrar os objetos 
de casa. Ramiro o questiona. Tobias 
revela que Donatella é sua namorada.

O rico e Lázaro 
Nabucodonosor se irrita e diz que a rainha 
está mais preocupada com o escravo do 
que com o genro. Rafael encontra com 
Dana e Ilana. Naomi acaba de contar a 
Daniel sobre a agressão que sofreu quando 
pequena. Naomi comenta que ele era um 
sacerdote e Daniel pergunta se ela lembra o 
nome dele. Naomi diz que jamais vai esque-
cer, e o nome dele era Fassur. Zac expulsa 
Fassur de casa. Sammu-Ramat encontra 
Asher. Daniel procura Ravina e Zadoque e 
conta sobre Naomi e Fassur. Ebede conta 
a Neusta que ele e Edissa foram expulsos 
do calabouço por Rabe-Sáris.

Lúcio é perseguido 
pela polícia
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Você tem olhado de forma realista para as suas 
opções para o futuro e isso é obvio para aqueles que 
o rodeiam. Você está pronto para se lançar no cenário 
social. Você precisa de um pouco de ar fresco, afinal.

Reavalie a situação de forma diferente e não mante-
nha silêncio sobre o que você quer. Você precisa se 
afirmar. Psicologicamente, você está em sua melhor 
forma! Retomar alguma atividade de lazer seria uma 
boa escolha.

Você se sente muito à vontade consigo mesmo e 
uma onda de otimismo vai lhe dar uma imagem 
grande e colorida da vida! Se tentar moderar sua 
impaciência, você vai ganhar o dia. Seu otimismo em 
aumento lhe dará um impulso energético.

Você vai encontrar apoio que vai valer a pena no 
mês que vem. Este é um bom momento para fazer 
contatos. Você está em boa forma e será capaz de 
transformar isto em vantagem em questões práticas. 
Você precisa tomar ar fresco.

Seu bom humor recebe reconhecimento daqueles que 
o rodeiam. O céu está claro e atividades de lazer 
estão próximas. Você terá a sensação de que tudo 
está indo rápido demais ao seu redor e você vai pre-
cisar recorrer a seus recursos ocultos.

Você saberá como transformar as circunstâncias 
incomuns com as quais vai se deparar. O dia em 
que você for capaz de mover montanhas ainda não 
chegou, portanto modere suas ações e não se com-
pare com os outros!

Você vai ver os resultados positivos de algo que 
começou há quatro semanas. Você se sente pronto 
e vai conseguir enfrentar qualquer coisa que apareça 
no seu caminho, você está de muito bom humor!

Seu relacionamento com seus amigos vai fazer você 
se sentir no topo do mundo. Esqueça as preocupa-
ções cotidianas! Você sente que algo está faltando 
e seu corpo está tentando preencher a lacuna. Vá 
devagar com os doces.

Você está aprendendo a acreditar em si mesmo. Algu-
mas verdades de alguém de seu círculo serão reveladas. 
Você está se sentindo fisicamente cansado e precisa de 
descanso e de uma mudança de ares, mas, enquanto 
isso encontre algo relaxante para fazer.

Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito inte-
ressantes e há algo novo no ar. Você precisa de 
movimento, isso ajudaria a se livrar do estresse. Uma 
fadiga nervosa está esperando por você. Desacelere 
seu fluxo de pensamento.

O calor das pessoas ao seu redor será muito grati-
ficante. Não se isole. Aproveite o máximo de hoje, 
tomando muitas vitaminas - você precisa cuidar mais 
de si mesmo.

Você sentirá necessidade de se afastar de assuntos 
secundários. Você verá isto mais claramente. Você 
está em sua melhor forma, aproveite para refletir 
sobre certos hábitos prejudiciais em sua vida.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Cantor pop
de "Kiss
from a
Rose"

Elemento 
comburen-

te do ar
(símbolo)

Só é per-
mitido so-
bre o A, no
português

Documento
que permi-
te a saída
do país

Tecido de
uniformes

profis-
sionais

Capítal da
república
báltica da
Letônia

Preposição
que indica
ausência

Período 
entre maio
e setem-
bro (BR)

Perda da
pigmenta-

ção da
pele

A zebra,
em relação

ao leão
(Ecol.)

