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Vereador critica 
exoneração de 
servidores públicos que 
atuavam no trânsito 
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Velório de Deborah Reis é 
repleto de homenagens

Bombeiros e guardas-vidas civis de Umuarama prestaram homenagens a Deborah Reis, 
durante o velório e o cortejo da jovem vítima de um incêndio criminoso. Os bombeiros pres-
taram continência à colega como forma de saudar o trabalho prestado por ela como guar-

da-vidas civil. “Vamos prestar continência para a Deborah porque ela salvou muitas vidas e 
se orgulhava demais da farda”, disse um dos bombeiros. l Pág. 7

Governo do Estado 
comprou R$ 310 milhões 
de microempresas 
em 2019

Barça vence por 3 a 1 
o Valência no primeiro 
jogo semifinal da 
Supercopa 

Terror na madrugada
Uma quadrilha arrombou uma agência bancária em Douradina 

e explodiu caixas e cofres. Além de dinamite, os criminosos 
promoveram uma chuva de balas durante a madrugada 

enquanto pegavam o dinheiro. Um dos carros usados pelo 
bando é blindado e foi encontrado abandonado na cidade. Outro 
veículo foi encontrado em Ivaté. Bombeiros foram ao local para 

controlar incêndio causado pelos explosivos. 
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Agentes exonerados
Nas redes sociais, o vereador Mateus Barreto falou sobre a 
exoneração de 16 agentes públicos contratados para atuar no 
trânsito da cidade. O parlamentar fez críticas à administração 
municipal, em relação às decisões tomadas. “A exoneração dos 
agentes de trânsito, antes do prazo, contratados pelo Município 
de Umuarama através de Processo Seletivo Simplificado (PSS) 
escancara a incompetência dessa gestão. Nove meses sem 
estacionamento rotativo na cidade e, por mais que tentaram 
imputar a culpa aos vereadores de oposição, fica cada vez mais 
evidente que a culpa é exclusiva do Poder Executivo”, cita Barreto.

Um equívoco atrás de outro
Mateus Barreto ressalta que as medidas tomadas pelo Tribunal de 
Contas, são a respeito de ações irregulares da atual administração. 
“Uma sucessão de medidas equivocadas, incluindo um edital de 
licitação cancelado e outro suspenso pelo Tribunal de Contas. Fora 
o fato de os cartões de estacionamento não estarem prontos no 
fim do ano, quando queriam implantar um sistema provisório. 
Nós (vereadores) fizemos nossa parte e buscamos ajudar, 
mas fomos ignorados pelo prefeito. Governar uma cidade 
não é só fazer alguns quilômetros de asfalto. É muito mais 
do que isso. E até agora o prefeito não percebeu isso. Quem 
paga a conta é o povo. Menos clientes no comércio e menos 
dinheiro no bolso dos trabalhadores”.

Prazo
Segundo o conselheiro “não só é caracterizado eventual 
dano material ao erário mas, caso aberta a sessão pública 
de lances e julgamento, uma vez conhecidas as ofertas, na 
eventualidade de anulação do procedimento, em julgamento 
de mérito, implicarão em futura licitação, em potencial 
prejuízo à busca da melhor proposta para a Administração 
Pública”. O TCE deu prazo até 21 de janeiro para a SEAP 
apresentar informações.

Pregão suspenso
Minutos antes do início do 
pregão eletrônico para escolha 
da nova gerenciadora da 
manutenção da frota do Paraná, 
marcado para 9h15 da última 
terça-feira (7), a Secretaria de 
Estado da Administração e 
Previdência (SEAP) foi notificada 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) da suspensão da 
licitação. A medida cautelar do 
conselheiro Fernando Augusto 
Mello Guimarães atende a um 
pedido feito pelo deputado 
estadual Soldado Fruet (PROS) 
na representação da Lei de 
Licitações protocolada no 
último dia 5 de dezembro.

Princípio da 
economicidade
Na solicitação ao TCE, o 
parlamentar argumentou 
que o edital afronta o 
princípio da economicidade, 
ou seja, que as contratações 
do Estado devem se basear 
no melhor custo benefício 
possível. “Com dinheiro 
público não se brinca. 
Felizmente, o Tribunal de 
Contas do Estado acatou 
meu pedido e determinou 
a suspensão do pregão para 
uma análise mais aprofundada 
dos termos do edital”, afirmou 
o Soldado Fruet.
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Estado compra R$ 310 milhões 
das micro empresas em 2019
As compras do Governo do 

Estado de micro e pequenas 
empresas somaram R$ 310 
milhões no ano passado. O mon-
tante representa 28% das com-
pras públicas feitas pelo Estado 
em 2019, que chegou a R$ 1,1 
bilhão. Do que foi adquirido de 
micro e pequenas empresas, 69% 
são de fornecedores paranaen-
ses, um total de R$ 215 milhões.

Elas fornecem às secretarias e 
outros órgãos estaduais principal-
mente materiais de expediente, 
gêneros alimentícios, produtos de 
higiene e limpeza e hortifrutigranjei-
ros, além de serviços de conserto e 
manutenção. O levantamento é do 
Departamento de Logística para Con-
tratações Públicas (Decon), órgão da 
Secretaria de Estado da Administra-
ção e Previdência, responsável pelos 
registros de preço do Estado.

Microempresas, empresas de 
pequeno porte e microempreendedo-
res individuais têm tratamento dife-
renciado nas contratações públicas. 
A prática está prevista no decreto 
estadual 2474/15, que regulamenta 
a lei complementar 163/13.

Entre os benefícios previstos, 
está a exclusividade de participa-
ção nas licitações de até R$ 80 mil 
e a aquisição pelo Estado de pelo 
menos 25% de produtos e serviços 
das micro e pequenas empresas.

