
Em três meses, Banco 
da Mulher liberou 
R$ 9 milhões em 
crédito no Paraná 
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Furtos e roubos têm queda 
em Umuarama, afirma PM
O 25º Batalhão de Polícia Militar de Umuarama divulgou queda de 20% na quantidade de fur-

tos qualificados e de 26% de roubos na cidade em comparação com 2018. Tais resultados se 
devem principalmente ao empenho dos policiais militares no trabalho ostensivo. Foram realiza-
das 2.236 abordagens a suspeitos, que geraram 343 cumprimentos de mandados de prisão, 

309 prisões por tráfico de entorpecentes e apreensão de 35 armas de fogo. l Pág. 11

Relatório da Faciap 
mostra que intenção 
de compra cresce no 
Paraná em 2019 

Judoca de Umuarama, 
Any Moreira vai 
treinar no Minas Tênis 
Clube em BH

Dinheiro falso
 O dono de uma borracharia na Rua Afonso Pena foi 
preso em flagrante na tarde de ontem com R$ 3.850 

em cédulas falsas. Ele disse ter recebido as notas de R$ 
20 e R$ 50 após a venda de um Astra e que percebeu 

que eram falsas ao tocá-las, tendo, inclusive, agredido o 
homem que queria comprar o carro. Depois, anunciou 
nas redes sociais que estava com as cédulas. O que ele 

não esperava é que policiais militares viram a postagem 
e descobriram o fato. l Pág. 24
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Expulsão do PDT
O conselho de ética do PDT de Curitiba apresentou ao 
diretório municipal parecer pela expulsão dos vereadores 
Toninho da Farmácia e Zezinho do Sabará, por desrespeito às 
orientações partidárias. O parecer será julgado pelo diretório 
em 13 de fevereiro. No total, 95 membros do diretório votarão 
para definir o futuro dos vereadores. Segundo o conselho, 
apesar do PDT ser declaradamente de oposição na Capital, os 
dois parlamentares não só compõem a base do prefeito Rafael 
Greca (DEM) como votam com o governo invariavelmente.

Eleições municipais
A abertura do processo de expulsão faz parte da preparação 
do PDT para disputa da eleição municipal de outubro, quando 
não serão mais permitidas coligações proporcionais. O partido 
tem dois pré-candidatos à prefeitura: o deputado federal e ex-
prefeito Gustavo Fruet, e o deputado estadual Goura.

Três dias
A atuação do chefe da Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República (Secom), Fabio Wajngarten, em 
uma empresa de marketing televisivo causou desgaste para o 
responsável pela comunicação do governo federal. O jornal Folha 
de S.Paulo informou que Wajngarten é sócio, junto com sua mãe, 
da FW Comunicação e Marketing, que mantém contratos com 
ao menos cinco empresas que recebem recursos direcionados 
pela Secom, entre elas as redes de TV Band e Record. Wajngarten 
afirmou que os acordos comerciais foram feitos antes do seu 
ingresso na Secom e que “não sofreram qualquer reajuste ou 
ampliação” desde então. A Lei 8.112/90, que define as regras para 
o exercício de cargo público e seus impedimentos, não proíbe que 
um alto funcionário do governo tenha participação acionária em 
empresas privadas, mas veda que ele seja dirigente. Wajngarten 
se afastou do comando da FW em 15 de abril, três dias após sua 
nomeação ser publicada no Diário Oficial da União.

 “Agora é Lei no PR”
O aplicativo “Agora é Lei no 
Paraná” foi definido em 2019, 
como uma ideia inovadora. A 
ferramenta desenvolvida pela 
Diretoria de Comunicação 
da Alep acumulou prêmios, 
indicações e menções em 
premiações de relevância 
nacional. O principal foi o 
Prêmio Redes 2019, que 
ocorreu no 8º Redes WeGov, 
evento multitemático de 
agentes públicos e estudiosos 
da administração pública 
para debater o uso das novas 
ferramentas tecnológicas na 
comunicação, além de trocar 
experiências sobre iniciativas 
bem-sucedidas. A ferramenta 
criada pela Alep superou outros 
25 projetos de todo o País.

Unale
Outro projeto criado pela 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, também foi finalista 
no prêmio Assembleia 
Cidadã, que foi promovido 
pela União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos 
Estaduais (Unale), realizado 
durante a 23ª Conferência 
realizada em Salvador, na 
Bahia, em novembro. O prêmio 
foi criado pela Unale para 
incentivar projetos de destaque 
nas categorias de Gestão, 
Atendimento ao Cidadão e 
Projetos Especiais. O aplicativo 
foi o finalista na categoria 
Atendimento ao Cidadão. Ao 
todo, foram quase 70 projetos 
apresentados pelos Poderes 
Legislativos de todo o País.
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Em três meses, Banco da Mulher 
liberou R$ 9 milhões em crédito

O Banco da Mulher Paranaense, pro-
grama gerenciado pela Fomento Paraná, 
completou três meses em dezembro cole-
cionando bons indicadores. Proposta de 
campanha do governador Ratinho Jr para 
incentivar o empreendedorismo feminino 
em todos os setores econômicos, o banco 
de crédito liberou R$ 9 milhões no período. 
Foram 1.295 propostas apresentadas, 
com 800 contratos assinados.

“O programa é um sucesso. Um 
compromisso do governo que deu muito 
cer to, ajudando a manter e expandir 
negócios das mulheres empreendedo-
ras do Paraná”, destaca Heraldo Neves, 
diretor-presidente da Fomento Paraná.

Neves explicou que o tíquete médio 
dos contratos é de R$ 11 mil. De acordo 
com ele, a tendência é que o banco 
feche o mês de janeiro com mais de mil 
acordos assinados. “É um exercício de 
democratização do crédito, a partir de 
juros baixos à comunidade de mulheres 
empreendedoras. Juros que não têm no 
mercado”, disse.

FESTA E CHOCOLATE
Foram justamente as taxas de juros 

mais convidativas, abaixo do que é pra-
ticado pelo mercado, que fizeram com 
que as empresárias Amanda Carla dos 
Santos da Costa de Sousa e Siomara 
Lúcia da Cruz optassem por ampliar 
os negócios com a ajuda do Banco da 
Mulher Paranaense.

Amanda é proprietária de uma casa 
de recreação infantil e organização de 
eventos no bairro Novo Mundo, em Curi-
tiba. Ela pegou R$ 20 mil no fim do ano 
passado para ampliar o capital de giro 
da empresa, mudar de sede e renovar 
as opções de brinquedos, projetando um 
2020 bem mais movimentado. Terá 60 
meses para quitar o empréstimo.

“Foi tudo muito simples e tranquilo. 
Além de os juros serem consideravel-
mente mais baixos, há ainda uma taxa 
de carência que ajuda bastante. Eu, 
por exemplo, só começarei a pagar em 
março”, contou.

A engenheira química Siomara tam-
bém faz elogios ao programa do Governo 
do Estado. Ela foi informada logo na 
segunda semana do ano que a linha de 
crédito que buscava, no valor de R$ 100 
mil, havia sido aprovada.

Agora, com o dinheiro, vai poder 
comprar equipamentos atualizados para 

Juros Baixos
A Fomento Paraná é uma instituição financeira de desenvolvimento pertencente ao 

Governo do Estado. Pelo Banco da Mulher Paranaense, lançado no fim de setembro, a 
instituição oferece financiamentos com taxas de juros mais baixas para apoiar pequenos 
negócios que tenham mulheres como proprietárias ou sócias. O crédito varia de acordo 

com o porte do empreendimento e vai de R$ 1 mil a R$ 500 mil, com taxas de juros a 
partir de 0,98% ao mês no microcrédito, e a partir de 0,48% ao mês para micro e pequena 
empresa. Além do crédito, o programa possibilitará o apoio financeiro por meio da parti-
cipação no risco dos negócios, através do Fundo de Capital de Risco (FCR), que está sendo 
estruturado pela Fomento Paraná para apoiar startups e empresas de bases tecnológicas.

Taxas e Prazos
As taxas de juro são diferenciadas. No microcrédito, para valores de R$ 1 mil a R$ 20 mil, 

a taxa é a partir de 0,98% ao mês, com 36 meses para pagar e carência de até três meses. Nas 
linhas para micro e pequenas empresas, com valores entre R$ 20 mil e R$ 500 mil, a taxa de 
juros é a partir de 0,48% ao mês. O prazo para pagar é de até 60 meses e a carência incluída 

no prazo varia de três até 24 meses. As linhas são voltadas desde empreendedoras informais, 
autônomas e Microempreendedoras Individuais (MEI), com faturamento anual de até R$ 360 
mil, até micro e pequenas empresas com faturamento anual de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões.

EMPRESA especializada na impressão de adesivos comestíveis em chocolates foi uma das beneficiadas pelo 
programa

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

a empresa especializada na impressão 
de adesivos comestíveis em chocola-
tes, também em Curitiba. Maquinário 
que permitirá, reforçou ela, aumentar o 
faturamento em até sete vezes e ampliar 
a equipe de funcionários. “Conseguirei 
ampliar a minha base de clientes no Bra-
sil e também no exterior”, disse.

