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 O ex-vereador de Umuarama Sidmar Aparecido Vasiliausha, conhecido como Chulim, foi 
preso pela Polícia Militar na noite da terça-feira (22). Ele foi denunciado por vizinhos de violên-
cia doméstica, mas, quando os policiais chegaram ao endereço, fizeram uma averiguação e 
constataram que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal. 

Ex-vereador de Umuarama era
procurado pela Justiça Federal

Repasse estadual
O governo do Estado deverá transferir R$ 8 bilhões aos 

municípios paranaenses neste ano, referentes à cota parte das 
cidades sobre a arrecadação total de ICMS. Neste mês, os 
municípios já receberam cerca de R$ 554 milhões em três 

repasses aos 399 municípios do Estado. O valor depositado 
nos cofres das prefeituras na terça-feira (21) foi de R$ 276,9 
milhões, dos quais quase R$ 5 milhões entraram na conta da 

Prefeitura de Umuarama. l Pág. 3 
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Ministério Público 
firma TAC para 
combater dengue 
no noroeste 

Ativismo e ações 
ajudam no 
combate à violência 
contra a mulher 

Cisa/Amerios oferece terapia alternativa aos pacientes
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Conselho da Amazônia
O presidente Jair Bolsonaro determinou a criação do Conselho 
da Amazônia, a ser coordenado pelo vice-presidente da 
República, Hamilton Mourão. Em publicação no Twitter, 
Bolsonaro explicou que será utilizada a própria estrutura da 
Vice-Presidência. O objetivo do conselho será coordenar as 
diversas ações em cada ministério voltadas para a proteção, 
defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. “Dentre 
outras medidas determinadas está também a criação de uma 
Força Nacional Ambiental, à semelhança da Força Nacional de 
Segurança Pública, voltada à proteção do meio ambiente da 
Amazônia”, escreveu o presidente.

990 mil no Sisu
O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, 
informou ontem (22) que 
993.311 estudantes se 
inscreveram no Sistema 
de Seleção Unificada 
(Sisu) no primeiro dia de 
registros. Cada estudante 
pode se inscrever em até 
dois cursos e, até agora já 
foram registradas 1.870.751 
inscrições. “O número é 
mais do que o dobro do ano 
anterior, quando fechamos 
em 492 mil inscritos”, disse 
em rede social. As inscrições 
ficam abertas até as 23h59 
de domingo (26).

Fila do INSS
O governo federal ainda não publicou os decretos que 
vão implementar as medidas emergenciais anunciadas 
na semana passada para reduzir a fila do INSS. São quase 
2 milhões de pedidos de brasileiros aguardando uma 
resposta do INSS para aposentadorias e outros benefícios, 
como salário-maternidade e auxílio-doença. Desses, 
500 mil estão à espera de documentos que dependem 
do segurado, mas quase 1,5 milhão estão parados por 
falha no sistema. Não há prazo para que a situação seja 
normalizada. A expectativa do governo é de oito meses.

 Prêmio Nacional das Artes
Se assumir a Secretaria Especial da Cultura, a atriz Regina 
Duarte terá a responsabilidade de reavaliar a continuidade do 
Prêmio Nacional das Artes. Em nota divulgada ontem (quarta-
feira, 22), a secretaria afirmou que o edital com as regras para 
a entrega do prêmio não foi publicado. “A Secretaria Especial 
da Cultura informa que o edital do Prêmio Nacional das Artes 
não chegou a ser publicado no Diário Oficial da União. Caberá 
ao novo secretário reavaliar a continuidade do Prêmio”, diz a 
nota da secretaria. Convidada para assumir a vaga que era de 
Roberto Alvim, Regina Duarte visitou Brasília ontem e almoçou 
com o presidente Jair Bolsonaro. Até a tarde de ontem ela não 
havia aceitado formalmente o convite.

Dividendos ao 
BNDES
A equipe econômica do 
Governo Federal vai aumentar 
o repasse de dividendos 
pagos por estatais ao Tesouro 
Nacional, principalmente o 
BNDES, para bancar a alta 
de despesas provocada no 
Orçamento da União com 
o ajuste do salário mínimo 
de R$ 1.039 para R$ 1,045. 
Em breve, o Ministério da 
Economia vai anunciar que 
o percentual de repasse 
de dividendos dos bancos 
públicos será elevado para 
ajudar o governo no equilíbrio 
das contas públicas.
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Umuarama recebe do Governo do PR 
quase R$ 5 milhões em IPVA e ICMS

O Governo do Estado deverá 
transferir R$ 8 bilhões aos muni-
cípios paranaenses neste ano. O 
montante é relativo à cota parte das 
cidades sobre a arrecadação total de 
ICMS. Neste mês os municípios já 
receberam cerca de R$ 554 milhões.

Nesta semana, a Secretaria de 
Estado da Fazenda fez o terceiro 
repasse do ano aos 399 municí-
pios do Estado. O valor depositado 
nos cofres das prefeituras na terça-
-feira (21) foi de R$ 276,9 milhões, 
incluindo os 20% do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb).

REPASSE LOCAL
Umuarama r ecebeu  R$ 

3.009.523,19, apenas em fun-
dos referentes ao repasse do per-
centual da arrecadação do IPVA 
(Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores). Tal repasse 
correspondente aos veículos licen-
ciados no Município (50%) sem a 
dedução do Fundeb. Não se fun-
damenta no Índice do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM).

O repasse líquido de ICMS 
para a Capital da Amizade foi de 

Enquanto a maioria dos alunos 
da rede estadual do Paraná volta 
às aulas em 5 de fevereiro, os 
estudantes das escolas que a par-
tir de 2020 serão exclusivamente 
de Educação em Tempo Integral 
(ETI) retomarão os estudos no dia 
10 do mesmo mês. De 3 a 7 de 
fevereiro, as equipes dessas ins-
tituições vão passar por formação 
específica relativa aos novos mode-
los gestão e também pedagógico.

Os dias 15 de maio e 20 e 21 
de julho, reservados ao Estudo e 

Escolas em tempo integral terão calendário diferenciado em 2020

R$ 1.955.104,45. A 
arrecadação bruta foi de 
mais de R$ 2.4 milhões 
e o Fundo de Expor ta-
ção gerou uma receita 
liquida ao município de 
R$ 27.569,88.