PARTICIPAÇÃO MAIOR
O Decon aplica os critérios pre-

vistos na legislação para ampliar 
a par ticipação das empresas de 
pequeno por te nas licitações 
estaduais. Os pregões eletrôni-
cos com lotes exclusivos, além 
de aumentar a concorrência e 
transparência nos processos 
de compra, também facilitam a 

Capacitações
O Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do 

Estado do Paraná (Fopeme) – que é coordenado pela Secretaria de Estado do Pla-
nejamento e Projetos Estruturantes e conta com participação de órgãos estaduais 

e da iniciativa privada – atua para marcar espaço das empresas nas licitações 
públicas. A própria legislação que regulamenta a participação nas compras públi-

cas foi elaborada com a participação do fórum.
Além disso, junto com o Sebrae e o Tribunal de Contas do Estado (TCE), o 

Fopeme promove capacitações com gestores públicos, para incentivar os muni-
cípios a também priorizarem as micro e pequenas nas compras públicas. Uma 

média de 5 mil pessoas participam das capacitações anualmente.
“Um dos temas abordados nessas ações de formação é a elaboração dos editais 

de compra de fácil entendimento, que facilite para quem está na ponta”, explica o 
coordenador do fórum, Mário Doria. “Também trabalhamos junto com o Sebrae 

na divulgação dos editais diretamente aos pequenos empresários. Muitas licitações 
acabavam desertas porque os fornecedores não ficavam sabendo antes”, diz.

participação, já que elas não pre-
cisam se deslocar para a capital 
para participar dos certames.

Outra medida são as licitações 
regionais para a compra de pães 
e hortifrutigranjeiros para atender 
as demandas das secretarias e 
órgãos estaduais. A Secretaria da 
Administração realizou dez certa-
mes regionais neste ano, em Lon-
drina, Paranaguá, Foz do Iguaçu, 

Pato Branco e Ponta Grossa.
“É uma ação que faci l i ta 

o acesso dos fornecedores 
e fomenta a economia local. 
Além disso, os produtos chegam 
mais rápido, o que influencia, 
também, na qualidade do que é 
adquirido”, diz Cleverson Neri, 
chefe da divisão de Supor te do 
Sistema de Gestão de Materiais 
e Serviços (GMS) do Decon.

MONTANTE é 28% das compras públicas feitas em 2019 com incentivo do segmento nos editais e movimenta 
a economia nos municípios

HEDESON ALVES/SEED
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Coaf voltou
a ser Coaf
O presidente Jair 

Bolsonaro sancionou 
sem vetos a lei que 
transfere o Conselho 
de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf) 
do Ministério da Eco-
nomia para o Banco 
Central. As mudanças 
vigoram desde o ano 
passado, ao editar 
medida provisória (que 
tem efeito imediato) 
sobre o tema.

O Coaf é uma uni-
dade de inteligência 
financeira do governo 
federal que atua princi-
palmente na prevenção 
e no combate à lava-
gem de dinheiro.

Com as mudanças, 
a unidade responde à 
Diretoria Colegiada do 
Banco Central, mas o 
Conselho Deliberativo 
continua responsável 
por definir a diretri-
zes estratégicas do 
órgão e julgar proces-
sos administrativos 
sancionadores.

Em agosto, quando 
transferiu o Coaf para o 

Membros servidores
O texto foi sancionado com a obrigatoriedade de 

que os 12 membros do plenário do Coaf sejam servido-
res ocupantes de cargos efetivos, de reputação ilibada 
e conhecimentos na área de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro.
A MP enviada por Bolsonaro ao Congresso não trazia 

essa obrigatoriedade de nomear servidores. O trecho 
gerou polêmica porque abriria brecha para indicações 

políticas no órgão.

Banco Central, o presi-
dente justificou dizendo 
que a intenção era tirar 
o órgão do ‘jogo polí-
tico’. Nos primeiros 
meses do mandato, o 
Ministério Público do 
Rio de Janeiro defla-
grou uma investigação 
com bases em dados 
do Coaf que apontavam 
movimentações finan-
ceiras atípicas de Fabrí-
cio Queiroz, motorista 
de Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ) na Assem-
bleia Legislativa do Rio 
de Janeiro quando o 
senador era deputado 
estadual. Flávio é filho 
do presidente.

Conforme o órgão, 
Queiroz movimentou 
de maneira atípica R$ 
1,2 milhão entre 2016 
e 2017.

Depo is ,  o  p res i -
dente do STF, minis-
tro Dias Tof foli, sus-
pendeu investigações 
baseadas em dados 
compar tilhados pelo 
Coaf sem autorização 
judicial.

Bolsa Família
O governo federal comunicou 
vai enviar projeto de lei 
ao Congresso Nacional 
para combater fraudes no 
programa Bolsa Família 
por meio do cruzamento 
de dados da declaração do 
imposto de renda. Segundo o 
governo, o cruzamento dessas 
informações tem o potencial 
de melhorar os resultados 
das ações de combate a 
fraudes que, nos últimos anos, 
permitiram uma redução 
expressiva de despesas com 
o pagamento de benefícios 
sociais irregulares.

Sem burocracia
Com rapidez na análise 
de projetos, a Prefeitura 
de Maringá conseguiu 
aumentar área construída 
na cidade para 1,1 milhão 
de metros quadrados. 
A prefeitura atendeu 
demanda de arquitetos e 
engenheiros e agilizou em 
2019 procedimentos para 
a liberação dos alvarás de 
construção. O ano de 2020 
começa com redução, em 
média, de 90 para 15 dias 
na análise de processos. A 
Secretaria de Planejamento 
começou 2019 com uma 
demanda de 2,3 mil processos 
em janeiro e atendeu 1,3 mil.

Coaf no BC
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei que transfere o 
Coaf do Ministério da Economia 
para o Banco Central. Compete 
ao presidente do Banco 
Central escolher e nomear 
o presidente do Coaf e os 
membros do conselho. O órgão 
é formado pelo presidente e 
por 12 servidores efetivos com 
conhecimento nas áreas de 
prevenção e combate à lavagem 
de dinheiro.

Cadê as obras?
O deputado Romanelli (PSB) 
acredita que a suspensão 
de três concessionárias 
de participar das novas 
licitações do pedágio vai 
pressionar as empresas a 
cumprir a execução das obras 
previstas no contrato original 

de concessão, entre elas 
a duplicação completa da 
Rodovia do Café e o término 
da duplicação da BR-277 entre 
Cascavel e Foz do Iguaçu.

Taxar o sol?
A discussão sobre a taxação do 
uso da energia solar perdeu 
a força esperada. A proposta 
da Aneel, de rediscutir os 
incentivos dados à produção e 
ao consumo de energia solar 
foi barrada pelos presidentes 
Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia 
(Câmara dos Deputados) e 
David Alcolumbre (Senado). O 
propósito dos empresários e 
dos eletrotecas era tributar os 
consumidores de energia solar.