Ela contou que essa é a segunda 

vez que recorre à agência de fomento 
do Estado. Em 2011, captou R$ 13 mil 
via programa de incentivo ao microcré-
dito justamente para abrir a empresa. 
“É um programa muito interessante, 
que colabora diretamente com a eco-
nomia do Paraná. Além dos recursos, 
o suporte que a agência nos oferece é 
muito grande”, ressaltou.
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ICMS na
refinaria

Fundo Antidrogas
dobra em 2019

O total de dinheiro arreca-
dado para o Fundo Nacional 
Antidrogas (Funad) mais que 
dobrou em 2019, em com-
paração com 2018, segundo 
o ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, 
que comemorou o aumento da 
arrecadação. O valor saltou de 
R$ 44,6 mil, em 2018, para 
R$ 91,7 mil em 2019 – ano 
em que foi sancionada a Lei 
13.886, que agiliza a aliena-
ção e a destinação dos bens 
apreendidos ou sequestra-
dos de pessoas condena-
das por envolvimento com 

o narcotráfico.  
“Com a Lei 13.886 multipli-

caremos a arrecadação anual 
por cinco até 2022”, escreveu 
Moro no Twitter, atribuindo o 
resultado também às mudan-
ças na Secretaria Nacional de 
Políticas sobre Drogas (Senad), 
do ministério. “Graças à refor-
mulação da Senad, dobramos, 
em 2019, a arrecadação do 
Fundo Nacional Antidrogas 
oriunda da venda de bens 
de traficantes. Os resultados 
ainda são inferiores a todo o 
potencial, mas é um começo”, 
acrescentou o ministro.

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, disse ontem 
(16) que propôs ao ministro 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, estudos sobre 
cobrar ICMS sobre o valor do 
combustível na refinaria, em 
vez de incidir o imposto sobre 
o valor na bomba.

Segundo o presidente, a 
ideia é reduzir o valor do com-
bustível ao consumidor final. 
“No nosso entendimento, 
deve incidir (o ICMS) no preço 

do combustível lá na refinaria, 
e não na bomba no final da 
linha. Caso contrário, quando 
há redução na refinaria não 
diminui na ponta da linha”, 
afirmou, após reunião com 
Albuquerque.

Bolsonaro voltou a afastar 
do governo federal a respon-
sabilidade sobre o alto preço 
do combustível. Ele disse que 
governadores “obviamente” 
têm uma “parcela de respon-
sabilidade no preço final”.

IMPOSTO sobre o valor do combustível na refinaria não vai incidir sobre o valor 
na bomba

DIVULGAÇÃO

RenovaBR  
No twitter, o procurador 
Deltan Dallagnol, coordenador 
da Operação Lava Jato, 
divulgou o curso do 
RenovaBR. Na postagem, 
Deltan Dallagnoll parabeniza 
a iniciativa e declara a 
importância de preparar 
futuros representantes e 
administradores do País: 
“Todos queremos candidatos 
e equipes preparados 
para fazer leis. O curso do 
RenovaBR hoje é referência. 
Independentemente de 
posição política, é uma questão 
de cidadania”, escreveu.

Juiz de garantias
O TJ-PR já iniciou estudos para 
a implementação da figura 
do “juiz de garantias” nos 
processos penais, uma das 
novidades da lei sancionada 
em 2019, que define a nova 
regra em que dois juízes 
passam a atuar no processo 
criminal. O chamado “juiz de 
garantias” será responsável 
pela etapa inicial e outro juiz 
assume o caso na segunda 
etapa, a partir do recebimento 
da denúncia e abertura de 
ação penal, um “juiz de 
instrução e julgamento”.

OCDE
O presidente Jair Bolsonaro 
comemora a possível inserção 
do Brasil na OCDE, após a 
indicação formal feita pelos 
EUA. A organização congrega 
aproximadamente 80% do 
comércio e dos investimentos 
mundiais. O presidente avalia 
que a oportunidade vai atrair 
mais investimentos e se 
colocar entre os países mais 
desenvolvidos do mundo.

Matemática na PF
Policiais federais do Brasil, em 
parceria com três matemáticos 
da Universidade da Irlanda, 
publicaram artigo este mês 
na revista Nature, uma das 
mais conceituadas publicações 
científicas no mundo. No texto, 
detalham a desarticulação 
(Operação Darknet) de uma 
rede de pornografia infantil 

que atuava nas profundezas 
da internet. O resultado foi 
a prisão de 182 pessoas e a 
derrubada das publicações.

Mercado de trabalho
O emprego passa por uma 
mudança profunda e, nos 
próximos dez anos, essa 
transformação será radical 
aponta estudo da USP, que 
mapeou as dez carreiras da 
próxima década. São elas: 
saúde, transformação digital, 
segurança, inovação, educação, 
entretenimento, infraestrutura, 
socioambiental, energia e ética.

Combate à violência
O Ministério da Justiça 
passou a divulgar, com 
acesso liberado, os dados de 
homicídios dolosos de mais de 
5 mil municípios no portal do 
Sistema Nacional de Segurança 
Pública. O governo registrou 
nova queda nos índices de 
criminalidade no País. Segundo 
a pasta, de janeiro a setembro 
de 2019, em comparação com 
o mesmo período de 2018, 
houve redução de 21,4% no 
número de homicídios.

Tendência de queda
A tendência de queda nos 
homicídios segue a de meses 
anteriores a setembro e ocorre 
nos demais crimes, como 
estupro (6,4%), furto de veículo 
(12,2%) e latrocínio (22,2%), 
afirma o Ministério da Justiça.

Qualidade de vida
Projeções do IBGE apontam 
para um salto na quantidade 
de pessoas com mais de 65 
anos de 9,8% neste ano. Em 
2060, cerca de um quarto do 
total entrará nessa faixa etária. 
O Brasil possui um arsenal de 
leis que possibilitam ao idoso 
a gratuidade no transporte 
público, vagas exclusivas, 
meia-entrada em atividades 
culturais, acesso a remédios e 
pensão alimentícia a quem não 
consegue prover o seu sustento, 
agora, o governo federal busca 
implementar políticas públicas 
que garantam a inserção do 
idoso no mercado de trabalho.
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Intenção de compra
cresce no PR em 2019

A quantidade de análises de cré-
dito realizada em 2019 aumentou 
na comparação com o ano anterior: 
foram 900 mil consultas a mais, 
em que estão incluídas todas as 
diferentes soluções oferecidas pela 
Faciap, em parceria com o SPC Bra-
sil, às associações comerciais e 
aos empresários para tornar mais 
segura a concessão de crédito. O 
crescimento, igual a 10,66%, foi 
contabilizado pela Base Centrali-
zadora Faciap (BCF).

O aumento revela como ocor-
reu a movimentação no comércio 
durante o ano. Para o vice-presi-
dente para a Rede de Benefícios 
da Faciap, Claudenir Machado, os 
dados demonstram um aumento na 
intenção de compra entre os con-
sumidores paranaenses. Alguns 
meses foram melhores do que 
outros, mas o balanço geral é posi-
tivo, de acordo com ele. “O nosso 
banco de dados, que é utilizado 
pelos comerciantes e lojistas em 
consultas de análise de crédito de 
consumidores, é um reflexo das 
boas vendas que muitos segmen-
tos registraram”, avaliou Claudenir. 

DADOS POR REGIÃO
A Faciap também registrou o 

número de consultas de análise de 
crédito por região. Municípios da 
área de Maringá, representados pela 
Cacinor, tiveram um crescimento de 
26,65%. Já na região de Cascavel, 
em que está a Caciopar, a alta foi 
de 4,69%. Em Londrina, onde os 
municípios são representados pela 
Cacinp, o aumento foi de 5,21%. Na 
região de Ponta Grossa, onde está 
a Cacicpar, houve um registro de 
5,19% consultas a mais. Na região 
de Umuarama, representada pela 

Selo de qualidade do PCGF
Em dezembro, representantes da Cacier e das Associações Comerciais de Altô-

nia, Alto Piquiri, Cruzeiro do Oeste, Iporã, Ivaté, Mariluz, Pérola, Tapejara, Tuneiras 
do Oeste e Umuarama participaram da cerimônia de certificação em gestão da 
Faciap, em Curitiba. O Programa de Certificação em Gestão, aplicado junto às 

Coordenadorias e Associações Comerciais do Paraná, tem como objetivo alavancar 
desempenhos organizacionais, através da melhoria de processos e implantação de 
ferramentas de boas práticas de gestão, para que as entidades se mantenham sus-
tentáveis e gerem valor para seus associados e comunidades. Dentro do Programa, 

sete pilares principais são trabalhados: pessoas, processos internos, finanças, 
clientes, cultura associativa, desenvolvimento local e serviços. Na ocasião, 11 das 
17 Associações integrantes da Cacier participaram do Programa de Certificação, 
além da própria Coordenadoria. O empenho dos presidentes e executivos das 

respectivas entidades da região resultou em resultados de excelência na região.

Cacier (Coordenadoria das Associa-
ções Comerciais e Empresariais da 
Entre Rios), aumentou as análises 
em 6,36%. Em Irati, em que está a 
Cacesul, houve 2,22% de alta. Já na 
de Wenceslau Braz, da Cacenorpi, 
foram 9,62% de consultas a mais. E 
na região de Curitiba, da Cacileste, o 
crescimento foi de 0,22%.

QUEDA
Também houve regiões que 

registraram queda nos números. A 
de Francisco Beltrão, em que está 
a Cacispar, teve redução de 0,28%. 
Na região de Campo Mourão, em 
que está a Cacercopar, a queda foi 
de 3,36%. Na área de Guarapuava, 
da Cacicopar, foram 0,79% de con-
sultas a menos. Por fim, a região 
de Paranavaí, da Cacinpar, com a 
queda mais significativa: 18,23% 
análises de crédito a menos.

NA região de Umuarama, representada pela 
Cacier, foi registrado um aumento de 6,36%

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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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

Se você quer estudar na 
Unipar em 2020, mas não fez 
o vestibular tradicional, ainda 
pode. O Módulo II Continuado 

[para vagas remanescentes] 
está com inscrições abertas. 
Acesse vestibular.unipar.br 
e confira a lista de cursos. E 

para ganhar um desconto na 
mensalidade, confira lá também 
o Programa de Bolsas da Unipar. 

Porque a Unipar tem muito 
espaço para o seu talento!

