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Salário mínimo sobe 
de R$ 1.039 para R$ 
1.045 a partir de 1º de 
fevereiro
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Força-tarefa contra a dengue 
apresenta resultados positivos

Organizado pelo Comitê Intersetorial de Controle da Dengue, sob orientação direta da 
Secretaria de Estado da Saúde, o mutirão conseguiu diminuir a incidência de casos em 
cidades que estão em situação de epidemia. Elas receberam intervenções específicas 

contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti no fim do ano passado e, desde então, o 
número de casos confirmados vem caindo. l Pág. 4

Amigos e parentes de 
mulher assassinada 
saem às ruas clamando 
por justiça

Pavimentação da 
Estrada Dias já 
tem ordem de serviço; 
prazo é de seis meses

Enlameado
 Um Hyundai Creta foi içado de uma represa do Rio Ivaí, nas proximidades de Douradina. O carro pode 
ter sido usado por uma quadrilha que praticou um roubo a uma agência bancária naquele município. O 

veículo, todo enlameado, será submetido a uma perícia no Instituto de Criminalística de Umuarama. 
l Pág. 6
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Novos valores do INSS
Os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 
foram reajustados em 4,48%, e já estão valendo desde o dia 1º de 
janeiro deste ano. Com o novo percentual de reajuste, o salário de 
benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 
1.039,00, nem superiores a R$ 6.101,06. A Portaria nº 914, de 13 de 
janeiro de 2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 
que determina o novo percentual de reajuste. O novo percentual 
serve aos benefícios de prestação continuada pagos pelo INSS 
correspondentes a aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-
reclusão e pensão por morte; de aposentadorias dos aeronautas, 
concedidas com base na Lei 3.501, de 21 de dezembro de 1958; e 
de pensão especial paga às vítimas da síndrome da talidomida.

Novo mínimo
O reajuste do salário mínimo regional do Estado de 5,86% 
este ano – 1,75 ponto percentual acima do reajuste nacional, 
eleva o piso para R$ 1.383,80 na categoria 1 (o maior do país), 
podendo chegar a R$ 1.599,40 de acordo com a categoria. 
O percentual maior que o índice nacional foi aprovado 
na segunda-feira (13), em votação no Conselho Estadual do 
Trabalho. As classes trabalhadoras que recebem o piso estadual 
se enquadram nas especificações de quatro grupos e não se 
aplica aos empregados que têm o piso salarial definido em 
lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, e aos 
servidores públicos. 

Mínimo nacional
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, 
anunciaram ontem (14), que o salário mínimo de 2020 será 
elevado de R$ 1.039 para R$ 1.045. Uma medida provisória (MP) 
editada pelo presidente para oficializar o aumento.  “Nós tivemos 
uma inflação atípica em dezembro, a gente não esperava que 
fosse tão alta assim, mas foi em virtude, basicamente, da carne, 
e tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse 
mantido, então ele passa, via medida provisória, de R$ 1.039 para 
R$ 1.045, a partir de 1º de fevereiro”, afirmou Bolsonaro. No final 
de 2019 foi editada uma MP com um reajuste de 4,1% no mínimo, 
que passou de R$ 998 para R$ 1.039.

Auxilio reclusão
O auxílio-reclusão, por 
exemplo, desde o início 
deste ano, “será devido 
aos dependentes do 
segurado cujo salário de 
contribuição seja igual ou 
inferior a R$ 1.425,56, 
independentemente da 
quantidade de contratos e de 
atividades exercidas”. Com 
relação ao valor da cota do 
salário-família por filho até 
14 anos de idade, ou inválido 
de qualquer idade, é de R$ 
48,62 para o segurado com 
remuneração mensal não 
superior a R$ 1.425,56.

Punição
O presidente do Irã, Hassan 
Rouhani, ontem (14) 
que o país vai ‘punir’ os 
responsáveis pela queda do 
avião civil ucraniano, atingido 
por um míssil nos arredores 
de Teerã no último dia 8. 
“Para o nosso povo é muito 
importante que qualquer 
responsável por um ato de 
negligência seja levado à 
Justiça”, disse Rohani em 
discurso transmitido pela 
televisão em Teerã. “Todos 
os que têm de ser punidos 
vão ser”, acrescentou o 
presidente iraniano.

Megasena
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Ministro se revolta com MP 
por denúncia contra assessor

Paulo Guedes está revoltado com 
a denúncia do ex-ministro do Planeja-
mento, Esteves Colnago, um dia após 
o economista ser nomeado chefe da 
Assessoria Especial de Relações Ins-
titucionais do Ministério da Economia. 
Guedes, que também é investigado por 
manipulação financeira de fundos de 
pensão, tem certeza de que alguém de 
dentro do governo contou aos procura-
dores sobre a promoção de Colnago e 
que o MP escolheu a data a dedo para 
tentar impedir a posse.

Denunciado pela Procuradoria 
da República no Distrito Federal na 
última quinta-feira (9) por par tici-
pação no rombo de R$ 5,5 bilhões 

Estação na Antártica será inaugurada hoje
 O vice-presidente da República, 

Hamilton Mourão, reinaugura hoje (15) 
a Estação Comandante Ferraz, base de 
pesquisa do Brasil na Antártica. O mau 
tempo impediu a chegada de Mourão e 
das autoridades que participariam da ceri-
mônia, prevista para ontem (14), às 17h.

O novo prédio, que fica na ilha Rei 
George, na Baía do Almirantado, e foi 
erguido ao lado da atual base, tem 
estrutura provisória. A Estação Coman-
dante Ferraz foi criada em 1984, mas 
em 2012 sofreu um incêndio de grandes 
proporções. Na ocasião, dois militares 
morreram e 70% das suas instalações 
foram perdidas. O governo federal inves-
tiu cerca de US$ 100 milhões na obra, 
e a unidade recebeu os equipamentos 
mais avançados do mundo. No local, 
pesquisadores vão realizar estudos nas 
áreas de biologia, oceanografia, glaciolo-
gia, meteorologia e antropologia.