Deltan em guerra
O coordenador da Operação 
Lava Jato, Deltan Dallagnol, 
questionou a atuação do STF 
nos processos sobre esquemas 
de corrupção na Petrobras. 
“Quantas pessoas o Supremo 
condenou até agora na Lava 
Jato, quase seis anos depois? O 
esquema era político partidário, 
permeado de muitos detentores 
de foro privilegiado”.

Zerar a fila
O Ministério da Saúde 
reservou R$ 250 milhões 
para aumentar o número de 
cirurgias eletivas a serem 
realizadas pelo SUS. Os 
repasses começam a ser 
feitos já em janeiro para 
diminuir as filas para 53 
tipos de procedimentos 
que incluem catarata, 
varizes, hérnia, vasectomia e 
laqueadura, além de cirurgia 
de astroplastia de quadril 
e joelho, entre outras com 
grande demanda.

Dengue
O primeiro boletim de 2020 
sobre a dengue no Paraná 
aponta um aumento de 
62,2% no número de casos da 
doença desde a última edição 
em dezembro. De lá pra cá, 
foram registrados mais 2.050 
ocorrências. Ao todo, desde 
agosto de 2019, data do início do 
atual boletim epidemiológico, o 
Estado já teve confirmados 5.343 
casos de dengue.
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Umuarama com um caso 
notificado de febre amarela

Levantamento da Divisão de Doen-
ças Transmitidas por Vetores e do Cen-
tro de Informações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde confirmou ontem 
(8) 33 mor tes de macacos contami-
nados pelo vírus da febre amarela 
no Paraná, de julho de 2019 até a 
data de hoje. São 17 mor tes a mais 
do que no último informe divulgado 
em 19 de dezembro.

Assim como os humanos, os macacos 
também são contaminados pela picada 
do mosquito da febre amarela e morrem 
pela infecção. Por isso eles são conside-
rados sentinelas para a doença. “Se estão 
sendo registradas epizootias, a morte de 
macacos, é porque o vírus está próximo”, 
explica o secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto. “E se o vírus está circulando 
é preciso que a população se previna e 
busque a vacina, disponível em todas as 
unidades de saúde”, salienta.

Os casos confirmados de epizoo-
tias neste período foram registrados 
em Castro (11), Ponta Grossa (8), 
Ipiranga ( 2), Sapopema (2), Teixeira 
Soares (2), Piraí do Sul (2), Palmeira 
(1), Balsa Nova (1), São João do 

Vacinas
O secretário Beto Preto destaca que a cada 
epizootia confirmada é intensificada a vaci-
nação no município e na região próxima. “As 
Regionais orientam as secretarias municipais 
na busca seletiva dos que não foram vacina-
dos”. A vacina deve ser recebida pelo bebê 
aos nove meses de idade e doses de reforço 
aos 4 anos. Acima dos cinco anos uma dose 
é suficiente para a imunização.

Triunfo (1), Mandirituba (1), Pruden-
tópolis (1) e Imbituva (1). A secreta-
ria investiga um caso notificado em 
humano em Umuarama.

Os casos mais recentes, confir-
mados em dezembro, aconteceram 
em Piraí do Sul; Palmeira; Teixeira 
Soares e em Imbituva. Seguem em 
investigação outros 79 casos de 
mor tes de macacos.

MAIS DO QUE UM NOVO 
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.

MAIS DO QUE UM NOVO 
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.

Saiba mais: 
gov.br/aquiebrasil

Programa Saúde na Hora – É horário de 
atendimento ampliado nas Unidades de Saúde 
da Família – Benefício para mais de 1 milhão 
de pessoas

Educação Conectada – É acesso à internet de alta 
velocidade nas escolas públicas de ensino básico – 
Mais de 890 mil alunos em 384 municípios

Estação Cidadania – É mais esporte, cultura e 
assistência social para todos – Unidades em 
Ponta Grossa e São José dos Pinhais
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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 

Agência bancária foi alvo 
de quadrilha em Douradina

Bandidos for temente 
armados invadiram e explo-
diram na madrugada de 
ontem, (quar ta-feira, 8), 
uma agência bancária e 
aterrorizaram o centro da 
cidade de Douradina (57 
quilômetros de Umuarama). 
O bando, formado por pelo 
menos 15 criminosos, 
realizou diversos disparos 
de arma de fogo durante 
a ação. O intuito foi o de 
assustar moradores e inti-
midar pessoas que pudes-
sem interferir na ação.

De acordo com a Polícia 
Militar, o ataque foi a uma 
agência do Banco Bradesco 
e começou por volta de 1h.

A quadrilha estourou a 
por ta de vidro na fachada 
da agência, posterior -
mente explodiu os caixas 
eletrônicos e depois o 
cofre. Como ar tefato, eles 
utilizaram dinamite.

Provavelmente enquanto 
pilhavam o dinheiro, os cri-
minosos efetuaram os dis-
paros para o alto para que 
os policiais da cidade não 
se aproximassem.

Um morador das ime-
diações contou que os 
t i ros eram intensos e 
apavorantes. “O barulho 

dos tiros era de armas 
pesadas, provavelmente 
metralhadoras ou fuzis. 
Escutei umas 5 explosões 
e vi uns quatro homens 
vestido roupas camufla-
das e com máscaras”.

“Es ta va  chegando 
em casa no momento do 
assalto, eles atiraram 
para o alto e mandaram 
eu entrar correndo”, rela-
tou outro morador.

Durante a fuga, os ban-
didos espalharam gram-
pos de ferro nas entradas 
da cidade na intenção de 
impedir a aproximação 
policial e dificultar a che-
gada de reforço.

mesmo assim, várias 
equipes da grupo rotam 
(Rondas Ostensivas) do 
25º Batalhão de Umua-
rama e investigadores da 
Polícia Civil foram ao local 
e realizaram os levanta-
mentos do crime. peritos 
do Instituto de Crimina-
lística também coletaram 
indícios da ação e uma 
equipe do Corpo de Bom-
beiros de Umuarama, com 
um caminhão tanque foi 
deslocada até Douradina 
para combater um princí-
pio de incêndio na agência.