Módulo II Continuado
VESTIBULAR

A Unipar investe em opções em todas as áreas do 
conhecimento, com um leque grande de cursos. São mais de 
90 na lista multicâmpus da pós-graduação lato sensu, incluindo 
MBA. Regulamentados pelo MEC (Ministério da Educação), 
todos seguem projeto pedagógico moderno. A credibilidade da 
Unipar e o seu quadro de professores altamente conceituado 
garantem a escolha certa. Outro diferencial da pós-graduação 
da Unipar é o programa de fidelização, um investimento para 
incentivar seus ex-alunos e os formandos a prosseguir os 
estudos, com bons descontos na mensalidade.

Campanha da Unipar está começando, com vários 
cursos, em várias áreas do conhecimento

‘Amplie possibilidades’
PÓS-GRADUAÇÃO 

• Análises Clínicas e 
Toxicológicas
• Ciência e Tecnologia de 
Sementes
• Constelações Familiares
• Dermoestética
• Direito Administrativo 
e Municipal [com tópicos 
especiais em licitações, 
compliance e eleitoral]
• Direito e Processo do Trabalho
• Direito Previdenciário
• Endodontia
• Engenharia de Segurança do 
Trabalho
• Estruturas de Concreto e 
Fundações
• Farmácia Clínica e Farmácia 
Hospitalar [ênfase em 
Prescrição Farmacêutica]
• Farmácia Clínica e 
Farmacoterapia Aplicada
• Fisiologia do Exercício e 
Reabilitação Cardiovascular
• Harmonização Orofacial
• Infecção Hospitalar e 
Resistência Antimicrobiana
• Manejo da Fertilidade do Solo 
e Nutrição de Plantas

• Programas de mestrado e doutorado em Biotecnologia 
aplicada à Agricultura 
• Programa de mestrado e doutorado em Ciência Animal 
com ênfase em Produtos Bioativos 
• Programa de mestrado em Direito Processual e 
Cidadania 
• Programa de mestrado em Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos na Atenção Básica 

Modalidade stricto sensu, em Umuarama

CURSOS OFERECIDOS 
Especialização e MBA, em Umuarama Mestrado e doutorado, também 

com inscrições abertas • MBA em Finanças, 
Controladoria e Auditoria
• MBA em Gestão de Pessoas, 
Carreira e Liderança
• MBA em Perícia, Auditoria e 
Gestão Tributária
• MBA Executivo em Gestão 
Empresarial
• MBA Executivo em Marketing, 
Tecnologia e Inovação
• Medicina de Felídeos
• Microbiologia e Controle de 
Qualidade Microbiológico
• Nutrição e Fitoterapia 
Aplicada a Clínica
• Ortodontia
• Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos
• Psicologia Histórico Cultural
• Relações Familiares e 
Intervenções Psicossociais
• Responsabilidade Civil
• Restauração de Dentes 
Tratados Endodonticamente 
com Ênfase em Retentores 
Intra-Radiculares
• Sistemas Térmicos
• Vigilância Sanitária e Saúde 
Única

Unipar – 
Referência 
em educação 
superior, da 
graduação ao 
doutorado 
- há 47 anos 
formando 
profissionais 
de talento!  
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Cresce intenção de compra
A quantidade de análises de crédito 
realizadas em 2019 aumentou na 
comparação com o ano anterior: 
foram 900 mil consultas a mais, 
em que estão incluídas todas as 
diferentes soluções oferecidas pela 
Federação das Associações Comerciais 
e Empresariais do Paraná (Faciap), 
em parceria com o SPC Brasil, 
às associações comerciais e aos 
empresários para tornar mais segura a 
concessão de crédito. O crescimento, 
igual a 10,66%, foi contabilizado pela 
Base Centralizadora Faciap (BCF).

Termômetro
O aumento revela como ocorreu a 
movimentação no comércio durante 
o ano. Para o vice-presidente da Rede 
de Benefícios da Faciap, Claudenir 
Machado, os dados demonstram 
um aumento na intenção de compra 
entre os consumidores paranaenses. 
Alguns meses foram melhores do que 
outros, mas o balanço geral é positivo, 
de acordo com ele. O banco de dados, 
utilizado pelos comerciantes e lojistas 
em consultas de análise de crédito 
de consumidores, é um reflexo das 
boas vendas que muitos segmentos 
registraram. 

Dados por região
A Faciap também registrou o número 
de consultas de análise de crédito por 
região. A de Umuarama, representada 
pela Cacier, teve um crescimento de 
6,36%. O saldo mais expressivo foi o 
da região de Maringá, representada 
pela Cacinor, 26,65%. Já na de 
Cascavel, em que está a Caciopar, a 
alta foi de 4,69%. Na de Londrina, da 
Cacinp, o aumento foi de 5,21%. A 
região de Ponta Grossa, da Cacicpar, 
registrou 5,19% consultas a mais. Na 

de Irati, em que está a Cacesul, houve 
2,22% de alta. Já na de Wenceslau Braz, 
da Cacenorpi, foram 9,62% de consultas 
a mais. E na região de Curitiba, da 
Cacileste, o crescimento foi de 0,22%.

Contraponto
Também houve regiões que registraram 
queda nos números. A de Francisco Beltrão, 
em que está a Cacispar, teve redução de 
0,28%. Na região de Campo Mourão, 
em que está a Cacercopar, a queda foi 
de 3,36%. Na área de Guarapuava, da 
Cacicopar, foram 0,79% de consultas a 
menos. Por fim, a região de Paranavaí, da 
Cacinpar, com a queda mais significativa: 
18,23% análises de crédito a menos.

Descomplicando o 
marketing digital
Acontece em Umuarama, no dia 6 de 
fevereiro, um encontro que irá abordar 
técnicas e estratégias de marketing 
digital. O evento será conduzido pelos 
palestrantes Tiago Souza, especialista em 
Tráfego (Mahavi Digital), Maicon Roberto, 
Master Coach e especialista em Execução 
da Estratégia do Instituto Ajuda Coach e 
pelo especialista em Gestão de Marca e 
Experiência do Usuário, Rafael Almeida, 
da Propps Digital.

Direto ao ponto
De acordo com os organizadores, 
não se trata apenas de um evento 
de marketing digital, mas de um 
treinamento intensivo de 12 horas 
com conteúdo prático e sem “blá blá 
blá”, aprendendo técnicas que levaram 
empresas a faturarem mais de R$ 
1 milhão por mês. O investimento 
é ideal para pessoas que desejam 
utilizar a internet e as mídias sociais 
para alavancar os negócios e obter 
resultados expressivos.

Presença Digital 
Segundo Rafael Almeida, um dos 
palestrantes, a falta de presença 
digital é a maior barreira encontrada 
hoje pelas empresas. “O brasileiro 
passa em média mais de 9 horas 
conectado à internet todos os dias, 
possui na palma da mão todas as 
ferramentas e realiza inúmeras 
tarefas, abre conta em bancos, paga 
contas, fala com os amigos e faz 
negócio apenas com um celular. É 
inegável que o caminho mais curto 
para o sucesso é estar presente nas 
mídias digitais”, argumenta. 

Reforçando
Enfim, o treinamento é indicado não 
apenas para empresas que necessitam 
de posicionamento digital, mas 
também para empresários, donos 
de negócio local ou pessoas que 
buscam ampliar seus ganhos através 
da internet. Anote na agenda: 6 de 
fevereiro, das 8h às 20h, no hotel Caiuá 
(avenida Presidente Castelo Branco, 
3745 - centro). Para inscrições, visite 
www.marketingdeprecisao.com.br/
umuarama.

Feriados
Ano bissexto, 2020 terá o dobro de 
feriados prolongados em relação ao 
ano que terminou. O primeiro já no 
próximo mês, o Carnaval, no dia 25 de 
fevereiro (terça-feira). O aniversário 
de Umuarama, 26 de junho, está 
alinhado com a Sexta-Feira Santa (10 
de abril), Dia do Trabalho (1º de maio) 
e Natal (25 de dezembro), pois cairá 
numa sexta-feira. A data dedicada ao 
padroeiro do município, São Francisco 
de Assis, destoa: 4 de outubro 
será um domingo. O feriado da 
Independência (7 de setembro), o Dia 
de Nossa Senhora Aparecida (12 de 
outubro) e Finados (2 de novembro) 
cairão em segundas-feiras.

O marasmo parece reger o mês 
de janeiro para você? Que tal uma 
observação do empreendedor Jim 
Rohn para sacudir as ideias?!

“Se você não está disposto a arriscar, 
esteja disposto a uma vida comum”

Excelente semana...

A Aciu é a casa do empresário!  
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Regionalização
da medicina

O vice-governador Darci 
Piana e o secretário de 
Estado da Saúde, Beto 
Preto, receberam o presi-
dente do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), Mauro Luiz 
Ribeiro, e a cúpula diretiva da 
entidade no Palácio Iguaçu. O 
modelo de regionalização da 
saúde adotado pelo Paraná 
foi elogiado por Ribeiro, que 
destacou a importância de 
levar o atendimento para 
mais perto das pessoas. 
O presidente do Conselho 
Regional de Medicina do 
Paraná, Roberto Yosida, tam-
bém participou do encontro.

Algumas demandas foram 
apresentadas ao Governo do 
Estado, como o incentivo à 
formação de qualidade de 
profissionais médicos. “Dis-
cutimos a formação de médi-
cos e o processo de regio-
nalização, que é também 
defendido pelo conselho, e 

ficamos muito impressiona-
dos com o que vem sendo 
feito aqui no Paraná. Fica-
mos muito otimistas com 
a política pública aqui no 
Estado”, afirmou Ribeiro.

De acordo com a secre-
taria estadual da Saúde, a 
estratégia de regionalização 
já vem sendo colocada em 
prática com o fortalecimento 
dos consórcios intermunici-
pais de saúde, dobrando os 
investimentos para R$ 60 
milhões neste ano por parte 
do Governo do Estado.