A previsão para 2020 
é de que as prefeituras 
disponham de um total de 
R$ 8 bilhões distribuídos 
pelos 12 meses, sempre 
em depósitos semanais, 
todas as terças-feiras. No ano pas-
sado, as administrações municipais 
dispuseram de R$ 7,7 bilhões e em 
2018 de 7,5 bilhões.

CÁLCULO
Como previsto nas Transferên-

cias Constitucionais, toda semana 
o Governo do Estado repassa a 
parcela das receitas estaduais que 
cabe aos municípios. Dentre essas 
receitas, a mais importante é a do 
Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), cujo valor 
destinado aos municípios corres-
ponde a 25% do valor arrecadado 
pelo Estado. O repasse é efetuado 
com base no Índice de Participação 
dos Municípios (IPM), calculado pela 

Planejamento no Calendário Escolar 
2020 regular, serão dias letivos nor-
mais para os alunos e para as equi-
pes das escolas de Tempo Integral. 
Nas unidades de ETI esse trabalho 
está concentrado em fevereiro.

Durante o ano, os profissio-
nais desses colégios terão diver-
sas formações para adaptação 
do novo modelo às suas realida-
des, com oficinas relacionadas ao 
componente curricular Projeto de 
Vida, ações voltadas para o pro-
tagonismo juvenil e orientações 

relativas à gestão escolar.
NA PRÁTICA

As escolas em tempo integral 
funcionarão em turno único. São 
nove aulas por dia, com uma hora 
de almoço e dois intervalos de 15 
minutos, totalizando nove horas 
diárias de atividades e 45 horas 
semanais. No Núcleo Regional de 
Educação (NRE) de Umuarama

o ETI funciona no Colégio Esta-
dual Professora Hilda Trautwein 
Kamal de Umuarama, Umuarama 
e no Malba Tahan de Altônia.

Secretaria da Fazenda.
A composição desses 25% do 

ICMS distribuídos aos municípios 
é formada por 75% do Valor Adicio-
nado Fiscal (VAF); 8% pela produ-
ção agropecuária; 6% pelo número 
de habitantes da zona rural do 
município em relação à população 
rural do Estado; 2% pelo número de 
propriedades rurais cadastradas; 
2%, como fator de distribuição igua-
litária; 2% pelo fator área; e, por 
fim, 5% pelo fator ambiental, ou 
seja, aos municípios que tenham 
parte de seu território integrando 
unidades de conservação ambien-
tal ou tenham mananciais de abas-
tecimento público.

MUNICÍPIO terá repasse do Governo do Estado de R$ 4.992.197,52, referentes ao ICMS, 
IPVA e fundos de exportação

DIVULGAÇÃO
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MP contra
à dengue

No Noroeste do estado, o 
Ministério Público do Paraná 
firmou Termo de Ajustamento 
de Conduta com os três 
municípios que compõem 
a comarca de Santa Isabel 
do Ivaí (110 quilômetros de 
Umuarama), além da sede, 
Planaltina do Paraná e Santa 
Mônica, buscando conter 
a epidemia de dengue na 
região. De acordo com dados 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, Santa Isabel do Ivaí é 
a terceira cidade com maior 
incidência de casos autócto-
nes no Paraná.

Com o TAC, os prefei-
tos comprometeram-se a 
adotar diversas medidas, 
entre elas, a elaboração 
de planos de contingên-
cia do vírus, definindo-se 
forma e periodicidade das 
visitas aos domicílios, e o 
mapeamento estratégico 
das áreas de risco, com a 
intensificação da fiscaliza-
ção em propriedades parti-
culares (tanto as ocupadas 
quanto as abandonadas).

Ficou acertada ainda a 
necessidade de padronização 
dos procedimentos de notifi-
cação e autuação a partir 
das vistorias de fiscalizações 

das propriedades, devendo o 
Ministério Público do Paraná 
ser comunicado quando 
houver descumprimento por 
parte dos proprietários, para 
análise das medidas cabí-
veis nas esferas cível e cri-
minal. Nos casos de imóveis 
abandonados ou fechados, 
sem proprietário conhecido, 
os profissionais da vigilân-
cia sanitária ou os agen-
tes comunitários de saúde 
deverão realizar o ingresso 
forçado no local para adoção 
das medidas sanitárias de 
prevenção ao vetor da dengue.

Outro compromisso fir-
mado pelos gestores públi-
cos foi a manutenção da 
quantidade necessária de 
agentes de saúde e de com-
bate a endemias envolvidos 
nas ações de eliminação do 
mosquito transmissor da 
doença, sendo estabelecido 
o mínimo de um agente para 
cada 800 imóveis.

O descumprimento dos 
termos acordados poderá 
acarretar em multa aos ges-
tores envolvidos (prefeitos 
e secretários municipais de 
Saúde), além da eventual 
adoção das medidas judiciais 
cabíveis pelo MPPR.

Cotão
Os deputados federais têm 
reclamado do atraso no 
ressarcimento das despesas 
de aluguel, combustível e 
alimentação, entre outros 
gastos do chamado cotão. 
As notas fiscais já foram 
apresentadas e apenas 
cinco dos 11 funcionários 
estão trabalhando em 
função das férias e licenças 
médicas.

Comissão de Esporte
O presidente da Comissão 
de Esportes, Douglas 
Fabrício (CDN), registra seis 
reuniões realizadas pela 
comissão em 2019. “Foram 
25 projetos aprovados, 
mas vale lembrar que 
estamos falando de uma 
área esquecida e pouco 
valorizada pela sociedade”, 
disse. Um requerimento 
propondo a criação da 
Frente Parlamentar 
em Apoio e Defesa ao 
Paradesporto também 
foi aprovado. Também 
fazem parte do colegiado 
os deputados Subtenente 
Everton (PSL), Alexandre 
Amaro (Republicanos), Boca 
Aberta Junior (Pros), Paulo 
Litro (PSDB) e as deputadas 
Cristina Silvestri (CDN) e 
Mabel Canto (PSC).

Fundeb
O senador Flávio Arns 
(Rede) espera aprovar 
até março no Congresso 
Nacional a criação, 
de forma definitiva, 
do Fundeb (Fundo de 
Desenvolvimento da 
Educação Básica). Arns 
quer torná-lo perene e 
tirá-lo das disposições 
transitórias. Os 
parlamentares enfrentam 
resistência do ministro 
Abraham Weintraub 
(Educação), mas já 
fecharam com o senador, 
que é relator da proposta.

