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Adapar alerta para focos de 
raiva no noroeste do Estado
A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) confirmou dois focos de raiva em bovinos em 
Porto Rico e Tapira. Os animais morreram após apresentarem os sinais da doença. A Secretaria de 
Estado da Saúde monitora as pessoas que tiveram contato com os bois. A região ainda não tinha 
abrigos cadastrados de morcego (transmissor) no órgão de defesa agropecuária. A distância entre 

os focos é de 55 quilômetros e ambos são próximos de rios. l Pág. 11

Triatleta de Umuarama 
supera lesão e retorna 
às competições 
profissionais 

Município registra 
165 casos de dengue 
e 65 notificações são 
investigadas 

Negócio desfeito
 O motor deste VW Santana pegou fogo ontem na Avenida Rio 

Grande do Norte, em Umuarama. Além do motorista de 35 anos, 
estavam no carro sua esposa e os três filhos, de 3, 5 e 10 anos. 

Todos eles saíram assim que viram a fumaça saindo do capô. Popu-
lares ajudaram a conter as chamas até a chegada dos bombeiros. 

Ninguém se feriu. O proprietário disse que havia negociado o carro 
e que o trocaria por outro. O negócio teve que ser desfeito.

A
LE

X 
M

IR
A
N

D
A



02  POLÍTICA TRIBUNA HOJE NEWS, 31 DE JANEIRO DE 2020

UMUARAMA

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - CEP 87.501-210 - Umuarama - PR

Fone/Fax: (44) 3056-6050
Direção Geral 
Clarice Roman

Redação
Alex Mirranda

FALE CONOSCO
Jornalismo: editoria@tribunahoje.jor.br I Comercial: comercial@tribunahoje.jor.br
Circulação: assinaturas@tribunahoje.jor.br I Direção: diretor@tribunahoje.jor.br 

www.tribunahoje.jor.br

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 02 03 09 13 24 30
concurso: 0258

09 15 30 43 47 50

concurso: 2044

concurso: 1439

06 11 29 40 41 58
concurso: 2229

concurso: 5184

05 43 45 53 69

concurso: 5463

07.443
62.189
32.609
11.992
41.574

JULHO

BAHIA/BA

02 03 04 05 06 07 08 10
12 16 17 18 19 23 25

concurso: 2043

08 12 17 18 31 41 
44 54 74 80 82 83 84
85 87 88 90 93 95 98 

03 06 08 14 19 27

02 26 27 30 43 49 60

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
01/02 - 22h43

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Sexta

Minguante
15/02 - 19h19

Nova
23/02- 12h33

h
18 28 19

Sexta

28 20 29 19

SábadoSábado

Cheia
09/02 - 04h34

ChuvaPalcialmente nublado
com pancadas de chuva

Palcialmente nublado
com pancadas de chuva

Palcialmente nublado
com pancadas de chuva

25 h
h

h
h

h
h

h

concurso: 1922

Contratação
Quatro, dos 10 vereadores de Umuarama, receberam ontem 
(30) uma denúncia contra o assessor do presidente da Câmara, 
vereador Noel do Pão. O chefe de gabinete Marciel Aparecido 
Rodrigues, seria o sócio proprietário de uma empresa 
contratada durante o final de ano pela prefeitura com dispensa 
de licitação. A denúncia aponta que o valor de pouco mais de 
R$ 32 mil foi dividido em duas contratações de R$ 16.2 mil cada 
e ainda que a mesma empresa é que foi contratada.

Contrato I
Consta de denúncia que 
em 30 de outubro de 2019, 
a Fundação Cultural de 
Umuarama e a empresa ‘Na 
Pegada da Unção’ firmaram 
contrato com dispensa de 
licitação, com o objetivo 
de contratação de empresa 
para prestação de serviço de 
apresentação de banda com 
no mínimo 5 integrantes, para 
acompanhar o Papai Noel, 
executando músicas natalinas 
nos dias 10, 11, 13, 16 e 17 
de dezembro entre as 20h30 
e as 22h30 nos distritos e 
nos dias 8, 14, 15, 17, 20, 21 
e 22 de dezembro, na Praça 
Hênio Romangnolli, durante as 
festividades natalinas de 2019 
pelo valor de R$ 16.2 mil.

Semelhanças
Segundo o vereador Deybson Bitencourt, um dos que recebeu 
a denúncia, nota-se que há semelhança entre os dois fatos. 
A contratação da mesma empresa e o objeto da contratação 
é a apresentação musical, além do período em que foram 
realizadas as apresentações e ambos os contratados terem 
sido celebrados com a dispensa de licitação.

Lei Orgânica
Ainda de acordo com o vereador Deybson Bitencourt, o 
servidor, que é ocupante do cargo de comissão de chefe de 
gabinete também é sócio proprietário da empresa contratada. 
“Desta forma, o referido servidor infringiu o disposto no artigo 92 
da Lei Orgânica do Município’, explica no texto do ofício enviado ao 
presidente da Câmara Municipal. A lei determina que servidores 
municipais, desde a nomeação e, enquanto estiverem em exercício, 
não poderão contratar com o município. A proibição de estende a 
pessoa jurídica em que os agentes públicos figurarem como sócios, 
acionistas ou majoritários. O Presidente da Câmara, Noel do Pão 
tomou conhecimento ontem (30) do fato e afirmou, através de 
sua assessoria que vai dar prosseguimento, encaminhando o ofício 
ao departamento jurídico que já está analisando o documento. 
O servidor denunciado disse que aguarda o recebimento da 
documentação para se pronunciar.

Contrato II
Já em 29 de novembro de 
2019 a Fundação Cultural e a 
empresa ‘Na Pegada da Unção’ 
celebraram contrato com 
dispensa de licitação no valor 
de R$ 16 mil pela prestação de 
serviços de apresentação de 
um ‘Concerto de Natal’, com 
repertório diferenciado, que 
além do tema natalino, teria 
também apresentações em 
dois blocos, contendo musicais 
com “Temas de Filmes e 
Clássicos do Sertanejo”. A 
apresentação aconteceu dia 
18 de dezembro à partir das 
19h30, com a participação 
de 35 músicos profissionais, 
junto com chefes de naipes, 
Spalla e Mastro no Centro 
Cultural Schulbert.
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Alep retoma sessões plenárias 
na próxima segunda-feira

A Assembleia Legislativa do Paraná 
retoma os trabalhos em Plenário na 
próxima segunda-feira (3), no horário 
regimental, às 14h30, quando o pre-
sidente da Casa, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), fará a instalação da 
segunda sessão legislativa da 19ª 
Legislatura. Na ocasião, o governa-
dor do Estado, Carlos Massa Ratinho 
Junior, fará aos 54 deputados a apre-
sentação da mensagem e o plano de 
governo do Poder Executivo, expondo 
a situação econômica e administrativa 
do Estado, em cumprimento ao dis-
posto no artigo 87, inciso X, da Cons-
tituição do Estado do Paraná.

O dispositivo constitucional esta-
belece, entre outras competências 
privativas do governador, a de “reme-
ter mensagem e plano de governo à 
Assembleia Legislativa, por ocasião 
da abertura da Sessão Legislativa, 
expondo a situação do Estado”.

Esta sessão ainda não contará 
com uma Ordem do Dia, ou seja, ela 
não prevê a discussão e votação de 
uma pauta de projetos de lei. A vota-
ção dos projetos, no entanto, ocorrerá 
a partir da sessão de terça-feira (4).

A sessão será transmitida pela 
TV Assembleia e poderá ser acom-
panhada pela NET, Rede Mundial e 
Youtube, além da transmissão ao 
vivo pelo Facebook e site oficial do 
Legislativo paranaense.

PRODUÇÃO 
No ano de 2019 os trabalhos da 

Assembleia Legislativa bateram um 
recorde de produção. Durante todo 
o período foram realizadas 123 ses-
sões ordinárias, 31 sessões extraor-
dinárias e 58 sessões solenes, além 
de 94 audiências públicas sobre os 
mais diversos temas de interesse 
geral. De acordo com dados forneci-
dos pela Diretoria Legislativa da Casa, 
foram apresentados 975 projetos de 
lei ordinária, 148 dos quais, referen-
tes a 2019, transformaram-se em 
leis sancionadas pelo chefe do Poder 

Tempos modernos
Para o primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), 

o ano também será de modernização do processo legislativo com melhores condições 
de trabalho dos deputados e servidores. “Nós precisamos modernizar a Assembleia 

Legislativa. Nós precisamos ter mais espaços públicos aqui que possam servir para os 
amplos debates que a sociedade paranaense realiza e ter melhores condições de tra-

balho para as Comissões permanentes da Assembleia. Precisamos fazer investimentos 
estruturais na Assembleia Legislativa do Paraná, claro, sempre de forma parcimoniosa 
utilizando os recursos públicos de forma adequada, mas fazendo um plano de inves-
timentos que possa de fato fazer com que o Paraná tenha um parlamento estadual a 

altura dos quase 12 milhões de habitantes do estado que tem o PIB maior do que três 
países latino americanos”, enfatiza Romanelli.

Executivo e sete leis promulgadas pelo 
presidente do Poder Legislativo.