“Temos atuado para for-
talecer o atendimento e faci-
litar o acesso das pessoas 
ao sistema público. Por 
isso, o Governo direciona 
impor tantes ações regio-
nais de saúde, para que 
as pessoas sejam melhor 
atendidas e percorram 
menores distâncias”, disse 
o vice-governador.

Exemplos
O fortalecimento de unidades próprias, como a do Com-

plexo Hospitalar do Trabalhador (CHT), em Curitiba, também foi 
apresentado no encontro, além da liberação de recursos para obras 
de unidades básicas, hospitais municipais, equipamentos e veículos 
em diversas localidades do Estado. Segundo o secretário da Saúde 

Beto Preto, o Paraná assumiu uma lógica inversa de atendimento da 
população.“Ficamos contentes em receber os conselhos federal e 

regional. Colocamos a eles um pouco daquilo que estamos fazendo na 
saúde, numa opção clara de levar o serviço mais perto das pessoas, 
que por vezes precisam fazer deslocamentos de 500 quilômetros 

para uma endoscopia. Saúde precisa ser ofertada perto da casa das 
pessoas, a prioridade desta gestão”, disse.

O modelo de regionalização da saúde adotado pelo Paraná foi elogiado durante 
o encontro

SESA

Caos no INSS 
O caos no INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social), 
com milhões pessoas à 
espera de auxílios, pensões 
e aposentadorias, provocou 
atraso no pente-fino para 
revisar benefícios por 
incapacidade. Prevista 
para começar este mês, a 
investigação de possíveis 
fraudes e irregularidades 
“ainda não tem data para o 
início”, conforme posiciona o 
órgão à Coluna. Mesmo com 
o reforço de 7 mil militares, 
que ainda passarão por 
treinamento, a previsão de 
normalização no atendimento 
do INSS é de seis a oito meses. 

Cancelados 
Em 2019, o pente-fino 
cancelou 261 mil benefícios. 
Além da data de início incerta, 
não há estimativa de quantas 
pessoas serão convocadas 
para passar por perícia na 
nova fase da revisão de 
benefícios. 

Greve 
A convocação dos militares 
para reforçar o atendimento 
no INSS provocou reação de 
servidores que ameaçam 
cruzar os braços em 24 de 
janeiro, Dia Nacional do 
Aposentado. 

Pena
O presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, 
pediu manifestação da 
Procuradoria-Geral da 
República sobre pedido 
de progressão de pena 
do regime fechado para o 
semiaberto do ex-ministro 
Geddel Vieira Lima. A defesa 
alega “bom comportamento”. 

Secom
Fritando no cargo após 
a denúncia de que teria 
recebido dinheiro de 
emissoras contratadas pelo 
governo, o chefe da Secom 
(Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da 
República), Fábio Wajngarten, 
poderá ser convocado para 
prestar esclarecimentos no 
Congresso.  

Ação
Senadores de oposição 
querem ouvi-lo na Comissão 
de Transparência em 
fevereiro, no início do 
ano legislativo. Já o Psol 
protocolou ação popular 
na Justiça na qual pede 
a demissão de Fábio 
Wajngarten e de seu 
secretário especial adjunto, 
Samy Liberman. 

Reformas 
As duas propostas de reforma 
tributária que tramitam no 
Congresso projetam “avanço 
modesto” no combate às 
desigualdades sociais. A 
constatação é do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada.  

Fatia 
Atualmente, a fatia da 
população de menor renda 
paga cerca de 26,7% do que 
ganha em impostos sobre o 
consumo, enquanto os mais 
ricos arcam com apenas 
10,1%. “Com as novas 
propostas, as diferenças 
diminuem, mas pouco: 24,3% 
para os mais pobres, contra 
11,2% para os mais ricos”, 
aponta o estudo do Ipea. 

Pataxós 
O pagamento mensal 
emergencial à comunidade 
Pataxó, atingida pelo 
rompimento da barragem em 
Brumadinho, foi prorrogado 
por dez meses. O aditivo foi 
negociado extrajudicialmente 
após reuniões entre 
representantes da etnia, da 
Vale e da Funai. 

Café 
Em 2020, o Brasil pode colher 
entre 57,2 milhões e 62,02 
milhões de sacas beneficiadas 
de café, volume 15,9% a 
25,8% maior em comparação 
à produção de 2019, segundo 
a Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento). 

Interino, subeditor Walmor Parente
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Mulher embriagada tentou 
fugir depois de acidente

Uma enfermeira de 40 anos de 
idade que se envolveu em um aci-
dente de trânsito na tarde da quar-
ta-feira (15) na avenida Paraná, 
tentou fugir com o carro na frente 
dos policiais militares. Ela estava 
embriagada e foi conduzida à dele-
gacia de polícia, onde foi autuada 
em flagrante. Os policiais tiveram 
que atirar contra um dos pneus do 
veículo para impedir a fuga.

O acidente aconteceu por volta 
das 15h em frente ao Lago Aratimbó, 
quando a conduzida do Honda CR-V 
colidiu contra a traseira de uma 
motocicleta que era ocupada por 
dois homens. Os dois foram socorri-
dos e levados para o hospital Noros-
par por equipes do Samu.

Uma equipe de socorristas ainda 
permaneceu no local para impedir a 
fuga da mulher, que ameaçava entrar 
no carro, mesmo danificado. Com a 
chegada de uma equipe policial, a 
condutora do veículo foi averiguada e 
constatado que em 2019 ela já havia 
sido flagrada dirigindo embriagada.

TIRO NO PNEU
Reincidente, desta vez a mulher 

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu cerca de 
600 mil carteiras de cigarros 
contrabandeados do Para-
guai na BR-163, em Guaíra, 
quinta (16) pela manhã. 
Após perseguição, motorista 
foi preso em flagrante por 
contrabando. Caminhão 
utilizado era “clonado”. O 
motorista chegou a jogar o 
caminhão sobre a viatura da 
PRF, tentando fechá-la ou 
jogá-la contra outros veículos 
durante perseguição, além 

de trafegar pela contramão. A carga foi avaliada em cerca de R$ 3 milhões. O 
caminhoneiro, de 47 anos, morador de Tatuí/SP, disse que retirou o caminhão em 
Mundo Novo/MS e entregaria em Santos/SP.

Invasão na pizzaria
Uma pizzaria foi invadida por bandidos 
na madrugada de ontem (16). Os 
ladrões furtaram queijo, presunto, 
carnes, chicletes, chocolates e 
eletrônicos do estabelecimento, que fica 
situado na rua Goiás.
Um boletim de ocorrências foi registrado 
e, de acordo com o proprietário, o crime 
ocorreu na madrugada. “É uma decepção 
chegar lá e ver tudo revirado. Não é 
nem tanto pelo prejuízo financeiro que a 
gente fica triste”, lamenta Luiz Carlos. O 
bandido usou uma barra de ferro para 
arrebentar a fechadura da porta de 
vidro e revirou todo o estabelecimento. 
Além dos itens alimentícios foram 
levados um televisor de 42 polegadas e 
máquinas de cartão de crédito.

novamente tentou se evadir. Primeiro 
ela pediu aos policiais se poderia 
aguardar o tramite dentro do carro. 
Foi quando ela se aproveitou que já 
estava na direção e tentou arrancar, 
quando os PMs notaram e um deles 
teve que atirar contra o pneu par que 
ela não saísse.

Em seguida a condutora foi sub-
metida a um exame do bafômetro, 
quando foi verificado que 1,27 mg de 
álcool por litro de ar expelido, cons-
tatando que ela estava embriagada.

A conduzida então foi conduzida à 
delegacia, onde foi autuada e presa 
em flagrante.

POLICIAIS militares impediram a 
fuga da condutora do carro e a 
encaminharam à delegacia

ALEX MIRANDA

DIVULGAÇÃO
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PM divulga balanço
dos trabalhos de 2019

O 25° Batalhão de Polícia Militar 
de Umuarama, abrange ao todo 17 
municípios da região noroeste do 
Estado do Paraná e tem como obje-
tivo principal realizar o policiamento 
ostensivo preventivo visando a 
manutenção e a preservação da 
ordem pública, trazendo sensação 
de segurança e maior qualidade de 
vida para a população.  Os poli-
ciais militares se fazem presen-
tes nas ruas durante 24 horas 
por dia, nos 7 dias da semana, 
com diversas ações de preven-
ção e repressão a criminalidade. 
Durante o ano de 2019 foram 
diversas tarefas realizadas.

De acordo com o comando, 
somente no município de Umua-
rama, houve uma redução de 20% 
dos números de furtos qualificados 
e de 26% da quantidade de roubos, 
em comparação com ano de 2018. 
Tais resultados se devem principal-
mente ao empenho dos policiais 
militares durante os turnos de 
serviço. Em 2019, no município 
de Umuarama, foram realizadas 
2236 abordagens de suspeitos, 
que geraram 343 cumprimentos 
de mandados de prisão, 309 pri-
sões por tráfico de entorpecentes 
e apreensão de 35 armas de fogo.

Nos outros municípios que inte-
gram a área compreendida pelo 
Batalhão, assim como em Umua-
rama, os resultados operacionais 
também foram satisfatórios: houve 
a redução em 18% os números de 
furtos qualificados e em 26% os 
roubos. O 25°BPM apreendeu 76 
armas de fogo e realizou 404 pri-
sões por tráfico de drogas. Ao todo 
foram apreendidos em 2019 2,932 
Kg de Cocaína; 2,714 Kg de Crack; 
848,256 Kg de Maconha, além de 
702 comprimidos de Ecstasy e 338 
pontos de LSD.