Coragem
Em 2020, o Paraná vai 
enfrentar um cenário mais 
tranquilo e conseguirá 
deslanchar ainda mais seu 
desenvolvimento sob o 
comando do governador 
Ratinho Junior. A previsão 
é do presidente da 
Assembleia Legislativa, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), que atribuiu essa 
perspectiva positiva, em 
grande medida, à ação do 
Legislativo: “Os deputados 
tiveram a coragem para 
enfrentar questões 
polêmicas e aprovar 
matérias controversas 
que desafogaram e 
reorganizaram o Estado”.

Apreensões
A apreensão de mercadorias 
irregulares pela Receita Federal 
bateu recorde em 2019. Foram 
confiscados R$ 3,2 bilhões em 
contrabando. São Paulo está 
no topo com R$ 746,1 milhões 
em apreensões, seguido do 
Paraná, com R$ 733,7 milhões. 
Os itens que lideraram as 
apreensões foram cigarros 
(35,67%), eletroeletrônicos 
(11,42%), vestuário (7,02%) e 
brinquedos (4,71%). O número 
de operações de vigilância 
e repressão aduaneira 
também foi recorde com 
4.955 operações contra 3.347 
realizadas em 2018.

Cocaína
O Paraná também é um 
dos estados com mais 
apreensões de cocaína 
feitas pela Receita. Em 
2019, foram apreendidas 
15,23 toneladas só no Porto 
de Paranaguá, um recorde 
que supera em 211% o 
montante apreendido 
em 2018, que foi de 4,89 
toneladas. Essas mais de 15 
toneladas representaram 
26% do total de cocaína 
apreendida no País, que foi 
de 57,15 toneladas.

COM o TAC, prefeitos se comprometem a adotar, entre outras medidas, a elabora-
ção de planos de contingência do vírus e a periodicidade das visitas aos domicílios

DIVULGAÇÃO
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Ex vereador de Umuarama era 
procurado pela Justiça Federal

O ex-vereador de Umuarama, Sid-
mar Aparecido Vasiliausha, conhecido 
também como Chulim, foi preso pela 
Polícia Militar na noite da terça-feira 
(22). Ele foi denunciado por vizinhos 
de violência doméstica, mas quando 
os policiais chegaram ao endereço 
nada de irregular foi constatado, 
mesmo assim fizeram uma averigua-
ção e constataram que, contra ele, 

havia um mandado de prisão expedido.
De acordo com o relatório policial, o 

caso foi atendido por volta das 21h30, 
quando a equipe foi solicitada a compa-
recer no Condomínio Residencial Solar 
das Palmeiras, ponde acontecia uma 
discussão em um dos apartamentos.

Quando verificaram o endereço citado, 
nada de irregular foi verificado, pois a 
discussão já havia se encerrado, mas 

mesmo assim os policiais resolveram 
averiguar os envolvidos e descobriram que 
Chulim estava sendo procurado pela Jus-
tiça Federal, com um mandado de prisão 
expedido pela 3ª Vara de Maringá.

O ex vereador de Umuarama, 
que esteve envolvido em crimes de 
contrabando e corrupção ativa, foi 
preso e conduzido à Delegacia de 
Polícia de Umuarama.

Veículo carregado com contrabando é apreendido
Policiais militares de Cruzeiro do 

Oeste apreenderam na manhã de 
ontem (quarta-feira, 22), um veículo 
carregado com contrabando. Um 
homem foi preso. A abordagem foi 
realizada depois que os policiais de 
Moreira Sales avistaram um veículo 
suspeito trafegando pela rodovia 
PR-180. Ele foi seguido até o entron-
camento da PR-180 com a PR-323, 
até que houve a aproximação. O VW 
Spacefox, de cor prata, trazia em 
seu interior diversos equipamentos 
eletrônicos que haviam sido contra-
bandeados do Paraguai.

O condutor informou que saiu de 
Foz do Iguaçu com o veículo e estava 
transportando a carga (avaliada em 
aproximadamente R$ 50 mil) para o 
estado da Bahia. Ele disse ser mora-
dor em Feira de Santana.

Foram apreendidos 12 rádios 
automotivos, 20 roteadores de inter-
net, 3 receptores de TV, 27 mesas 
de som, 100 receptores Cine Box, 1 
Receiver, 1 multimídia de veículo e 
4 caixas grandes com relógios varia-
dos. Também havia 5 garrafas de 
azeite com 2 litros cada e 2 garrafas 
de 900 ml cada.

Com o condutor foi encontrada 
ainda a quantia de R$ 974 e um tele-
fone celular. O veículo apreendido está 
regular, porém pertence a um parente 
do homem preso, que já possui pas-
sagem por descaminho.  O detido, o 
veículo e as mercadorias foram enca-
minhados para a Delegacia da Polícia 
Federal de Guaíra.

MERCADORIAS apreendidas foram encaminhadas para a R3eceita Federal de Guaíra

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Um pequeno ‘pé de maconha’ 
foi apreendido por policiais 
militares de Umuarama na terça-
-feira (21) a noite. Denúncias 
anônimas levaram os policiais até 
um terreno baldio no Jardim 
Tropical, onde um suspeito foi 
visto entrando no local carre-
gando um vaso.
Quando chegaram ao local os 
PMs fizeram buscas e encon-
traram o vaso com a planta de 
aproximadamente 40 centíme-
tros de altura, que foi encami-
nhada à delegacia.
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Ações ajudam a combater 
violência contra a mulher
A equipe de aten-

dimento à mulher que 
sofre violência doméstica 
do Centro de Referência 
Especializado de Assis-
tência Social (Creas) e 
Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher 
(Cram) realizou três cam-
panhas ao longo do ano 
– o Dia Internacional da 
Mulher, o Agosto Lilás e 
a ação “16 Dias de Ati-
vismo pelo Fim da Vio-
lência Contra a Mulher”, 
que busca conscientizar a 
população sobre os dife-
rentes tipos de agressões 

contra as meninas e 
mulheres. A mobilização 
é anual e envolve diver-
sos segmentos da socie-
dade civil e poder público, 
de 25 de novembro a 10 
de dezembro.