“A estação vai dar melhores condi-
ções de trabalho aos nossos pesqui-
sadores, vai manter nossa presença 
no trabalho que está sendo feito pela 
comunidade científica internacional, 
de buscar respostas e avanços no 
conhecimento, na tecnologia, outras 
áreas que são pesquisadas lá. Ao 
mesmo tempo, permite que a Marinha 

nos principais fundos de pensão do 
país, Colnago foi promovido por Gue-
des um dia antes da formalização da 
ação do Ministério Público.

Ele foi denunciado por “gestão 
temerária” pela Operação Green-
field, da Polícia Federal. Os fundos 
que tiveram verba desviada foram 
o Petros, da Petrobras, Funcef, da 
Caixa Econômica, Previ, do Banco do 
Brasil, e Valia, da Vale.

CHORO SEM ARREPENDIMENTO
Colnago, que chegou a chorar 

durante entrevista, disse que conver-
sou com o ministro após a denúncia 
do MPF e que Guedes teria o orien-
tado a ficar “tranquilo”.

Perguntado se foi um erro votar 
pelo investimento, Colnago foi taxativo: 
“Não. Naquele momento, com as infor-
mações que tinha, sinceramente não sei 
se teria outra posição a dar. Hoje é muito 
fácil olhar para trás e falar: ‘Puxa, não 
deveria ter feito’. Mas naquele momento 
as informações que eu tinha não me 
levavam a tomar outra decisão”.

“Deu er rado. Podia ter dado 
muito cer to. Mas deu errado. É difí-
cil. Não, não me arrependo. Você 
ia imaginar que a Petrobras estava 
cheia de coisa lá dentro? Nunca. 
Que o petróleo ia despencar? Os 
grandes bancos estavam entrando, 
não só os públicos”, encerrou.

faça um adestramento em termos de 
logística, em termos de deslocamento 
em águas, que não são tão tranquilas 
assim. Nós, do governo Bolsonaro, 
vemos com extrema satisfação este 
momento de reinaugurarmos a Esta-
ção Comandante Ferraz e darmos uma 
nova roupagem ao trabalho de pes-
quisa que está sendo realizado lá”, 
afirmou o vice-presidente.

PROJETO BRASILEIRO
O projeto de reconstrução é todo bra-

sileiro e começou a ser executado em 
2017 pela China Electronics Import and 
Export Corporation, que venceu a licita-
ção do governo. A companhia de enge-
nharia precisou dividir a obra em três 

etapas, porque entre os meses de abril 
e outubro é impossível realizar qualquer 
atividade externa na Antártica devido ao 
frio intenso, às tempestades de neve 
e aos ventos fortes. Por isso os chine-
ses construíram os módulos na China 
durante o inverno e transportaram para 
a Antártica nos verões de 2017, 2018 e 
2019, a fim de fazer a instalação. 

O Brasil faz par te de um seleto 
grupo de 29 países que possuem 
estações científicas na Antár tica. 
Esta presença é muito impor tante 
porque, de acordo com o tratado 
antár tico, só quem desenvolve pes-
quisas na região poderá definir o 
futuro do continente gelado.

O projeto de reconstrução é todo brasi-
leiro e começou a ser executado em 2017

DIVULGAÇÃO
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Força-tarefa 
contra dengue

A força-tarefa contra a 
dengue no Paraná começa 
a apresentar os primeiros 
resultados positivos. Organi-
zado pelo Comitê Intersetorial 
de Controle da Dengue, sob 
orientação direta da Secre-
taria de Estado da Saúde, o 
mutirão conseguiu diminuir a 
incidência de casos em Nova 
Cantu, Quinta do Sol, ambos 
na Região Centro-Oeste, e 
Florestópolis, no Norte, todos 
em situação de epidemia.

As três cidades recebe-
ram intervenções específicas 
contra a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti no fim do 
ano passado. Desde então, o 
número de casos confirmados 
vem caindo semana a semana. 
Em Nova Cantu, passou de 4,8 
mil por 100 mil habitantes na 
semana mais crítica para 18 
por 100 mil habitantes no 
levantamento da semana pas-
sada. Em Quinta do Sol, de 4,1 
mil para 409. E em Florestópo-
lis de 160 para 9.

Os números foram apre-
sentados ontem (14) durante 
reunião do secretariado com 
o vice-governador Darci Piana. 
“Os resultados já começam a 
aparecer, mostrando que as 
ações tomadas pelo Estado 
estão sur tindo efeito”, 

Depósitos
Beto Preto reforçou, ainda, que 80% dos criatórios do mos-

quito Aedes aegypti são removíveis. Levantamento da Secretaria 
da Saúde realizado em novembro do ano passado revelou que lixos 
(41%), armazenamentos domésticos (22%), vasos/garrafas (21%) e 
pneus (7%) são os principais focos da proliferação do transmissor. 

“Por isso contamos com varreduras por parte das pessoas para 
acabar com qualquer ponto de água parada”, ressaltou o secre-
tário. Em fevereiro, o Ministério da Saúde vai disponibilizar um 
veneno diferente contra a doença. O inseticida Cielo (praletrina 
e imidacloprida) vai substituir o Malathion nos fumacê. “Nossos 

técnicos passarão por treinamentos específicos no começo do pró-
ximo mês”, disse o secretário. De agosto de 2019 até o momento, 
o boletim da secretaria estadual e o Sistema Nacional de Agravos 
de Notificações (Sinan) confirmam duas mortes por dengue no 

Estado, no município de Nova Cantu. Os dois óbitos ocorreram no 
final do ano passado, um em novembro e o outro em dezembro.

destacou o vice-governador.
Secretário de Estado 

da Saúde, Beto Preto lem-
brou que atualmente são 
22 cidades nesta condição 
no Paraná. “Continuamos 
acompanhando o combate ao 
mosquito dia a dia, município 
a município. Com a interven-
ção do Governo do Estado, 
das prefeituras e a ajuda da 
comunidade, estamos conse-
guindo diminuir a incidência 
da doença”, afirmou.

PREOCUPANTE
Apesar da melhora parcial 

no quadro, o secretário reforça o 
alerta à população para manter 
vigilância contra o transmissor 
da doença. Ele lembrou que a 
situação do Estado como um 
todo ainda é bem preocupante 
e merece atenção.