Para 2020, o presidente da 
Assembleia, deputado Ademar 
Traiano acredita que será um ano 
diferente do anterior em razão da 
melhora econômica do Paraná. “Já 
somos o melhor estado no cresci-
mento do PIB em todo o Brasil e 
a Assembleia dá a sua contribui-
ção. A Assembleia está aqui para 
votar coisas que possam, enfim, 
contribuir para com o Estado e ter 
a coragem de tomar decisão. O 

momento político hoje não é para 
o político se encolher ou se acovar-
dar. O momento é para você ter a 
definição clara de que os rumos do 
Estado do país precisam ser muda-
dos. E o Poder Legislativo se quiser 
recuperar a sua imagem precisa dar 
a sua contribuição. Por tanto, em 
2020, mesmo que tenhamos que 
ter novas votações, aqui, conflitan-
tes e que possam causar insatis-
fação, nós vamos votar. Porque o 
interesse é do Estado do Paraná, 
o interesse é público”

NA reabertura da segunda sessão ordinária 19ª Legislatura da Alep, o governador ratinho Jr apresenta plano 
de governo do Executivo

LUCIOMAR CASTILHO/ALEP
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Encontro
do Aliança
Aconteceu ontem o 1º 

Encontro Regional Aliança 
pelo Brasil em Umuarama. A 
ação visa angariar apoiadores 
à criação do novo partido arti-
culado pelo presidente Jair 
Bolsonaro. O evento come-
çou às 19h no auditório do 
Campus III da Unipar.

O encontro contou com 
a presença do deputado 
federal Filipe Barros. O par-
lamentar deve falar sobre 
a iniciativa de criação do 
novo partido e depois abriu 
espaço para que os partici-
pantes pudessem tirar suas 
dúvidas a respeito do lança-
mento do partido.

Segundo os organizado-
res, a reunião é em prol da 
criação do Aliança pelo Bra-
sil. Na oportunidade as pes-
soas interessadas puderam 
também preencher fichas de 
apoio ao novo partido.

As fichas de apoiamento 
deixadas nos tabelionatos 
de notas de Umuarama 
ainda poderão ser preen-
chidas, além de que podem 

também ser feitas online. 
Para apoiar a criação do 
Aliança Pelo Brasil é neces-
sário ter em mãos RG ou 
carteira de motorista, título 
de eleitor e reconhecer 
firma. Os próprios tabe-
lionatos enviarão o docu-
mento para a sede do par-
tido, em São Paulo.

Após saída do PSL, o 
presidente Jair Bolsonaro 
articula a criação do Aliança 
Pelo Brasil. No Paraná 
existe um ônibus que per-
corre os municípios incenti-
vando aliados a preencher 
o documento, que deve ser 
entregue ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O prazo para a 
coleta de assinaturas expira 
hoje (31). A orientação é para 
que os aliados confirmem 
com antecedência se já 
não estão filiados em outro 
partido político já que nes-
tes casos a ficha é excluída 
pelo TSE. Por outro lado, 
caso o apoiador prefira, é 
possível enviar o documento 
por contra própria.

Durante a semana uma tenda em frente 
ao fórum de Umuarama foi levantada 
e serviu como demarcação para o 
ponto onde os interessados pudessem 
preencher suas fichas de apoiamento ao 
partido Aliança pelo Brasil. A organiza-
ção jurídica local é feita pelo advogado 
Francisco Elias Silvestre, um dos 
responsáveis pela coleta de assinaturas 
de futuros membros do partido, além de 
ser ainda um dos organizadores do 1º 

Encontro Regional do Aliança. Com as assinaturas recolhidas até o início da semana, 
o partido havia atingido um dos pré-requisitos exigidos pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). A legislação exige o apoio de eleitores responsáveis por, pelo 
menos, 0,5% dos votos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados 
– o que perfaz o total de 492 mil. Além disso, é necessário ter o aval de, no 
mínimo, 0,1% do eleitorado em nove estados.

Apoio total
O senador Alvaro Dias (PDM) 
defende a continuidade da 
Lava Jato e o procurador 
Deltan Dallagnol, 
coordenador da operação. 
“Deltan Dallagnol disse que 
não vai assistir em silêncio 
ao desmonte do combate 
à corrupção no País. O 
procurador tem todo o 
nosso apoio nessa luta”.

Aumento do salário
Por 7 a 3, os vereadores de 
Araucária definiram o aumento 
dos salários para a próxima 
legislatura em 60%. Assim, os 
eleitos em outubro vão receber 
R$ 9.584 a partir de 2021. 
Atualmente, os vencimentos 
estão em R$ 5.992.

Tráfico
Dados apontam que 73% 
dos crimes registrados em 
Curitiba em 2019 estão 
diretamente relacionados ao 
uso e ao tráfico de drogas na 
cidade. A delegada Camila 
Cecconello explica que o 
foco das investigações são 
as organizações criminosas 
voltadas para o tráfico de 
drogas. Esse monitoramento 
ajuda, de forma considerável, 
para a elucidação de crimes 
contra a vida.

A casa é sua
O Ministério da Saúde não 
fará qualquer restrição 
à entrada de chineses 
no Brasil. Mesmo com a 
epidemia de coronavírus - 
que se alastrou pela China. 
A título de precaução, o 
ministério tem recomendado 
que as pessoas evitem viajar 
para aquele país e que 
empresários evitem receber 
pessoas vindas da China para 
reuniões presenciais.

Central
O prefeito Chico Brasileiro 
(PSD) implantou uma central 
de monitoramento do 

coronavírus para orientar 
os moradores e turistas em 
Foz do Iguaçu. Cidade do 
Leste, fronteira com Brasil, 
concentra uma considerável 
comunidade chinesa.

Escola de turismo
Em reunião com o 
Sindhotéis e a Unioeste, o 
deputado Vermelho (PSD) 
soube que as aulas da 
escola de turismo do Brasil 
em Foz do Iguaçu começam 
em abril e que os cursos 
serão ministrados por 
professores da universidade. 
“Essa escola é fruto de 
muito trabalho que resultou 
nessa grande parceria entre 
governo federal, Unioeste e 
Sindicato de Hotéis”. 

Primeira
O Brasil terá mais quatro 
escolas de turismo e a 
de Foz do Iguaçu será a 
primeira. “Os recursos, 
no valor de R$ 3 milhões, 
já estão empenhados. A 
Unioeste prepara a grade 
curricular, o planejamento e 
a implantação dos cursos”, 
destacou Vermellho.

Presenças
Já confirmaram presença 
na audiência pública contra 
extinção das cidades 
com menos de 5 mil 
moradores: AMP, CNM, 
Uvepar, Amunop, Amunpar, 
Amerios, Comcam, Amop. 
Amsulpar, Cantuquiriguaçu, 
Amocentro e Amenorte. 
Até a próxima semana, o 
deputado Romanelli (PSB) 
e a frente de deputados 
municipalistas esperam a 
confirmação de todas as 
associações regionais de 
municípios e das Câmaras 
de Vereadores. No 
Paraná, 104 cidades serão 
impactadas pela medida 
do governo federal. A 
audiência será em 12 de 
fevereiro na Assembleia 
Legislativa em Curitiba.
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Aliados de Onyx Lorenzoni 
defendem sua saída do governo

Esvaziado na Casa Civil com a 
decisão do presidente Jair Bolso-
naro de tirar o Programa de Par-
cerias e Investimentos (PPI) da 
pasta, o ministro Onyx Lorenzoni 
– na avaliação de seus aliados – 
deveria deixar o governo e voltar 
para a Câmara dos Deputados. O 
ministro está em férias e retorna a 
Brasília na segunda-feira (3).

Segundo interlocutores do 
ministro da Casa Civil, o presi-
dente sinalizou claramente, pelas 
redes sociais, seu descontenta-
mento com Onyx ao mandar demi-
tir novamente Vicente Santini, 
exonerar o secretário-executivo 
que o havia substituído, Fernando 
Moura, e transferir o PPI para o 
Ministério da Economia.

Para seus aliados, o ministro 
perde praticamente qualquer poder 
à frente da Casa Civil e já vinha 
sendo bombardeado por outros 
ministros. Onyx Lorenzoni foi um 
dos primeiros a embarcar na can-
didatura de Jair Bolsonaro, che-
fiou a transição e ganhou como 
recompensa o comando daquele 
que deveria ser o principal minis-
tério do governo.

Ao longo do ano passado, porém, 
ele foi perdendo poder. Primeiro, 
a ar ticulação política. Depois, a 
Secretaria de Assuntos Jurídicos. 
Com isso, deixou de despachar 

PPI ‘tocado’ por técnicos
O presidente Jair Bolsonaro 

aproveitou a crise envolvendo 
Vicente Santini, ex-número 2 da 
Casa Civil que caiu após usar 
aeronave da FAB em uma viagem 
internacional, para enfraquecer 
ainda mais a Casa Civil: retirou 
o PPI (Programa de Parcerias em 
Investimento) da pasta de Onyx 
Lorenzoni e o entregou ao ministro 
da Economia, Paulo Guedes.

Essa já era uma demanda 

antiga de Guedes, que não via razão 
no fato de o programa ficar subor-
dinado à Casa Civil, comandada 
por um político. Guedes avaliava, 
e fez chegar ao presidente, que o 
programa tinha que ser tocado por 
técnicos da Economia. Em meio 
a essa crise, conseguiu que a 
mudança fosse consumada.

De acordo com ministros ouvidos 
pelo blog, para justificar o uso da aero-
nave, Santini chegou a dizer que Guedes 

havia pedido a presença dele na via-
gem presidencial à Índia por causa 
do PPI. A informação, no entanto, foi 
rebatida por assessores presidenciais, 
o que ajudou a tornar a situação dele 
ainda mais insustentável.

Esse fato, aliado à repercus-
são negativa do caso, uma vez 
que Santini manteve um cargo na 
Casa Civil e um salário de mais de 
R$ 16 mil, levaram o presidente a 
decidir pela exoneração.

‘Terra arrasada’
A avaliação de assessores diretos do presidente é a de que Lorenzoni ficou “fragili-

zado”, mas Bolsonaro deve deixar com o ministro da Casa Civil a decisão de sair ou não 
do cargo. Segundo um interlocutor do presidente, ele vai aguardar o retorno do minis-

tro, que pode antecipar a volta a Brasília para hoje (31), quando decidirá seu futuro.
No Palácio do Planalto, a definição sobre a situação da Casa Civil depois de perder o 

comando do PPI para o Ministério da Economia é de “terra arrasada”. Nas palavras de 
um assessor palaciano, não sobrou praticamente nada de “relevante” na pasta, depois 

que ela já havia perdido a articulação política e a Secretaria de Assuntos Jurídicos.
A expectativa é a de que outros assessores de Lorenzoni também sejam demitidos 

nos próximos dias. Até agora, Vicente Santini e Fernando Moura foram exonerados, 
mas o presidente estaria irritado com outros auxiliares do ministro da Casa Civil.