As ações foram promo-
vidas em conjunto com 
as secretarias municipais 
de Assistência Social e 
de Saúde, o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Mulher e o Conselho da 
Comunidade, com apoio 
de entidades que aco-
lhem pessoas em situação 
de rua, imprensa, OAB e 

Câmara Municipal, sob 
a coordenação da chefe 
da Divisão da Política da 
Mulher, Vanessa Luciane 
Nobre Pereira, e da psicó-
loga Jôze Kelly Fator.

Cerca de 2 mil pes-
soas par ticiparam de 
palestras, caminhada, 
entrevistas, rodas de 
conversa e uma confra-
ternização. O Agosto Lilás 
levou informações sobre 

a Lei Maria da Penha aos 
colégios estaduais, des-
per tando os alunos do 
Ensino Médio (cerca de 1 
mil atingidos) para iden-
tificar e romper o ciclo 
da violência doméstica, 
e o Dia Internacional da 
Mulher (8 de março) teve 
palestras, mesa redonda 
e uma ação para o público 
na Praça Arthur Thomas, 
com vários parceiros.

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
22/12 a 22/1 0,5000 0,2588 0,0000
23/12 a 23/1 0,5000 0,2588 0,0000
24/12 a 24/1 0,5000 0,2588 0,0000
25/12 a 25/1 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,11% 29,29 
Vale ON +0,48% 56,30 
ItauUnibanco PN +0,60% 33,70 
Usiminas PNA +13,93% 10,88 
Viavarejo ON +4,75% 15,00 
B3 S/A ON +6,26% 47,50

IBOVESPA: +1,17% 118.391 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 109,92
Libra est. 0,7658
Euro 0,9010
Peso arg. 60,13

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,7% 4,1750 4,1760 +4,1%
PTAX  (BC) -0,3% 4,1883 4,1889 +3,9%
PARALELO -0,5% 4,1300 4,4200 +3,8%
TURISMO -0,5% 4,1300 4,4000 +3,8%
EURO -0,5% 4,6381 4,6405 +2,8%

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

DÓLAR 22/01

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 5,49
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1551,35 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/01

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 22/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,00 -4,7% -3,5%
SOJA Paranaguá 88,00 -3,3% -1,7%
MILHO Cascavel 45,50 -1,1% 4,6%

SOJA 913,75 -2,25 -2,6%
FARELO 297,90 -1,20 -1,4%
MILHO 388,75 1,25 0,3%
TRIGO 577,75 -3,75 6,5%

SOJA 79,29 0,0% 2,3%
MILHO 40,96 0,2% 8,6%
TRIGO 48,86 0,9% 1,8%
BOI GORDO 181,64 -1,4% -4,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 22/01 PR DIA 30d.

Em 22/01 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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Mestrado e
doutorado
Com ênfase em Produ-

tos Bioativos e recomen-
dado pela Capes, programa 
tem moderna infraestrutura 
e duas linhas de pesquisa; 
prazo para inscrição vai até 
o dia 5 de fevereiro

A Universidade Para-
naense – Unipar já está 
em ritmo acelerado com 
sua campanha de pós-gra-
duação 2020. Para os pro-
fissionais que querem se 
especializar são mais de 
cem opções de cursos. Na 
modalidade stricto sensu 
são seis, entre eles está 
o programa de mestrado e 
doutorado em Ciência Ani-
mal com ênfase em Produ-
tos Bioativos, considerado 
um dos mais conceituados 
do Paraná. Recomendado 
pela Capes (Coordenação 
de Aper feiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior), 
órgão do Ministério da Edu-
cação, tem a Saúde Animal 
como área de concentração. 
Os interessados têm até o 
dia 5 de fevereiro para fazer 
a inscrição no site da Uni-
par, no link da pós-gradua-
ção. Com 15 vagas para 
o mestrado e 13 para o 
doutorado, o programa tem 
como objetivo capacitar pro-
fissionais para o desenvol-
vimento de atividades com 
emprego de produtos bioati-
vos para a Saúde Única (Ani-
mal, Humana e Ambiental), 
com pesquisas e produção 
de produtos inovadores 
para ações sustentáveis. 
Outra meta é cumprir uma 
importante função social, 
abrangendo ações com a 
Saúde Única, Biodiversi-
dade e com a Região Fron-
teiriça (Brasil x Paraguai) e 

formando profissionais com 
capacidade para produzir, 
divulgar e utilizar conheci-
mentos relevantes, tanto no 
ensino e na pesquisa, como 
atuando no setor produtivo. 
As linhas de pesquisa são 
duas: ‘Terapêutica Experi-
mental de Produtos Bioa-
tivos Aplicados à Clínica e 
Reprodução Animal’ e ‘Edu-
cação e Saúde Única na 
Cadeia Produtiva e Comuni-
tária’. Podem se inscrever 
os graduados em Medicina 
Veterinária, Ciências Bioló-
gicas, Medicina, Farmácia, 
Enfermagem, Odontologia, 
Biomedicina, Zootecnia, 
Medicina, Nutrição, Tecno-
logia de Alimentos, Fisiote-
rapia, Estética e Cosmética 
e áreas afins. Sobre o pro-
jeto pedagógico, ele foi pen-
sado com base nos índices 
de demanda do mercado de 
trabalho, abordando discipli-
nas planejadas e voltadas 
às necessidades mercado-
lógicas. Para isso, tem um 
corpo docente de alto nível, 
formado por doutores e pós-
-doutores. Para as aulas prá-
ticas e de pesquisa, os mes-
trandos e doutorandos terão 
à disposição um dos maiores 
e mais completos hospitais 
veterinários do Brasil, que 
dá suporte também para 
projetos de extensão univer-
sitária (atendimento à comu-
nidade). Lá eles encontrarão 
uma estrutura de ponta, 
com arrojados laboratórios 
e aparelhos modernos. Mais 
informações no site da Uni-
par, no link da pós-gradua-
ção, ou pelo telefone (44) 
3621 2885 – ramais 1350 
e 1285 ou ainda pelo e-mail 
danieladib@unipar.br.

BNDES
Além da milionária auditoria 
que não encontrou indícios de 
corrupção ou irregularidades, 
os contratos do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) foram 
alvos de três Comissões 
Parlamentares de Inquérito 
(CPI) no Congresso nos últimos 
quatro anos. As duas primeiras, 
entre os anos de 2015 e 
2018, foram concluídas sem 
pedidos de indiciamentos. Os 
relatórios finais se limitaram a 
recomendações, entre outras, 
de transparência administrativa. 

