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Atendimento em Casa 
de Apoio em Curitiba 
virou representação 
no MP 
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Vereadores rejeitam reajuste de 
salários de prefeito e secretários

Os vereadores de Umuarama rejeitaram o pedido de reajuste salarial de prefeito, vice e secretá-
rios. O projeto, que também elevava o subsídio dos parlamentares, foi votado ontem em sessão 
extraordinária. Apenas os vencimentos dos servidores públicos do Município receberão aumento 

de 4,31%, de acordo com o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). l Pág. 2

Curitiba tem caso 
suspeito do novo 
coronavírus, segundo 
Ministério da Saúde

Umuarama Futsal 
monta elenco para 
quatro competições 
na temporada 

Baleado
 Um homem de 55 anos foi alvo de um atentado na tarde 
de ontem. Cinco homens se aproximaram dele no Parque 

Bomfim e, além de o agredirem, ainda desferiram um 
tiro de pistola calibre 9 milímetros em sua mão esquerda. 

Ferido gravemente, o homem foi socorrido e levado ao 
hospital. A Polícia Civil apura o caso. 

l Pág. 6
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Aumento rejeitado
Vereadores de Umuarama votaram ontem (28) pela manhã, 
projetos que concedem revisão geral anual da remuneração 
aos servidores públicos e aos agentes políticos do Município. 
As proposições foram de autoria do Poder Executivo. 
Aumento real de salário não foi aprovado, apenas a revisão 
geral sobre os índices da inflação foi repassada somente aos 
servidores. Os agentes políticos não tiveram nenhum tipo de 
aumento financeiro nos salários.

Índice do IPCA
De acordo com o autor dos projetos, a concessão da 
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos 
do Poder Legislativo e da Administração Direta, Autárquica 
e Fundacional do Poder Executivo, deverão ser pagas 
com retroatividade, desde o dia 1° de janeiro de 2020, no 
percentual de 4,31%, correspondente à variação do IPCA 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no 
período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019.

Viagem errada
O secretário executivo da Casa Civil, Vicenti Santini, foi 
destituído do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro pior 
ter usado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir 
de Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico 
Mundial, para Nova Delhi, na Índia, onde se reuniu com a 
comitiva presidencial, durante visita de Estado de Bolsonaro 
ao país. Santini ficou na função de ministro interino durante as 
férias do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e optou por 
usar o avião da FAB, enquanto outros ministros viajaram com 
companhias aéreas comerciais. “Inadmissível o que aconteceu. 
Já está destituído da função de executivo do Onyx, decidido 
por mim”, disse Bolsonaro ao chegar ontem (28) ao Palácio da 
Alvorada, depois de desembarcar em Brasília da viagem à Índia.

Projetos
Foram discutidos e votados 
em sessão extraordinária 
ontem pela manhã três 
projetos. Um deles o de 
número 3/2020 tratava 
da correção anual de 
4,1%, baseado no índice 
do IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo) 
para todos os servidores 
públicos de Umuarama. Este 
projeto foi aprovado por 
unanimidade. Não houve 
proposição de aumento 
real nos rendimentos dos 
servidores. No entanto, os 
projetos de Lei que corrigem 
os salários dos secretários, 
vereadores, prefeito e 
vice-prefeito, considerados 
os agentes políticos, foram 
rejeitados.

Valores
Cada vereador recebe 
salário bruto de R$ 5.417, 
mas na conta de cada um 
entra apenas R$ 4.415,65. 
O presidente da Câmara 
(vereador Noel do Pão 
– PSC), recebe um pouco 
mais. O salário bruto é de R$ 
8.126,55, com os descontos 
é depositado em conta a 
quantia de R$ 6.347,56. Tais 
valores estão disponíveis no 
site da Câmara Municipal 
de Umuarama, na aba 
transparência. O maior 
salário do Poder Legislativo 
é de um assessor legislativo, 
que recebe rendimentos 
brutos no valor de R$ 
14.233,59 que, com os 
descontos, cai para R$ 
8.992,42, líquido.
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Atendimento em Casa de Apoio 
virou representação no MP

Depois que pacientes que fazem 
tratamento e acompanhamento 
médico em Curitiba denunciaram a 
situação do atendimento em uma 
casa de apoio contratada pela Pre-
feitura de Umuarama, o caso foi 
parar no Ministério Público. A pro-
motoria de justiça de Umuarama 
recebeu a denúncia formal feita por 
um vereador do município.

Duas pacientes passaram por 
momentos de aflição no fim de ano 
passado durante estadia na Casa de 
Apoio Nossa Senhora Aparecida na 
Capital. Uma delas, Elyana Liz Faryniuk 
Chinato, que faz trata de um tumor, 
chegou a chamar a Polícia Militar e 
registrou um boletim de ocorrências 
por causa das condições do local.

Ela relatou que a casa não oferecia 
condições para receber os pacientes 
adequadamente, além de uma série 
de irregularidades.

“Não havia separação dos banhei-
ros, homem e mulher tudo junto. Havia 
muito odor de fezes e urina. Na cozi-
nha as panelas todas abertas e chei-
rando mal. Nos quartos muito cheiro 
de mofo”, conta Elyana.

A paciente toma 35 compri -
midos por dia e a situação ficou 
insustentável quando ela precisou 
tomar água. A cozinha dos pacien-
tes estava trancada. “Eu tomo 35 
comprimidos por dia e, por isso, 
preciso tomar bastante água. Com 
a cozinha fechada nem água nos 

Nota de esclarecimento
Em nota, a prefeitura afirmou “realizou – em 17/09/2019 – licitação 

para contratar uma casa de apoio para pacientes do município que rea-
lizam tratamento médico em Curitiba. A empresa vencedora foi a Casa 
de Apoio Nossa Senhora Aparecida Ldta ME, que ofereceu 4 mil diárias 
em alojamento e 450 diárias em quarto de isolamento pelo valor global 
de R$ 267 mil 498,50, pelo prazo de 12 meses. Antes de assinar o con-
trato, o município constituiu comissão de vistoria (portaria 2015/2019) 
e analisou as condições gerais de recepção, atendimento, alojamento 

e transporte, entre outros itens e emitiu relatório atestando que a 
empresa cumpriu com as exigências e requisitos do edital de licitação. 
Após a visita a licitação foi homologada e o contrato entrou passou a 

vigorar em 02/01 deste ano. Diante de reclamações quanto à qualidade 
na prestação do serviço, a Secretaria Municipal de Saúde fará uma 

nova avaliação para tomar providências, caso necessário”.