POLICIAIS civis e militares foram até a agência para investigar o crime e 
procurar os integrantes da quadrilha

Recuperados
A Polícia Militar localizou na 
manhã de ontem, dois veícu-
los que haviam sido utilizados 
no assalto à agência do Banco 
Bradesco em Douradina. “Os cri-
minosos utilizaram entre quatro e 
cinco veículos. Dois deles já foram 
localizados, inclusive um carro 
blindado, com diversas muni-
ções”, afirmou o tenente. O veí-
culo blindado trata-se de um VW 
Golf de cor preta, que estava em Douradina, na Rua Pedrelina 
Macedo e Silva. Já o outro carro, um VW Saveiro, havia sido 
furtada na terça-feira (7). Este estava em Ivaté. A polícia segue 
com buscas na região para tentar localizar os criminosos.

PORTAL DOURADINA

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 1,74 7,70 7,70

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 -0,62% 30,50 
ItauUnibanco PN -1,63% 35,62 
Bradesco PN -1,55% 35,64 
Braskem PNA +5,01% 34,16 
Suzano ON +4,99% 43,15 
Gol PN +3,95% 35,81

IBOVESPA: -0,36% 116.247 pontos

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,0315 1,0397 1,0730
IGP-DI (FGV) 1,0329 1,0538 1,0770
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,64
Libra est. 0,7633
Euro 0,8991
Peso arg. 59,82

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,3% 4,0510 4,0520 +1,0%
PTAX  (BC) -0,4% 4,0666 4,0672 +0,9%
PARALELO 0,0% 4,0000 4,2900 +0,7%
TURISMO 0,0% 4,0000 4,2700 +0,7%
EURO -0,6% 4,5212 4,5235 +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 08/01

Iene R$ 0,0375
Libra est. R$ 5,33
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1600,51 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/01

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 08/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 86,00 0,6% 3,6%
SOJA Paranaguá 90,50 0,6% 1,7%
MILHO Cascavel 42,00 -4,5% 0,0%

SOJA 938,25 3,25 5,5%
FARELO 296,90 0,50 -0,8%
MILHO 384,25 -0,25 2,0%
TRIGO 552,75 2,50 5,4%

SOJA 78,38 0,0% -0,6%
MILHO 38,87 1,7% 7,1%
TRIGO 48,55 -0,1% 2,1%
BOI GORDO 187,83 -0,7% -8,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 08/01 PR DIA 30d.

Em 08/01 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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Homenagem

Bombeiros e guardas 
vidas civis de Umuarama 
prestaram uma homena-
gem especial na manhã 
de ontem, durante o veló-
rio e o cortejo de Deborah 
Reis, vítima de um incên-
dio criminoso no domingo 
(29 de dezembro).

Os bombeiros prestaram 
continência a colega, como 
forma de saudar o traba-
lho prestado por ela como 
guarda vidas civil. “Vamos 
prestar continência para a 
Deborah, porque ela salvou 
muitas vidas e se orgulhava 
demais da farda”, disse 
um dos bombeiros. O clima 
no velório foi de comoção. 
O caixão estava lacrado 

Bandidos invadem e roubam 
residência em Francisco Alves

Uma residência foi 
assaltada durante a 
manhã em Francisco Alves. 
De acordo com a Polícia 
Militar, quatro bandidos 
invadiram a casa, situada 
na avenida Padre José 
Estefanelo, e renderam os 
moradores. Uma das víti-
mas relatou que dois cri-
minosos estavam armados 
com pistolas e ameaçavam 

a família, que entregou 
dinheiro. Os valores não 
foram revelados. Os assal-
tantes fugiram em seguida 
e a equipe policial realizou 
diligencias pela região no 
intuito de encontra-los, 
inclusive buscando por 
imagens de câmeras de 
segurança nas proximida-
des. A Policia Civil de Iporã 
já iniciou as investigações.

devido ao estado do corpo. 
Deborah estava internada 
desde o dia 30 de dezem-
bro quando teve 80% de seu 
corpo queimado. A mulher 
de 28 anos estava dentro 
da casa em que morava e, 
depois de uma discussão 
com uma adolescente com 
quem dividia o imóvel, ateou 
fogo por debaixo da porta do 
quarto da vítima. As duas 
eram amigas de infância e 
estavam morando juntas há 
pouco tempo. A adolescente 
se apresentou à Polícia Mili-
tar ainda naquele domingo e 
foi levada à delegacia, sendo 
posteriormente internada 
no Centro Socioeducativo 
(Cense) de Umuarama.

BOMBEIROS prestaram continência em homenagem à mulher que morreu 
vítima de incêndio criminoso

DIVULGAÇÃO

Crise no clã 
A mãe do ex-governador Eduardo 
Campos e ministra do Tribunal 
de Contas da União (TCU), Ana 
Arraes, fez chegar aos caciques 
do PSB que pode radicalizar 
contra o neto João Campos 
(PSB-PE) e disputar a Prefeitura 
do Recife este ano. A insatisfação 
da matriarca dos Arraes ganhou 
força depois que o pré-candidato 
a prefeito subiu o tom contra o 
tio Antônio Gomes, durante 
audiência pública na Comissão 
de Educação da Câmara dos 
Deputados. 

Pior
João Campos afirmou na 
audiência que o tio, presidente 
da Fundação Joaquim Nabuco, é 
“pior” que o titular da Educação, 
Abraham Weintraub.  

A volta
A ministra do TCU cortou 
diálogo com o neto e diz que 
pretende voltar à política depois 
que deixar a corte de contas. 

Alerta
A embaixada dos Estados 
Unidos em Brasília emitiu 
alerta de segurança aos 
cidadãos americanos 
residentes ou em visita no 
Brasil. “Tenham documentos 
de viagem atualizados e 
facilmente acessíveis”, 
recomenda o comunicado. 

Dpvat
Depois da tentativa frustrada de 
extinguir o Dpvat - que indeniza 
vítimas de acidente de trânsito 
-, o governo agora fecha o cerco 
contra a Seguradora Líder, 
consórcio que administra o 
seguro obrigatório. 

Sobrepreço 
A empresa foi notificada pelo 
Ministério da Justiça para 
prestar esclarecimentos sobre 
suposto sobrepreço do seguro. 
Também terá que prestar contas 
sobre a destinação dos recursos. 
A MP do Governo que extinguia 

Interino, subeditor Walmor Parente

o Dpvat foi derrubada em 
dezembro pelo STF. 