PROXIMIDADE de Onyx Lorenzoni com Legislativo incomoda Jair Bolsonaro

diariamente com o presidente, 
como fazia. Havia ganhado, em 
compensação, o comando do PPI. 

Agora, perde o programa responsá-
vel pelas concessões e privatiza-
ções do governo.

DIVULGAÇÃO
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NOTÍCIAS DA UNIPAR

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

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

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

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

Porque a Unipar tem muito 
espaço para o seu talento!

Módulo II Continuado
VESTIBULAR

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

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

‘Amplie possibilidades’
PÓS-GRADUAÇÃO 

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

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

Modalidade stricto sensu, em Umuarama

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

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

Unipar – 
Referência 
em educação 
superior, da 
graduação ao 
doutorado 
- há 47 anos 
formando 
profissionais 
de talento!  
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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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Sabadão
Fevereiro começa com tudo. Sabadão na 
área. Como rege a tradição, oportunidade 
para aproveitar as condições especiais que as 
empresas filiadas à Associação Comercial e 
Industrial (Aciu) oferecem. O horário ampliado 
(até cinco da tarde) também é um convite 
para passear com a família. Tomar um sorvete, 
flertar com vitrines. Relaxar, enfim...

Destaque Fecomércio
No Sistema Fecomércio-PR, o Dia 
Internacional da Mulher é celebrado 
há 13 anos com o Prêmio Mulher 
Empreendedora, ocasião em que a Câmara 
da Mulher Empreendedora e Gestora de 
Negócios (CMEG) homenageia empresárias 
de destaque. Neste ano, a premiação será 
realizada no dia 27 de março, em Caiobá, 
com a presença do vice-governador Darci 
Piana. Uma caravana organizada pela 
Câmara da Mulher Empreendedora e 
Gestora de Umuarama também marcará 
presença, para acompanhar a premiação da 
empresária Sandra Mara Alonso Guilherme, 
diretora da Baterax.

Justa homenagem
Sandra Mara Alonso Guilherme foi escolhida 
pela Câmara da Mulher Empreendedora e 
Gestora de Umuarama e parceiros (Sesc, 
Senac e Sindilojistas). Bacharel em Direito, 
ela assumiu a direção da Baterax em 2000, 
após a morte do esposo. Mãe de três filhos, 
tinha o desafio de coordenar, aos 22 anos, 
uma empresa com trinta funcionários. 
Atualmente são mais de 250 colaboradores. 
Em um meio hegemonicamente masculino, 
a empresária consolidou posição de 
destaque, à frente de uma empresa 
reconhecidamente comprometida com 
projetos de sustentabilidade social e 
ambiental.

111 mil novas empresas
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 individuais de 
responsabilidade limitada).

Julho histórico
Os meses que mais registraram aberturas 
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.

MEIs lideram
As microempresas (136.407) constituíram a ampla 
maioria na abertura de empresas em 2019. Elas 
não entram nos dados estatísticos do site da Junta 
Comercial porque os cadastros acontecem pelo 
Portal do Empreendedor, do governo federal. Entre 
as modalidades com registro estadual, sociedades 
empresárias limitadas (21.428), empresas 
individuais (20.657) e eirelis - empresa 
individual de responsabilidade limitada 
- (3.617) foram as que mais registraram 
aberturas. Nas duas primeiras linhas, o 
crescimento foi de 4% em relação a 2018.

Empregabilidade
O Paraná encerrou 2019 como um dos 
quatro estados que mais geraram emprego 
no País, e as Agências do Trabalhador 
foram fundamentais para este resultado: 
o número de paranaenses colocados no 
mercado de trabalho por meio delas chegou 
a 95.955. Em Umuarama foram gerados 
exatamente 2001 empregos diretos.

Prêmio Faciap
Estão abertas as inscrições para o II Prêmio 
Faciap Mulher Empreendedora, iniciativa 

da Faciap Mulher, com o apoio das doze 
Coordenadorias do Sistema Faciap. Ele 
reconhece e divulga histórias de gestão 
de empresas lideradas por mulheres no 
Paraná que são cases de sucesso. Entre 
as inscritas, serão 12 finalistas, cada uma 
representando uma das regiões divididas 
em coordenadorias pelo Sistema Faciap. As 
inscrições podem ser feitas pelo link https://
bit.ly/2U1SkkB até o dia 30 de abril.

Duas etapas
A premiação é dividida em duas etapas: 
a regional e a estadual. Na primeira, cada 
coordenadoria irá formar uma comissão 
para analisar a história das candidatas 
e selecionar apenas uma delas para 
representar a região. Na avaliação das 
concorrentes serão considerados aspectos 
como gestão, planejamento estratégico e 
desempenho organizacional. Essas finalistas 
seguirão para a segunda etapa, a estadual, 
em que o melhor case será escolhido.

Otimismo
Os empresários paranaenses do comércio 
iniciaram o ano mais otimistas, segundo 
dados da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR). A 37ª Pesquisa de Opinião 
do Empresário do Comércio, Serviços e 
Turismo, relativa ao primeiro semestre de 
2020, mostra que 69,0% dos empresários 
do estado têm expectativa favorável para 
o período. Na edição anterior, referente ao 
segundo semestre de 2019, o percentual de 
expectativa favorável foi de 59,3%, e para o 
primeiro semestre de 2019 era de 73,2%.

Receosos e indiferentes 
diminuem
Houve redução na parcela do 
empresariado com expectativa 
desfavorável, que era de 19,4% na 
última edição da pesquisa e baixou para 
11,4% para este primeiro semestre do 
ano. A proporção de empresários que 
demonstram incerteza com relação 
ao futuro dos negócios também caiu, 
passando de 17,0% para 15,2% com 
opinião indefinida. Os indiferentes 
correspondem a 3,9% neste semestre, 
ante 4,3% no segundo semestre de 2019.

“Ninguém pode fazer você se sentir inferior 
sem o seu consentimento” – Eleanor 
Roosevelt, primeira-dama dos EUA

Excelente Semana

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

R$ 5,5 mi
com passagens

Outras investigações 
O Poder Judiciário da Comarca de Goioerê já determinou 

o bloqueio de mais R$ 6 milhões do ex-prefeito Beto Costa 
em um processo de Improbidade Administrativa que corre 
na Vara da Fazenda Pública da Comarca e é relacionado a 
contratação de uma OSCIP utilizada para fornecimento de 

mão de obra para Secretaria de Saúde. Ainda não tem data para 
o julgamento do processo. Entre as irregularidades apuradas 

está a terceirização irregular de mão de obra de saúde, além de 
despesas de custo operacional sem a devida demonstração de 
sua utilização; cobrança de taxa para contratação de auditoria 
independente sem demonstração de utilização e a não devo-
lução do saldo financeiro do termo de parceria e valores de 

despesas que não constam nos extratos bancários.

O Ministério Público 
investiga a ‘farra das pas-
sagens’ com o dinheiro 
público no período de 
2009 a 2016 em espe-
cial nos anos de 2015 
e 2016 e que na gestão 
2009/2016 movimentou 
uma quantia milionária de 
quase R$ 5.6 milhões o 
que daria para comprar 25 
ônibus no valor de R$ 250 
mil cada. Conforme Inqué-
rito Civil da 1ª Promotoria 
de Justiça de Goioerê, no 
Noroeste do Paraná.

Segundo in fo r ma -
ções levantadas pelo 
MP, somente no ano de 
2016, último ano do 
ex-prefeito Luiz Rober to 
Costa o ‘esquema’ teria 
empenhado e pago a 
uma empresa de ônibus 
o valor de quase R$ 1,1 
milhão em passagens. 
o valor é equivalente a 
cerca de 10 mil passa-
gens (aproximadamente 
30 passagens por dia) 

Gastos entre 2009 e 2016
2009 .....  R$384.681,60     2010.....R$417.827, 37
2011 .....  R$620.756,44    2012......R$723.622,37
2013 .....  R$575.329,00    2014......R$867.951,73
2015 .....  R$965.096,53       2016.....R$1.094.029,26        
Total ......................................................R$ 5.650.194,30

entre Goioerê a Curitiba.
Houve também passa-

gens para diversos desti-
nos, sem a comprovação 
de quem teria utilizado 
o bilhete e, em muitos 
casos, as passagens eram 
oferecidas sem o nome 
dos ‘pacientes ou funcio-
nários’ impossibilitando a 
verificação se realmente 
os bilhetes foram efetiva-
mente utilizados.

Como o valor dos empe-
nhos pagos a empresa de 
ônibus foram considerados 
extremamente excessivos, 
uma investigação está em 
curso e alguns servidores 
já foram ouvidos nos pro-
cedimentos. O MP soli-
citou do município, uma 
série de documentos 
que podem caracterizar 
um esquema de desvio 
de dinheiro público. As 
informações sobre os 
gastos estão disponíveis 
no Por tal da Transparên-
cia da Prefeitura.

Bolsa Família
O governo federal finaliza um 
projeto que prevê a consulta 
do imposto de renda dos 
beneficiários do Bolsa Família 
para combater fraudes. A 
informação foi confirmada 
à Coluna pelo Ministério da 
Cidadania. Atualmente, a 
pasta realiza o cruzamento 
de dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados), da Rais 
(Relação Anual de Informações 
Sociais) e do Sisob (Sistema 
Informatizado de Controle 
de Óbitos) para identificar 
irregularidades no cadastro 
dos beneficiários. A proposta 
deve ser enviada nas próximas 
semanas ao Congresso. 