TRE anula cassação dos diplomas de Ricardo 
Barros e Jonas Guimarães

Foi anulada a cassação dos 
diplomas do deputado federal 
Ricardo Barros (Progressistas) e 
do estadual, Jonas Guimarães. Na 
segunda-feira (27), o TRE (Tribunal 
Regional Eleitoral) acolheu os argu-
mentos da defesa e anulou o julga-
mento feito em outubro do passado 
que determinou a perda dos diplo-
mas. A acusação era de que Barros 

e Guimarães haviam comparecido, 
em 2018, em uma festa na cidade 
de Barbosa Ferraz que ocorreu em 
período eleitoral e havia comida e 
bebidas, o que gerou a denúncia de 
suposta compra de votos. No julga-
mento, o TRE acatou os argumentos 
da defesa e votou pela nulidade da 
sessão de outubro. A defesa apon-
tou que, ano passado, não foram 

colhidos todos os votos na sessão 
de julgamento por falta de quórum.

Os desembargadores também deci-
diram dar continuidade ao julgamento 
com os votos faltantes na sessão do 
ano passado. E ontem mesmo, a deci-
são foi de que não ficou comprovada 
a compra de votos pelo fato de haver 
comida e bebida no local, e que se 
tratava e uma festa de aniversário.

tínhamos. Liguei para uma amiga, 
que foi até lá e chamamos a Polícia 
Militar para registrar a situação”, 
relatou, apontando que o caminho 
(pela garagem) que leva a um bebe-
douro instalado nos fundos do imó-
vel, estava fechado por dois carros.

O vereador Jones Vivi (PTC) teve 
conhecimento do caso e procurou o 
Poder Executivo, responsável pela con-
tratação dos serviços prestados pela 
casa de apoio.

“Uma paciente que já sofre tanto 
com a doença, não poderia e não deve-
ria passar por tudo isso que ela pas-
sou”, lamentou o vereador.

REPRESENTAÇÃO
O caso gerou denúncia ao Minis-

tério Público do Paraná, em Curitiba, 
contra a prefeitura de Umuarama. 

“O problema aconteceu porque a 
prefeitura teria feito um processo 
licitatório devido ao fim do contrato 
com a Casa de Apoio Ideal, que 
prestava o ser viço anteriormente. 
Já levantamos toda a documenta-
ção para que possamos auxiliar 
o Ministério Público com informa-
ções”, afirmou o parlamentar.

Uma representação também 
foi protocolada pela vereadora Ana 
Novais (DEM), no Ministério Público 
em Umuarama.

“A prefeitura precisa esclarecer 
como foi feita a vistoria na Casa de 
Apoio Nossa Senhora Aparecida. Se 
tivessem feito uma vistoria criteriosa 
eu entendo que se teria percebido que 
a casa não tinha condições de atender 
os pacientes”, pontua.
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Coronavírus 
em Curitiba

O Ministério da Saúde 
informou ontem à tarde que 
foram detectados outros 
dois casos suspeitos do 
novo coronavírus no Brasil. 
Assim, no total, três casos 
suspeitos da doença são 
monitorados pelas autorida-
des de saúde brasileiras. As 
duas novas suspeitas estão 
localizados em Porto Alegre 
(RS) e Curitiba (PR). Além de 
Belo Horizonte (MG), noti-
ciado na manhã desta ter-
ça-feira (28). Os pacientes 
se enquadraram na atual 
definição de caso suspeito 
para nCoV-2019 (o novo 
coronavírus), estabelecida 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), ou seja, 
apresentaram febre e, pelo 
menos um sinal ou sintoma 
respiratório, e viajaram para 
área de transmissão local 
nos últimos 14 dias.

A OMS aumentou o nível 
de aler ta em relação ao 
risco global do novo coro-
navírus. Com quase três 
mil casos confirmados, 
segundo a OMS, todo o ter-
ritório chinês passa a ser 
considerado área de trans-
missão ativa da doença.

Por conta da suspeita na 
capital, o Centro de Epide-
miologia da Secretaria Muni-
cipal da Saúde (SMS) ela-
borou nota informativa que 
vai circular nas unidades de 
saúde, clínicas e hospitais 
da cidade. O documento traz 
as informações técnicas, 
disponíveis até o momento, 
sobre o novo coronavirus.

Amanhã (30/1) a Secre-
taria programou uma capaci-
tação para profissionais de 
saúde que atuam nos ser-
viços de atendimentos de 

urgência e emergência das 
redes pública e privada, para 
apresentar orientações e flu-
xos em casos de suspeita.

Na sexta-feira (31/1) 
a SMS convocou o Comitê 
Municipal de Resposta às 
Emergências em Saúde 
Pública, para discussão. 

Integram o grupo repre-
sentantes de mais de 40 
instituições governamentais 
e não governamentais. Entre 
eles, membros dos conse-
lhos regionais de Medicina, 
Enfermagem e Farmácia e 
também representantes dos 
hospitais, além dos órgãos 
públicos municipais e esta-
duais da saúde

O diretor do Centro de 
Epidemiologia da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), 
Alcides Oliveira, orienta que 
é importante saber identifi-
car os sintomas da doença 
para tomar as precauções 
de forma ágil.

“Os serviços de saúde 
devem estar alertas sobre a 
existência desse novo vírus, 
como identificá-lo e qual 
a conduta adequada em 
casos suspeitos”, orienta.

A SMS está acompa-
nhando junto ao Ministério 
de Saúde e autoridades 
internacionais da área as 
atualizações constantes 
sobre o vírus. Segundo 
Oliveira, por se tratar de 
um novo vírus, pouco 
se sabe sua evolução e 
comportamento.

“ N e s s e  p r i m e i r o 
momento prec isamos 
monitorar o que vem acon-
tecendo na China, as novas 
descobertas e nos manter 
atualizados, caso ele che-
gue ao Brasil”, explicou.

Candidatos do Novo
O Novo aprovou apenas dois 
pré-candidatos na disputa 
das prefeituras do Paraná 
nas eleições de outubro: 
o advogado Marinho Silva 
em São José dos Pinhais e 
o médico oftalmologista 
João Guilherme Moraes em 
Curitiba. João Guilherme foi 
candidato a vice-prefeito 
de Ney Leprevost (PSD) nas 
eleições de 2016 em Curitiba.

Segurança pública
A Força Nacional de Segurança 
Pública pode virar um órgão 
permanente, com estrutura 
própria. É o que prevê a PEC 
em análise na CCJ do Senado. 
Uma audiência pública vai 
debater o tema.