Rui Barbosa
O deputado Marcelo Calero 
(Cidadania-RJ) assina ação 
popular e Projeto de Decreto 
Legislativo nos quais pede a 
suspensão da nomeação da 
presidente da Fundação Casa de 
Rui Barbosa, Letícia Dornelles, 
“por incapacidade técnica”. 

Exonerações 
Foram exonerados da Fundação, 
ontem, o diretor de pesquisa, 
Antonio Lopes, e quatro chefes 
do núcleo de pesquisa. Letícia 
é afilhada política do deputado 
Marco Feliciano, recém-expulso 
do Podemos. 

Privatização 
A Dataprev, estatal 
que processa dados de 
aposentadoria, demitirá 
15% dos funcionários. A 
medida integra um plano de 
reestruturação às vésperas da 
privatização da companhia. A 
empresa fala em economia de 
R$ 93 mi com o fechamento 
de 20 filiais. 

Bônus
O Nordeste recebeu a 
maior fatia dos recursos do 
bônus da cessão onerosa 
da exploração de petróleo 
na bacia de Campos. Foram 
liberados 32,7% dos valores, 
totalizando 3,8 bilhões.

Janeiro Marrom 
Organizações e movimentos 
sociais lançaram nas redes sociais 
a campanha Janeiro Marrom 
para lembrar o rompimento da 
barragem da Mina do Córrego 
do Feijão, em Brumadinho, 
que completa um ano no 
próximo dia 25. 
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Covisa forneceu quase
1.600 licenciamentos
A Coordenadoria de Vigilância 

em Saúde (Covisa) realiza um con-
junto de ações que proporcionam 
conhecimento, detecção ou pre-
venção de mudanças nos fatores 
determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, reco-
mendando medidas de prevenção 
e controle das doenças ou agravos, 
entre outras atribuições.

As equipes realizam ações de 
vigilância, prevenção e controle de 
doenças transmissíveis, fatores 
de risco para o desenvolvimento 

de doenças crônicas não trans-
missíveis, saúde ambiental e do 
trabalhador e também análise de 
situação de saúde da população.

Neste contexto, em 2019 o 
setor fiscalizou 70 estabeleci-
mentos de interesse à saúde, 
forneceu 1.597 licenciamentos 
de estabelecimentos sujeitos à 
Vigilância, 366 da área de alimen-
tos, 186 licenciamentos sanitário 
de serviços de alimentação, 41 
da área de produtos de saúde, 
222 de serviços de saúde, 41 

coletas de produtos e envio ao 
laboratório para monitoramento 
da qualidade e proporcionou 22 
processos administrativos.

Foram fiscalizados ainda 63 
ambientes livres do tabaco, 76 
feiras, festas e eventos diversos. 
O órgão atendeu 228 reclamações 
e denúncias, realizou 77 vistorias 
(Saúde do Trabalhador); 21 inves-
tigações de acidentes graves e 
fatais; ofereceu 10 capacitações 
e cinco ações especiais foram rea-
lizadas pela equipe.

Epidemiologia e Educação Ambiental 
reforçam caráter preventivo da saúde

A Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de Saúde teve 
firme atuação na prevenção em 
saúde, em 2019, com campanhas 
de vacinação contra gripe, sarampo 
e outras patologias. Todos os cola-
boradores da secretaria foram vaci-
nados de acordo com o calendário, 
especialmente contra o sarampo. 
A imunização também foi levada 
à população masculina durante o 
evento “Agosto Azul”, no Centro de 
Especialidades Médicas (CEM).

O setor ofereceu capacitação 
em várias temáticas para equi-
pes das unidades de saúde e 
Pronto Atendimento (febre ama-
rela, manejo clínico do sarampo, 
correção de relatórios SIPNI, etc.) 
e implantou o SIPNI no Labora-
tório Reunidos. Foram distribuí-
das 139.627 doses de vacina 
para unidades de saúde, PA e 
hospitais e 615 amostras foram 
enviadas ao Laboratório Central 

do Estado (Lacen).
Em 2019, Umuarama teve (até 

15 de dezembro) 1.505 declara-
ções de óbito digitadas e 3.490 
declarações de nascidos vivos. 
O total de Notificação de Agravos 
(SINAN) foi 996. A Epidemiologia 
abriu 24 investigações de óbitos 
infantis e 26 investigações de óbi-
tos de mulheres em idade fértil.

Prevenção
A Vigilância em Saúde também conta com uma equipe de Educação Ambien-

tal, que reforça o trabalho de prevenção contra a dengue. As ações foram rea-
lizadas de abril a outubro de 2019 e atingiram um total de 15.050 pessoas, boa 
parte na educação infantil (6.617 crianças) e público em geral nas “Paradinhas” 

de alerta contra a dengue (4.300 pessoas).
O teatro do idoso atingiu 430 pessoas, o projeto “Escola em Ação – Ensino 

Médio” chegou a 415 alunos, as palestras tiveram 232 expectadores e as ações 
integradas envolveram 270 pessoas. A Capacitação Permanente atendeu 193 

agentes de saúde e de combate a endemias e a capacitação ao público em geral 
chegou a 2.405 pessoas.

CAMPANHAS reforçaram a 
prevenção em saúde, em 2019

ASSESSORIA/PMU



09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 09 DE JANEIRO DE 2020



10 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 09 DE JANEIRO DE 2020

Governo quer investir
R$ 8,7 bi em 2020

Passado o período de ajustes 
estruturais, com as reformas admi-
nistrativa e previdenciária, além 
da redução de cargos e custeio da 
máquina, o Governo do Paraná se 
prepara para um 2020 com mais 
investimentos públicos. A estima-
tiva é aplicar R$ 8,7 bilhões.

O valor é cerca de 340% maior 
ao que foi aplicado em 2019 – 
aproximadamente R$ 2 bilhões. 
A Lei Orçamentária Anual (LOA) 
aponta investimentos por par te 
das secretarias na ordem de 
R$ 3,4 bilhões. Outros R$ 3,7 
bilhões serão aplicados por 
empresas públicas, como Copel, 
Sanepar e Compagás.

Há ainda mais R$ 1,6 bilhão 
em empréstimos já autorizados 
pela Assembleia Legislativa e que 
aguarda aval federal. O montante 
pode ser captado junto a um con-
sórcio de instituições financeiras 
formado pelo Banco do Brasil, 
Itaú, Santander e Caixa Econômica 
Federal que venceu a concorrência 
pública aberta pelo governo.