Acordão
No ano passado, outra CPI 
vasculhou os empréstimos 
do BNDES e terminou em 
“acordão” para retirar os 
nomes dos ex-presidentes 
Lula e Dilma da lista de 
pedidos de indiciamentos.
  
Empréstimos 
Um dos ex-presidentes do 
BNDES ouvidos pela CPI, 
Joaquim Levy reforçou aos 
deputados que “não há nada 
o que esconder na instituição 
de fomento”. Além das CPIs, 
parlamentares discutem 
projeto (PLS 261/2015) que 
proíbe o BNDES de fazer 
empréstimos a governos 
estrangeiros ou investir em 
outros países. 

Menores 
O Conselho Federal de 
Medicina tem 30 dias para 
prestar esclarecimentos 
ao Ministério Público 
sobre a autorização para 
que médicos realizem 
terapias hormonais em 
menores de 18 anos. O MP 
apura eventuais “ações ou 
omissões ilícitas” do CFM. 

Critérios
A Receita Federal nega 
perseguição a artistas da rede 
Globo e diz que se pauta por 
critérios técnicos e impessoais, 
completamente vinculados à 
legislação tributária.  

Pejotização 
Segundo o órgão vinculado 

ao Ministério da Economia, 
todas as fiscalizações em 
curso em “diversas empresas 
de comunicação”, referentes 
à “pejotização” de pessoas 
físicas, são decorrentes de 
procedimentos nos anos de 
2017 e 2018 que resultaram 
em lançamentos tributários a 
partir de 2019.

Reciprocidade
Não convidem para o 
mesmo jantar os deputados 
Danilo Cabral e Tadeu 
Alencar, ambos do PSB 
de Pernambuco. É que 
Danilo apoiou o colega 
para a liderança do partido 
esperando reciprocidade, 
mas agora Alencar apoia o 
carioca Alessandro Molon. 

Nas redes 
Guilherme Boulos, candidato 
derrotado à Presidência, foi 
a uma rede social criticar a 
atriz Regina Duarte: “Fim de 
carreira decadente”. Ao que 
um seguidor rebateu: “Não 
existe fim de carreira pior do 
que ter menos votos que o 
Cabo Daciolo”. 

Brumadinho 
Ao comentar a recente denúncia 
contra o ex-presidente da Vale 
e mais 15 pessoas, o deputado 
Rogério Correia (PT-MG), que 
relatou a CPI de Brumadinho, 
diz que a mineradora ainda 
não encerrou as indenizações 
das vítimas e “chega a ser 
até ofensivo que demonstre 
intenção de distribuição de 
lucros a seus sócios”. 

Ciclone
A Marinha emitiu alerta sobre 
a formação de ciclone entre o 
norte do Rio de Janeiro e o sul 
do Espírito Santo, em alto-mar, 
com efeitos em toda a costa 
entre Santa Catarina e o sul da 
Bahia. São esperados, a partir 
de hoje, ventos que podem 
chegar a 87 km/h. 

Interino, subeditor Walmor Parente
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Cisa/Amerios oferece terapia alternativa aos pacientes
Quem procura tratamentos 

alternativos para combater certos 
males de saúde, já pode contar 
com algumas opções oferecidas 
pelo Consorcio Intermunicipal de 
Saúde (Cisa) Amerios. A unidade 
credenciou clínicas e profissionais 
e, neste ano, a partir da próxima 
semana, retomam o atendimento 
também na unidade.

Os pacientes que forem diag-
nosticados por médicos dos muni-
cípios consorciados ao Cisa/Ame-
rios com a necessidade de passar 
por este tipo de tratamento pode-
rão receber o atendimento. 

A acupuntura é a técnica 
médica que equilibra e harmoniza 
a energia interna do organismo 
com as energias do ambiente, 
por isso, a utilização da acupun-
tura é benéfica para tratar dores 
e doenças, e principalmente, 
agir de forma holística-preventiva 
para evita-las.

Faz parte da Medicina Tradicio-
nal Chinesa que abrange a mas-
sagem (Tuina, Do-in, Shiatsu), 
alimentação, uso de ervas (Fito-
terapia chinesa), meditação, ativi-
dade física (Lian Gong, Chi Kung). 

Reconhecida como especia-
lidade médica, desde 1995, a 
acupuntura utiliza a inserção de 
agulhas na super fície do corpo 
para tratar e prevenir doenças, 
promovendo a saúde.

Estresse e insônia, por exemplo, 
são sintomas que podem ocasionar 
doenças graves se não forem trata-
dos de forma eficaz. 

Reconhecida também pelo 
Ministério da Saúde como tera-
pia complementar desde 2006, 
é aplicada a par tir de então, pela 
rede de atendimento do Consór-
cio Intermunicipal de Saúde/

Entre os profissionais que aten-
dem pelo Consórcio Intermunicipal, 
a acupunturista Eleuza Cabrera 
Mendonça explica que a técnica 
pode ser aplicada em pessoas de 
todas as idades.

Especialista desde 2011, foi 
voluntária em determinados setores 
públicos e depois passou a atendem 
em clínicas par ticulares. Aplicou 

Todas as idades
também a técnica paralelamente em 
clinicas especializadas atendimento 
a pacientes com fibromialgia e atuou 
durante 4 anos na Unipar com proje-
tos de acupuntura com alunos, pro-
fessores e funcionários.

“O Cisa deu a opor tunidade 
de aplicar a acupuntura às pes-
soas em toda a região abrangida”, 
conta Eleuza.

Ela ressalta que se trata de uma 
terapia preventiva e não apenas 
curativa e reforça que o tratamento 
é feito apenas com prescrição 
médica. “Os médicos prescrevem 
a terapia aos pacientes, pedindo 
o tratamento nos postos, onde é 
feito o registro e o paciente chega 
ao Cisa com o encaminhamento 
direto do município”.

Amerios. Quando foram iniciados 
os credenciamentos de clínicas e 
profissionais a técnica passou a 
ser aplicada apenas nos pacien-
tes diagnosticados por médios 
em seus respectivos municípios. 

É impor tante lembrar que o 
atendimento através do Cisa é 

Equilíbrio

A terapia pode reduzir a mortali-
dade infantil e casos de mortes no 
parto, além de ajudar no período 
gestacional e na ansiedade do parto, 
dores devido à gestação, enjoos e 
estresse da família, depressão pós-
-parto, dando uma qualidade de vida 
melhor para a população. “Desde a 
concepção o tratamento pode ser 
feito. Temos que ter um equilíbrio (Yin 
e Yang). Uma criança que recebe o 
tratamento de energia desde a con-
cepção, já vai nascer uma criança 
equilibrada”, conta Eleuza.