Título digital
A Justiça Eleitoral adianta 
que mais de 17 milhões de 
eleitores brasileiros já baixaram 
o aplicativo e-Título e optaram 
pela versão digital do título 
eleitoral, que dispensa a 
impressão da segunda via do 
documento em papel. 

Tendência
A disputa municipal de 2020 
terá número recorde de 
candidaturas, de acordo com 
a previsão de presidentes de 
partidos e analistas. Com o fim 
das coligações para as câmaras 
municipais a partir deste 
ano, cada legenda terá de 
apresentar uma lista fechada 
de candidatos a vereador e 
a tendência é lançar nomes 
próprios a prefeito para puxar 
votos para o Legislativo.

Apoio a Bolsonaro
O ministro Sergio Moro (Justiça 
e Segurança Pública) voltou a 
negar que pretenda disputar a 
Presidência em 2022 e diz que 
tem “uma questão de lealdade” 
com o presidente Jair Bolsonaro. 
“O presidente já apontou no 
sentido de que ele pretende a 
reeleição. E, claro, sou ministro 
do governo, vou apoiar o 

presidente Jair Bolsonaro, não 
tenho nem como”.

Urnas eletrônicas
A Positivo Tecnologia e a 
Smartmatic do Brasil tiveram 
seus protótipos de urna 
eletrônica aprovados pelo 
TSE. As empresas disputam 
uma licitação milionária 
para fornecer 180 mil 
equipamentos a serem usados 
já na eleição de outubro. 
Com a aprovação, a empresa 
paranaense e o consórcio 
internacional seguem para as 
próximas etapas da licitação. 
A estimativa do contrato, com 
base em um estudo do TSE 
sobre preços de mercado, é de 
R$ 696,4 milhões. 

Prêmio aos prefeitos
O programa Município Mais 
Cidadão, do governo federal, 
premiará prefeitos que 
realizarem ações com recursos 
de emendas parlamentares. 
Medalhas de ouro, prata e 
bronze serão entregues às 
cidades que tenham políticas 
de “construção da cidadania”. 
Ganharão pontos municípios 
que adotarem programas 
desenvolvidos pelo Ministério 
da Cidadania. Se houver 
empate, vence a cidade 
que tiver maior adesão ao 
Criança Feliz, também tocado 
pela pasta.

Ducci e Bueno
O deputado Luciano Ducci, 
pré-candidato a prefeito de 
Curitiba pelo PSB, reuniu-se 
com líderes do Cidadania: 
deputado Rubens Bueno 
(presidente estadual), 
vereador Helio Wirbiski 
(presidente do diretório 
municipal de Curitiba) e 
Rubico Camargo, dirigente 
do partido. “Conversa muito 
produtiva com as lideranças 
do Cidadania. Em pauta, 
eleições e soluções para o 
futuro de Curitiba”, tuitou 
Ducci. Rubens Bueno foi 
candidato a vice-prefeito na 
chapa de Ducci em 2012.
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AVENIDA IPIRANGA Nº 3700
R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A RODOVIÁRIA, 

terreno com 1.100,00m², ideal para estacionamento 
de veículos, depósito de materias de contrução e 

outros.

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL 
HIGIENÓPOLIS

R$ 4.500,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, Térreo - Sala 
03, com Aproximadamente 292,79m², com 03 vagas 

de garagem privativas cobertas.

CENTRO MÉDICO E EMPRESARIAL 
HIGIENÓPOLIS

R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPECCAN, 2º andar - 
Sala 214, com Aproximadamente 88,50m².
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Atentado deixa homem
ferido com tiro na mão

Um homem foi atingido 
por um tiro em uma das 
mãos no início da tarde 
de ontem (terça-feira, 
28). O caso aconteceu 
nas proximidades da 
casa de seu irmão, no 
conjunto Bomfim, fun-
dos do Parque de Expo-
sições Dario Pimenta 
da Nóbrega. A Polícia 
Mil itar foi acionada, 
bem como equipes de 
socorristas do Corpo de 
Bombeiros e do Samu.

O caso aconteceu 
pouco depois das 12h e 
o chamado dava conta de 
que o homem teria sido 
ferido quando estava na 
rua Iraque. Quando os 
bombeiros chegaram ao 
local se depararam com 
o cidadão de 55 anos, 
com um ferimento na 

mão esquerda. Uito 
sangue estava espa-
lhado no asfalto.

Os policiais milita-
res isolaram o local e 
recolheram um estojo 
de car tucho de calibre 
9 milímetros.

De acordo com o 
irmão da vítima, que pre-
feriu não se identificar, o 
home ferido mora na rua 
Bahia e estava nas redon-
dezas quando desconhe-
cidos se aproximaram 
em um veículo, também 
desconhecido e desem-
barcaram com pedaços 
de madeira e armas de 
fogo. Depois do disparo 
e das agressões, os 
autores do crime fugiram 
e não firam identificados.

Conforme o soldado 
Bor tolucci do Corpo de 

Bombeiros, a equipe 
foi acionada para aten-
der à ocor rência de 
ferimento por arma de 
fogo. No local se depa-
raram com um homem 
que estava com uma 
per furação na mão.

O projétil atravessou 
a mão de Donizete Rodri-
gues de Novaes, que 
apresentava bastante 
sangramento.

Ele estava consciente 
e conversava com os 
bombeiros durante o 
atendimento, até que 
levado ao hosp i ta l 
Uopeccan. O ferimento 
era considerado grave, 
mas sem risco à vida.

Os detalhes serão 
repassados posterior-
mente à Polícia Civil 
que passará a investi-
gar o atentado.

NO asfalto, a poça de sangue depois que o homem foi alvejado com um tiro na mão

ALEX MIRANDA

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
26/12 a 26/1 0,5000 0,2588 0,0000
27/12 a 27/1 0,5000 0,2588 0,0000
28/12 a 28/1 0,5000 0,2588 0,0000
1/1 a 1/2 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,75% 28,80 
Vale ON +1,37% 51,20 
ItauUnibanco PN -0,03% 33,49 
Viavarejo ON +5,32% 14,64 
Azul PN +8,58% 62,41 
Magazine Luiza ON +5,93% 56,99

IBOVESPA: +1,74% 116.478 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 109,15
Libra est. 0,7701
Euro 0,9089
Peso arg. 60,20

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,4% 4,1930 4,1940 +4,5%
PTAX  (BC) -0,3% 4,2058 4,2064 +4,4%
PARALELO -0,2% 4,1200 4,4300 +4,0%
TURISMO -0,2% 4,1200 4,4100 +4,0%
EURO -0,4% 4,6255 4,6279 +2,5%

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 28/01

Iene R$ 0,0385
Libra est. R$ 5,46
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1550,15 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/01

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 28/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,00 0,0% -3,0%
SOJA Paranaguá 88,00 0,0% -1,1%
MILHO Cascavel 45,50 0,0% 4,6%

SOJA 895,00 -2,25 -4,9%
FARELO 297,60 -0,20 -0,9%
MILHO 386,50 6,00 -0,9%
TRIGO 569,75 -2,50 2,4%

SOJA 77,98 0,0% 0,7%
MILHO 41,02 0,1% 8,7%
TRIGO 49,81 1,0% 3,7%
BOI GORDO 180,69 -0,4% -4,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 28/01 PR DIA 30d.