Os recursos deste financia-
mento serão utilizados em obras 
de infraestrutura e logística, 
urbanização do Litoral e também 
nas áreas de segurança e agri-
cultura. A previsão é que o mon-
tante comece a entrar no caixa 
do governo em março. “Há um 
planejamento para realizar obras 
em todas as regiões do Paraná”, 
destaca o governador Ratinho Jr.

Outra possível fonte de recursos 
é a operação de crédito de US$ 
118,3 milhões (cerca de R$ 490 
milhões) do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) para o 
início do programa Paraná Urbano 
III. Aprovado no Senado,  o 
empréstimo vai viabilizar ações 

de desenvolvimento urbano e 
melhorias de infraestrutura dos 
municípios paranaenses nos 
próximos cinco anos.

Um homem de 
47 anos se feriu 
depois que caiu 
de uma altura de 
aproximadamente 3 
metros.o acidente 
doméstico aconte-
ceu na manhã de 
ontem (08), na 
avenida Ângelo 
Moreira da 
Fonseca, proximida-
des do Mercado 
Cidade Canção, 
em Umuarama, 

quando a vítima fazia a manutenção num painel solar. Apresentando dificuldades em respirar 
e sentindo dores no dorso e na região lombar, o homem foi socorrido pelo Corpo de Bom-
beiros e encaminhado ao hospital Uopeccan.

REFORMAS administrativa e previdenciária, redução de cargos e custeio da máquina fomenta investimentos 
públicos. A estimativa é aplicar R$ 8,7 bilhões

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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ETCG
INSEGURANÇA
ATIPICAR

RICOTIMO
BELEMIIT

GNIPONICA
PAUTAGOOD

DRRAIE
MASCOTEOUI

CRRCRP
HABITUADA

LAVRARIN
VOGRARE
ECESARM

ASSEMBLEIA

Sentimento
comum em
grandes
cidades

Nascido
no país

de capital
Ancara

Incomum
(a 

situação)

(?)
Farrow, 

atriz norte-
americana

Brinquedo
com cam-
peonato
mundial

Cidade 
nortista do
Mercado 

Ver-o-Peso

Agenda
do progra-
ma de TV

(Jorn.)

Condimen-
to usado 

no doce de
abóbora

Etapa na
qual o cur-

rículo é 
avaliado

Preparar
(os fios
da tela)

para tecer

Sim, em
francês

Prefixo do
nome de
estradas
federais 

Local
onde se

recolhe o
gado

Rocco
Pitanga,

ator
carioca 

Raro, 
em inglês

Medida
usada por
agrimen-

sores
Ponto (?),

zona
erógena
feminina

Simón
Bolívar,

militar ve-
nezuelano 

(?) Tralli,
jornalista
brasileiro

O chefe
de James

Bond
(Cin.)

A prepa-
ração da

terra
Reunião de
pessoas
para dis-
cutir dado

tema

Que se a-
costumou

(fem.)

Represen-
tante de

um evento
ou marca

Bom, 
em inglês

Estatal
italiana

Exprime
aprovação

Rio
italiano

Momento ansiado
por quem adquire

um imóvel Ponto fo-
cal em um terremoto

Letra-símbolo 
do real (Fin.)
Pagar (?): dar
vexame (gíria)

Ice Cube,
rapper  
50, em

romanos

Vegetação
do semiári-

do (BR)

Segunda
canção
mais

executada no mundo

Originária
do Japão

Gauss
(símbolo)

3/oui. 4/good — rare. 5/pauta. 7/mascote.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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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.

horóscopo

Á
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Le

ão

L
ib

ra
S
ag

it
ár

io

Você corre o risco de se concentrar 
muito em seus próprios interesses, você 
realmente vai ter que relaxar. Você está 
sobrecarregado, mas a perspectiva de 
desaceleração vai parecer ainda pior do 
que continuar nesse ritmo, tente equili-
brar suas atividades.

Enquanto tudo está acontecendo ao 
seu redor, você sentirá necessidade 
de relaxamento, use isso ao seu favor 
e deixe tudo para trás. Hoje há uma 
sensação interna de calma, que é favo-
rável para recarregar as suas baterias 
psicologicamente.

G
êm

eo
s Você está finalizando um ciclo, é hora 

de acabar com todo o trabalho de admi-
nistração que resta fazer. Evite corren-
tes de ar e alterações de temperatura. 
Você precisa dormir um pouco para 
recarregar suas baterias.

C
ân

ce
r

Você vai encontrar uma coisa em 
comum com alguém próximo a você. O 
seu julgamento foi rápido demais. Você 
é muito duro consigo mesmo. Certos 
sinais são evidência de cansaço, que 
você não deve negar mais.

Sua necessidade de liberdade o torna 
mais atraente aos olhos dos outros. 
Você está definitivamente saindo de sua 
concha. Você conhece melhor as suas 
necessidades e será capaz de transfor-
mar isso em uma vantagem. Você vai 
encontrar um equilíbrio entre descanso 
e atividade.

Você se sente à vontade consigo 
mesmo e uma onda de otimismo per-
mitirá que você veja tudo de maneira 
mais positiva! Se tentar moderar sua 
impaciência, você será um vencedor. 
Seu otimismo crescente fortalece seus 
níveis de energia.

Seu senso de humor vai fazer você 
colocar seus relacionamentos em 
ordem, mas tome cuidado para não 
dar a impressão de ser mais frio do que 
você realmente é. Você precisa de movi-
mento, mas não se mova muito rápido!

E
sc

o
rp

iã
o Você não terá nenhum problema em 

se concentrar em seus pensamentos. 
Aproveite esta oportunidade para falar 
com as pessoas próximas a você. Você 
não vai sofrer crises de cansaço, desde 
que não acelere rápido demais.

Você não será capaz de resistir a 
expressar exatamente o que você pensa 
em voz alta e clara, mesmo que isso crie 
faíscas em torno de você. Você está em 
boa forma, mas seus olhos são maiores 
do que o seu estômago, então cuidado 
com excessos.

C
ap

ri
có

rn
io Você está mais impulsivo do que o habi-

tual. Evite esportes radicais e discussões 
tempestuosas. Você está mais à von-
tade consigo mesmo e vai ser melhor 
em ouvir as suas necessidades. Você 
precisa beber mais líquidos e ter uma 
dieta mais leve.