Na área de exames, o Cisa/
Amerios oferece, além da acupun-
tura, várias outras terapias alterna-
tivas, bem como a todas as espe-
cialidades médicas.

A acupuntura utiliza a inserção de agulhas na 
superfície do corpo para tratar e prevenir doenças, 
promovendo a saúde

Municípios economizam
A acupunturista explica também 

que o uso da terapia, pode gerar 
economia em outros tratamentos de 
saúde. Sendo que a acupuntura é 
uma técnica de prevenção às doenças 
e por isso, pacientes que costumeira-
mente passam pelo tratamento, estão 
prestes a ter uma saúde mais equili-
brada. “Os pacientes também terão 
uma qualidade de vida bem melhor e 
automaticamente, deixam de gerar gas-
tos ao Sistema Único de Saúde (Sus)”.

TÉCNICA médica equilibra e harmoniza a energia 
interna do organismo com as energias do ambiente, por 

isso é benéfica para tratar dores e doenças

TRATAMENTO é feito somente com um diagnóstico do médico

FOTOS: ALEX MIRANDA

feito somente com as clínicas 
e profissionais credenciados, 
depois que um médico faz o diag-
nóstico e encaminha o paciente 
para que passe pelo tratamento. 
O Cisa/Amerios abrange uma 
área no noroeste do Paraná que 
compõe 20 municípios.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
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ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
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Lígia permite convivência 
de Rita com Nina
Em “Malhação” Filipe aplica golpes de judô em Matoso 
e Ramiro, mas acaba imobilizado. Leila consegue fugir e 
pede ajuda à polícia. Rita, Lígia e Cida se preocupam com 
Filipe. Leila avisa a Lígia que Filipe está no hospital. Rita 
confronta Leila. Regina se espanta com Max, que decide 
esbanjar dinheiro mesmo estando desempregado. Nanda 
sofre para se manter longe da música. Neide parabeniza 
a atuação de Nanda na escola. César chega em casa 
e questiona Milena quando encontra um preservativo. 
Um homem ameaça Tatoo. Filipe conta a Rita que Lígia 
permitiu sua convivência com Nina.

Éramos seis 
Afonso e Inês não aceitam conver-
sar com Shirley. Justina se perde 
no circo e se apavora ao encon-
trar com o palhaço. Shirley vai ao 
quarto de Inês. Olga proíbe Zeca 
de atuar como homem-bala nova-
mente. Candoca se oferece para ir 
a São Paulo com Adelaide. Afonso 
reclama da presença de Shirley. 
Carlos tenta convencer Inês a con-
versar com Shirley. Julinho sugere 
que Alfredo fique com sua vaga na 
loja de Assad. Zeca se vangloria 
para os filhos. Shirley implora a 
ajuda de Afonso. Candoca chega 
com Adelaide e Justina, surpreen-
dendo Emília.

Bom Sucesso 
Os resumos do penúltimo e último 
capítulo não serão divulgados pela 
emissora. 

Amor de mãe 
Carol decide voltar a morar com 
Natália. Camila volta para casa. Ryan 
é convidado para ir ao programa de 
Luciano Huck. Leila visita Magno. 
Penha questiona Leila sobre a 
denúncia de Magno. Álvaro e Lurdes 
se enfrentam. Natália ajuda Miranda 
a reatar com Matias. Vitória avisa a 

Lurdes que não poderá mais ajudar 
Magno. Carol flagra Durval e Natá-
lia juntos. Oliveira se preocupa com 
Thelma. Ryan se apresenta no Cal-
deirão do Huck. Januário questiona 
Lurdes sobre seu passado.

As aventuras de Poliana 
Roger faz a cabeça de Marcelo con-
tra Luisa. Guilherme descobre que 
Carla tem dois celulares e fica des-
confiado da menina. Filipa pressiona 
João para que ele conte seu segredo 
a ela. Durval e Claudia tem alguns 
desentendimentos quanto a criação 
de seus filhos. Pendleton da um 
quadro da exposição de Glória de 
presente para Luisa. Lindomar se 
assusta com a fatura de seu cartão 
de crédito e briga com Arlete. Pen-
dleton conta algumas curiosidades 
sobre sua família para Poliana.

Cúmplices de um resgate 
Frederico e Taísa combinam de 
assistir uma série juntos e Lurdinha 
fica com mais ciúmes. A ambulân-
cia chega ao local do atropelamento 
de Priscila. Fortunato chora muito. 
Os cúmplices também aparecem e 
ficam preocupados. Frederico diz que 
amou almoçar com Taísa e que ela 
é uma fofa. A assistente de Frede-
rico fica próxima dele. Dinho tenta 

vender o saco de ração de gatos 
que ganhou no concurso, mas não 
consegue. Todos estão no hospital 
esperando respostas sobre Pris-
cila. Joaquim se sente culpado.

Amor sem igual
Ramiro fala com seu motorista, 
Xavier, sobre sua doença. Miguel se 
despede de Poderosa e segue para 
o trabalho. Os jovens atletas treinam 
na Bras Esportes . Seu Ernani marca 
um encontro com Dona Sonia. Mauro 
aconselha o treinador a escolher 
entre a secretária da agência espor-
tiva e Yara. A cozinheira da casa de 
idosos tagarela na cozinha com a 
ajudante Marly. Donatella fica feliz 
ao saber que o avô está namorando 
com Norma. Tobias se surpreende 
ao ouvir sua avó dizer que Donatella 
é sua ex-namorada.

O rico e Lázaro
Rabe-Sáris questiona a fabricação de 
bebidas de Zabaia. Ravina e Zadoque 
tentam proteger os documentos sagra-
dos da Sinagoga e são ameaçados. 
Dana pergunta se Absalom fez algum 
mal a Rafael. Darice implora para 
Mesaque salvar a sacerdotista. Joana, 
Hurzabum e Rebeca se assustam ao 
verem o rei na floresta se compor-
tando como um animal.
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Você vai se desculpar com alguém e não vai se 
arrepender. Se quiser levar as coisas muito rapida-
mente, você pode causar problemas a si mesmo. 
O resultado não será grave, mas será que vai ter 
alguma utilidade? Vá com calma e tenha cuidado 
com o que come.