CONTRABANDO
Em atividade complementar à 

missão principal do Batalhão, o 
25°BPM se destacou também no 
combate ao contrabando e desca-
minho. Foram diversas apreensões 

de caminhões e carros carrega-
dos com cigarro contrabandeado 
do Paraguai. Foram apreendidas 
e encaminhadas para Polícia e a 
Receita Federal em Guaíra cerca de 
4800 caixas de cigarro.

NUMA apreensão apenas, a PM de Umuarama tirou de circulação centenas de caixas de cigarros que 
seriam distribuídas na cidade

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

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 -0,10% 29,52 
Vale ON -0,52% 55,17 
ItauUnibanco PN +0,20% 34,70 
Bradesco PN +1,43% 34,64 
Viavarejo PN +0,30% 13,59 
Usiminas PNA +2,98% 9,67

IBOVESPA: +0,25% 116.704 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 110,13
Libra est. 0,7655
Euro 0,8975
Peso arg. 60,00

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 4,1900 4,1910 +4,4%
PTAX  (BC) +0,2% 4,1720 4,1726 +3,5%
PARALELO +0,2% 4,0800 4,4200 +3,8%
TURISMO +0,2% 4,0800 4,4000 +3,8%
EURO +0,1% 4,6472 4,6491 +3,0%

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 16/01

Iene R$ 0,0379
Libra est. R$ 5,45
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1561,52 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/01

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 16/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 86,00 2,4% 1,2%
SOJA Paranaguá 91,00 2,2% 1,1%
MILHO Cascavel 46,00 2,2% 8,2%

SOJA 924,00 -4,75 0,2%
FARELO 300,60 0,50 -0,2%
MILHO 375,50 -12,00 -3,2%
TRIGO 565,25 -8,00 2,8%

SOJA 79,20 0,0% 1,0%
MILHO 40,95 1,1% 9,3%
TRIGO 48,44 0,0% 1,0%
BOI GORDO 185,08 0,0% -3,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 16/01 PR DIA 30d.

Em 16/01 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

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

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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A jovem, mas grande lutadora de umua-
ramense Any Moreira, vai deixar a capital 
da Amizade em busca de novas vitórias. Ela 
embarcou na última quarta-feira (15) para 
o estado de Minas Gerais. Any conseguiu 
uma vaga para treinar com os melhores do 
país, no Minas Tênis Clube.

Any Karolina de Paula Moreira, que 
tem apenas 18 anos, deixou família e 
amigos para trás na busca da profissiona-
lização. A meta, tratada por ela como con-
sequência, é participar dos Jogos Olímpi-
cos de Paris, que acontecerão entre 26 
de julho e 11 de agosto de 2024.

A atleta, que treina e luta desde 
os 9 anos de idade, agora vai treinar 
com equipes de ponta. Entre eles, o 
judoca que foi destaque na seleção 
brasileira, e medalhistas em pratica-
mente todas as competições em que 
par ticipou e também campeão mun-
dial, Luciano Correia, hoje sensei em 
seu instituto dm Belo Horizonte.

Any lembra que do Minas Tênis 
Clube saíram grandes campeões. Erika 
Miranda, por exemplo, defendeu o 
clube entre 2006 e 2012, sendo con-
tratada pelo flamengo m, por onde 
ficou por um ano e depois retornou 
ao Minas. Nos Jogos Pan-americanos 
de 2015, Érika conquistou a medalha 
de ouro na categoria até 52 kg.

Outras referências de Any são 
Eduardo Bettoni, convocado pela seleção 
brasileira em 2018 para o Grand Slam de 
Judô de Paris e Mariana Silva, a musa 
do judô brasileiro, medalha de prata no 
Campeonato Pan-Americano de 2011, 
em Guadalajara e de bronze na edição 
de 2010, em San Salvador. Também 
foi medalha de bronze no Campeonato 
Mundial Junior de 2009 em Paris e inte-
grou a delegação que disputou os Jogos 
Olímpicos de Verão de 2012 em Londres 
no Reino Unido além de ter sido semi-
finalista nos Jogos Olímpicos de 2016, 
quando perdeu a disputa pelo bronze 
para a holandesa Anicka van Emden.

Any fará par te de um novo projeto 
do Minas Tênis Clube que começa no 
meio do ano de 2020.

Apesar da saída para um uma nova 
etapa em sua vida de atleta, recebendo 
condições de melhorar o ritmo e cresci-
mento na carreira, a judoca de Umuarama 

não desmerece o tratamento e o treina-
mento recebido no noroeste do Paraná. 
Ao contrário, ela se mostra grata por tudo 
o que recebeu dos companheiros que a 
acompanharam desde os primeiros gol-
pes dados e recebidos por ela no tatame.

“Sou grata aos amigos, pois não 
considero somente professor, alunos 
e colegas de turma. São todos meus 
amigos e companheiros. Sem eles não 
conseguiria chegar onde cheguei”, diz 

a atleta, referindo-se principalmente ao 
sensei Juan Jimenes.

PRIMEIRAS VITÓRIAS
Durante a entrevista concedida 

ao jornal Tribuna Hoje News, Any 
Moreira fez questão de relembrar de 
suas primeiras vitórias no tatame. 
Seu primeiro campeonato foi a Copa 
Or toplus, em Maringá, quando aos 10 
anos de idade, conquistou o primeiro 
lugar na categoria 35 quilos.

“COM tudo isso que está acontecendo na vida, estou realizada. É algo que sonho desde pequena”. Any Moreira
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A um passo da faixa preta

Burocracia
Any já conheceu o ambiente em que pretende viver e treinar por um longo tempo. “Passei uma semana lá, foi 

puxado, apesar de ser começo de férias, apanhei muito, mas a vontade de vestir a camisa e estar naquele meio 
todos os dias foi maior”, lembra, do período de testes que teve que se submeter até ser chamada para fazer parte 

da seleta lista de atletas que tiveram a mesma chance. “Além dos testes e treinamentos, estive lá também para ver 
como iria me sustentar, pagar a faculdade, como e onde iria me instalar. Depois que conheci tudo falei com meus 
pais e tomei a decisão”. Depois que manteve o contato com o sensei de BH, quando foi chamada, Any começou a 
conhecer o lado burocrático do esporte. “Fizeram contrato e conheci também como funciona todo o processo de 

transferência, treinos, competições, visitas em casa e assinei contrato’, comenta. Passaram-se as festas de final de 
ano e a atleta já estava preparada para a viagem. No Natal e no Reveillón aproveitei os últimos momentos juntos 

com a família, pois o treino é ´puxado, a passagem é cara, a distância é grande e por isso acho que, para voltar pra 
casa vai ser difícil, é claro que terei raros momentos de folga e tenho certeza que vou aproveitá-los ao máximo. 

Quando der pra viajar e visitar a família vou estar de volta à Umuarama”.

Atualmente Any Moreira está 
na categoria peso meio leve, para 
atletas que pesam até 52 quilos e 
ainda usa a faixa marrom. A judoca 
disse que está a apenas um passo 
de receber a faixa preta e explica 
como um campeonato brasileiro 
pode ajuda- la nesta conquista. 
“Pretendo pegar a faixa preta em 
até dois anos, mas pode ser que 
se eu conseguir a graça de par tici-
par de um Campeonato Brasileiro, 
ela possa vir mais cedo”, salienta.

Pa r a  c onsegu i r  uma  f a i x a 
preta, o atleta deve passar por 
um processo seletivo criterioso. 
Deve seguir um curso com disci-
plinas que envolvem arbitragem, 
interação de técnicas do judô e há 
também a soma de pontos para 
que possa chegar ao exame, além 
de provas prát icas e teór icas. 
“Apesar disso, quando o atleta é 
considerado de alto rendimento, 
a graduação se dá através dos 
resultados e algumas vezes cam-
peões brasileiros são graduados 
com a faixa preta”, explica.

ANY Moreira e o sensei Juan 
Jimenez, com quem treinou 

em Umuarama

Judoca Any Moreira vai treinar no melhor clube do País
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Fiscalização na fronteira
com Argentina é reforçada

Paraná reforçou neste ano a 
defesa agropecuária nas divisas 
com Santa Catarina e na fronteira 
com a Argentina, no Sudoeste 
do Estado. A medida é parte do 
protocolo de conquista do status 
internacional de área livre da febre 
aftosa sem vacinação.

Desde o dia 6 deste mês, os 
postos de fiscalização da região, 
ligados à Unidade Regional de 
Francisco Beltrão, não permitem o 
ingresso e incorporação de animais 
vacinados contra a doença.

Com o início do trabalho na 
região, o Estado passa a con-
tar com fiscalização integral, 
24 horas por dia, em toda sua 
extensão ter ritorial, seja na 
divisa com outros estados ou 
na fronteira com países.

Ao todo, destacou Norber to 
Or tigara, secretário de Estado 
da Agricultura e Abastecimento, 
são 33 postos espalhados pelas 
estradas do Paraná. “Precisamos 
proteger nosso status sanitário”, 
afirmou. “Isso vai dar oportunidade 
para que agricultores e indústrias 
produzam mais, o que representa 
empregos e desenvolvimento eco-
nômico”, acrescentou Ortigara.

BARRACÃO
A nova estratégia de defesa 

mudou a rotina do posto de fis-
calização em Barracão, cidade 
paranaense que faz divisa com 
a catarinense Dionísio Cerqueira 
e fronteira com a argentina Ber-
nardo de Irigoyen.

Responsável pelo comando da 
Unidade Regional de Sanidade 
Animal de Francisco Beltrão, a 
engenheira agrônoma Ellis Picinini 
contou que o posto redobrou a 

Normativa
O reforço na fiscalização na região obedece à Instrução Normativa 37, da Secre-

taria de Defesa Agropecuária. É mais um passo para a declaração internacional do 
Paraná como livre da febre aftosa sem vacinação. Como parte do protocolo, o Estado 
já foi dispensado da vacinação, que normalmente ocorria em novembro. Também por 
determinação do Ministério da Agricultura foi proibida a manutenção e uso de vacina 

em território paranaense. A Instrução Normativa determina a defesa agropecuária 
nas suas divisas e na fronteira com a Argentina. A exceção é para a entrada de animais 
(bois e búfalos) destinados ao abate. Eles, porém, devem estar necessariamente em 

veículo lacrado e ter como destino abatedouro com inspeção oficial.