Em 28/01 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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Extinção 
das cidades

A Assembleia Legisla-
tiva do Paraná transferiu 
para 12 de fevereiro, às 9 
horas, a audiência pública 
que vai debater a PEC do 
Pacto Federativo que prevê 
a incorporação à municípios 
vizinhos das cidades com até 
5 mil habitantes. O impacto 
vai atingir 1.281 cidades no 
país. O deputado Romanelli 
(PSB), que propôs a audiên-
cia, é contra este item da 
PEC e aponta que 104 cida-
des paranaenses já estão 
ameaçadas caso a proposta 
seja aprovada no Congresso 
Nacional na volta dos traba-
lhos legislativos neste ano.

“Moradores e lideranças 
das pequenas cidades me 
procuraram e estão muito 
preocupados. Eu sou contra 
essa proposta, pois além de 
precarizar a prestação de ser-
viços nessas comunidades, 
causaria um prejuízo de R$ 
682 milhões em recursos ao 
Paraná. O pacto federativo 
tem que prever a descen-
tralização dos recursos con-
centrados na União e que 
devem atender, com maior 
eficiência, às cidades brasi-
leiras. Mais Brasil e menos 
Brasíl ia”, disse Roma-
nelli ao citar um estudo 
da CNM (Confederação 
Nacional dos Municípios).

Romanelli reforça o convite 
para a audiência pública e o 
presidente da AMP (Associa-
ção dos Municípios do Paraná), 
Darlan Scalco (PSB), prefeito 
de Pérola, confirmou presença 
no encontro. “Vamos reunir 
deputados, prefeitos, verea-
dores e lideranças municipa-
listas para dizer um não bem 
grande do Paraná contra a 
extinção das cidades. Vamos 
ficar atentos e mobilizados”, 
disse Romanelli.

A audiência, a princípio, 
seria realizada em 4 de 
fevereiro, mas em fun-
ção da mobilização dos 
prefeitos paranaenses 
nesta data em Brasília 
por recursos de emendas 
parlamentares, nova data 
foi marcada pela Mesa 
Diretora do Legislativo.

PREJUÍZOS
O estudo da CNM que 

mostra a perda de arreca-
dação dos 1.820 municí-
pios (tanto os que podem 
ser extintos quanto os que 
vão agregá-los) afetados 
pela PEC do Pacto Fede-
rativo pode chegar a R$ 7 
bilhões. No Paraná, esse 
montante chega a R$ 682 
milhões e é a quarta maior 
perda de arrecadação, atra-
vés apenas de Minas Gerais 
(R$ 1,4 bilhão), Rio Grande 
do Sul (R$ 1 bilhão) e São 
Paulo (R$ 963,3 milhões).

Pelo estudo da CNM, 
não só os 1.217 municípios 
que serão extintos perderão 
receita como também as 
702 cidades que os incorpo-
rarão. Pela proposta, serão 
extintos os municípios com 
menos de 5 mil habitantes e 
arrecadação própria menor 
de 10% da sua receita total. 
No Paraná, 25% dos municí-
pios deixarão de existir e o 
impacto vai atingir 350.072 
moradores das cidades.

CIDADES AMEAÇADAS
No noroeste, conforme a 

CNM, as cidades pela PEC são 
Alto Paraíso, Boa Esperança, 
Brasilândia do Sul, Cafezal do 
Sul, Esperança Nova, Guapo-
rema, Porto Rico, Quarto 
Centenário, Quatro Pon-
tes, Rancho Alegre, Santa 
Mônica, Santo Antônio do 
Caiuá, São Manoel do Paraná 
e São Pedro do Paraná.

Nas asas da FAB
Se depender do Congresso 
Nacional, a farra dos voos da 
FAB vai permanecer como 
está. Algumas propostas que 
previam regras mais rígidas 
para autoridades usarem os 
aviões foram arquivadas. Outra, 
do Senado, tramita há cinco 
anos e ainda espera votação 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos. O secretário 
executivo da Casa Civil, Vicente 
Santini, foi ejetado do cargo 
após usar avião da Força Aérea 
Brasileira para viajar à Índia. 
Santini viajou acompanhado de 
mais duas servidoras.  

Excessos 
Autor do projeto 592/2015, 
o senador Lasier Martins 
(Podemos-RS) afirma que 
polêmicas como a protagonizada 
por Santini não ocorreriam se a 
lei estivesse em vigor: “Minha 
intenção é impedir excessos por 
parte de autoridades”. 

Gaveta
Outras duas propostas que 
também pretendiam frear a 
farra dos voos, do ex-deputado  
Chico Alencar e do ex-senador 
Pedro Simon, foram 
arquivadas em 2015. À época 
do arquivamento, Alencar 
resumiu: “Não há vontade 
política para mudar as regras”.  

Serviço
No ano passado, na véspera 
das festas de fim de ano, 
os presidentes do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
e da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), embarcaram em 
aviões da FAB para suas 
residências. No dia 25 de 
dezembro, Maia saiu do Rio 
e voou para o aeroporto de 
Viracopos. O registro da FAB 
diz que o motivo da viagem foi 
“serviço”.     

Aeroporto
A Direção-Geral da Polícia 
Federal vetou a participação 
de agentes e delegados da 
corporação em um programa 
produzido por um canal de 
televisão por assinatura que 
mostra os bastidores do 
combate a crimes - tráfico 
internacional de drogas, 
contrabando, imigração ilegal, 
entre outros - em aeroportos. 

Investigação 
À Coluna, a PF afirma que, 
para preservar a intimidade 
dos passageiros, segurança 
dos policiais e as técnicas de 
investigação policial, “não seria 
pertinente tal autorização”. 