Você está mais impulsivo do que o habitual. Evite 
esportes radicais e discussões tempestuosas. Será 
melhor ouvir as suas necessidades. Você precisa 
beber mais líquido e ter uma dieta mais leve.

Você vai conseguir se esquivar de alguns problemas 
e vir a aceitar seus próprios limites no processo. Sua 
energia está voltando, mas não se esqueça de evitar 
o estresse de debates acalorados.

Seu dia será positivamente leve, algumas viagens 
estão previstas, mas elas serão úteis. Uma discussão 
com pessoas experientes provará que, sem dúvida, 
seus excessos são prejudiciais!

Você estará ainda mais sociável e isso irá abri-lo para 
novas situações enriquecedoras. Sua mente ausente 
o está deixando infeliz, por isso tenha cuidado para 
não fazer movimentos bruscos. Mantenha-se focado 
no que está fazendo para evitar essa tendência.

Suas iniciativas terão repercussões positivas. Você 
está preparado para enfrentar obstáculos, a moral é 
boa ao seu redor e você será eficaz com resultados 
tangíveis.

Você será melhor do que o normal em se expressar de 
forma clara e concisa, mas certifique-se de lidar com 
os outros com cuidado. Você pode ficar estressado 
com facilidade hoje, tente manter a calma e seguir em 
frente com o que você tem que fazer.

Seu otimismo é contagiante e você vai conhecer pes-
soas novas. Você estará em sua melhor forma, então 
aproveite esta oportunidade para ficar alerta a certos 
maus hábitos em seu estilo de vida.

Você não vai parar de provocar reações nas pessoas 
hoje. Suas palavras vão ser bastante cortantes, lembre-
-se de que o silêncio é fundamental. Dando tanto de si 
mesmo, você vai ser o único que estará completamente 
destruído no final. Você precisa dormir um pouco mais.

A sorte está do seu lado para remover uma preocu-
pação que você tem desde o mês passado. O ritmo 
atual o está levando a fazer coisas demais. Você deve 
pensar em relaxar totalmente quando finalmente tiver 
chance.

Você poderá contar com o seu senso de harmonia 
para resolver suas relações com os amigos. Hoje é 
um dia para entorses de todos os tipos, então seja 
cuidadoso quando for se mover.

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas 
pode deixar seu dia bem mais produtivo no trabalho. 
Você está cheia de ideias par ao futuro e pode achar 
bons aliados para colocá-las em prática. Na paquera, 
será mais fácil vencer a timidez e puxar papo. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Filho meu, se acei-

tares as minhas 
palavras, e escon-
deres contigo os 
meus mandamen-
tos, para fazeres 

atento à sabedoria 
o teu ouvido, e 
para inclinares o 
teu coração ao 

entendimento; e 
se clamares por 
entendimento, e 
por inteligência 

alçares a tua voz; 
se como a prata a 
buscares e como a 
tesouros escon-
didos procurares, 
então entenderás 
o temor do Senhor 
e acharás conhe-
cimento de Deus.”  

(Proverbios 2)

Happy Day
A coluna destaca leitores do 
Jornal Tribuna Hoje News que 
comemoram aniversário hoje 
-, Marlene Paro, Flávia Costa 

Takakua Donini, Henrique Dorta 
de Oliveira, Marcelo Zilotti, Edi-
naldo Inocêncio Ferreira,  Jonas 

Cicero Bertuchi  e Fernando Cezar 
Sossai.  Da coluna: felicidades!

PORTRAIT
Em noite beneficente em Umuara-
ma, Marlene e Orlando Santos, ele 
presidente da Associação Comer-
cial e Industrial, ganham zoom da 

coluna neste início de 2020.

PORTAL CIDADE

Mestrado
O profissional de Direito que tem interesse em fazer mestrado, mas não 

quer viajar nem morar fora, pode fazê-lo em Umuarama. A Unipar oferece o 
programa em Direito Processual e Cidadania, com duas linhas de pesquisa. 
Implantado há vinte anos e reconhecido com ótimo conceito, já diplomou 

vários acadêmicos do Brasil. A inscrição pode ser feita pela internet.
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MICHELLE e LÚCIO GUIDELLI brindam o ano de 2020 -, paz, amor e gratidão

FOTOS: THIAGO CASONI

Leila Paullis e Kelly Paullis -, leia-se Ótica Pupila sempre presente nos even-
tos da Câmara da Mulher Empreendedora. No clique com Sirley de Souza  
(Batatinha)  ganhadora do belíssimo óculos na Rodada de Negócios.

DICAS 2020
 nCuide para que o trabalho 

e a religião não atrapa-
lhem sua vida. Cante sozi-
nho. Leia poesias em voz 

alta. Participe de rodas de 
piada. Não tenha pressa 
de deixar a mesa após as 
refeições. Pegue crianças 

no colo. Ande sem relógio. 
Fuja dos beatos.

 
 nUse seus talentos. Nem 
que seu único tempo para 
usá-los seja da meia noi-
te às seis. Ninguém deve 

passar a vida fazendo o que 
não gosta, se o preço é 

deixar de fazer o que sabe. 
Útil não é quem faz o que 

os outros acham importante 
que seja feito, mas quem 

cumpre sua vocação.
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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 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 ACT  ........................................................................................16/17 ........................... PRETO .......................................................... COMPLETO ............................................................................... R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACT AT ...................................................................................19/19 ........................... PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 62.900,00
OMEGA FITTIPALDI 3.6 V6 ................................................................10/11 ........................... PRETO .......................................................... COMPLETO, AUT, COURO ................................................... R$ 48.900,00
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 ....................................................................................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
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 ........................... CINZA ........................................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ...........................................R$ 119.900,00
VOYAGE 1.6 TL .......................................................................................17/18 ........................... BRANCO ...................................................... COMPLETO ............................................................................... R$ 39.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
L R Barbosa Martins Modas 

- ME, inscrita sob nº CNPJ 
18.809.135/0001-68, estabele-
cido na Rua Francisco Pontes, 2252 
,Jardim Alto da Boa Vista , cidade de 
Umuarama Estado do Paraná CEP 
87506-390, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 31.899. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

VENDE – SE 

Lote de 217,5 m no Jar-
dim Colibri 7,25 m de 

largura e 30 m de cumpri-
mento. Localizado fun-

dos do Big Smart. VALOR 
R$ 77.000,00. Contato 
(44) 98406-5842 (44) 

3622-2197
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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NOTÍCIAS DA

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

A Universidade Paranaense – Unipar está 
ofertando mais de cem cursos de pós-graduação 

em suas sete Unidades, com opções em todas 
as áreas do conhecimento na modalidade lato 

sensu. Aos profissionais do Direito que residem 
em Umuarama e cidades da região e que buscam 

enriquecer o currículo, uma excelente opção 
é a espacialização em Direito Administrativo e 

Municipal – com tópicos especiais em licitações, 
compliance e eleitoral. 