FORAM registradas duas tentativas de entrada no PR de animais vacinados contra a febre aftosa em carre-
gamentos vindos de São Paulo

GERALDO BUBNIAK/AEN

atenção com a mudança. Até o dia 
15 deste mês foram 277 ocorrên-
cias em Barracão, mas nenhuma 
relacionada à entrada no Estado de 
animais fora do padrão.

O posto, afirmou ela, tem quatro 
agentes se revezando em turnos 
diferentes 24 horas por dia. “Esta-
mos vigilantes para que nada de 
diferente passe para o território 
paranaense”, ressaltou.

OCORRÊNCIAS
Foram registradas no período 

apenas duas ocorrências relacio-
nadas à tentativa de entrada no 

Paraná com animais vacinados 
contra a febre aftosa.

Ambos os car regamentos 
vinham de São Paulo e foram bar-
rados pela regional de Siqueira 
Campos, no Norte Pioneiro. “Refor-
çamos as barreiras do Estado e 
contamos com apoio dos assis-
tentes de fiscalização, fiscais 
de defesa agropecuária e Polícia 
Rodoviária Estadual para fortalecer 
nosso trabalho”, afirmou o diretor-
-presidente da Adapar (Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná), 
Otamir Cesar Martins.
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Começa a distribuição da 
alimentação escolar de 2020

Mais de 1,8 mil toneladas de 
alimentos não perecíveis come-
çaram a ser distribuídas para as 
mais de 2,1 mil escolas esta-
duais em todo o Paraná. Com um 
investimento de mais de R$ 10 
milhões do Governo do Estado, 
esse volume cor responde a 
primeira remessa anual que 
va i  ga rant i r  a  a l imentação 
escolar de milhares de estu-
dantes paranaenses.

A previsão é que os itens che-
guem até a semana em que acon-
tece o início das aulas. Durante o 
ano ainda serão entregues para 
as escolas outras quatro remes-
sas de alimentos não perecíveis. 
“Nosso trabalho é contínuo para 
assegurarmos que os nossos alu-
nos, desde o primeiro dia de aula, 
recebam a alimentação escolar 
e que, ainda, que seja de quali-
dade para contribuir com o ensino 
promovido em todas as nossas 
escolas”, comentou o diretor-pre-
sidente do Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Educacional 
(Fundepar), José Maria Ferreira.

Nessa primeira remessa cons-
tam, principalmente, achocolatado, 
açúcar, arroz, biscoito, flocos de 
cereais, composto lácteo, farinha 
de milho, farinha de trigo, feijão, 
macarrão, molho de tomate, óleo 
de soja, entre outros.

LOGÍSTICA
Os gêneros alimentícios que 

compõem a chamada merenda 
seca são entregues pelos fornece-
dores na unidade armazenadora 
da Companhia de Desenvolvimento 
Agropecuário do Paraná – Codapar, 
em Pinhais, RMC. Já no recebi-
mento, cada item passa por uma 

Municípios
Em até 30 dias todos os gêneros alimentícios são entregues em 

cada escola nos 399 municípios paranaenses. Parte dos alimentos são 
entregues diretamente nas escolas e outros, dependendo da distância 
e acesso, em centros de distribuição no Interior do Estado para serem 
transferidos para veículos menores. Em alguns locais, o acesso para a 
entrega só possível com o uso de barcos. “Devido à complexidade da 

operação, essa é a melhor forma para que se possa entregar os gêneros 
alimentícios com segurança quanto a sua qualidade, nas quantidades 

previstas, nos prazos estabelecidos, a um menor custo. Isso garante aos 
alunos uma refeição saudável e nas quantidades adequadas”, explicou 

o supervisor técnico comercial da Codapar, Luiz Felipe Glock. Outros R$ 
3,3 milhões foram investidos para a primeira entrega de 160 mil quilos 

de carne suína em cubos, 75 mil quilos de sobrecoxa de frango congela-
das e mais de 145 mil dúzias de ovos.

MAIS de 1,8 mil ton de alimentos já são ser distribuídas em 2,1 mil escolas do Paraná

FUNDEPAR

análise quanto a qualidade e emba-
lagem, realizada pelo Instituto de 
Tecnologia do Paraná (Tecpar) para 
verificar se estão de acordo com as 
especificações exigidas.

Na distribuição, os itens são 

previamente separados, pesa-
dos, acondicionados em módulos 
padrão de armazenagem e devida-
mente identificados por escolas, 
de acordo com as guias encami-
nhadas pela Fundepar.
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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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Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Em “Malhação”, 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.
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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/
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ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
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Nanda desiste de 
carreira de artista
Em “Malhação” Lígia permite que Rita veja Nina 
com Filipe. Ramiro e Matoso avisam a Rui sobre o 
namoro de Rita e Filipe. Filipe incentiva Lígia a sair 
com Madureira. Guga sofre com a situação de Max. 
Anjinha comenta com Rafa que lamenta ter deixado 
Tatoo triste. Lígia e Madureira se beijam. Nanda volta 
para a escola e afirma aos amigos que não deseja mais 
ser artista. Lígia conta para Regina sobre seu encon-
tro com Madureira. Tatoo rejeita seus amigos. Rita se 
prepara para encontrar Nina, quando Rui a surpreende.

Éramos seis 
Osório demite Alfredo e Tião. Isabel 
pede para Felício esperar para falar 
com Lola. Almeida alerta Julinho sobre 
a proximidade com Soraia. Genu fala 
mal da filha de Lola para Lúcio e Lili. 
Isabel conta sobre seu namoro para 
Soraia. Zeca procura emprego na far-
mácia. Adelaide se surpreende quando 
Emília afirma que quer proteger Justina 
de seus sonhos. Alfredo afirma que 
ajudará Tião. Afonso encomenda com 
Lola um bolo para o aniversário de 
Inês. Isabel fala com Lola sobre a via-
gem de Julinho. Alfredo revela à família 
que foi demitido. Afonso comenta com 
Inês sobre os telefonemas que anda 
recebendo. Shirley liga para Inês, que 
pede segredo a Durvalina. Lola se 
reconcilia com Julinho.

Bom Sucesso 
Diogo ameaça a vida de Gisele. 
Marcos e Mário acompanham os 
policiais na busca por Diogo. Diogo 
planeja incendiar a Prado Monteiro. 
Gisele acaba refém de Diogo. Alberto 
vai para a Editora com Paloma e 
Leila. Nana descobre que foi Diogo 
quem provocou o acidente que a fez 
perder o bebê. Diogo aparece diante 
de todos na Editora e ateia fogo.

Amor de mãe
Vitória revela a Raul que Vinícius faz 

parte do grupo de ativistas que quer 
destruir a PWA. Raul expulsa Vinícius 
e Amanda de sua casa. Leila conta 
do divórcio para Penha, que hesita 
em contar o que sabe sobre Magno 
para a amiga. Raul decide ajudar 
Vinícius e Amanda a fugir. Álvaro 
pressiona Vitória a usar sua relação 
com Lurdes para manipular Camila. 
Lurdes e Thelma enfrentam Veiga 
e Belizário. Vitória afirma a Lurdes 
que as duas estão em lados opostos 
sobre a situação de Camila.

As aventuras de Poliana 
A falsa Dark Lady consegue invadir 
os autos falantes do colégio e mandar 
um recado para os alunos, deixando 
Raquel assustada. Durante o jogo 
de queimada, João acaba acertando 
uma bola na cabeça de Ruth, que fica 
furiosa. Afonso vai visitar Fernanda 
em seu trabalho. Devido ao incidente, 
Ruth expulsa João do colégio. Marcelo 
conversa com a diretora e conta a ela 
toda a verdade sobre João. Débora 
difama a imagem de Marcelo entre 
os funcionários da escola.

Cúmplices de um resgate 
A única pessoa que consegue fazer a 
menina comer um pouco é Joaquim. 
Otávio decide ir embora. Dinho decide 
inscrever Bartolomeu em um concurso 
de beleza de gatos para tentar con-
seguir o prêmio surpresa, que pensa 

ser dinheiro para poder comprar a 
mobilete. Raul descobre as grades 
no quarto de Isabela e pergunta para 
Regina o que significa aquilo.

Amor sem igual 
Geovani manda flores para Norma e 
Bento finge ter sido ele quem mandou. 
Tobias arma com Bernardo e convida 
Ramiro para ir ao clube noturno. Che-
gam novas flores na casa de idosos e 
Carmem pensa ter recebido de Geo-
vani. Ioná avisa à Olympia que não irá 
trabalhar essa noite. Leandro reclama 
com Olympia sobre a ida de Ioná até 
a agência Bras Esporte . Tobias avisa 
que Donatella não irá dormir com 
Ramiro. Logo em seguida, a polícia 
chega à casa noturna.

O rico e Lázaro 
Joana agradece pelas lãs dadas por 
Zac. Nabonido conversa com Nitó-
cris e ela diz que Daniel não pode 
tentar dominar o reino. Rabe-Sáris 
encontra Nebuzaradã e diz que Zac 
não é mais noivo de Joana. Joana 
acolhe algumas pessoas miseráveis 
na casa de Ravina. Talita e Samira 
costuram roupas para o enxoval. 
Sammu-Ramat propõe um casa-
mento para Darice. Enquanto cuida 
dos pobres e necessitados em sua 
casa, Ilana escuta batidas na porta. 
Ela se assusta ao se deparar com 
Nebuzaradã e Rabe-Sáris.
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Você tem uma necessidade irresistível de expansão, 
isso faz você se livrar de suas dúvidas desneces-
sárias. Excessos feitos no mês passado são res-
ponsáveis por sua sensação de peso. Você precisa 
eliminar isso e fazer algum exercício físico.