Nuclear
O secretário de Energia 
dos Estados Unidos, Dan 
Brouillette, vem ao Brasil 
em fevereiro para, entre 
outros acordos, formalizar a 
cooperação bilateral entre o 
Instituto de Energia Nuclear 
(NEI, na sigla em inglês) 
e a Associação Brasileira 
para Desenvolvimento de 
Atividades Nucleares (ABDAN). 

Angra 3  
Pela previsão do ministro 
de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, a construção 
da usina  nuclear Angra 3 será 
retomada este ano. Em Nova 
Delli, na Índia, Albuquerque 
afirmou que o setor nuclear 
passou a ter prioridade no 
Governo Bolsonaro e citou 
a abertura do setor de 
mineração de urânio. 

Milhas 
As milhas áreas acumuladas 
em viagens a trabalho por 
servidores da União podem ser 
revertidas para projetos sociais 
nas áreas de esporte, cultura 
e educação. É o que propõe 
o deputado tucano Daniel 
Trzeciak (RS) no projeto de 
lei 5963/2019: “As passagens 
são adquiridas com dinheiro 
público e, por isto, devem 
retornar para a população”. 

Nobel 
O médico e deputado federal 
Zacharias Calil (DEM-GO) foi 
indicado ontem ao Prêmio 
Nobel de Medicina por seu 
trabalho no tratamento 
de doenças raras, como a 
separação de gêmeos siameses, 
síndrome do lobisomem e 
também pelo desenvolvimento 
de medicamento para tratar 
hemangiomas em crianças.

Interino, subeditor Walmor Parente
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Paraná registra saldo de 111 
mil novas empresas em 2019

O Paraná encerrou 2019 com saldo 
de 111.616 novas empresas, segundo 
dados da Junta Comercial. Foram 
182.437 aberturas, crescimento de 
5% em relação a 2018, e 70.821 
baixas. Os dados somam todas as 
modalidades: sociedades empresárias 
limitadas, anônimas e cooperativas, 
empresas individuais, microempresas 
individuais e eirelis (empresas indivi-
duais de responsabilidade limitada).

Os meses que mais registraram 
aber turas foram julho, agosto e 
setembro – em julho, inclusive, houve 
crescimento de 26% em relação ao 
mesmo período do ano anterior, com 
19.120 novas empresas. A média 
paranaense em 2019 foi de cerca 
de 15 mil aberturas por mês.

Entre janeiro e dezembro de 2019, 
em paralelo, o Paraná teve saldo de 
51.441 novos empregos, de acordo 
com o Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do Minis-
tério da Economia, um salto de 24,2% 
em relação a 2018. Foi o melhor índice 
dos últimos seis anos no comparativo 
do acumulado do ano.

Segundo o governador Ratinho 
Junior, a soma desses dois indicado-
res positivos mostra que a atividade 
econômica apresentou crescimento 
regular ao longo de todos os meses 
em 2019, e também respondeu posi-
tivamente às iniciativas do Governo do 
Estado como o Descomplica, lançado 
em agosto, e o Banco da Mulher Para-
naense, de setembro.

“Os números mostram que os 
empresários estão investindo e con-
tratando no Estado depois de um 
ciclo de recessão. Desburocratiza-
mos a abertura de empresas, facilita-
mos as licenças e atraímos mais de 
R$ 23 bilhões em investimentos ao 
longo do ano. Essa combinação deve 
dar ainda mais frutos em 2020”, afir-
mou o governador.

EFICIÊNCIA
Ratinho Junior também desta-

cou que em meados de janeiro de 
2019, há cerca de um ano, a Junta 

Comercial do Paraná acumulava 
uma fila com 2,5 mil processos e 
ocupava a última posição entre 
os entes da federação no tempo 
de aber tura de empresas. Agora, 
em meados de janeiro de 2020, 
a autarquia figura como uma das 
mais eficientes do Brasil, de acordo 
com a Redesim (Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negó-
cios), que controla a integração 
nacional das Juntas Comerciais.

“Atacamos aquilo que era um dos 
maiores problemas do Estado, com 
uma fila imensa de pedidos para 
abrir empresas. Os processos foram 
automatizados e registramos ao 
longo de 2019 casos de aber turas 
de empresas em duas horas”, com-
plementou Ratinho Junior. “E demos 
inclusive um passo à frente com o 
Descomplica, que facilita a abertura 
de novos negócios no Paraná e é um 
programa permanente de atenção 
aos novos empresários”.

Gestão
O presidente da Junta Comercial do Paraná, Marcos Rigoni, aponta que a evolução 

é resultado das políticas de atração de investimentos e do sistema de financiamento 
do Governo do Estado, além da atuação para simplificar os processos do órgão. Ele 

citou, ainda, a digitalização e novos sistemas informatizados implementados ao longo 
de 2019 como fatores de sucesso na rapidez dos processos. “Quanto menor o tempo 
de abertura de empresas, mais rápido esses empreendimentos começam a trabalhar, 

faturar e gerar empregos. É uma dinâmica que traz frutos para a economia do Estado e 
do País”, afirmou Rigoni. “Não era razoável que a burocracia atrapalhasse o desenvolvi-
mento dos negócios. Resolvemos essa questão para facilitar a vida do empreendedor”. 
A Junta Comercial planeja um 2020 totalmente digital. A ideia é que todos os proces-

sos de abertura, alteração e baixa de empresas sejam feitos pela internet e que todo o 
acervo antigo seja 100% digitalizado. “O meio eletrônico agiliza todo o processo. Pelo 
meio físico é preciso se deslocar até um posto da Junta, dar entrada no processo no 

balcão, digitalizar o documento e só então ele entra no sistema para ser distribuído aos 
vogais ou relatores que farão a análise. O controle passará a ser estritamente digital, 

como pede o mundo contemporâneo”, complementou Rigoni.

O estado encerrou 2019 com crescimento de 5% em relação a 2018. Os dados somam todas as modalidades

JAELSON LUCAS/AEN
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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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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

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

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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Alexia, Luna e Kyra 
testemunham um crime
Em “Salve-se Quem Puder” Dominique 
ameaça Vitório. Helena se preocupa com Téo. 
Hugo lembra que Helena jamais voltará para 
o México. Alexia, Luna e Kyra testemunham 
Dominique atirar contra Vitório, enquanto 
procuram Renzo. O rapaz reconhece Alexia. 
Dominique exige que Pancho e Renzo sigam 
as três. Renzo confronta Alexia.