Sigilo
A legislação atual veda 
o repasse dos dados dos 
beneficiários - protegidos por 
sigilo - pela Receita Federal. 
Quem recebe Bolsa Família é 
isento de imposto de renda. 

Auditoria
Uma auditoria feita pela CGU 
(Controladoria-Geral da União), 
divulgada este mês, apontou 
que 345.906 famílias teriam 
recebido dinheiro do Bolsa 
Família sob “fortes indícios” de 
terem falsificado ou omitido 
informações de renda no 
momento do cadastro.

Drama 
Depois do suspense para 
aceitar o casamento com o 
Governo Bolsonaro, a atriz 
Regina Duarte terá pela frente 
capítulos de drama. É que o 
orçamento da Secretaria de 
Cultura, a qual vai comandar, 
está enxuto para este ano: R$ 
320 milhões no total. Anos 
atrás, o setor tinha cerca de R$ 
2 bilhões por ano. 

Educação 
A oposição quer alterar 
o regimento interno da 
Câmara para cobrar maior 
transparência no Ministério da 
Educação. A medida, segundo 
a proposta apresentada pela 
bancada do Psol, garante 
prerrogativa à Comissão de 
Educação, ao lado do Tribunal 
de Contas da União (TCU), de 

fiscalizar a atuação da pasta. 

Enem 
No Senado, a oposição pretende 
convocar o ministro Abraham 
Weintraub para prestar 
esclarecimentos em comissões 
sobre os problemas no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Dois requerimentos 
de convocação já foram 
protocolados pelo senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).  

Carona 
De férias e na berlinda, o 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, também se 
envolveu em polêmica com voos 
da FAB. No ano passado, deu 
“carona” a um pastor da igreja 
que frequenta. O ex-número 2 
do órgão da Presidência, Vicente 
Santini, caiu após usar um jato 
da FAB para viajar à Índia. 

Coronavírus 
Ex-secretário de Saúde do 
Rio, o deputado federal Luiz 
Antônio (PP) sugeriu ao ministro 
Henrique Mandetta (Saúde) 
a criação de um Conselho 
Sanitário, formado por 
especialistas, para monitorar 
as ações de combate ao 
coronavírus e treinar equipes 
em todos os estados para 
atender possíveis pacientes. 

Queiroz Galvão
A Controladoria-Geral da União 
declarou a Queiroz Galvão como 
inidônea, por irregularidades 
em contratos com a 
Petrobras. A decisão proíbe a 
construtora de participar de 
licitação e contratação pela 
administração pública.  

Previdência 
A Força-Tarefa Previdenciária 
e Trabalhista prendeu no ano 
passado 127 pessoas por 
fraudes envolvendo benefícios 
da Previdência.  Foram 45 
operações que somaram uma 
economia de R$ 961 milhões 
aos cofres públicos.

Interino, subeditor Walmor Parente
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Saúde reforça importância da 
vacina para evitar sarampo

“O sarampo é uma realidade que se 
instalou em nosso Estado depois de 20 
anos após a baixa da cobertura vacinal. 
Vamos eliminar novamente essa pato-
logia com a vacina, por isso, peço que 
pensem nos filhos, sobrinhos e na sua 
família, e procure uma unidade de saúde 
para atualizar a sua carteira de vacina-
ção”, afirmou o secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto.

A recomendação de vacinação 
foi reforçada com a divulgação de 
um novo boletim epidemiológico do 
Sarampo, publicado nesta quinta-
-feira (30) pela Secretaria de Estado 
da Saúde. São808 casos da doença 
desde agosto de 2019. Curitiba e 
Região Metropolitana concentram 
728 registros, o que representa 90% 
do total de casos da doença.

A maior parte dos casos tem faixa 
de idade entre 20 e 29 anos, são 424 
ocorrências. Os números mostram que 
estiveram ou estão com a doença 14 
crianças com idade entre 0 a seis 
meses; 17 de seis a 12 meses; 10 
de um a quatro anos; três de cinco a 
9 anos; 208 de 10 a 19 anos; 89 de 
30 a 39 anos; 31 de 40 a 49 anos; 
12 de 50 a 59 anos. O boletim com 
informações mais detalhadas pode 
ser acessado pelo site da Secretaria 
de Saúde. Vacina

O esquema vacinal do Ministério 
da Saúde recomenda que a popula-
ção com idade entre um a 29 anos 
deve receber duas doses da vacina 
tríplice viral e de 30 a 49 anos, uma 

PR registra seis mortes de macacos por febre amarela

Municípios e casos no PR
Curitiba: 459/Almirante Tamandaré: 20/Araucária: 9/Balsa Nova: 2/Campina 

Grande do Sul: 6/Campo do Tenente: 3/Campo Largo: 26/Campo Magro: 10/Colombo: 
59/Fazenda Rio Grande: 11/Itaperuçu: 1/Lapa: 2/Mandirituba: 1/Pinhais: 31/Piraquara: 

18/Quatro Barras: 3/Quitandinha: 1/Rio Branco do Sul: 8/Rio Negro: 1/São José dos 
Pinhais: 31.Na 1ª RS de Paranaguá, há 6 registros em 3 municípios: Antonina: 1/Mati-
nhos: 1/Paranaguá: 4. Na 3ª RS de Ponta Grossa, são 3 casos em 2 municípios: Castro: 

2/Ponta Grossa: 1 e na 4ª RS de Irati, foram confirmados 11 casos em 4 cidades:
Inácio Martins: 1/Irati: 5/Mallet: 4/Rio Azul: 1

A Secretaria de Estado da Saúde 
confirmou seis novas mortes de maca-
cos (epizootias) no Paraná. Segundo o 
novo boletim epidemiológico de febre 
amarela divulgado pela secretaria, 
o número de macacos mortos pela 
doença chega a 46 neste período de 
monitoramento 2019/2020, que ini-
ciou em julho do ano passado. 

As novas confirmações foram 
na Lapa (RMC), que até o momento 
não possuía epizootias, e em Antô-
nio Olinto, que já tinha registro. O 
Paraná não possui casos confirma-
dos de febre amarela em humanos. 

No momento o Estado traba-
lha com 16 casos em investigação. 
“O boletim semanal com casos de 

epizootias serve para alertar que o 
vírus está presente nesses locais”, 
disse o secretário estadual da Saúde, 
Beto Preto. Segundo ele, é necessá-
rio que a população procure as Unida-
des Básicas de Saúde (SUS) para se 
vacinar, pois a imunização é a única 
maneira de prevenir a doença, que em 
alguns casos pode levar à morte.

dose. As crianças que têm entre seis 
meses e 11 meses e 29 dias também 
devem ser vacinadas. Mais informa-
ções sobre o calendário de vacinação 
podem ser acessadas pelo mesmo 
portal, na aba vacinação. Quarenta e 

duas cidades paranaenses estão em 
surto por causa do sarampo, conside-
rando que o Ministério da Saúde clas-
sifica como situação de “surto ativo” 
todo município que tenha ao menos 
um caso de sarampo confirmado.

O esquema vacinal do MS recomenda que a população com idade entre um a 29 anos deve receber duas doses 
da vacina tríplice viral

DIVULGAÇÃO
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Adapar alerta para focos 
de raiva na região Noroeste

A Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná (Adapar) alerta para a con-
firmação, este mês, de dois focos 
de raiva em bovinos nos municípios 
de Porto Rico e Tapira, na região 
Noroeste do Estado. Os animais 
morreram após apresentar os sinais 
neurológicos da doença.

A Secretaria de Estado da Saúde 
foi comunicada imediatamente após 
a confirmação dos focos para moni-
torar as pessoas que tiveram contato 
com os animais.

Essa região ainda não tinha 
abrigos cadastrados de morcego 
no órgão de defesa agropecuá-
ria. A distância entre os focos 
é de 55 quilômetros e ambos 
estão próximos a rios.

A Adapar desenvolve atividades 
de vigilância nas 764 propriedades 
rurais dessa zona de proteção, onde 
estão cerca de 82 mil bovinos. Em 
2019, nessa região foram detecta-
dos focos em Planaltina do Paraná, 
Querência do Norte e Santa Mônica.

O supervisor da Unidade Regional 
de Sanidade Agropecuária de Para-
navaí, Carlos Vieira da Costa Júnior, 
afirmou que todo o rebanho num raio 
de 12 quilômetros deve ser vacinado 
e, 30 dias após, deve ser dada uma 
dose de reforço. A vacina é adquirida 
em lojas de produtos veterinários.

PERIGO
A raiva é uma doença endêmica 

na América do Sul. A morte é inevi-
tável para animais e humanos em 
praticamente todos os casos de 
comprovação da enfermidade. Ela 
é transmitida pelo morcego hema-
tófago (que se alimenta de san-
gue), seu principal hospedeiro. 
Por isso, é recomendado notifi-
car a Adapar em caso de animais 
com sinais neurológicos e fazer a 
vacinação, forma mais eficaz de 
prevenir essa doença viral.

Entre os sintomas mais visíveis 

estão o andar cambaleante, mugido 
constante, falta de apetite e saliva-
ção intensa até a morte, que ocorre 
em até 10 dias. É importante ainda 

A raiva é uma doença endêmica na América do Sul. A morte é inevitável para animais e humanos em praticamente 
todos os casos de comprovação da enfermidade

DIVULGAÇÃO

comunicar o órgão sobre a presença 
de supostos abrigos de morcegos, 
para que sejam cadastrados e moni-
torados periodicamente.