As inscrições estão abertas. Podem participar 
advogados, procuradores, membros do 

Ministério Público e da Magistratura, professores, 
consultores, servidores públicos, auditores fiscais, 

prefeitos, secretários municipais, vereadores, 
consultores e demais graduados interessados em 
atualizar seus conhecimentos na área do Direito 

Administrativo e Municipal. 
O corpo docente é um dos diferencias, 

formado por mestres e doutores com vasta 
experiência na área em que atuam e aptos a 
compartilhar suas experiências com os pós-

graduandos. A grade de disciplinas tem carga 
horária de 375 horas e as aulas serão ministradas 

em regime quinzenal, aos sábados.  

Curso trabalhará os tópicos especiais em 
licitações, compliance e eleitoral; número de 

vagas é limitado

Especialização em Direito 
Administrativo e Municipal 

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar 
é o programa de fidelização, um investimento 
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os 

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Programa de Fidelização 

Ralf fora do Timão

O volante Ralf assinou ontem (quar-
ta-feira, 22) a rescisão de contrato com 
o Corinthians. O jogador já havia sido 
informado que estava fora dos planos 
do técnico Tiago Nunes para a tem-
porada de 2020. O clube confirmou o 
encerramento do vínculo e agradeceu 
ao jogador pelos 437 jogos, 10 gols 
e oito títulos com a camisa alvinegra.

Ralf tinha contrato até o final deste 
ano e agora está livre para negociar 
com outra equipe sem qualquer custo. 
Segundo o Corinthians, houve “um 
comum acordo para uma rescisão 
contratual amigável”.

O presidente Andrés Sanchez disse 
que o acerto será de R$ 3,5 milhões. O 
valor deve ser parcelado nos próximos 
dois anos. O jogador ainda não definiu 
qual será o seu próximo destino. O Cru-
zeiro se mostrou interessado na contra-
tação do volante, mas ele também pode 
ir para o futebol chinês.

Ralf, de 35 anos, havia renovado 
vínculo com o Corinthians em junho 
do ano passado. Sua intenção era 
encerrar a carreira na equipe alvinegra. 
Mas o novo treinador e as dificuldades 
financeiras do clube foram responsá-
veis pela rescisão contratual.

O volante teve duas passagens pelo 
Corinthians. Em 2010, ele foi contratado 
junto ao Barueri. De cara criou identifica-
ção com o torcedor, ganhou a posição de 
titular e foi fundamental nas conquistas 
da Copa Libertadores e do Mundial de 
Clubes da Fifa de 2012. Ele ainda per-
maneceu na equipe até 2015, quando 
foi negociado com o Beijing Guoan, da 
China. A volta aconteceu em 2018, onde 
participou dos títulos dos dois últimos 
Campeonatos Paulistas.

O volante assinou a rescisão de contrato com o Corin-
thians e está fora dos planos de Tiago Nunes para a 
temporada de 2020

DIVULGAÇÃO
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Coreia do Sul e Arábia Saudita 
garantem vaga para Tóquio-2020

As seleções de futebol mascu-
lino da Coreia do Sul e da Arábia 
Saudita conquistaram nesta quar-
ta-feira as duas primeiras vagas, 
em campo, da Ásia para o torneio 
de futebol masculino dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020 - o 
Japão, por ser a sede, já estava 
garantido antecipadamente. Pelas 
semifinais do Pré-Olímpico do 
continente, que está sendo rea-
lizado em Bangcoc, na Tailândia, 
com jogadores sub-23, os sul-co-
reanos bateram a Austrália por 2 
a 0 e os sauditas derrotaram o 
Usbequistão por 1 a 0.

Em Tóquio, a Coreia do Sul fará 
a sua nona participação consecu-
tiva no torneio olímpico.

Nos Jogos de Londres-2012, 
na Inglaterra, teve o seu melhor 
resultado com a medalha de 
bronze. A Arábia Saudita, que 
venceu nesta quarta-feira com um 
gol aos 42 minutos do segundo 
tempo, voltará a disputar uma 
Olimpíada depois de 24 anos.

Para os Jogos de Tóquio-2020 
se classificam na Ásia os três pri-
meiros colocados do Pré-Olímpico. 

Assim, a terceira vaga em campo 
será disputada neste sábado 
entre Austrália e Usbequistão. 
Os usbeques tentarão uma clas-
sificação inédita em sua história. 
Coreia do Sul e Arábia Saudita 
farão a final do torneio na Tailân-
dia neste domingo.

Com as vagas de sul-corea-
nos e sauditas, além do Japão, 
já são 11 países classificados 
aos Jogos Olímpicos no futebol 
masculino. A Europa será repre-
sentada por França, Alemanha, 
Espanha e Romênia; a África 
terá Costa do Mar fim, Egito e 

África do Sul; e a Nova Zelândia 
se garantiu na Oceania.

Tirando o posto de Austrália 
ou Usbequistão, as quatro vagas 
restantes serão definidas até o 
dia 1.º de abril. Na América do Sul 
está sendo realizado na Colôm-
bia o Pré-Olímpico com 10 países, 
entre eles o Brasil - medalha de 
ouro no Rio-2016 -, que lutam por 
dois lugares em Tóquio-2020. A 
mesma quantidade de vagas será 
disputada na Concacaf, com oito 
seleções em um torneio na cidade 
de Guadalajara, no México, a par-
tir de 20 de março.

Começou a pré 
temporada do cam-
peonato de Rugby. 
O time de Umua-
rama participou de 
um amistoso contra 
os nossos vizinhos 
paraguaios de Salto 
del Guairá. Foram 
3 jogos e 3 vitórias. 
Agora aguardam os 
adversários no dia 
2 de fevereiro, que 
estarão em Umuarama 
para a revanche.

DIVULGAÇÃO
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