Boletim divulgado nesta ter-
ça-feira (14) pela Secretaria da 
Saúde apontou 6.068 casos 
confirmados da doença, um 
aumento de 4.056% em rela-
ção ao mesmo período do ano 
passado (146 casos). Houve 
um acréscimo também de 
13% quando comparado com 
a semana passada (5.343 
casos). “Precisamos falar 
com as pessoas, contar com 
a união de todos para derrotar 
a dengue”, disse.

Jornais
O deputado Romanelli 
(PSB), primeiro-secretário 
da Assembleia Legislativa, 
reuniu-se com os diretores da 
ADI (Associação dos Jornais 
Diários) Jucelino Costa, diretor 
da Gazeta Regional de Goioerê, 
presidente da ADI; Ricardo 
Takeguti, diretor comercial; 
e Wilson Oliveira, diretor 
do Diário de Campos, vice-
presidente da ADI. Na pauta, 
a importância dos jornais 
impressos na divulgação das 
notícias do Legislativo nas 
grandes, médias e pequenas 
cidades do interior.

Fundeb
“O Fundeb está nas disposições 
transitórias da Constituição e 
vence em 2020. O relatório que 
apresentei propõe é que ele se 
torne permanente. Atualmente, 
na cesta de aportes do Fundeb 
estão R$ 150 bilhões colocados 
por estados e municípios e R$ 
14 bilhões da União. Na minha 
opinião isso é muito pouco se 
queremos a educação básica 
como motor da transformação 
social do Brasil” - do senador 
Flávio Arns (Rede-PR) sobre o 
fundo de educação básica.

Aeroporto
Em um ano, aeroporto de Pato 
Branco recebe mais de 16 mil 
passageiros. A revitalização 
do aeroporto custou R$ 3,2 
milhões e parir de então ao 
Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo classificou o local 
de aeródromo para aeroporto, 
permitiu o início da operação 
dos voos regulares. Até agora, 
foram transportados mais de 
10 mil passageiros.

Costuras
DEM e PDT devem 
compartilhar palanques 
nas eleições municipais em 
três capitais estratégicas no 
Nordeste: Salvador (BA), 
Fortaleza (CE) e São Luís 
(MA). O presidente nacional 
e prefeito da capital baiana, 
ACM Neto, participou das 
costuras e disse acreditar que 
a campanha eleitoral será 
focada em temas ligados à 
pauta das cidades, distante da 

nacionalização dos debates.

Homenageado
O MDB-RS vai homenagear os 90 
anos do ex-senador Pedro Simon 
com um ato em Capão da Canoa, 
palco em 1984 de uma das mais 
expressivas mobilizações pela 
campanha das Diretas Já no Sul 
do País. Simon faz aniversário 
dia 31 deste mês. O ato está 
marcado para ocorrer no dia 1º 
de fevereiro.

Articuladora
A deputada Aline Sleutjes 
(PSL) busca formar um grupo 
para participar da disputa pelo 
comando da prefeitura de Castro. 
Aline nega a intenção de ser a 
candidata do grupo, mas admite 
que articula as conversas em 
busca de um “nome em comum” 
para participar do pleito. A 
deputada admite que conversa 
sobre as eleições em outras 
cidades do Campos Gerais.

Reeleição
O projeto de reeleição do 
prefeito Leonaldo Paranhos 
(PSC), em Cascavel, já conta 
com apoio de pelo menos 
dez partidos. Além do PSC, 
Paranhos deve ter apoio 
de PSD, MDB, PTB, PSL, PL, 
Podemos, PRB, Cidadania e 
do PV. O ex-deputado Adelino 
Ribeiro (Republicamos) também 
adianta apoio a Paranhos.

Mínimo regional
O reajuste do salário mínimo 
regional do Paraná será de 
5,86% este ano. O reajuste eleva 
o piso entre R$ 1.383,80 e R$ 
1.599,40. Ele não se aplica aos 
empregados que têm o piso 
salarial definido em lei federal, 
convenção ou acordo coletivo 
de trabalho, e aos servidores 
públicos. O mínimo regional já 
entra na folha de janeiro.

Asfalto em Almirante
As principais ruas de Almirante 
Tamandaré estão sendo 
pavimentadas. Cinquenta e 
quatro delas receberam o 
chamado Asfalto Comunitário: a 
prefeitura entra com a drenagem 
e base para a pavimentação e os 
moradores com a massa asfáltica 
e o meio fio.
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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!

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:

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

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

METROPOLITANO II
Lote 31/32-A, Quadra 10

Com 162,50m² (6,67x24,50)

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).
Lote 04, Qda 05
Lote 12, Qda 05
Lote 17, Qda 05
Lote 21, Qda 05

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

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

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.

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

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

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.

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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Carro usado em assalto a banco 
é encontrado embaixo d’água

A polícia localizou um veículo 
que pode ter sido utilizado por uma 
quadrilha para praticar o assalto a 
uma agência bancária de Doura-
dina. O veículo estava submerso 
numa represa do rio Ivaí.

O Hyundai Creta, cor azul, foi reti-
rado da água com a ajuda de uma 
corrente, depois que fio visto por 
populares que comunicaram a polícia. 
Bombeiros também foram ao local 
para prestar apoio à retirada do veí-
culo. Um trator também foi utilizado 
para içar o carro de dentro do rio.

O veículo foi encontrado nas proxi-
midades de uma rampa feita para pes-
cadores, na região da Estrada Santa 
Isabel. Somente no início da noite foi 
possível retirar o Creta da água, pois 
ele estava cheio de lama. Ontem (14) 
o Creta foi guinchado pela PM e enca-
minhado para a Delegacia de Polícia 
Civil de Umuarama.

Conforme os policiais militares, 

existe a suspeita de que o veículo 
tenha sido usado no assalto a banco 
praticado em Douradina na madrugada 
da última quarta-feira (8). A suspeita 
é baseada em imagens que apontam 
que um carro semelhante foi utilizado 
na ação. Além disso, o Creta estava 
com adulteração de sinal identificador, 

ou seja, estava com placas de um veí-
culo de mesmo modelo, roubado em 
Curitiba. Outros dois carros usados 
no assalto já foram localizados pela 
PM e explosivos foram retirados da 
agência. O Creta será submetido a 
uma perícia no Instituto de Crimina-
lística de Umuarama.