Malhação
Filipe comemora a decisão de 
Rita. Joaquim se surpreende 
ao saber que Lígia e Madureira 
estão namorando. Carla acon-
selha Rita a conseguir um novo 
advogado. Jaquiline sugere que 
Raíssa faça um show em apoio 
à Chapa Quente. Nanda se sente 
diminuída por Raíssa e Camelo. 
Lara reclama de Leila para Filipe 
e Cida escuta. Meg comemora o 
sucesso de seu vlog. 

Éramos Seis 
Isabel mente para Lola. Carlos 
se entristece com a cobrança de 
Inês. Adelaide se preocupa com 
a empolgação de Alfredo na reu-
nião política. Genu torce para Lili 
não se decepcionar com o noivo. 
Soraia se insinua para Julinho. 
Alfredo se machuca fugindo 
da polícia. Dur valina aconse-
lha Clotilde sobre o bebê. Zeca 
volta a trabalhar para Emília. 
Isabel mente para se encontrar 
com Felício. 

Amor de Mãe 
Álvaro tenta convencer Vitória a vol-
tar atrás. Vitória conta para Tiago 
que eles viverão uma nova fase 

em suas vidas. Lurdes pede para 
Sandro defender Magno dentro da 
prisão. Tales devolve os presentes 
de Lídia e afirma que é apaixonado 
por ela. Camila e Danilo se mudam 
para a casa de Thelma. Natália vê 
Matias beijar Tracy e conta para 
Miranda. Thelma se prepara para 
viajar. Penha jura vingar a morte 
de Wesley. 

As Aventuras de Poliana 
Roger diz para Jeff ficar ao seu 
lado para se dar bem na empresa. 
Bento diz a João que Ruth anda 
meio estranha nos últimos tempos. 
Marcelo tenta convencer Luisa a 
fazer um último exame de DNA em 
Poliana. Pendleton conta um pouco 
de sua história para Poliana e os 
dois se aproximam cada vez mais. 
Durval pede para Yasmin e Raquel 
o ajudarem com os clientes. Na 
reunião do CLP, Gleyce sugere um 
projeto para tirar meninos carentes 
da situação de rua.

Cúmplices de um resgate
Clara e Luiz par ticipam de um 
piquenique no campo organizado 
por Mateus e Dóris. As crianças 
vão até a apresentação na rádio. 
Helena avisa que não poderá ir 

com a banda. Dinho pega dinheiro 
escondido de Meire para comprar 
uma mobilete nova para Navarro. A 
banda se apresenta na rádio. 

O Rico e o Lázaro 
Joana, Talita e Samira tentam salvar 
a vida de Malca. Daniel fica nervoso 
sem notícias de Lia e o bebê. Zelfa 
diz que Malca perdeu a fé. Ebede-
-Meleque e Matias brigam na Casa 
da Lua. Shamir e Tamir descobrem 
que Malca tentou se matar. Absalom 
ameaça Levi mandando ficar longe 
de Dana. Malca lamenta o desprezo 
de Zac. Lia sofre no parto e Neusta 
diz que a moça pode morrer. 

Amor sem igual
Zenaide manda Antônio Júnior dei-
xar a casa. Maria Antônia ajuda 
Poderosa nos afazeres de casa. 
Zenaide expulsa o filho de casa. 
Maria Antônia passa as medidas 
para Bibiana. Poderosa diz que 
pode dar dicas para Maria Antônia 
ficar mais atraente. Fernanda se 
anima com a chegada das novas 
crianças à escolinha. Tobias se 
irrita ao saber que já iniciaram os 
exames com os jovens atletas. Seu 
Ernani vê Rosa Flor batendo pênalti 
e elogia a performance da menina.
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O clima astral indica irritação caso alguém se 
coloque no seu caminho. Respire fundo e conte 
até dez antes de reagir, combinado? À noite, bus-
que estar com os amigos em alguma atividade.

Vida social em primeiro plano, com alguns 
encontros interessantes entre parceiros e ami-
gos. Ótimo para tratar de assuntos de saúde. 
Além disso, analise minuciosamente uma pro-
posta de viagem.

Hoje seu desafio será mostrar sua capacidade 
de adaptação às necessidades e demandas 
externas. Sintetizar é o segredo! Dê vazão ao 
seu lado criativo e ouça sua intuição.

Sem dúvidas a cena astral favorece seus interes-
ses e, além disso, seu jeito de ser flui bem com 
as demandas de hoje. Contudo, há certa irritação 
por causa de rivalidades. Drible essa tendência.

Você quer expandir e sabe muito bem onde 
pode ir. Porém, não precisa passar por cima 
das fragilidades alheias. Cada um tem seu ritmo 
e seu tempo, por mais que isso te irrite. Tenha 
paciência.

Uma ênfase astral no signo complementar 
ao seu, Peixes, sinaliza a importância de um 
relacionamento amoroso acolhedor. Que isso 
não seja contrário aos seus objetivos de vida 
e trabalho, ok?

Saúde, rotina, trabalho e relações profissionais 
em alta hoje. Tudo pode ficar meio confuso e difí-
cil de entender. Quanto mais objetividade você 
tiver, melhor será para todo mundo.

Hoje sua intuição está a todo vapor. Porém, seus 
valores serão testados por algum evento externo. 
Confie nas suas qualidades e siga firme na dire-
ção do que quer. Sua inspiração é a bússola.

Necessário acertar o passo entre os seus dese-
jos e as demandas da família. Um distancia-
mento fará bem a você, ok? Assim poderá enxer-
gar tudo com mais clareza. Evite imposições.

Suas antenas estão poderosas para captar tudo 
o que se passa ao seu redor. Mas nem por isso 
é bom falar tudo o que quiser, ok? Evite colocar 
sua energia em prol de causas sem pé nem 
cabeça.

Espere boas notícias no campo financeiro hoje. 
No entanto, é bom manter em ordem suas contas 
e bens, já que os astros indicam perdas por dis-
tração. Não duvide de suas qualidades!

Dia desafiador. Será preciso harmonizar seus 
desejos e necessidades com as demandas do 
mundo externo. Ocupar o espaço profissional 
é urgente. Os prazeres, por sua vez, podem 
esperar.
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Hélter
Duarte,
repórter 
da Globo

Medida de
receitas

culinárias

Modelo
de carro

criado por
Ford

Tabela (?),
recurso da

aula de
Química

Partici-
pantes
de um
jantar

"Atração"
da festa
de casa-
mento

Intran-
sitivo

(abrev.)