Estudiosas
da relação

Deus-
Homem

Atulhar;
obstruir

(?) Piovani,
atriz

brasileira

O teor de
cafeína na

bebida 
energética

(?) drive,
memória
portátil

(Inform.)

Unidade
de medida

térmica

(?) Paz,
capital ad-
ministrativa
da Bolívia

Aceitar
(pop.)

Criatura
estudada

pelo
ufólogo

Saudação
de cultos
afro-bra-
sileiros

Luta;
combate

Produtos
para pintar
os cabelos

Bário
(símbolo)

"Rei (?)",
peça

Autores
(abrev.)

Estrutura
feminina
da flor
(Bot.)

(?) seca: parada por
falta de combustível
Não devem ser elimi-
nadas em lixo comum

A economia brasilei-
ra, até 1888 (Hist.)
Efeito de infecção
bacteriana (Med.)

Domicílio
familiar
Afunda 

(na lama)

Tecla de
micros
Ódio

intenso

Local de 
fabricação
de tijolos

Ápice
Paz, em
inglês

Coletivo 
de "alhos"

Aspecto
positivo
Bairro

carioca

A (?): 
ao acaso
Mar, em
inglês

Divisão da
tangerina
Veículo
espacial

Esticado

Piloto de
corridas,
em inglês

Estado da
Festa da

Uva (sigla)

Fonte (?): material de
pesquisa

como a bi-
bliografia

3/sea. 4/riga. 5/peace — racer. 7/certame — gineceu. 8/estiagem — vitiligo
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemo-
ram aniversário hoje -, Robinson 

Elvis Kades de Oliveira e Silva, Jair 
Bussioli  Fernandes, João de Souza 
Filho, Floresval Vivian, Sebastião 

Alves da Silva, Douglas Parceirão e 
Andressa Caroline dos Santos. Da 

coluna: felicidades!

Não só isso, mas 
também nos gloria-
mos nas tribulações, 
porque sabemos que 
a tribulação produz 

perseverança; a 
perseverança, um 
caráter aprovado; 

e o caráter aprova-
do, esperança. E a 
esperança não nos 
decepciona, porque 
Deus derramou seu 
amor em nossos co-
rações, por meio do 
Espírito Santo que 
ele nos concedeu. 
(Romanos 5:3-5)

DICAS PARA 2020:
Cuidado com esse pessoal que diz que “sem meta você não vai a lugar 

algum”. Pergunte a eles por que, afinal de contas, você tem que ir a algum 
lugar. Trate os “lugares futuros imaginários” apenas como referência – faça 

valer a caminhada: a felicidade não é um lugar onde se chega, mas um 
jeito como se vai. ( * Pastor Ed René Kivitz) 

PORTRAIT
Suellen Chrisbeiro , em noite 
dos Destaques do Ano, faz 
pose em recente evento no 

Metropolitam. 

A
R

Q
U

IV
O

 P
E
S

S
O

A
L
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VOLUNTARIADO
O final do ano foi de gratidão aos voluntários que se colocam sempre de prontidão à 

alguma causa. Festejar é espalhar esta energia do BEM que vai  inspirar outas pessoas 
a ajudarem também. A coluna destaca e incentiva as voluntárias do  Uopeccan e todo 

staff que participou alegrando esta festa tão bonita.  

NEWS
n Nem bem o ano começou e só se fala 

em feriados. E no plural: Feriado (s). 
Aqueles que caem na sexta-feira ou na 
segunda-feira e a folga é completa. E o 
final de fevereiro nos reserva o carnaval 
-, onde muitos viajam para lugares bem 

sossegados. O relax vai ser total em 
2020. Um ano que desce redondo...

n E a Câmara da Mulher Gestora de 
Umuarama já marcou reunião para os 
detalhes do Prêmio Mulher Empreen-
dedora 2020 que acontece no final de 

Março, em Caiobá. A presidente estadual  
CLáudia Colpi já deu as coordenadas do 
evento que movimentará as mulheres 

empreendedoras do Paraná. A coluna vai 
contando detalhes.