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,15 - 4,31 4,31
IGP-M (FGV) 2,09 0,48 0,48 7,81
IGP-DI (FGV) 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 +0,31% 28,94 
Vale ON +1,48% 51,50 
ItauUnibanco PN +1,46% 33,45 
Bradesco PN +1,00% 33,45 
Viavarejo ON +1,38% 14,65 
Weg ON -3,35% 40,97

IBOVESPA: +0,12% 115.528 pontos

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,0397 1,0730 1,0781
IGP-DI (FGV) 1,0538 1,0770 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,68
Libra est. 0,7633
Euro 0,9060
Peso arg. 60,26

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,9% 4,2580 4,2590 +6,1%
PTAX  (BC) +1,2% 4,2517 4,2523 +5,5%
PARALELO +1,1% 4,1500 4,4900 +5,4%
TURISMO +1,1% 4,1500 4,4700 +5,4%
EURO +1,5% 4,6913 4,6933 +3,9%

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 30/01

Iene R$ 0,0391
Libra est. R$ 5,57
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1535,39 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/01

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 30/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 82,00 0,0% -4,1%
SOJA Paranaguá 87,50 -0,6% -2,8%
MILHO Cascavel 46,00 1,1% 4,5%

SOJA 876,25 -16,75 -8,0%
FARELO 291,50 -4,60 -3,6%
MILHO 379,50 -4,75 -2,3%
TRIGO 560,50 -1,75 0,8%

SOJA 78,34 0,1% 1,1%
MILHO 41,06 -1,2% 8,8%
TRIGO 49,84 0,0% 3,8%
BOI GORDO 178,21 -0,6% -6,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

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

Em 30/01 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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Triatleta umuaramanse vence lesão e retorna ao circuito profissional
Totalmente recuperada de uma 

lesão adquirida no ano passado, 
Lismara Ambrósio, aos 23 anos, 
se prepara para o início de suas 
at iv idades prof issionais em 
2020. Depois de permanecer 
durante seis meses em recu-
peração, a triatleta retomou os 
treinamentos somente em junho 
de 2019. Ainda assim até o 
final do ano passado, Lismara 
continuou competindo em pro-
vas menos agressivas e que 
pudessem levá-la novamente ao 
auge da aptidão física.

Uma das competições foi a 
dos 100 quilômetros pedalando 
em Cascavel no circuito de Mon-
tain Bike (MTB), que aconteceu 
em agosto.

“Foi uma prova puxada, difí-
cil, mas consegui terminar e não 
tinha nenhuma pretensão em 
pontuar, apenas trabalhar o psi-
cológico e analisar como estava 
a musculatura. O corpo e mente 
tem que trabalhar juntos e em 
per feita harmonia”, conta.

Depois desta, a atleta também 
participou de outras provas até o 
final do ano passado.

Ainda em 2019, em novem-
bro, foi campeã geral na prova 
Sprint Trianthlon Renaud em 
Caiobá. “Depois de quase um 
ano parada, sem competir tria-
thlon por conta da lesão, essa 
foi a primeira a prova do ano na 
modalidade. Para mim foi uma 
das mais impor tantes provas de 
triathlon que participei. Vinha com-
petindo em cada modalidade sepa-
rada, somente natação, corrida ou 
bike. Essa foi a primeira do ano 
que fiz os três juntos”.

Naquele mesmo mês a atleta 
par ticipou em Mundo Novo/MS, 
do Mundo Novo Ride – MTB Mara-
thon e conquistou o 7º lugar entre 

Futuro
Desde o início deste ano, 
assim que foi aber to o 
calendário de competições, 
Lismara já se prepara para 
novas viagens. Uma delas 
acontece já em 9 de fevereiro 
em Pato Branco. A prova tem 
um percurso de 75 quilôme-
tros pedalando na prova de 
Montain Bike em circuito de 
terra. “Na terra é mais difí-
cil, exige muito do atleta. O 
estado tem muitos morros, o 
que dificulta ainda mais, além 
de o solo ser diferente o solo 
do solo da região oeste, onde 
par ticipei dos 100 quilôme-
tros (em Cascavel)”, explica.
Outra prova, também em feve-
reiro, acontecerá no dia 16. 
É o GP Extreme que acontece 
em Pinha, Santa Catarina, 
com percurso de 750 metros 
de natação no mar, além de 
20 quilômetros pedalando no 
asfalto e outros 5 quilôme-
tros de corrida.

as mulheres. Foram 60 quilôme-
tros pedalando em estrada de 
chão. A competição contou com 
210 par ticipantes. Lismara com-
petiu na categoria Elite Feminina 
e, segundo ela, a competição em 
pista rústica exige mais força e 
disciplina do atleta.

E não parou por aí. Em dezem-
bro, foi campeã geral do GP 
Extreme de Florianópolis/SC 
numa prova composta por três 
etapas: 900 metros de natação, 

20 quilômetros de ciclismo e 5 
quilômetros de corrida. Lismara 
percorrer tudo em 1 hora e 16 
minutos. Na ocasião ela compe-
tiu contra 32 mulheres na cate-
goria elite feminina.

Agora, Lismara luta na busca 
por patrocínio. Apesar da ajuda 
de amigos e na maioria das 
vezes tirando dinheiro do bolso a 
triatleta umuaramense pretende 
retomar as atividades profissio-
nais em 2020.

ORGULHOSA, Lismara mostra suas medalhas e troféus

Trajetória
A triatleta começou 

sua carreira na natação 
aos 11 anos. Desde 
então não parou mais. 
Ela já par ticipou das 
principais competições 
do país, como o Troféu 
Maria Lenk e José Finkel. 
Encerrou sua trajetória na 
natação aos 19 anos e 
iniciou uma nova história 
no esporte como triatleta. 
Lismara está em ascen-
são na nova modalidade. 
Em 2018, par ticipou 
inúmeras vezes de com-
petições nacionais repre-
sentando Umuarama e o 
estado do Paraná. E teve 
o privilégio de subir ao pódio em 
quase todas elas.

Com os resultados alcançados 
no esporte no ano de 2018, Lis-
mara conseguiu uma vaga para o 
mundial de Triathlon 2019, que o 

aconteceu na Suíça entre os dias 
29 de agosto e 01 de setembro, 
o Itu 2019 World Triathlon Grand 
Final Lausanne. Mas a lesão 
impediu que ela par ticipasse da 
competição.

Novos rumos
A tr iatleta é professora de 

natação no Harmonia Clube de 
Campo, mas pretende sair do 
Paraná e passar a treinar em 
Santa Catarina. “Naquele estado 
o treinamento de alto nível e mais 
adequado. Tem o mar e as com-
petições em Santa Catarina estão 
entre as mais disputadas por atle-
tas de ponta, o que vai fazer com 
que eu passe a me focar ainda 
mais nos treinamentos’.

Os planos são de par tir para 
Santa Catarina ainda no ano de 
2021. “Estou querendo fazer um 
ciclo olímpio e preciso de um local 

mais adaptado para me aprimorar e 
aumentar o rendimento’, finaliza.

Sua par ticipação em provas ofi-
ciais, servirão para obter pontos no 
Ranking Nacional e, quanto melhor a 
colocação, maiores são as chances 
de que ela entre no hall das atletas 
femininas da categoria e entre as 
dez melhores no Brasil, para que 
possa almejar p índice para as Olim-
píadas 2024.

NAS competições geralmente 
Lismara compete em natação, corrida 

e ciclismo

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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São Jorge sai na vantagem na
primeira final da Copa Altônia

O time do Supermercado 
Luiz de Altônia encarou o time 
representantes de são Jorge do 
Patrocínio, Choperia/Boca Doce 
na noite da quar ta-feira (29) 
pela primeira par tida da final da 
Copa Altônia de Futsal. O cam-
peonato está em sua 18ª edição 
e já é considerado sucesso no 
noroeste do Paraná.

Tanto a primeira par tida da 
final, quanto os demais jogos 
no decor rer do campeonato, 
foram marcados pela torcida, 
que lotou o Ginásio de Espor-
tes da cidade.

A par tida da quar ta-feira foi 
excepcional, pois os dois times 
são compostos por atletas de 
ponta, alguns até de liga nacio-
nal e a maioria que já atuou 

Formação
Os dois times são formados por jogadores de ponta, e alguns estão na Liga 

Nacional de Futsal. A grande maioria jogou ou joga profissionalmente. A escalação 
do time vencedor (São Jorge do Patrocínio) ficou assim. Lucas Slbach, Augusto, 
Felipinho, Portuga, Rafinha (foi de seleção brasileira), Ouchita (contratado pelo 
Umuarama Futsal para temporada 2020), Joãozinho (que é de Umuarama mas 

joga no esporte Clube Corinthians), Elenilson, Murilo, Darice e Zanetti. O time de 
Altônia é formado por Niquinha, Soró, Foguinho (jogador do Umuarama Futsal), 

Hugo (que já jogou em Umuarama), Kumano, Carrapicho, Rafa Muller, Isamo, 
Régis, Café e Feijão.A segunda partida da final da Copa Altônia de futsal acontece 

será hoje (sexta-feira, 31) às 21h no Ginásio de Esportes de Altônia.

profissionalmente.
O jogo foi disputado desde 

o início, com muita qualidade 
no toque de bola, jogadas rápi-
das e decisivas, que termina-
ram em 8 gols durante o tempo 
regulamentar.

Apesar do trabalho defensivo 
aplicado durante as jogadas de 

ataque do time de são Jorge 
do Patrocínio, o supermercado 
Luiz de Altônia levou 5 gols, 
mas conseguiu marcar 3 ten-
tos. Agora o time da casa luta 
pela vitória e, somente com ela 
conseguirá levar o jogo para a 
prorrogação. O empate favorece 
o time de São Jorge.

NO primeiro jogo, o time da casa sai em desvantagem e agora corre atrás no placar no jogo de hoje

DIVULGAÇÃO
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Escolinha Camisa 10 começa 
treinamentos na segunda-feira

A Associação de Futsal Capi-
tal da Amizade (AFCA) abre, na 
próxima segunda-feira (3), as ins-
crições para matrículas e rematrí-
culas para os treinamentos deste 
ano. Os treinos começam no dia 
10 de fevereiro. Para se matricu-
lar é necessário ir no período da 
tarde no Colégio Global ou no Colé-
gio Geração Cima. Há uma taxa de 
inscrição e mensalidades a serem 
negociadas durante a matrícula.