Sua autoconfiança vai causar inveja e isso pode 
levar a mal-entendidos. Impulsos não característicos 
e frenéticos o deixarão cansado. Vá com calma no 
aspecto físico.

Conversar com as pessoas com mais experiência 
poderia lhe mostrar, talvez, que os seus excessos 
são realmente prejudiciais.

Você vai ser muito mais receptivo a novas ideias. 
Somente os tolos nunca mudam de opinião. Você 
estará em forma o dia todo, mas precisa dormir para 
recuperar o sono atrasado. Sentir-se cansado não 
é sinal de fraqueza.

Os passos que você tomou alcançam resultados 
hoje. É hora de formalizar as coisas! Você está de 
volta em sua melhor forma e será fácil abandonar 
um mau hábito.

Há discussões frutíferas no horizonte. Não hesite 
em solicitar ajuda jurídica. Não deixe que as neces-
sidades de outras pessoas o oprimam. Elas esta-
riam em detrimento de você mesmo e você não 
pode permitir isso.

Sua bondade lhe trará sorte, você vai se sentir útil 
e as pessoas vão devolver o favor. Você vai acabar 
estabelecendo algumas conversas muito positivas 
que irão restaurar a sua moral perdida.

Você colocou a barreira muito alta. Você deve confiar 
em si mesmo só para atingir seu objetivo e você 
deve virar a página. Sua dieta tem lhe causado 
problemas digestivos e agora você precisa corrigir 
esta situação.

As pessoas ao seu redor vão estar mais agitadas, 
mas sua calma lhe permitirá saborear as alegrias 
da vida. Conhecer seus limites é uma vantagem. 
Faça um esforço para permanecer racional, princi-
palmente quando se trata da alimentação.

Sua cabeça está nas nuvens e você não está moti-
vado a agir. No aspecto prático, você é tímido, mas 
o seu estado de ânimo, por outro lado, não poderia 
ser melhor! Retomar uma atividade de lazer que 
não envolva atividade física seria ideal para você.

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

Aposte na estabilidade e na confiança hoje, seja 
franco para consolidar as coisas com as pessoas 
mais próximas de você. Você vai estar em excelente 
forma, mas modere a sua ingestão de açúcar para 
melhorar a sua energia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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RIL
ALIENIGENA

ESPANADOR
NOITADAR
TTOCOAA

TEORIMLI
DAMOLADA

NESSAAUE
CAUSARIA
OIRLAVAR
NABIIT

ATIRAARAR
ARHUMANO

UTILIDADES
OSAMAROLE

Indivíduo
que é de

outro
planeta

Substi-
tuta dos

óculos de
grau

Prato de
origem ita-
liana, à ba-
se de arroz

"O Rei do
(?)", antiga
novela da
TV Globo

Utensílio
para

remover
o pó

Diverti-
mento du-

rante a ma-
drugada

Lobo (?), 
persona-
gem de
fábulas

Quantidade
de álcool
de uma
bebida

Desgaste
de uma ar-
ticulação
(Patol.)

Vamos (?):
vamos
embora
(pop.) 

Arremes-
sa com
força

O verbo
do ro-

mântico

Enfeite
dos dedos
das mãos

Primeira
etapa do
plantio

(?) Bin La-
den, terro-
rista morto
em 2011

Tipo de
bife en-
rolado
(Cul.)

Afiada 
(a faca)
Deixa o
recinto

1.051, em
romanos

D. Ivone (?),
sambista

Árvore
Nacional
Rabiscar

(um texto) 

Congênito;
inerente

Luiz (?) Lu-
la da Silva

Confusão
(gíria)

Naquele
lugar

Relativo 
ao homem
Sílaba de
"lambada"

Entidade de
 jornalistas

Parte 
do olho

Limpar
banhando 
A Terra do
Acarajé

Vazio por
dentro

Contudo;
entretanto

Tony
Tornado,

ator e
cantor

Ocasionar;
originar  
Ouvir, em
espanhol

Rabo de (?), golpe
de capoeira

(?) Nagle,
jornalista

Atmosfera
Vanta-

gens; ser-
ventias

Erre
Povoação
indígena
(bras.)

Rumava;
seguia

Posto às
avessas

3/oír. 4/gado — leda. 5/osama. 7/artrose.
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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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NEWCLIN      
Odontologia Familiar

Ana Carolina Machado, Luana Cardoso dos Santos Gaiari, Rafael Rossi e 
Eduardo Viegas 

Fachada do novo espaço

Benção e descerrar da fita

O ano de 2020 começou com 
a inauguração da clínica 

odontológica New Clin, na 
noite da quarta-feira (15). O 
novo espaço dos odontólogos 
-,  Dra Ana Carolina Macha-
do (periodontia e clínica 

geral) ; Dra Luana Cardoso 
dos Santos Gaiari (odonto-
pediatria) e Dr Rafael Rossi 

(implantodontia e estética) e 
Dr. Eduardo Viegas ( ortodon-
tista) passa a atender nestas 
especialidades colocando-se 

como referência e exce-
lência em Odontologia.  A 
noite foi de festa com a 

presença de profissionais da 
área odotológica, amigos 
e dos familiares dos novos 

profissionais. A NewClin está 
localizada na Avenida Castelo 

Branco nº 3818 onde por 
várias décadas foi a Clínica 
Luiza Carrião. A benção das 
instalações feita pelo Padre 
leandro ressaltou a gratidão 
à Deus e em seguida abraços 
de felicitações e sucesso to-
maram conta do coquetel. Os 
cliques mostram momentos 
da solenidade e as famílias. 

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

aniversário. Nesta sexta (17) os para-
béns vão para Ludimila Chiulo,  Valdir 

Aparecido Ceranto , Benedita De 
Souza Ajita Ramos, Leandro Marchia-
ni Paião e Nayane Dileli. No sábado 
(18) vivas para Mário Hara, Sebas-

tião Bandeira e Milton José Belleze. 
No domingo  (19) vivas para Renata 

Muzachi, Clainton Mendes, José 
Lima, Fabiana Moscardi Pelegrinelli 
Cabral e Marcelo Gaiarini. Na segun-
da (20) parabéns para Cássia Maria 

Silva Leandro. Da coluna: felicidades!

Lindaura dos Santos e Dulce PozzobomLuana com os pais,  esposo e filha e o irmão

 Rafael Rossi com os pais e irmãoAna Carolina com os pais e irmão

“Que a paz de 
Cristo seja o juiz 
em seus corações, 
visto que vocês 
foram chamados 
a viver em paz, 

como membros de 
um só corpo. E se-
jam agradecidos”. 

(Colossenses 
3:15)

FOTOS: THIAGO CASONI
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

CAMPANHA: DOE SEU ÓCULOS USADO. 
Sem custos para quem doa – inestimável para quem recebe 

Doe óculos e mude a vida de alguém. Imagine se você 
pudesse ajudar uma criança a ler. Um adulto a ser bem-
sucedido no trabalho. Um idoso a manter sua independência. 
E proporcionar à comunidade mais oportunidades para 
crescer e prosperar.                                                

Segundo a Organização Mundial de saúde, 153 milhões de 
pessoas têm erros de refração não corrigida (hipermetropia, 
miopia ou astigmatismo). A maioria dessas deficiências 
visuais é rapidamente diagnosticada e facilmente tratada 
com lentes corretivas.  

Ainda assim milhões de pessoas em países em 
desenvolvimento são empurradas ainda mais para a pobreza 
simplesmente porque não têm óculos. Eles não conseguem 
aprender, porque é difícil ler, e não trabalham com todo seu 
potencial porque não conseguem enxergar com clareza. 

Para as crianças, uma visão clara significa maior educação, 
desenvolvimento mais saudável e uma maior qualidade de 
vida. Para os adultos, significa uma maior oportunidade de 
emprego e estabilidade econômica. Para os idosos significa 
menor dependência dos outros. 

Os Lions Clubes coletam milhões de óculos todos os anos para 
lidar com a carência de óculos, tornando a reciclagem de 
óculos uma de nossas atividades mais populares. Você pode 
ajudar, pois em quase toda gaveta de armário é possível 
encontrar um par de óculos que não é mais usado. Esse 
mesmo par de óculos pode mudar a vida de outra pessoa.  

Procure um Lions Clube em sua cidade e doe seu óculos usado. 

Câmara declara Luto Oficial pela 
morte da ex-vereadora Ana Gonfio

O presidente 
d a  C â m a r a 
Munic ipal  de 
U m u a r a m a , 
vereador Noel 
do Pão (PSC) 
declarou ontem, 
quinta-feira, 16, 
luto oficial de 3 
dias no âmbito 
do Poder Legis-
lativo do muni-
cípio devido ao 
falecimento de 
Ana Maria Gon-
fio, ocorrido na 
noite da última 
q u a r t a - f e i r a 
(15), após luta 
contra o cân-
ce r.  No  A t o 
da Pres idên -
cia de número 
01/2020 ,  o 
presidente tam-
bém determina que as 
bandeiras sejam hastea-
das a meio mastro, como 
medida de respeito à 
memória de Ana Gonfio.

Além de ser figura de 
grande reconhecimento 
pela comunidade, Ana 
Maria Gonfio ocupou 
uma das cadeiras do 
Poder Legislativo Muni-
cipal, uma vez que foi 
vereadora no pleito 
2001/2004. “... período 
em que exerceu suas 
atividades parlamen-
tares nesta Casa com 
dedicação em favor do 
interesse público e da 
comunidade”.