VEÍCULO pode ter sido usado por bandidos que roubaram a agência do Bradesco em Douradina

DIVULGAÇÃO

Protesto por justiça
Familiares e amigos de Lucélia 

Chagas (mulher assassinada a tiros 
na madrugada do dia 1º de janeiro de 
2020), realizaram um protesto no último 
domingo em Goioerê (município situado 
a 57 quilômetros de Umuarama).

Os manifestantes clamaram por 
justiça no caso da morte de Lucélia. O 
autor do crime, apesar de identificado 
é considerado foragido.

O protesto começou por volta das 
10h do domingo (12), em frente à 
Igreja do Jardim Curitiba. Os manifes-
tantes levavam car tazes com pala-
vras de ordem e pediam por Justiça 
e pela prisão do homem acusado de 
ter praticado o assassinato. Rodrigo 
Chaves, é ex genro da vítima, é o 
principal suspeito.

Familiares da vítima relataram 
que temem que Rodrigo esteja por 
perto e tente dar continuidade à sua 
ação, matando também a sua ex-mu-
lher (filha da vítima), pois ela é que 
seria o alvo no dia da morte da mãe. 
“Estamos com medo que ele esteja 

em Goioerê e possa fazer mais coisas 
erradas”, relatou uma parente de Lucé-
lia, pedindo para não ser identificada.

O protesto começou logo após o 

encerramento da celebração da missa 
e dezenas de pessoas participaram 
e caminharam pelo centro da cidade, 
pedindo a prisão do autor do homicídio.

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,51 1,15 4,31 4,31
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
15/12 a 15/1 0,5000 0,2588 0,0000
16/12 a 16/1 0,5000 0,2588 0,0000
17/12 a 17/1 0,5000 0,2588 0,0000
18/12 a 18/1 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,09% 30,00 
Vale ON +0,61% 55,64 
Bradesco PN -0,11% 34,76 
Viavarejo ON +5,12% 13,35 
Ambev ON -0,57% 19,10 
Ecorodovias ON +4,26% 17,36

IBOVESPA: +0,26% 117.632 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 110,05
Libra est. 0,7686
Euro 0,8990
Peso arg. 60,07

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,3% 4,1300 4,1310 +2,9%
PTAX  (BC) +0,3% 4,1437 4,1443 +2,8%
PARALELO 0,0% 4,0300 4,3700 +2,6%
TURISMO 0,0% 4,0300 4,3500 +2,6%
EURO +0,2% 4,6078 4,6101 +2,1%

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 14/01

Iene R$ 0,0377
Libra est. R$ 5,39
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1570,11 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/01

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 14/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,00 0,0% 0,0%
SOJA Paranaguá 90,00 0,6% 0,0%
MILHO Cascavel 45,00 3,4% 5,9%

SOJA 928,50 -0,75 2,3%
FARELO 297,20 -1,80 0,1%
MILHO 389,00 -0,50 2,1%
TRIGO 568,50 6,25 6,8%

SOJA 79,63 0,6% 1,6%
MILHO 40,45 1,0% 9,3%
TRIGO 48,43 0,0% 1,0%
BOI GORDO 185,60 -0,3% -2,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 14/01 PR DIA 30d.

Em 14/01 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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Estrada da
Farinheira

Foi assinada na noite de 
segunda-feira, 13, a ordem 
de serviço para pavimen-
tação da estrada, entre a 
antiga farinheira e a Ave-
nida Presidente Castelo 
Branco. O prazo para 
execução da obra é de 
seis meses e o inves-
timento será de R$ 1 
milhão 496 mil 418,37.

Depois de mais de 
30 anos de espera, 
a obra foi  possível 
graças a um convê-
nio entre o municí -
pio e a comunidade, 
com apoio federal. Do 
total de quase R$ 1,5 
milhão, R$ 500 mil 
são provenientes de 
emenda do deputado 
federal Toninho Wands-
cheer, R$ 489.209,19 
é a par ticipação dos 
produtores e os R$ 
498 mi l  r es tan tes 
são a contrapar tida 
da Prefeitura.

Num balanço das 
obras viárias, envol-
vendo duplicações nas 
entradas da cidade, 
recapeamento, reper-
filamento e micropa-
vimentação vão com-
pletar 225 km de vias 
urbanas e ainda 118 
km de estradas reade-
quadas e cascalhadas.

Esse investimento 
em obras estruturan-
tes atrai investimentos 
e indústrias, como a 
Plusval (formada pela 

Agroavícola Pluma e 
Cooperativa C. Vale), 
que a par tir de abri 
começa a injetar mais 
de R$ 5 milhões ape-
nas em salários de 
empregados, fora os 
empregos indiretos, na 
economia local.

O  sec re tá r i o  de 
Ser viços Rodoviários, 
Mauro Liutti, lembrou 
que em fevereiro deve 
ser iniciara a reade-
quação e o casca -
lhamento de toda a 
Estrada Desengano, 
que liga os distritos de 
Santa Eliza e Rober to 
Silveira. “Logo vamos 
chegar a 150 km de 
estradas readequadas 
e cascalhadas, facili-
tando o escoamento 
da produção agrope-
cuária e melhorando a 
qualidade de vida dos 
produtores”, disse.

A Estrada Dias terá 
14.415 m² de pavimen-
tação em massa asfál-
tica quente – cerca de 
2.400 metros de exten-
são –, além de um pro-
jeto completo de drena-
gem pluvial com galerias, 
bocas de lobo, poços de 
visita, descida de água 
em degraus e também 
o plantio de grama nas 
laterais e todo o trajeto. 
O prazo de execução 
termina em 14 de julho 
deste ano, com início 
nesta semana.