Para 2020, a Associação abriu 
uma nova turma para o futsal 
feminino. Meninas de 5 a 15 anos 
podem participar e se inscrever. 
Os treinos masculinos ocorrem 
de segunda a sexta-feira, também 
para garotos de 5 a 15 anos, em 
categorias diferentes. Os treina-
mentos ocorrem nos dois ginásios 

Barcelona goleia o Leganés
O Barcelona não precisou fazer 

muita força para garantir a sua 
vaga nas quartas de final da Copa 
do Rei. Nesta quinta-feira, o maior 
campeão da competição goleou por 
5 a 0 o Leganés, no Camp Nou, 
com mais uma atuação brilhante 
de Lionel Messi. E o meia Arthur, 
que começou a partida no banco 
de reservas, marcou um gol diante 
do penúltimo colocado do Campeo-
nato Espanhol. Hoje (sexta-feira, 
31), será realizado o sorteio dos 
confrontos das quartas, além dos 
mandos de campo. A competição 
é disputada no formato de mata-
-mata em partida única.

Messi par ticipou da constru-
ção do primeiro gol do Barcelona, 
que desestabilizou o Leganés 
porque saiu aos três minutos de 
jogo. Ou seja, o duelo mal havia 

A foto é no campo, mas os jovens atletas fazem o treinamento principal em quadra

DIVULGAÇÃO

dos colégios onde serão realizadas 
as matrículas. Durante a semana, 
a AFCA também promove treinos 
de futebol de campo. Conforme o 
técnico do clube, Gaspar, neste 
ano, a AFCA pretende disputar 

os campeonatos do Novo Futsal 
Paraná (NFP) e também torneios 
de futebol de campo. Para mais 
detalhes, entre em contato com 
Anderson Gasparetto pelo telefone 
(44) 44 99941-9595.

PLACAR foi de 5 a 0 do Barça na Copa do Rei

DIVULGAÇÃO

começado e os modestos visitan-
tes já se viam com a obrigação 
de buscar o empate. O argentino 
lançou Semedo e o lateral passou 
para Griezmann marcar sem mui-
tas dificuldades.

Aos 27, uma jogada de bola 

parada praticamente acabou com 
as esperanças do Leganés. Messi, 
claro, esteve envolvido. Ele cobrou 
um escanteio na cabeça do zagueiro 
Lenglet, que com um sutil desvio 
superou o goleiro Cuellar e aumen-
tou a vantagem dos donos da casa.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
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de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
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Lígia se recusa a compartilhar 
a guarda de Nina com Rita
Em Malhação, Rui descobre que Lara subornou Isaura e 
agradece a Leila. Rita comenta com Meg sobre o envolvi-
mento de Rui e Leila. Raíssa gosta de saber que Nanda 
voltará a se envolver com a música. Diana não gosta do 
repertório de Nanda para o show. Rita anuncia que não 
usará o mesmo advogado de Rui, que afirma que ela perderá 
Nina para sempre. Mariliz descobre que Milena é surda. Rita 
confronta Leila sobre Rui. Lígia se recusa a compartilhar a 
guarda de Nina com Rita.

Éramos seis 
Carlos desabafa com Lola sobre 
sua briga com Inês. Olga e Zeca 
visitam Lola e Clotilde. Emília sente 
ciúmes da relação entre Justina e 
Candoca. Isabel pede que Felício 
adie sua conversa com Lola. Alfredo 
descobre sobre o relacionamento 
de Isabel e Felício. Shirley comenta 
com Durvalina sobre a proximidade 
entre Afonso e Lola. Carlos pede 
a Felício que se afaste de Isabel. 
Julinho descobre que Assad tem 
dívidas de jogo. Dur valina pres-
siona Clotilde a revelar sobre sua 
gravidez para Almeida. Alfredo e 
Lúcio se preparam para um impor-
tante comício político. Carlos e Inês 
fazem as pazes. Clotilde procura 
por Almeida, e Natália a questiona.

Salve-se quem puder
Alexia e Kyra ficam aliviadas ao verem 
que Luna se salvou. Juan avisa a Luna 
que Mário foi atingido pelo furacão e 
está no hospital. Micaela e Úrsula 
decidem ir para o México. Dominique 
avisa a Renzo que quer garantias 
sobre a eliminação das três teste-
munhas. Alexia, Kyra e Luna entram 
no Programa de Proteção a Testemu-
nhas. A Consulesa avisa que as três 
receberão novas identidades e serão 
levadas para um lugar seguro. Juan 
se despede de Luna. Rafael promete 
a Agnes que encontrará Kyra. Alexia, 
Kyra e Luna voltam para o Brasil com 
novos visuais e identidades.

Amor de mãe 
Amanda e Guará falam com Davi sobre a 
situação de Guaporim. Vinícius pede que 
Raul se afaste de Álvaro e da PWA. Ryan 
contrata Osana para trabalhar na casa 
de Lurdes, que se incomoda. Thelma 
insinua que Danilo e Camila podem se 
separar, e Lurdes confronta a amiga. 
Matias fica com Tracy. Leila estranha o 
comportamento de Penha. Davi decide 
ficar em Guaporim e iniciar um protesto, 
e Vitória se revolta. Miriam vê Penha 
com Belizário. Jane questiona Thelma 
sobre a origem de Danilo.

As aventuras de Poliana 
Marcelo encontra Pendleton no colégio 
e o confronta. Fernanda e Afonso se 
aproximam cada vez mais. Pendleton 
chama Poliana de “filha” pela primeira 
vez e a menina estranha. Iure vai se 
encontrar novamente com seu amigo, 
deixando Sophie cada vez mais des-
confiada. Os membros do grêmio apre-
sentam aos alunos os novos projetos 
da Escola dos Sonhos. Nadine pede 
a Roger uma porcentagem dos lucros 
da O11O. Filipa pede a ajuda de Ester 
para descobrir de quem Eric gosta. 
Luisa vai até sua antiga mansão.

Cúmplices de um resgate 
Fausto fica irritado ao ver Pedro na 
cidade para falar com Helena. Meire 
tira as digitais de todos do condomí-
nio. Safira, Fortunato e Aurora ficam 
felizes ao ver o hospital com fila para 
doação de sangue após divulgação da 
banda C1R. Flávia sofre ao ver que o 

Pastor está mais próximo de Gemima. 
Mateus tenta consolar a professora 
para que ela não chore mais. Isabela 
almoça com Otávio. O empresário 
pede para que a garota seja mais 
compreensiva com Rebeca. Regina 
aparece no restaurante.

Amor sem igual
Norma diz que Geovani é um homem 
especial. Tobias desabafa com a irmã e 
fala sobre seu sentimento por Donatella. 
Ramiro conversa com o motorista Xavier 
sobre os exames que os alunos da esco-
linha farão. Carmem dispensa Bento. 
Yara se declara para o marido Ernani. 
Dona Sonia pensa no treinador. Duplex 
pergunta para Caio se ele acha que a 
mãe casaria novamente. Miguel reclama 
da atitude de Poderosa em querer traba-
lhar na casa noturna. Pedro e José falam 
sobre o irmão Antônio Júnior. Zenaide 
diz a verdade para Oxente e conta que 
foi ela quem expulsou o rapaz de casa.

O rico e Lázaro
Joana procura Malca e avisa que foi 
pedida em casamento por Zac. Absalom 
se abre com Zelfa e diz amar Dana. Ravina 
concede a mão da moça a Levi. Malca 
diz que aceitaria tudo para viver bem com 
Zac. Joana pede para falar com Matias. 
Zac chega na casa de Ravina. Zabaia 
fica impressionado com a mudança de 
Asher. Joana avisa aos familiares que 
se casará com Zac. Todos são interrom-
pidos com a chegada de Lior. Zac fica 
tenso. O rapaz se surpreende ao saber 
que Joana ficou noiva de Zac.
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Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações 
estão em sintonia com o seu ego básico e isso 
o torna dinâmico hoje. Você está inundado com 
uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
influência sobre os outros, mas não abuse.

Menos pressa e mais reflexão lhe permitirá tirar o 
máximo proveito deste dia. Se conseguir superar 
o cansaço da rotina sem comer doces, você vai 
evitar o pior.

Seu senso de humor o torna mais popular do 
que nunca e será muito bom para os relacio-
namentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que você precisa para as 
reorganizações que está fazendo

Há tensão nas relações ao seu redor. Mantenha 
a objetividade e não se envolva. Você está cada 
vez mais em forma, mas ainda deve evitar pas-
sar dos limites. Faça um planejamento em rela-
ção às atividades diárias. Isso irá convencê-lo.

Sua lucidez vai fazer com que você se sinta 
muito útil, por isso não hesite em expressar sua 
opinião, o seu realismo não falhará. Será fácil 
mergulhar em um trabalho que use o seu cére-
bro. Não se esqueça de seguir para outra coisa 
depois para refrescar a cabeça.
Você não pode mudar a vida com uma varinha 
mágica. Isso leva tempo, por isso acalme-se! 
Você deve reorganizar a sua rotina para con-
seguir maior estabilidade e uma vida mais equi-
librada, que esteja mais de acordo com a sua 
personalidade.
Você se sente pronto para mudar as coisas, 
chegue às devidas conclusões e comece tudo 
novamente. Sua saúde pode ser afetada por 
problemas renais, beba mais líquidos. Elimine 
o que não é necessário em todos os aspectos.

Sua facilidade de fazer as coisas com sucesso 
levantará o seu espírito. Mostre gratidão. Seus 
níveis de energia são bons e estão motivados pelo 
desejo de serem construtivos. Você será capaz de 
recarregar suas baterias se beber mais líquidos.