A
q
u
ár

io

Sua lucidez permitirá que você se torne 
útil. Não hesite em oferecer sua opinião, 
sua visão realista não vai decepcionar 
você. Vai ser fácil mergulhar no traba-
lho de natureza intelectual, mas não se 
esqueça de passar para outra coisa para 
poder limpar sua cabeça.

Você fará planos que serão claros e 
fáceis de discutir, mas alguns ajustes 
terão de ser feitos para concretizá-los. 
Você estará mais ciente de seu meta-
bolismo e mais inclinado a cuidar de si 
mesmo. Siga estes sentimentos!

N  o  velas
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD

l REDE GLOBO
Bom Sucesso

Patrícia confessa que Diogo a 
contratou para forjar um romance 
com Marcos. Diogo avisa para 
Alice que seu livro não será publi-
cado. Diogo manda Nana demitir 
Mário. Paloma agride Diogo, ao 
saber que ele destratou a filha. 

Malhação 
Cida exige que Leila se afaste 

de Filipe e ameaça delatar a irmã 
para Lígia. Guga confronta Max. 
Jaqueline e Fafi convidam Anjinha 
para sua chapa. Rita e Raíssa pro-
metem ajudar na divulgação da cam-
panha de Jaqueline. 

Éramos seis 
Isabel tenta conversar com 

Clotilde. Lúcio se machuca 
durante a fuga e Tião o ajuda. 
Alfredo provoca Carlos durante 
seu discurso no jantar. Zeca pro-
cura Neves na pensão. Candoca 
lembra de Justina.

Amor de mãe
Raul conhece Marconi. 

Daisy dá a Sandro uma mala 
de Kátia. Wesley filma Belizário 
recebendo dinheiro de Álvaro. 
Davi inicia seu projeto de coleta 
seletiva na escola de Camila, e 
Eunice os observa. 

l SBT

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
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 • RECORD

As aventuras de Poliana 
Jeff fica furioso por Gleyce 

ter ajudado Mosquito. Arlete e 
sua família se mudam para a 
mansão. Raquel e seus amigos 
encurralam a falsa Dark Lady.  

Cúmplices de um resgate 
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 preocupar, pois 
será o tutor sozinho de Isabela, que 
era a vontade de Orlando.

Amor sem igual 
Donatella fica irritada com a 

atitude de Tobias diante de Ramiro 
e o humilha. Furacão recebe o 
apoio de Duplex. Poderosa ajuda 
Maria Antônia nos afazeres. Miguel 
termina os últimos reparos em sua 
casa. Caio tem um bom desempe-
nho na Bras Esportes. Tobias fala 
com seus funcionários. 

O rico e Lázaro 
Nebuzaradã, irritado, diz que 

Asher deve morrer, pois aten-
tou contra sua vida. O rei não 
dá ouvidos e diz que o lobo de 
Judá agora é de Aksumai. Asher 
não aguenta mais e cai no chão, 
muito tonto. Nebuzaradã se apro-
xima e conta para ele que quem 
matou seu pai foi Zac. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 

aniversário hoje -, João Eduardo Caliani  
Juci Mari Parro, Rerison Rodrigo Babora, 
Adauto Rodrigues Trute, Adriano Mazur, 
Lucia Aparecida Ratti Fenato, Elenice 
Rodrigues Ferreira, Celso Zolin e Antô-

nio Livoni . Da coluna: felicidades!

Dai, e ser-vos-á 
dado; boa me-
dida, recalcada, 

sacudida e 
transbordan-
do vos darão; 
porque com a 
mesma medida 
com que me-

dirdes também 
vos medirão de 

novo.
(Lucas 6:38)  

Novos Voos!
As matrículas estão abertas para o 

ano letivo de 2020, no novo Colégio 
Atmos.  Com o propósito de ofertar 

ensino de qualidade desde os primei-
ros anos de vida o colégio tem como 
premissa oferecer um novo projeto 
pedagógico, focado na metodolo-

gia afetiva, visando desenvolver na 
criança habilidades, competências, 
atitudes e valores que serão leva-

dos por toda a vida.A concepção do 
plano pedagógico e a implantação 

da nova instituição foram elaborados 
por gestores com vasta experiência 

no ramo educacional. O nome ‘Atmos’ 
deriva-se da palavra atmosfera, uma 

analogia ao ato de impulsionar a 
alcançar altos voos.

PORTRAIT 
MARTA COSTA ganha zoom na coluna de hoje no evento Destaques do Ano, em Dezembro.

PORTAL CIDADE
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VIVA 2020!
O Country Club se encheu de alegria, alto astral e muitos brindes de champa-
nhe para saudar o Ano Novo. Música em todos estilos selou a noite da virada. 

O UCC sempre dá o tom do Reveillon, em Umuarama. 

Joaquim Pereira e os filhos Danilo e FernandaKellyni  e Miguel Fruentes Romero

Melissa e Carlos Lisboa com os filhos saúdam 2020Mariangela Ribeiro com o baby e a mammy Sônia Ribeiro

FOTOS: ARQUIVO UCC

Caríssimo!
O mais rico entre todos os pré-candidatos, demo-
cratas e republicanos, que estão corrida pela Casa 

Branca, Michael Bloomberg pagou nada menos 
do que US$ 10 milhões (R$ 40,7 milhões) por um 

anúncio de 60 segundos que vai ao ar no interva-
lo do próximo “Super Bowl”, em 2 de fevereiro. 