Esquerda fragmentada 
A fragmentação dos partidos 
de esquerda terá reflexos nas 
eleições municipais deste 
ano. Apesar do discurso 
de caciques das legendas 
que pregam a união para 
“derrotar o bolsonarismo” 
nas urnas e chegar mais 
forte à disputa presidencial 
em 2022, a oposição ainda 
não superou as cisões de 
2018 - principalmente PT e 
PDT - e enfrenta divergências 
regionais. No Nordeste, 
por exemplo, o PT, que 
tem quatro governadores 
na região, pretende lançar 
candidaturas próprias na 
maioria das capitais. 

Sul & Sudeste 
Há divergências também em 
outras regiões - como Sul e 
Sudeste -, onde PSB, PCdoB, 
PDT e Psol não abrem mão 
de lançar candidaturas. 

Popularidade
Apesar do cenário 
incerto sobre alianças, 
parlamentares esquerdistas 
dizem apostar na baixa 
popularidade do Governo 
Bolsonaro para vencer 
as disputas. Nas últimas 
eleições municipais, em 
2016, legendas de esquerda 
fizeram apenas 8 dos 26 
prefeitos de capitais. 

Agravo 
O Ministério Público 
Federal entrou com 
agravo regimental no STF 
questionando decisão do 
ministro Gilmar Mendes 
que concedeu habeas 
corpus a Luiz Arthur 
Correia, envolvido em 
esquema de lavagem de 
dinheiro juntamente com o 
empresário Eike Batista. 

Caos
Já era previsível que o 
atendimento nas agências do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) chegaria à atual 
situação de caos, com mais 
de 2 milhões de brasileiros 

à espera de aposentadorias, 
pensões e auxílios. 

Déficit
Nos últimos anos, a redução 
da força de trabalho do 
Instituto foi de mais de 3.574 
profissionais. A autarquia 
precisa de mais de 16 mil 
novos servidores para suprir 
a falta de pessoal.
 
Backer 
Mais de mil pessoas - 300 
funcionários e respectivos 
parentes - dependem da 
empresa Backer, fabricante da 
cerveja Belorizontina. Correm 
o risco de engrossar a fila de 
desemprego por conta da 
irresponsabilidade da fábrica 
sobre o controle de qualidade.  

Justiça 
A Justiça rejeitou a denúncia 
oferecida pelo Ministério 
Público contra o presidente 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Felipe Santa 
Cruz, por ter dito que o 
ministro Sérgio Moro “banca 
o chefe da quadrilha”. 

Justiça 2 
“Tratava-se de tentativa 
inédita de interferência na 
independência da OAB, 
que foi muito corretamente 
rechaçada pelo juiz. A justiça 
foi feita”, diz Santa Cruz. 

Fronteiras 
A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado 
pode aprovar este ano proposta 
para aumentar os investimentos 
em segurança das fronteiras do 
País. O projeto (PL 2.519/19) 
determina que parte dos 
recursos arrecadados com 
loterias seja destinada 
especificamente ao Programa 
de Proteção Integrada de 
Fronteiras.

Interino, subeditor Walmor Parente
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Paciente de Umuarama denuncia 
precariedade em Casa de Apoio
Elyana Liz Chinato, paciente de 

Umuarama denunciou ao Ministério 
Público o atendimento prestado pela 
Casa de Apoio Nossa Senhora Apa-
recida em Curitiba. Recentemente a 
prefeitura fechou licitação com a ins-
tituição que passa a receber pacien-
tes que vão à capital do Estado para 
realizarem tratamentos médicos que 
não são oferecidos em Umuarama. 
Naquele local as pessoas recebem 
abrigo e alimentação.

A mulher, que lançou em redes 
sociais vídeos e fotos denunciando 
a precariedade no atendimento, cita 
que durante à noite não consegue 
tomar água, pois o acesso a cozinha 
dos pacientes é somente pelos fundos 
da casa de apoio e fica impedido por 
veículos estacionados na garagem. A 
porta da cozinha permanece trancada.

Elyana estava hospedada desde o 
dia 3 de janeiro naquela casa, antes 
ela ficava na Casa de Apoio Ideal, que 
perdeu a licitação.

Ainda de acordo com Elyana, a 
direção da Casa de Apoio espalhou 
car tazes nos cômodos impedindo 
que os usuários filmem ou fotogra-
fem as instalações.

O caso foi repassado à Polícia Mili-
tar em Curitiba, depois que a paciente 
disse ter sofrido represálias por denun-
ciar a falta de acesso à água.

A mulher que diariamente toma 35 
comprimidos que baixam sua imuni-
dade recebeu recomendações médicas 

Prefeitura vistoriou o local
Antes de assinar o contrato, o município constituiu comissão de vistoria e analisou 

as condições gerais de recepção, atendimento, alojamento e transporte, entre outros 
itens. A comissão também emitiu relatório atestando que a empresa cumpriu com as 
exigências e requisitos do edital de licitação. Depois que o local foi vistoriado, a licita-

ção foi homologada e o contrato passou a vigorar no dia 2 de janeiro deste ano.
A casa serve de apoio para pacientes que não têm condições de se hospedar por 

conta própria durante o período de tratamento médico na capital do Estado. Como 
não foi possível prorrogar o contrato anterior foi necessária a licitação – vencida pela 
empresa que apresentou a melhor proposta financeira, atendendo aos critérios do 

edital – e a mudança levantou questionamentos, por parte de alguns usuários. Diante 
de reclamações quanto à qualidade na prestação do serviço a Secretaria Municipal de 

Saúde fará uma nova avaliação para tomar providências, caso necessário.

para que fique em repouso em local 
arejado e com boa higiene.

“É um descaso muito grande com 
a gente. Estou indo para Curitiba 
cuidar da minha saúde e não fazer 
turismo”, disse Elyana, com as fotos 
tiradas na casa de apoio e que foram 
entregues ao MP de Umuarama.

“Eu fiquei o tempo todo de más-
cara pois não aguentava o odor. É um 
local muito sujo, com um cheiro insu-
portável, o quarto de isolamento e o 
banheiro muito sujos o refeitório não 
tem ventilação”, revela.

Em nota, a assessoria de imprensa 
da prefeitura de Umuarama relata que 
foi realizada em 17 de setembro do 
ano passado, a licitação para contra-
tar uma casa de apoio para pacientes 
do município que realizam tratamento 
médico em Curitiba.