Ana é esposa de 

Waldecir Ferreira Pavoni, 
fiscal de tributos e mãe 
da servidora municipal 
Paula Cristina Gonfio 
Pires, da Divisão Lici-
tações e Contratos da 
Secretaria Municipal de 
Administração.

Ainda acerca da 
declaração de Luto Ofi-
cial, Noel do Pão deter-
minou a expedição de 
nota de pesar à família 
enlutada, em nome dos 
vereadores, mesa dire-
tora e servidores, con-
signando o pesar pelo 
óbito da Sra. Ana Maria 
Gonfio, a qual foi sepul-
tada na manhã desta 
quinta-feira.

EX vereadora lutava contra o câncer

DIVULGAÇÃO
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Conheça as opções que a Unipar 
oferece na área da gestão

PÓS-GRADUAÇÃO

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

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

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

‘Amplie possibilidades’

Oportunidades 
de emprego
Três empresas do setor alimentício 
estão com vagas de emprego abertas 
em Umuarama. As oportunidades são 
para chapeiro, garçonete, pizzaiolo e 
churrasqueiro. As vagas foram divulga-
das nas redes sociais das empresas e 
não têm encaminhamento da agência 
do trabalhador. Na lanchonete Dog 
King há oportunidades para chapeiro e 
garçonete. É preciso ter disponibilidade 
de horário das 16h30 às 20h30. Mais 
detalhes e informações por meio do 
telefone/WhatsApp (44) 99768-7246. 
Já a Casa Chawarma tem oportuni-
dades para churrasqueiro e chapeiro. 
Neste caso os currículos devem ser 
enviados até o próximo dia 21 de 
janeiro. Mais informações por meio do 
telefone (44) 98438-6675. Para finali-
zar, a pizzaria Suprema tem vaga para 
pizzaiolo. O horário de trabalho é das 
16h30 às 23h30 de terça a domingo. 
Os detalhes para a vaga por ser obtidos 
por meio do telefone (44) 98438-6675.

2ª chamada IFPR
O Instituto Federal do Paraná (IFPR) 
divulgou as litas dos candidatos da 2ª 
Chamada Complementar do Processo 
Seletivo 2019/2020. Os convocados 
para matrícula deverão comparecer 
no Campus Umuarama nos dias 21 
e 22 de janeiro de 2020 entre as 13h 
e 20h, na Secretaria Acadêmica do 
IFPR Campus Umuarama, Rodovia PR 
323, saída para Guaíra. O fone para 
contato é 3361-6200.

Tríduo
Entre esta sexta-feira, 17 e o 
domingo, 19, acontece o tríduo de 
São Sebastião, em Altônia (municí-
pio localizado a 84 quilômetros de 
Umuarama). Na segunda-feira (20), 
dia do padroeiro, é feriado na cidade 
e a Igreja Católica prepara o tradi-
cional almoço. Nos dias 17 e 18, dois 
primeiros dias do tríduo, a missa é às 
20h. Já no dia 19h a missa acontece 
às 18h. No dia 20, antes do almoço, a 
missa será às 10h. Os convites para o 
almoço podem ser adquiridos por R$ 
25 diretamente na paróquia ou com 
os coordenadores das comunidades. 
O cardápio terá o delicioso coste-
lão, frango, creme de milho, farofa, 
salada, vinagrete, arroz e macarrão 
alho e óleo. A orientação da orga-
nização é para que sejam levados 
talheres. Outras informações pelo 
telefone (44) 3659-1110.
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Se você deseja fazer parte de nossa equipe em um 
ambiente de muitas oportunidades, acesse o site 

WWW.HAVAN.COM.BR e no rodapé da página clique 
em TRABALHE CONOSCO. Cadastre seu currículo, 

mencione ser PCD e informe sua deficiência.

HAVAN SELECIONA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

BENEFÍCIOS:
Vale alimentação, vale transporte,

participação nos resultados e
oportunidades de crescimento

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
LUCINEIA BRONCCA BIGARDI pes-

soa jurídica de direitos privados, inscrita 
no CNPJ: 11.328.219/0001-30 estabe-
lecida na Avenida Liberdade, nº 2987 
– Jardim Panorama, CEP 87501-460 
na cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, com cadastro municipal nº 
26828 comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
SOLANGE LUIZ DOS SANTOS 

pessoa jurídica de direitos privados, 
inscrita no CNPJ: 01.426.701/0001-
50 estabelecida na Rua Cuiabá, 
nº 3152 – Zona V, CEP 87504-210 
na cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, com cadastro municipal nº 
28136 comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

TCE multa ex-secretário 
da Segurança Pública

O Pleno do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná julgou regulares 
com ressalvas as contas de 2017 da 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Administração Penitenciária 
(Sesp), de responsabilidade do então 
titular da pasta, Wagner Mesquita de 
Oliveira. O ex-secretário, no entanto, 
foi multado em R$ 3.147,00, por 
atrasar o envio de dados ao Sistema 
Estadual de Informações - Captação 
Eletrônica de Dados (SEI-CED) do 
TCE-PR. A importância é válida para 
pagamento em janeiro.

A sanção está prevista no artigo 
87, inciso III, da Lei Orgânica do TCE-
-PR (Lei Complementar Estadual nº 
113/2005). Ela corresponde a 30 
vezes o valor da Unidade Padrão Fis-
cal do Estado do Paraná (UPF-PR). 
O indexador, que tem atualização 
mensal, vale R$ 104,90 neste mês.

Além do atraso no encaminha-
mento das informações, também 
foram ressalvados o pagamento de 
despesas estranhas à administração 
pública, cobradas em faturas de ser-
viços; o fornecimento de auxílio- ali-
mentação mediante cartão refeição 
a policiais militares fora da hipótese 
legal; a ausência de registro do patri-
mônio da Polícia Militar, do comando 
do Corpo de Bombeiros e do Instituto 
Médico-Legal junto ao Sistema de 
Administração de Bens Móveis; e a 
conclusão do inventário da secretaria 
sem a localização de bens.

Com o objetivo de solucionar 
esses problemas, o relator do pro-
cesso, conselheiro Fabio Camargo, 
votou pela expedição de nove reco-
mendações à Sesp, entre as quais 
se destacam: proceder à punição 
administrativa de servidores que cau-
saram atrasos no encaminhamento 
de faturas de serviços, resultando na 
cobrança de multas e juros à pasta; 
orientar os funcionários responsá-
veis por linhas telefônicas oficiais a 
evitar a aquisição de serviços não 
previamente contratados pela secre-
taria junto às operadoras; tomar 

medidas para garantir que o auxílio-
-alimentação seja fornecido somente 
aos policiais militares que cumprem 
os requisitos legais para receber o 
benefício; e apurar as responsabili-
dades quanto ao desaparecimento 
de bens de caráter permanente em 
unidades vinculadas à Sesp.

Os demais membros do Tribunal 
Pleno do TCE-PR acompanharam, por 
unanimidade, o voto do relator, na 
sessão de 11 de dezembro. Cabe 
recurso contra a decisão contida no 
Acórdão nº 4072/19 - Tribunal Pleno.

WAGNER Mesquita foi multado em R$ 3.147,00, 
por atrasar o envio de dados ao Sistema Estadual de 
Informações

DIVULGAÇÃO
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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$ 6.900,00
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 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 ..............................................................17/17 ............................ PRATA .......................................................... 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$ 79.900,00
FUSION TITANIUM AWD ................................................................16/17 ............................ PRETO ......................................................... COMPLETO, AUT, COURO ................................................ R$ 99.900,00
HB20X 1.6 FLEX .................................................................................13/14 ............................ PRATA .......................................................... COMPLETO............................................................................ R$ 39.900,00 
ONIX 1.0 LT .........................................................................................18/18 ............................ BRANCO ..................................................... COMPLETO............................................................................ R$ 41.900.00
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
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
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PM apreende dinheiro falso 
apresentado nas redes sociais

O dono de uma borracharia na 
rua Afonso Pena em Umuarama, 
foi preso em flagrante na tarde de 
ontem (16) com notas falsas. Ele 
disse ter recebido as cédulas de 
R$ 20 e R$ 50 na venda de um 
Veículo Astra B.O.. O rapaz afir-
mou aos policiais que descobriu 
a falsidade do material assim que 
o tocou e acabou por agredir o 
homem que pretendia comprar o 
carro. Este, por sua vez fugiu. Já 
o borracheiro anunciou nas redes 
sociais que teria adquirido as notas 
falsas na negociação e ainda teria 
ficado com o carro.

O que ele não esperava é que 
policiais militares também estives-
sem nestas mesmas redes sociais 
e descobrissem o fato.

Imediatamente a central foi 
comunicada e uma equipe policial 
se deslocou até a borracharia, que 
fica situada nas proximidades do 
Jardim Guarani, onde localizou o 
proprietário e o dinheiro falso.

Fo r am ap r eend i dos  R$ 
3.850,00 e, quando foi feita a 
contabilidade do dinheiro pelos 
policiais, o proprietário (que já 
estava detido) disse que sairia 
ganhando, pois o combinado 

seria apenas R$ 3.500,00.
DONO DAS NOTAS

Em depoimento oficial o rapaz 
disse que o comprador do veículo 
seria morador em Cianorte, mas 
não soube identifica-lo. O rapaz foi 
preso e conduzido ao Batalhão da 
Polícia Militar em Umuarama e pos-
teriormente conduzido à Delegacia 

da Polícia Federal de Guaíra, onde 
responderá pela aquisição das 
notas. O telefone celular do rapaz 
detido também foi apreendido, pois 
nele haviam mensagens trocadas 
com o comprador do carro. É atra-
vés destas mensagens que elevai 
alegar ser um ‘terceiro de boa fé’ 
e escapar da acusação.

DINHEIRO falso foi apreendido em borracharia nas proximidades do Conjunto Guarani
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