Aplausos! 
A Fundação Cultural de Umuarama 

envolveu quase 70 mil pessoas 
nos eventos realizados ao longo 
de 2019, no Centro Cultural Vera 

Schubert e em promoções externas. 
Através de locação do teatro, pro-

moções próprias ou parcerias, foram 
realizados 22 espetáculos musicais, 
teatrais, de dança, stand-up, música 

clássica, canto/corais e exibições 
de cinema, que somaram público 

de 13.522 pessoas. Eu repasso esta 
notícia para meus leitores no maior 
orgulho, pois incentivo, divulgo e 
prestigio os espetáculos. Durante 
todo ano e em especial no mês de 
Dezembro muitos aplausos para as 
diversas apresentações. Desfile de 
natal, Coro Unipar, Orquestra de 
Umuarama, balés e peças teatrais 

nos encantaram. Muito!  

Sandra Justen Amaral e Célia Lira

Leila Paulis
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
B a r b o s a  C o m é r c i o  d e 
Papéis, inscrita sob nº CNPJ 
13.034.597/0001-37, estabe-
lecido na Rua Arapongas, 3927, 
zona II, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná CEP 87502-
180, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 31.339. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

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’

Vencedores da
Copa Altônia
Os times São Jorge do Patrocínio 
e Aceru/Umuarama venceram a 
primeira rodada da Copa Altônia de 
Futsal, na noite da segunda-feira 
(6). São Jorge enfrentou o Ó O Gás 
de Umuarama e venceu por 4 a 2. 
Já a Aceru jogou contra Guaíra e 
ganhou de 5 a 2.
Os jogos acontecem no ginásio Tan-
credo Neves, em Altônia e a próxima 
etapa será na noite de hoje (8), com 
dois jogos a partir das 20h30.
O primeiro entre o time da casa 
(Altônia) e o Nova Santa Rosa. 
O segundo será entre Altamira/
Mundo Novo e Campo Mourão. 
Oito times participam da Copa, 
divididos em dois grupos. No 
grupo A estão Altônia, São Jorge do 
Patrocínio, Nova Santa Rosa e Ó O 
Gás de Umuarama. Já no grupo B as 
equipes participantes são Altamira/
Novo Mundo, Campo Mourão, 
Aceru de Umuarama e Guaíra.

Escalações
São Jorge do Patrocínio tem Antonio 
Zanett, Caio Jotinha, Murilo da Silva, 
Guilherme Ouchita, João Gabriel de 
Oliveira, Augusto da Silva, Raphael 
Bueno, Lucas Hentz, Johnatas dos 
Santos, Fabiano Barreto e Caio Gon-
sali. O técnico é Evandro de Almeida. 
Ó O Gás joga com Fernando Henri-
que Dias, Rafael Souza, Victor Hugo 
de Souza, Rogério Junior, Gabriel 
de Oliveira, Yuri Montagna, Bruno 
Cerozino, Luan Cesar Silva, Rafael 
de Menezes e Matheus Juliano; 
técnico: Vitor Hugo Peres.
No jogo 2, o Guaíra Futsal vem com 
Marcelo Fernandes, João Victor da 
Silva, James Klank Junior, Jeerson 
Stankowiche, Valdir Junior, Victor 
Laguna, Marcelo Fernandes, Alisson 
Matter, Gutavo de Souza e Mar-
cos Homann. O técnico é Romildo 
Novaz. Já o Aceru Umuarama joga 
com Gabriel de Souza, Vitor Alves, 
Guilherme da Silva, João Victor da 
Silva, Guilherme de Oliveira, Adilson 
Freitas, Marcelo da Silva, Danilo 
Bresciani, Willian Baia, José Antonio 
da Silva, Deybson da Costa, Moisés 
Pereira e Guilherme da Silva. O 
técnico é Flávio dos Reis.
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