A empresa vencedora foi a Casa de 

Apoio Nossa Senhora Aparecida Ldta 
ME, que ofereceu 4 mil diárias em alo-
jamento e 450 diárias em quarto de 
isolamento pelo valor global de R$ 267 
mil 498,50, pelo prazo de 12 meses.

NA denúncia, paciente alega que o local não tem 
higiene e a precariedade na qualidade do atendimento

TV CAIUÁ
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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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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.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

como o irmão conversa com Inês. Felício tenta 
se explicar para Isabel. Isabel questiona Clotilde 
sobre seu romance com Almeida. Soraia pede 
que Karine convença Assad a levar Julinho para 
trabalhar na loja do Rio de Janeiro. Virgulino 
foge de Hilton. Médica indicada por Marcelo vai 
à casa de Emília falar com Adelaide e Justina. 
Julinho avisa a Lola que foi chamado para traba-
lhar no Rio de Janeiro.

Malhação
Leila pede uma nova chance a Rui, e 

afirma que reconquistará Filipe. As cha-
pas de Jaqueline e Diana se enfrentam 
na arrecadação de votos dos alunos. 
Cida ouve quando Filipe conta para Lígia 
que terminou com Leila. Raíssa afirma a 
Jaqueline que não autorizou a distribui-
ção de seus DVDs pela chapa de Diana 
e Marquinhos. Diana alerta Andressa 
sobre Henrique e Fafi. Jaqueline denun-
cia a ação de Diana e Marquinhos para 
Neide. Anjinha confessa a Tatoo que não 
consegue parar de pensar em Cléber. 
Diana acata as orientações de Neide, 
e Marquinhos fica contrariado. Anjinha 
e Cléber se beijam novamente. Nanda 
desiste de ser cantora, e Ivete ofende 
a filha. Max é demitido e acusa Ser-
ginho para Regina. Rui se encontra 
com Ramiro e Matoso. Rita e Filipe 
reatam o namoro.

Bom Sucesso 
Gisele prova a Nana que está fingindo 

apoiar Diogo apenas para descobrir seus 
planos. Pessanha consegue escapar da 
polícia. Machado revela a Alberto que 
eles conseguiram a prova de que o livro 
“O Satanás Burlesco” é de Eric Feitosa. 
Diogo se surpreende ao chegar à Editora, 
pois é recebido por Alberto, que o expulsa 
da Prado Monteiro.

Amor de mãe 
Belizário segue Davi e encontra 

Amanda, que consegue fugir. Miranda 
diz a Matias que aceita continuar 

casada, desde que ela possa passar 
uma noite com outro homem. Penha 
comenta com Leila sua desconfiança 
de Wesley. Lurdes e Betina denunciam 
a Miriam o caso de Gilberto e Tânia. 
Para acalmar Penha, Wesley inventa 
que se encontrou com Miriam para 
ajudar Magno. Davi e Vitória se decla-
ram um para o outro. Leila se faz de 
vítima ao descobrir que Magno deseja 
se divorciar dela. Danilo descobre 
que Thelma armou para que Camila 
engravidasse.

As aventuras de Poliana 
Filipa marca um encontro com Eric, 

porém o menino convida Paola e Hugo 
para irem também. Gleyce segue preo-
cupada com o sumiço de Mosquito. 
Sophie faz algumas perguntas a Ester. 
A falsa Dark Lady envia uma mensa-
gem a Raquel propondo um encontro 
entre as duas. Para animar Luisa, 
Poliana prepara uma surpresa para 
a tia. Pressionado por Marcelo, João 
conta toda a verdade. Nanci recebe a 
notícia sobre um assalto a uma joa-
lheria e desconfia de Waldisney. Luigi 
conta aos pais que está namorando 
com Yasmin. Lindomar sai na capa de 
uma importante revista nacional.

Cúmplices de um resgate 
A costureira da Sonhos e Retalhos 

diz que o plano para falsificar a peça 
piloto já está em ação. Omar vai atrás 
de ‘Manuela’ para tentar ficar mais 
próximo dela. Omar decide assistir 
ao novo clipe da C1R e nota que a 

vocalista é a cara dela. Nina vai até a 
sapataria de Giuseppe para arrumar o 
salto de seu sapato. Giuseppe decide 
tirar as medidas do pé de Nina para 
fazer novos sapatos. Fiorina aparece 
e espia de longe, com raiva. A italiana 
decide se mostrar e briga com Nina.

Amor sem igual 
Tobias orienta Leandro e Bernardo 

sobre como agirem com Fernanda na 
empresa. Caio conta para Furacão que 
Poderosa esteve na escolinha atrás de 
Bernardo. Poderosa fica tocada com as 
palavras de Miguel e eles acabam se 
beijando. Logo em seguida, ela se mos-
tra arrependida e arredia. Antônio Júnior 
chega na casa de Miguel. Poderosa avisa 
que um beijo não significa nada. No calor 
da raiva, ela beija o filho de Oxente. Antô-
nio Júnior e Miguel ficam chocados.

O rico e Lázaro 
Irritada com o compor tamento 

de Nabucodonosor, Amitis conversa 
com a estátua de Marduk. Gadise se 
desaponta com a frieza de Matias. Zac 
fala de Malca com Nicolau. Daniel se 
declara para Lia. Amitis diz temer que 
o rei volte a se comportar como na 
juventude. Sammu-Ramat ordena que 
Darice dê um jeito para matar o bebê 
de Shamiran. Zac se assusta ao ouvir 
Elga falar em se casar novamente. 
Malca se oferece para ajudar Joana. 
Aspenaz diz para Daniel que o rei con-
denou Madai à morte. Amitis chega 
na sala do trono e flagra o rei bêbado 
prestes a matar o servo.
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Não faça tempestade em copo d’água. Se você acha que 
não há nada que possa fazer para encontrar uma solução, 
está enganado. Você precisa fugir do cotidiano e se con-
centrar em uma atividade artística ou algo que lhe interesse. 
Esta seria a melhor maneira de recarregar suas energias.

Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil e o 
favor será devolvido. Você vai acabar tendo algumas 
conversas muito positivas, o que lhe trará o ânimo que 
você sentia que faltava.

Você tende a se esquivar das verdades físicas e das 
restrições administrativas. Este não é o momento 
de lidar com isso. O aumento de energia poderia 
transformar a irritabilidade, especialmente se você 
não mudar certos maus hábitos.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emo-
cional e a sorte está com você para o estabelecimento 
de novos contatos. Você está desperdiçando tempo 
demais com assuntos triviais e isso o está desgas-
tando. Você não precisa olhar muito longe para ver 
porque está cansado.

A união faz a força e você vai descobrir isso. É hora 
de buscar apoio confiável. Deixe de lado formas nega-
tivas de pensamento. Isso lhe permitirá recarregar 
as baterias e se concentrar no que você realmente 
gosta em geral.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emo-
cional e a sorte está com você para o estabeleci-
mento de novos contatos. Você está desperdiçando 
tempo demais com assuntos triviais e isso o está 
desgastando. Você não precisa olhar muito longe 
para ver porque está cansado.

Seu estado de espírito permite que você fique acima 
dos problemas e esse distanciamento vai ajudar 
você a encontrar soluções. O impulso de energia 
que aguarda por você vai encontrar uma expressão 
para iniciar um projeto importante.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora 
de cuidar corretamente do seu relacionamento. Você 
precisa cuidar de si mesmo e compensar o período 
de negligência. Cuide da sua dieta para fazer alguns 
ajustes.

Concentre-se em estabilidade e em autoconfiança 
hoje, consolidando as coisas especialmente no 
aspecto familiar. Sua impaciência para sair da rotina 
o está deixando imprudente. Trate suas articulações 
com cuidado.

Você está mais impulsivo do que o habitual. Evite 
esportes radicais e discussões tempestuosas. Você 
está mais à vontade consigo mesmo e vai ser melhor 
em ouvir as suas necessidades. Você precisa beber 
mais líquido e ter uma dieta mais leve.

Suas novas ideias lhe trarão sucesso. Só não coloque 
a carroça na frente dos bois que tudo vai correr bem. 
Seu estômago está um pouco delicado no momento, 
então tenha cuidado com o que come!

Você vai estar muito propenso a olhar profundamente 
para o seu interior e isso irá permitir que você canalize 
sua energia de forma construtiva. Você tem menos 
energia física neste momento, mas isso vai passar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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IAP
NAUFRAGAR

ZENREBOTE
SCOPAIC

SPOTAA
CNE

LERARANHA
ROEDOROR

PASSEEFE
DPRAELA
AQUILOAL
MMRSAGU

XEPAPBAG
NILOCRU
TOLERANTE

PESTEP
AIOL

Aécio
Neves,
político

brasileiro

Penteado
como  o
"black
power" 

Conserto
feito em
motores

Ter medo
de

Disputa
sob a ces-

ta, no
basquete

Refletor
de luz

comum
em shows

Correio
Aéreo

Nacional
(sigla)

A mais
venenosa
é a viúva-

negra

Matador
de (?):

pistoleiro

"(?) É
Carioca",
clássico
da MPB

Tipo
sanguíneo

raro

Sobra nas
feiras
livres
(bras.)

Voz carac-
terística
do pinto

(pl.)

Amido
para

engrossar
pudim

Rita (?),
cantora

brasileira

Depósito
de armas
de fogo

Duas carnes com
nomes de animais

Afundar
(navio)
Calmo
(gír.)

Consumir
(o jornal) 

Animal co-
mo o rato

A pessoa
que des-
culpa os
erros de

outra
(?)

bubônica,
doença 

Bolsa, em
inglês

Roupa de
chuva

Colocar;
depositar
Locução
(abrev.)

Nome da
letra "F"
(?) Gore,
político 

Colar; unir
O "colari-
nho" da
cerveja

Anexo da
cozinha

Açude do
Ceará

Inflamação
cutânea
Medida
agrária

Contrato
de vínculo

com o
clube
(fut.)

Aquela
coisa

Metal de
moedas

(símbolo)

Para
(pop.)

Antecede
o "R"

Repenti-
namente

1, em
romanos

Origem
(abrev.)
Crença

religiosa

Parte larga do
chapéu do mexicano

3/bag — zen. 4/sagu — spot. 5/peste. 9/naufragar. 15/patinho e lagarto.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

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

Zélia Casoni
Vem aí, Expo!

A Expo Umuarama 2020 acontece de  
12 a 22 de março. A mostra movi-
menta o Parque de Exposições com 

excelentes shows, o tradicional Rodeio  
e estandes de vários segmantos da 

Capital da Amizade. 

“Os filhos são he-
rança do Senhor,
uma recompensa 
que ele dá. Como 
flechas nas mãos 

do guerreiro
são os filhos nas-
cidos na juventu-
de. Como é feliz 

o homem
que tem a sua al-
java cheia deles!
Não será humi-
lhado quando 

enfrentar
seus inimigos no 

tribunal.”  
(Salmo 127)

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

aniversário hoje -, Salim Rahal, 
Márcia Vieira, Anderson Wagner Mar-
coni, Newton Colcetta Filho, Ronald 

Rogério Lopes Smarzaro, Sebaldo 
João Figueiredo, Noé Rodrigues Fon-
seca, Osiel Severino do Nascimento, 
Nestor Koite Ivazaki, José Barreto, 
Ghefferson Tavarese e Anselmo Luiz 
Pedrangelo.  Da coluna: felicidades! 

PORTRAIT
BEATRIZ MANTOVANI RUIZ ilumina o zoom da coluna neste comecinho de 

Janeiro, em recente evento na Capital da Amizade. 

THIAGO CASONI
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Pablo, no Reveillon do Country! 
O JOGADOR PABLO, ATUALMENTE NO SÃO PAU-
LO FUTEBOL CLUB e ex Atlético Paranaense sau-
dou o Ano Novo em terras umuaramenses, com a 

família de sua esposa Isabela. No clique Bernardo 
com os pais Kike e Marina -, Vanessa Belli com Isa-

bela, Pablo e Enrico. 