"Vidas (?)",
romance

de Gracilia-
no Ramos

Mauna (?),
vulcão

ativo do
Havaí 

O mais
salgado

dos
oceanos

Como a
imagem é
refletida 

no espelho

Provocar;
amolar

Cidade on-
de nasceu

Tadeu
Schmidt

Tatu-bola
(bras.)

Peça des-
cartável do
chuveiro
elétrico

(?) puro,
atrativo

do turismo
ecológico

Liga de
basquete
dos EUA
(sigla)

Palmeira
silvestre
nativa do

Brasil

Nascido,
em inglês

Laís 
Souza,
atleta

brasileira

(?) das
Rocas,
paraíso 

ecológico

Sediou o 1  jogo da
Copa do Mundo de

1950, em 24 de junho
Invalida cheques

Doença tratada com
broncodilatadores
Espécie de sapo da
região amazônica

E, em
inglês
Dono;
patrão

Cada
"botão"

do piano
Santa

Item da
decoreba 
Abriga o 

feto (Anat.)

Tamanho
(abrev.)
Feche 

com rolha

Conside-
rável (o
assunto)

Fossos que abrigam
combaten-

tes em
guerras

O foco do
zoólogo
Irídio

(símbolo)

50, em
romanos 
Século
(abrev.)

Ambiente
de tra-

balho de
dentistas

O trabalho
feito em

ONGs

Amigo, 
em francês
Erguida (a

coluna)

Recurso
de nove-

listas para
alavancar

a audi-
ência (TV)

Instintiva
(resposta)

o

3/ami — and — aru — iri — loa. 4/apar — born. 5/sacra. 8/convivas.
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A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca leitores do 
Jornal Tribuna Hoje News que 
comemoram aniversário hoje -, 
Alessandra Cabral. Wilson Ada-
chi, Antonio Livoni, Kalid Nage, 
Fernada Harada Milan Ampessan, 

Zenil Soliman Miranda, Elaine 
Furlan Bonano, Ludmyla Biaca de 
Souza Caliani , Liliane de Camar-
go Silva e Lidio José Ramalho.  

Da coluna: felicidades!

Como é bom 
render graças ao 
Senhor e cantar 
louvores ao teu 
nome, ó Altís-
simo; anunciar 
de manhã o teu 
amor leal e de 

noite a tua fide-
lidade, ao som da 
lira de dez cordas 
e da cítara, e da 

melodia da harpa.
(Salmos 92:1-3)  

PORTRAIT
Ivanildo Coutinho e Fran 
Cielly Amaral, no Metro-

politan,  no ano passado. 
Neste finalzinho de Ja-
neiro estão em mereci-
das férias, em Balneário 

Camboriú. 

PORTAL CIDADE

 Ano 2020
A abertura da Campanha da Fraternidade  com o tema: 

“Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso  será na quinta-
-feira (6), às 8h30, na  Residência Episcopal com o  Padre 
Monsenhor Antonio Luiz Catelan. Na ocasião, o Padre fará 
seu pronunciamento para toda a imprensa e convidados.
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Prêmio Mulher Empreendedora 2020
SANDRA MARA ALONSO GUILHERME  
é a empresária escolhida pela Câmara 
da Mulher Empreendedora e Gestora de 

Umuarama e pelos parceiros Sesc, Senac e  
Sindilojistas   para ser  homenageada pela 

Fecomércio, em 2020. Ela é diretora da 
Empresa Baterax em Umuarama. “ Mulher 
empreendedora, com uma história interes-
sante. Cursou o Magistério, é Bacharel em 
Direito. Foi funcionária pública por cinco 
anos e Educadora por um ano. Chegou 

em Umuarama na década de 90. Dona de 
casa, esposa e mãe de três filhos . Com 
a morte do marido em 2000, assume a 

diretoria da Empresa Baterax, com o apoio 
do seu sócio. Quando assumiu a direção, a 

empresa tinha 22 anos, com 30 funcio-
nários e 2.000 metros de área construída. 
Empresa familiar, iniciou com a fabricação 
de placas e fundição de chumbo. Buscando 
a inovação e qualidade, em 1998 passou a 
produzir baterias  automotivas. Atualmen-
te a empresa conta com mais de 250 co-
laboradores e com 10.000 metros de área 
construída. Mulher de garra e determina-
ção, enfrentou e enfrenta muitos desafios 
na sua trajetória de empreendedorismo. 

Com segmento exclusivamente masculino, 
conseguiu conquistar confiança, respeito 
e credibilidade de todos, tornando –se 

a primeira mulher proprietária e diretora 
de uma indústria de Baterias. Assim, com 

muito trabalho e empenho a Empresa 
Baterax mantém-se, entre as melhores no 
ramo. Antenada às mudanças, com visão 
de futuro, tem como foco a excelência de 
produtos para melhor atender o cliente. 

Gera empregos, apoia e desenvolve proje-
tos de sustentabilidade social e ambiental, 
contribuindo para o desenvolvimento da 

nossa sociedade. 

* * A premiação acontece no dia 27 de Março, em Caiobá, com a 
presença de uma caravana da Câmara da Mulher de Umuarama e do 

vice-governador e presidente da Fecomércio, Darci Piama.
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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
CLASSIC LS .............................................................................................06/07 .................................PRATA ............................................... VID, TRAV. ALARME ..................................................................... R$ 15.900.00
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$ 73.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................................17/17 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 73.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................................17/18 .................................PRATA ............................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 76.900,00
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
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC ............................................13/13 .................................PRETO ............................................... COMPETO ....................................................................................... R$ 41.900,00
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
PRISMA 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 ADVANTAGE 2.4 FLEX ................................................................16/16 .................................PRATA ............................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 67.900,00
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
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
TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 DIESEL .................................................17/18 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ................................................R$ 167.900,00
VOYAGE 1.6 TL .......................................................................................17/18 .................................BRANCO .......................................... COMPLETO .................................................................................... R$ 39.900,00

VENDE – SE 

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

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

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

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
HUMBERTO DOS SANTOS, ins-
crita sob nº CPF 076.169.707-
10, estabelecido na Rua Domingos 
Zago, 3016, Jardim dos Príncipes, 
CEP 87502-045 cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Munici-
pal nº 6318. Com esta publicação 
o mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.      
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NOTÍCIAS DA

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

Altos investimentos em pós-graduação têm 
destacado a Universidade Paranaense, que cumpre 

sua missão de formar e capacitar profissionais 
para atender as demandas da sociedade. Na 
modalidade especialização, a Instituição está 
oferecendo mais de cem cursos, nas suas sete 
unidades. Todos estão com inscrições abertas.