O bom humor vai estar em todos os lugares e 
você vai ser mais compreensivo com as pessoas 
que o rodeiam. Descanse um pouco, você não 
está segurando bem as coisas. Tenha cuidado 
com cãibras musculares e movimentos falsos.

Você tem prazer em jogar mais lenha na fogueira. 
Tenha cuidado e se acalme. Suas palavras são 
mais cortantes do que você imagina. Você terá 
mais facilidade em encontrar um equilíbrio entre 
as atividades e o relaxamento. Você está con-
trolando o seu ritmo e pode sentir a diferença.
O bom humor faz com que você seja simpático 
com as pessoas ao seu redor. Você sabe como 
propagar essa simpatia. Você vai estar em sua 
melhor forma. Não tente resolver todos os desa-
fios de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

Não tente ser outra pessoa, seja aberto e origi-
nal. Relaxe! Hoje é um dia perfeito para começar 
a fazer uma dieta e praticar um esporte diferente. 
Faça um esforço para ter um estilo de vida mais 
saudável.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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OAC

PADIOLEIRO

EMOMID

REILUISXVI

CAMPEÃSALG

ÇPSCERTO

ÃOBABAD

ORNEARSEE

LOZCTT

RADIOAMADOR

VALERAPENA

AHALIVN

JIANAVAIS

ASSOBIAI

TBLORBIT

CONDENSAÇÃO

Golpe de 
pontuação 
máxima, no 

judô

Indica o
Oeste na
rosa dos
ventos

Que com-
partilham
o mesmo

nome (pop.)

Veículo
Leve sobre

Trilhos
(sigla)

Álgebra
(abrev.)

(?) de moça,
recheio à 

base de leite
condensado

"Desenvol-
vimento",

em BNDES

Simpático
roedor que
adora na-
dar (Zool.)

"Rival"
diletante

das faixas
AM e FM

Habitam
as ilhas de
Sumatra e

Bornéu

Sistema de 
identifica-
ção de li-

vros (sigla)
Espécie de

rã de
grande

tamanho

Grito que
festeja a
manobra 

do toureiro

Bastos 
Tigre, poeta

pernam-
bucano

Órbita, em
inglês

Ver, em
inglês
Deus 

bramânico

Nota, em
inglês
Abjeta;
infame

Justo
Venda de 

artigos para
caridade

Post-
scriptum
(abrev.)
A de liga

leve ajuda
a econo-

mizar
gasolina

Fuzileiros 
(?), agentes
da operação

anfíbia

Monarca 
guilhotina-

do pela
Revolução
Francesa

Maior in-
vestigação
de corrup-
ção realiza-
da no País,
virou tema
de filme 
Encarre-
gado de 

transportar
feridos

Palavra
que

finaliza
preces

Matéria-prima extraída da
glândula de espécie de cervo, é
usada no ramo da perfumaria
Barco leve movido a remo (pl.)

Zurrar;
ornejar

Desfile 
das (?),

apresenta-
ção das

escolas de
samba

mais bem
avaliadas 

no Carnaval
carioca

Monogra-
ma de

"Alberto" 

Compensar
o esforço 

empregado
(loc.)

Sibila;
silva
Fase

essencial
à fabrica-
ção de
bebidas

alcoólicas

João Paulo (?): foi
Papa por 33 dias

Consoantes de "baço"

Sumatra e 
Groenlân-

dia

Órgão das
Américas

(sigla)

"(?) que tudo se 
fez novo", passagem bíblica

Documento estudado em
autoescolas

3/jia — see. 4/deva — isbn — note. 5/ippon — orbit.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário 
nesta sexta (31) os parabéns vão para 
Christyane Paiva,  Gledson Presendo, 

Wilson Gaspareto Filho, Ademir Cicero de 
Lima. No sábado (1º) vivas para João Luiz 

Spancerski, Valdemir Frasson e Nelson 
Kunihiko Takanashi.  No domingo  (2) 

vivas para Milene Sgobi Destro, Cristiano 
Derenusson Nelli, Jackson Seiji Mitsue, 

José Carlos Venâncio e  José Pento Neto. 
Na segunda (3) parabéns para Gabriel Braz 
Elias, Edmilson de Held Lopes e Edmilson 
Milani de Holanda. Da coluna: felicidades! 

“Quem abre mão 
dos próprios desejos 
pode respirar livre-
mente. Ele entra em 
sintonia com algo 
maior, é conduzido 
a algo maior que o 
seu desejo original. 
Pois nossos desejos, 
em sua maioria, são 

desejos infantis. 
Quando se realizam 

permanecemos crian-
ças. O adulto que os 
ultrapassa torna-se 
amplo e sereno.”
(Bert Hellinger)

CAROL E CÉZAR ZAZE no jantar de confraternização da Unipar

Na festa da Unipar, Marcela e Fernando Frederico, em dezembro
ASS. UNIPAR

ASS. UNIPAR

ATMOS
O nosso  ambiente está ficando lindo. 

Um espaço completamente renova-
do, com nova equipe e novo projeto 
pedagógico, onde seu filho poderá 
explorar habilidades com atividades 
edificantes que transmitem conheci-
mentos e valores para a vida inteira. 

Ainda dá tempo de garantir vagas 
para Berçário, Educação Infantil e 

Ensino Fundamental. Dê essa oportu-
nidade para seu filho ir além!

Dicas 2020
n Pare de procrastinar. Faça aquilo 

que sabe que deve fazer. Saia da sua 
zona de conforto. Cresça. Aprenda. 
Mas pelo amor de Deus não deixe 

passar mais um ano com isso assom-
brando a sua alma.

 n Pratique a generosidade. Fale em 
nome da justiça. Defenda a causa do 
órfão, da viúva, do refugiado, dos po-
bres e vulneráveis. Compartilhe suas 
riquezas. Faça trabalho voluntário.

n Diga não ao ódio. Colabore para a 
cultura de paz. Vire a outra face. Pague 
o mal com o bem. Jamais se vingue. 
Resista pacificamente à violência.

 n Seja frequente no quarto secre-
to onde você se encontra com seu 
eu verdadeiro e com Deus – ou vi-
ce-versa. Aquele quarto é o centro 
do mundo – o mundo todo cabe lá 
dentro, pois na presença de Deus 

tudo está e tudo é.
( Pastor Ed Kivitz)

TRIO PODEROSO
Andréia Secco, Jane Panaro 
Queiroz e Denise Constante 
já acionam as coordenadas 
para os eventos que já vão 

sair do papel, em comemora-
ção ao Dia Internacional da 
Mulher, em Umuarama, sob a 
batuta da  Aciu / Conselho 
da Mulher, Sebrae e Câmara 

da Mulher

THIAGO CASONIZIRIGUIDUM
A folia no Country Club vai dar espaço 

para a criançada nas tradicionais matinês, 
no domingo e terça de carnaval.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

Os Leões servem. É bem simples assim, e tem 
sido desde que começamos em 1917. Os 
clubes são lugares onde as pessoas se reúnem 
para doar o seu precioso tempo e trabalho 
para melhorar as comunidades e o mundo.  

A nossa missão                                                                                                      
Empoderar os voluntários para que sirvam 

às suas comunidades e atendam às 
necessidades humanas, fomentem a paz e 

promovam a compreensão mundial por 
meio dos Lions clubes.  

A nossa visão                                                                                                            
Ser o l íder global em serviços 
comunitários e humanitários.  

Uma história realmente boa                                                                                      
A nossa história é longa. E de muito orgulho. 
Há mais de 100 anos, servimos com uma 
bondade inusitada, colocando em primeiro 
lugar as necessidades do próximo, das nossas 
comunidades e do mundo. Olhamos para trás 
e vemos o nosso célebre passado com 
orgulho, mas sabemos que é apenas o 
começo. Todos os dias, estamos construindo 
o nosso legado com a meta de provocar um 
impacto ainda maior no futuro.  

EM UMA MISSÃO PARA SERVIR 

Umuarama tem 165 casos de dengue
A Divisão de Vigilância 

em Saúde da Secretaria 
Municipal da Saúde divul-
gou nesta quinta-feira, 
30, mais um informativo 
com a situação da dengue 
em Umuarama. O Informe 
Técnico 16, com dados 
da doença registrados 
entre o fim de julho de 
2019 e a última quarta-
-feira, 29, mostram que 
a cidade conta hoje com 
165 casos confirmados 
por laudo laboratorial (dos 
quais apenas seis são 
importados) em 53 bairros 
e localidades do município. 
Além disso há 65 casos 
em investigação e 236 já 
foram descartados, totali-
zando 466 notificações.

Os bairros que apresen-
tam maior volume de casos 
de dengue são o Dom Pedro 
I (19 notificações), o distrito 
de Serra dos Dourados (14), 
a Zona VII e o Jardim Tropi-
cal (com sete confirmações 
cada) e a Praça dos Xetá, 
Jardim Petrópolis e o Jardim 
San Martin (cinco casos 
cada). O Jardim Indepen-
dência, Zonas III e V, Jardim 
Tamoio e Parque San Remo 
aparecem em seguida, com 
quatro casos cada.

Com o bolet im, a 

Secretaria de Saúde 
chama atenção para os 
novos dados e reforça à 
população que redobrem 
os cuidados nas localida-
des e unidades de saúde 
com casos posit ivos 
de dengue. “As regiões 
da UBS 26 de Junho e 
de Serra dos Dourados 
encontram-se em sur to, 
pois apresentam propor-
cionalmente mais que 300 
casos por grupo de 100 
mil habitantes ou mais que 
3 casos por 1.000 habitan-
tes”, alerta o comunicado.

Outras sete unidades 
de saúde – Cidade Alta, 
Parque San Remo, Posto 
de Saúde Central, Centro 
de Saúde Escola, Pano-
rama, Guarani e Jardim 
União – encontram-se em 
situação de risco (alerta de 
surto) por apresentarem 
entre um e três casos por 
1.000 habitantes, propor-
cionalmente. Nas demais 
unidades, a avaliação é 
baixa incidência de casos.