Dica 2020
Seja fiel à sua consciência. Ouça todo mundo que você confia, tome as suas decisões, e 
assuma as responsabilidades. Não se importe em contrariar pessoas que você ama, pois 
as que também amam você, detestariam que você fosse falso com elas ou se anulasse 

por causa delas. ( Pastor Ed Kivitz) 

Janeiro
Estamos em pleno Janeiro Branco, e um 
dos principais objetivos da campanha 
é combater distúrbios emocionais nas 
pessoas. A escolha do mês de janeiro é 
estratégica, pois o começo do ano pode 
gerar ansiedade pelo desejo de cumprir 

as metas dos 12 meses seguintes...

 NewClinn  
A antiga clínica da Dra. Luiza Carrião ganha cara 

nova e inaugura logo mais a noite no mesmo 
endereço na Avenida Castelo Branco, 3818 -, com 
a coordenação dos profissionais  Dra Ana Carolina 
Machado (periodontia e clínica geral) ; Dra Luana 

Cardoso dos Santos Gaiari (odontopediatria) e 
Dr Rafael Rossi (implantodontia e estética).  A 
NewClinn, odontologia familiar  passa a atender 

nestas especialidades e colocando-se como 
referência e excelência em Odontologia.

UCC
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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
CLASSIC LS ..............................................................................................................06/07.................................... PRATA ........................................................................BASICO ............................................................................................................R$ 15.900.00
COBALT 1.4 LT .........................................................................................................13/13.................................... CINZA ........................................................................COMPLETO, RLL ...........................................................................................R$ 31.900.00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ..........................................................................................13/14.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 49.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ..........................................................................................13/14.................................... PRETO .......................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT............................................................................................14/14.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................RR 49.900.00
CRUZE SEDAN 1.8 LT............................................................................................14/14.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................RR 49.900.00
CRUZE SEDAN 1.8 LT............................................................................................15/16.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 59.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO ..................................................................................16/17.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...................................................................................17/17.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 74.900,00
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$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..............................................................................18/19.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 94.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .............................................................................16/17.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 81.900,00
ECOSPORT FSL AT 1.5..........................................................................................17/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 69.900.00
FUSION TITANIUM AWD .....................................................................................16/17.................................... PRETO .......................................................................COMPLETO, AUT, COURO ..................................................................... R$ 104.900,00
ONIX 1.0 LT ..............................................................................................................18/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 41.900.00
ONIX 1.4 LT ..............................................................................................................13/13.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 33.900,00
ONIX 1.4 LT ..............................................................................................................17/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 43.900,00
ONIX 1.4 LTZ............................................................................................................14/14.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 38.900,00
ONIX 1.4 ACT  .........................................................................................................16/17.................................... PRETO .......................................................................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 .........................................................................................................16/16.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT .........................................................................................................18/19.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ...............................................................................................16/17.................................... VERMELHO .............................................................COMPLETO, AUT .........................................................................................R$ 53.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ...............................................................................................18/19.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 62.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ...............................................................................................18/19.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ....................................................R$ 64.900,00
S10 2.8 LT AT 4X4 DIESEL ...................................................................................18/19.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, COURO ............................................................................... R$ 129.900.00
S10 2.8 LTZ AT 4X2 DIESEL ................................................................................13/14.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 91.900,00
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 .........................................................................................................12/13.................................... BRANCA ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 AT .........................................................................................................14/14.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 37.900,00
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 V6 LTZ  ..........................................................................................12/13.................................... CINZA ........................................................................COMPLETO, AUT, COURO, 7L .................................................................R$ 79.900,00
VOYAGE 1.6 TL ........................................................................................................17/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 39.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
Larissa Juliana de Barros, ins-

crita sob nº CPF 049.668.089 - 79, 
estabelecido na Rua José Honório 
Ramos, 5400 ,zona II, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná CEP 
87502 - 230, 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.      
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
M R Constantino da Silva & 

CIA LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
04.562.839/0001 - 74, estabele-
cido na Rua das Azaleias, 1318 , Par-
que das laranjeiras , cidade de Umua-
rama Estado do Paraná CEP 87507 
-230, 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.
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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!

Sondado pelo 
Timão
O atacante Rony, do Athletico, 
está chamando atenção do Corin-
thians, do técnico Tiago Nunes 
e existem conversas adiantadas 
entre os dois clubes, que tratam 
de valores e salários do jogador.
Rony, inclusive, não teria treinado 
por um período na última segun-
da-feira e não viajou com o grupo 
para os amistosos com o Racing 
e Boca Juniors, que o Athletico 
faz nesta semana na Argentina O 
Athletico não confirma.
A nova trajetória do jogador pode 
ser o Timão do técnico Tiago 
Nunes, com quem Rony foi trei-
nado nos últimos anos. O Athle-
tico também tenta uma renova-
ção com o jogador, mas as partes 
não entraram em acordo.

Vai e Vem

O grande entrave que é nego-
ciado é com a rescisão contratual 
do jogador, que está orçado em 
12 milhões de euros (cerca de R$ 
55 milhões na atual cotação). O 
caminho encontrado é o Corin-
thians pagar metade dos direitos 
econômicos do jogador, cerca de 
6 milhões de euros (próximo de 
R$ 27 milhões). A previsão é que 
as conversas pelo jogador avan-
cem nos próximos dias. Rony foi 
um dos principais jogadores do 
Athletico em 2019, inclusive mar-
cando o gol do título na Copa do 
Brasil contra o Internacional, no 
Beira-Rio. No último ano ele fez 
49 jogos e marcou nove gols.
Sua contratação pelo Athletico foi 
bastante tumultuada. 

DIVULGAÇÃO
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Este ano, o IPVA 
não vem mais 
pelo correio.

Acesse o site fazenda.pr.gov.br e fique atento 
ao vencimento, de acordo com o final da placa 
do seu veículo. Cota única com desconto ou 
1ª parcela: 23 a 29/01.

O Governo do Estado não env ia boletos para pagamento do IPVA por  meio d ig i ta l .  F ique atento 
para não ser  v í t ima de golpes. 
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