Em Umuarama, Sistemas Térmicos é um deles. 
Dirigido a engenheiros e a tecnólogos desta área, 

o curso tem por objetivo qualificar os profissionais 
para atuarem no desenvolvimento e análise 

energética de ciclos de potência e refrigeração, 
como também na perícia de equipamentos 

térmicos, conforme recomendam as Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
O curso conta com corpo docente conceituado 

e projeto pedagógico que prioriza conhecimentos 
sobre ciclos termodinâmicos e de refrigeração e 

sobre os equipamentos que compõem estes ciclos. 
A matriz curricular, em sintonia com as 

demandas e expectativas do mercado de trabalho, 
atende todas as exigências do Ministério da 
Educação para capacitar os pós-graduandos 
na realização de análises de aproveitamento 

de energia, visando a obter a melhor eficiência 
possível.

Entre as disciplinas estão Análise de viabilidade 
energética em sistemas térmicos, Avaliação 
e perícia em sistemas térmicos, Climatização 

e refrigeração de ambientes, Sistemas de 
refrigeração e Mecânica dos fluidos.

Em regime quinzenal, as aulas serão às sextas e 
aos sábados. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Sistemas Térmicos 
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Visita
Com o futuro definido, Gabigol 
desembarcou no Rio de Janeiro na 
manhã de ntem (terça-feira, 28). O 
artilheiro acertou a permanência no 
Flamengo até dezembro de 2024. 
Gabriel chegou por volta das 11h20 
(de Brasília). Mesmo com anúncio 
horas antes, o atacante foi recebido 
por cerca de 50 torcedores e passou 
sem falar com a imprensa. No início 
da tarde, o jogador se apresentou 
no Ninho do Urubu e reencontrou 
funcionários do clube e companhei-
ros de elenco.

Idoso?
O presidente do Atlético-MG, Sérgio 
Sette Câmara, descartou qualquer 
possibilidade do atacante Diego Tardelli 
voltar ao time mineiro. Em um vídeo 
que circula nas redes sociais, o presi-
dente está dentro de um avião quando 
é questionado por um homem sobre 
Tardelli. Sette Câmara prontamente 
responde: “É asilo aqui agora, é? Joga-
dor de 36 anos!”. A idade do atacante 
na verdade é 34 anos.

Bahia 24
O Bahia enfrentou o Imperatriz-MA 
ontem (terça-feira, 28), pela Copa do 
Nordeste, com uma novidade. Um 
jogador titular usou a camisa 24. O 
volante Flávio, que neste ano usa a 
camisa 5, abriu mão de seu número 
para jogar com a 24. Trata-se, ao 
mesmo tempo, de uma homenagem 
a Kobe Bryant, jogador de basquete 
que morreu nesta semana num aci-
dente de helicóptero, e também de 
uma ação de combate à homofobia.

Transferência
de Cleiton
A assinatura do contrato é o deta-
lhe que falta para a oficialização da 
venda do goleiro Cleiton, do Atléti-
co-MG, para o Bragantino. Os clubes 
já bateram o martelo que a transfe-
rência será no valor de cinco milhões 
de euros (R$ 23 milhões) por 70% 
dos direitos econômicos do atleta. 
Cleiton está com a Seleção Brasileira 
na disputa do Pré-Olímpico. Ele deve 
assinar o contrato assim que retornar 
da competição, em 10 de fevereiro. 
Porém, antes disso, o procurador do 
atleta, Roberto Moreno, já assinará 
um contrato para selar a negociação.
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Umuarama Futsal com elenco 
montado para temporada 2020

O Umuarama Futsal confirmou a 
contratação de seis novos jogado-
res para compor o elenco do time 
nos campeonatos que participará 
durante a temporada de 2020 de 
futsal. Além desses, oito atletas 
renovaram contratos e vão conti-
nuar na equipe e disputar a Liga 
Nacional, a Liga Sul, o Campeonato 
Paranaense Chave Ouro e a taça 
Paraná. A intenção de Nei Victor, 
técnico do time, junto aos dirigen-
tes, é conquistar o título da Série 
Ouro do Paranaense e se destacar 
na Liga Nacional de Futsal.

A maior parte dos jogadores con-
tratados fez sua última temporada 
representando times do Ceará. Os 
jogadores contratados foram: Mar-
cos Vinícius, o Vini, de 20 anos, 
pivô, que fez sua última temporada 
no Clube Tamboril do Ceará; Carlos 
Parma, de 23 anos, ala direita, que 
fez sua última temporada no Sport 
Clube Eusébio do Ceará; Jamerson 
Erick, de 22 anos, goleiro, que fez 
sua última temporada no Pires Fer-
reira, do Ceará; Douglas Luan, de 
22 anos, pivô, que na última tem-
porada esteve no Taubaté Futsal de 
São Paulo; Matheus Delegado, de 
24 anos, fixo, fez sua última tem-
porada no Maranguape Futsal do 

Ceará e Guilherme Ouchita, de 25 
anos, ala esquerda, que em 2019 
jogou pelo Foz Cataratas.

Os atletas que renovaram con-
trato com a AFSU foram o ala/
pivô Augusto, o fixo/ala Mura, o 
ala/fixo Léo Café, o fixo Lucas, o 
goleiro Luccas, o ala direita Fogui-
nho, o ala esquerda Danilo e o ala 
direita Vitinho.

Já os jogadores Roni, o goleiro 
Matheus, Guti, Topeira e Caça 
não vão par ticipar da equipe 
na temporada de 2020. Os trei-
nos para a temporada de 2020 
começam em 15 de fevereiro. Nei 
Victor afirmou que o foco deste 

ano é conquistar o título da série 
Ouro do Paranaense. “Consegui-
mos um bom resultado em 2019 
e agora o objetivo é ser melhor 
ainda. Ainda mais que é o prin-
cipal campeonato do estado”, 
ressaltou. A par ticipação do 
Umuarama na Liga Nacional de 
Futsal confirmada oficialmente 
na segunda-feira (27) e a Asso-
ciação de Futsal de Umuarama 
(Afsu) pedem a colaboração dos 
torcedores, para que façam arte do 
programa Sócio Torcedor, que dá 
o direito a entradas gratuitas em 
jogos do time em casa e uma cami-
seta oficial do Umuarama Futsal.

CAMPEÃO da Taça Paraná, o Umuarama Futsal se prepara para a LNF, a chave Ouro do Paranaense, a Taça 
Sul e a Taça Paraná 2020

ALEX MIRANDA
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