A Secretaria de Saúde 
acrescenta que os dados 
epidemiológicos são 
extraídos do Sistema de 
Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan Online) 
e que os dados presentes 

no informe técnico estão 
sujeitos a alterações, pois 
os casos suspeitos são 
investigados diariamente 

através de laudos labo-
ratoriais, sintomas rela-
tados por paciente e por 
laudos médicos.

ALÉM disso há 65 casos em investigação e 236 já foram descartados, totalizando 
466 notificações

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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NOTÍCIAS DA

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

Conheça as opções que a Unipar 
oferece na área da gestão

PÓS-GRADUAÇÃO

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

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

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

‘Amplie possibilidades’

Córrego ao
leito natural
O leito do Córrego do Veado, 

na Estrada Timbó, está sendo 
realinhado para retornar ao 
curso natural. A adequação faz 
par te da implantação da nova 
ponte de concreto, concluída no 
final do ano passado, e o obje-
tivo é dar mais vazão ao ribeirão 
para reduzir o assoreamento, 
agravado nos últimos anos em 
períodos de chuva for te.

O secretário de Obras, Plane-
jamento Urbano e Projetos Técni-
cos, Isamu Oshima, explica que o 
córrego recebe grande volume de 
água captada em vários bairros 
da cidade, e com isso muita areia 
e resíduos sólidos.

O trabalho, iniciado na quarta-
-feira, 29, está sendo executado 
com escavadeira hidráulica e o 
andamento depende das condições 
climáticas. A ponte da Estrada 
Timbó, que fica entre as estradas 
Moema e a Pavão, é a primeira de 
um conjunto de seis pontes que 
a Prefeitura está construindo na 
zona rural, todas em concreto e 
com vigas padrão rodoviário.

As obras vão melhorar as con-
dições de tráfego, facilitando o 
escoamento da produção e o 
acesso aos serviços na cidade.

LIGAÇÃO
Essa ponte liga as estradas 

Timbó, Moema, Pavão e Dias às 
rodovias PR-580, PR-489 e tam-
bém ao centro da cidade por meio 
da Avenida Presidente Castelo 
Branco. As outras pontes, cuja 
metragem varia de 65,50 m² a 
até 90,7 m², serão construídas 
na Estrada Itajé, córrego Cedro; 
Estrada Baitira, córrego Garça; 
Estrada Paulista, córrego Água do 
Jumento; Estrada Divisora, córrego 
Água Santa Rosa; e Estrada Cea-
rense, ribeirão Tiradentes.
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Cronograma
O Bairro Saudável já passou pelas regiões do Sonho Meu e da UBS Vitória 

Régia, que compreende mais de 20 bairros. Nesta sexta-feira, 31, e também no 
sábado, 1º/02, as equipes passarão pelos jardins dos Pioneiros, das Paineiras, 
Colibri, Pradópolis, Yonezu, Bela Vista, Porto Belo, Maranata, Graciosa, Alvo-
rada, Petrópolis, Aliança e Espanha, pelo Mutirão do Alvorada e ainda pelos 

parques Laranjeiras, San Gaetano, San Remo e San Remo III.
O lixo eletrônico deve ser levado até a Escola Municipal Sebastião de Mat-

tos, na rua Anísio Francisco da Silva, 2544. Vale lembrar que a coleta começa 
bem cedo, portanto é recomendável juntar os resíduos com antecedência e 
colocar na calçada no fim da tarde do dia anterior ou bem cedinho, antes da 

passagem do caminhão. A coleta é feita uma única vez em cada rua.

Bairro Saudável chega
hoje ao Parque San Remo

A pesagem de resíduos recolhi-
dos no primeiro trecho do Programa 
Bairro Saudável 2020 mostrou que 
a população continua ‘guardando’ 
muitos materiais sem utilidade 
em seus quintais, aumentando o 
risco de proliferação do mosquito 
da dengue. A coleta no Conjunto 
Sonho Meu, lotes urbanizados e 
Jardim Império do Sol resultou em 
mais de 75 toneladas de materiais 
– foram 35.280 quilos na segunda 
e 40.650 quilos na terça-feira, 
nesta semana.

O volume não leva em conta, 
ainda, materiais colocados nas cal-
çadas após a passagem das equi-
pes de coleta do programa, que 
já haviam deixado os bairros. “Os 
moradores precisam ficar atentos. 
O carro de som avisa com ante-
cedência e as redes sociais da 
Prefeitura também informam dias 
e bairros em que o Bairro Saudá-
vel acontece, durante a semana. 
Recomendamos que os resíduos 
sejam colocados na calçada um 
dia antes, porque a coleta começa 
bem cedinho”, alertou o secretá-
rio municipal de Serviços Públicos, 
José Guimarães de Melo.

A força-tarefa conta com vários 
caminhões e trabalhadores de uma 
prestadora de serviços do municí-
pio, caminhões caçamba e pá-car-
regadeira da Prefeitura, para o 
material mais pesado. O programa 
auxilia a população a eliminar 
materiais que acumulam água e 
possibilitem a reprodução do mos-
quito da dengue, zica vírus e febre 
chikungunya, o Aedes aegypti, 
como móveis velhos, máquinas 
de lavar, fogões, sofás, baldes e 
bacias, brinquedos e utensílios 
domésticos, entre outros.

Outro cuidado que o morador 
deve tomar é não descartar mate-
riais que o Bairro Saudável não 
recolhe, como recicláveis da coleta 
seletiva – especialmente garrafas –, 
lixo eletrônico (televisores) e entu-
lho de construção, além de pneus 
velhos. “O vidro deve ser deixado 
para a coleta seletiva semanal. O 
entulho de obra é responsabilidade 
do gerador e os pneus devem 
ser levados pelos moradores até 
o aterro sanitário, onde há uma 
área para armazenamento durante 

a realização do Bairro Saudável”, 
orientou Guimarães.

“Já o lixo eletrônico (TVs, micro-
-ondas, computadores, impresso-
ras, aparelhos de som e de vídeo, 
celulares, tablets e outros) devem 
ser entregues na escola municipal 
do bairro, onde uma equipe da 
Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente fara a coleta e desti-
nação. O ponto de referência é 
uma tenda”, orientou a secretária 
municipal de comunicação, Letícia 
Macedo D’ávila Corrêa. 

A FORÇA-TAREFA conta com caminhões caçamba e pá-carregadeira para o recolhimento de mais pesado

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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
COBALT 1.4 LTZ .................................................................................................. 12/13 .............................BRANCO .............................................. COMPLETO ..................................................................................................R$ 32.900,00
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 II TURBO ......................................................................... 16/17 .............................PRATA ................................................... 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
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
ONIX 1.0 TURBO PLUS LTZ............................................................................. 19/20 .............................BRANCO .............................................. COMPLETO, AUT ........................................................................................R$ 69.900,00
ONIX 1.0 TURBO PLUS LTZ............................................................................. 19/20 .............................PRATA ................................................... COMPLETO, AUT ........................................................................................R$ 70.900,00
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 ..................................................................................................... 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 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
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O mercado pecuário está aque-
cido e o reflexo disso é a volta dos 
grandes leilões na agenda de negó-
cios da Expo Umuarama. A Socie-
dade Rural divulgou nesta quarta-
-feira a programação completa de 
arremates, que serão distribuídos 
em seis dos 11 dias da Exposição 
(12 a 22 de março). Mais de 5 mil 
animais bovinos e equinos estarão 
à venda, com expectativa de fatura-
mento superior ao do ano passado.

A agenda será aberta no sábado 
(14/3), às 17 horas, com o 2o Lei-
lão Nelore Bom Jesus e Nelore Bom 
Pastor. Ao todo, serão 25 touros 
Nelore regime campo, 300 machos 
e 100 fêmeas para cria, recria e 
engorda. O leilão é aguardado com 
bastante expectativa por conta da 
qualidade perseguida pelos cria-
dores, destacados nacionalmente 
pela alta tecnologia utilizada na 
criação dos planteis.

No domingo (17/3), também às 
17h, será realizado o Leilão do Cria-
dor, com gado de corte: 1.200 ani-
mais machos e fêmeas Nelore e cru-
zamento industrial para cria, recria e 
engorda. O 6o Leilão Jovens Ruralis-
tas, que já se tornou tradição dentro 
da Expo Umuarama, acontecerá na 

Leilões da Expo Umuarama
terão mais de 5 mil animais

MAIS de 5 mil animais bovinos e equinos estarão à venda, com expectativa de faturamento superior ao do 
ano passado  

ASSESSORIA

quarta-feira (18/3), às 20 horas, e 
oferecerá 1.000 machos e fêmeas 
nelore e cruzamento industrial.

Na quinta-feira (19/3), às 20 
horas, entrarão em cena os belos 
exemplares selecionados para o 
5o Leilão Umuarama Quarter Horse 
Show, com 38 lotes Quarto de Milha. 
Haverá transmissão ao vivo pela Ipri-
meTV, com possibilidade de lances 
online e pelo telefone. Para o sábado 
(21/3), às 17h, foi anunciado o 
Leilão de Touros Multi Raças, com 
exemplares Angus, Brangus, Guzerá 
e Tabapuã, além de 500 animais de 

cruzamento industrial.
A programação será concluída 

no domingo (22/3), como Leilão de 
Gado de Corte Especial, a partir 
das 17h. Nada menos que 1.200 
animais da raça Nelore, machos e 
fêmeas, passarão pelo tatersal.

A Rural Leilões funciona no par-
que de exposições Dario Pimenta 
Nóbrega, em estrutura anexa à sede 
administrativa da Sociedade Rural. A 
empresa realiza semanalmente, toda 
segunda-feira, a partir das 20h, os 
leilões semanais, que atraem com-
pradores de toda a região.
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