O “break” do maior evento esportivo dos Estados 
Unidos é o mais caro da televisão americana, e a 
cifra desembolsada pelo ex-prefeito de Nova York 
não inclui os custos de produção do comercial. 
Já o conteúdo  trará um ataque dos mais pesa-

dos a Donald Trump.
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
A P Santana do Silva – Serviços 
Terceirizados, inscrita sob nº 
CNPJ 30.535.541/0001 - 85, 
estabelecido na Avenida das Indús-
trias, 20507 ,zona VII, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná CEP 
87503-610, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 31.339. 
Com esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
Renascer Cabeleireiro, inscrita 
sob nº CPF 028.039.080 - 51, 
estabelecido na Avenida Rio Grande 
do Norte, 4808, zona V, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná CEP 
87504 - 000, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
Alvará de Licença Municipal nº 
31.339. Com esta publicação o 
mesmo torna-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
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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

PÓS-GRADUAÇÃO

Com tradição de 47 anos em ensino superior, 
a Unipar prima pela alta qualidade em tudo 
que faz. Desde que começou a ofertar cursos 
na área da saúde, em 1989, foi crescendo, 
crescendo e, em pouco tempo, tornou-se 
referência. Os investimentos aumentam 
também na pós-graduação. São vários de 
especialização com estrutura curricular 
inigualável. Veja as opções em Umuarama:

• Análises Clínicas e Toxicológicas
• Atenção Multiprofissional ao Autismo e 
Transtornos Associados com ênfase na Análise do 
Comportamento
• Avaliação Psicológica
• Constelações Familiares
• Dermoestética
• Endodontia
• Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar com 
ênfase em Prescrição Farmacêutica 
• Farmácia Clínica e Farmacoterapia Aplicada
• Fisiologia do Exercício e Reabilitação 
Cardiovascular
• Geriatria e Gerontologia Interdisciplinar
• Harmonização Orofacial
• Infecção Hospitalar e Resistência 
Antimicrobiana
• Microbiologia e Controle de Qualidade 
Microbiológico
• Nutrição e Fitoterapia Aplicada à Clínica
• Ortodontia
• Plantas Medicinais e Fitoterápicas
• Psicologia Histórico Cultural
• Relações Familiares e Intervenção Psicossocial
• Vigilância Sanitária e Saúde Única

‘Amplie possibilidades’ 
na área da saúde

Conheça objetivo, disciplinas, corpo 
docente e outras informações dos cursos 
em pos.unipar.br e INSCREVA-SE JÁ!

Solidariedade
Ex-jogadores das Seleções Brasi-
leira e Italiana de 1994 alteraram 
a rotina na capital cearense ontem 
(8) pela manhã. Taffarel, Ricardo 
Rocha, Zola e Costacurta, entre 
outros, estiveram no Instituto Peter 
Pan, que trata de crianças com 
câncer. O jogo entre Brasil e Itália 
terá quase toda a seleção tetra-
campeã em 1994: Taffarel, Gilmar, 
Cafu, Jorginho, Márcio Santos, 
Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, 
Branco, Mauro Silva, Mazinho, 
Zinho, Bebeto, Romário, Paulo Sér-
gio e Viola serão comandados por 
Parreira. Mauro Galvão, Palhinha e 
Careca também jogam.
O jogo marca o retorno da Seleção 
Brasileira de Masters, e faz alusão 
à final da Copa do Mundo de 1994, 
nos EUA. A partida será hoje (9), 
às 21h30, no estádio Presidente 
Vargas em Fortaleza.

A sondagem 
do Barcelona 
por Matheus Fer-
nandes começa 
a ganhar corpo. 
Em novas con-
versas, o clube 
c a t a l ã o  s e 
most rou  d is -
posto a pagar 
se is  mi lhões 
de euros (R$ 
27  m i l h ões ) 
pelo volante do 
Pa lme i ras .  A 
proposta (ainda a primeira apre-
sentada à diretoria), também 
estabelece bônus financeiro de 
acordo com metas a serem cum-
pridas pelo jogador de 21 anos 
no time principal. Os direitos 
econômicos de Matheus Fernan-
des, porém, estão divididos com 
o Botafogo – 75% foram compra -
dos pelo Palmeiras, no início do 
ano passado, por 3,5 milhões 
de euros (cerca de R$ 15,5 
milhões, na cotação da época). 
O negócio, por tanto, depende do 
aval do clube carioca.

Sondado pelo Barça
DIVULGAÇÃO
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Real marca 3 no Valencia 
na primeira da Supercopa

Semifinais e final
08/01 (quarta) - Real Madrid 3 x 1 
Valencia
09/01 (quinta) - Barcelona x Atlé-
tico de Madrid - 16h
Final
12/01 (domingo) - Real Madrid x o 
vencedor entre Barcelona/Atlético 
de Madrid – 15h

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, não tentou encobrir as razões 
que levaram a Ral Federação Espanhola de Futebol a levar a Supercopa 
para a Arábia Saudita, reconhecendo ontem (8) que os clubes estão lá 
por dinheiro. Valverde fez seus comentários um dia antes de o Barcelona 
enfrentar o Atlético de Madri pelas semifinais da reformulada competição, 
que está sendo disputada pela primeira vez na Arábia Saudita graças a um 
lucrativo acordo de três anos firmado pela federação espanhola, apesar das 
críticas de ativistas de direitos humanos.
“Eu sei que muito se fala sobre o que acontece aqui, mas você precisa entender 
que hoje o futebol é uma indústria”, afirmou Valverde. “Sempre existe a necessi-
dade de se encontrar novas fontes de receita. É por isso que estamos aqui”.

DIVULGAÇÃO

O futebol espanhol começou ontem 
(quarta-feira, 8) a disputa de um tor-
neio tradicional, mas que está cheio 
de novidades em 2020. A Supercopa, 
que antes envolvia apenas duas equi-
pes, agora terá a participação de 
quarto: Barcelona, Valencia, Atlético 
de Madrid e Real Madrid. E será rea-
lizada bem longe da Espanha, mais 
precisamente em Jidá, na Arábia Sau-
dita. A primeira partida começou com 
uma vitória do Real Madrid sobre o 
Valencia por 3 a 1.

A Federação Espanhola, que já 
tinha realizado a Supercopa 2018 
em Marrocos, segue passos de 
França e Itália, que realizam torneios 
do tipo longe de casa há anos – em 
dezembro, a Lazio bateu a Juventus 
na supercopa da Itália em Riade. O 
formato com o dobro de equipes tem 
o objetivo de atrair mais interesse 
para a competição.

CRITÉRIOS
Campeão do Campeonato Espa-

nhol (Barcelona); Campeão da Copa 

do Rei (Valencia); Vice-campeão 
do Espanhol (Atlético de Madrid); 
Vice-campeão da Copa do Rei (Real 

Madrid, eliminado nas semifinais, 
herdou a vaga do Barcelona, já 
garantido pelo título da liga).

LUKA Modric marcou o terceiro gol do Barça aos 20 do segundo tempo

DIVULGAÇÃO
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