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UMUARAMA

Unipar lança programa 
de bolsas que 
contempla cursos 
presenciais e EAD 

PÁGINA

04
PÁGINA

07
PÁGINA

16

Homem é amarrado na cama e
esfaqueado pelo amante da ex
Policiais de Umuarama e Assis Chateaubriand prenderam três pessoas envolvidas no assassi-
nato de um homem que foi amarrado em uma cama e morto a facadas. Segundo a polícia, a 
ex-esposa teria armado uma emboscada ao convidar o ex-marido para um programa sexual. A 
mulher e o namorado foram presos em Assis Chateaubriand. Um comparsa do casal foi locali-

zado em Umuarama e confessou a participação no crime. l Pág. 6

Rede de Educação 
prepara para amanhã 
o retorno às aulas em 
todo o Estado 

Equipe de São Jorge vira 
o jogo no 2º tempo e 
vence a Copa Altônia de 
Futsal 

Manual do TCE
 O Tribunal de Contas do Estado lançou o Manual de Encerramento 
de Mandato destinado aos prefeitos paranaenses. O lançamento foi 

acompanhado pelo presidente da AMP (Associação dos Municípios do 
Paraná), Darlan Scalco (prefeito de Pérola). A obra está disponível no 

portal do TCE e orienta gestores e servidores municipais sobre normas 
e diretrizes legais a serem seguidas no último ano de gestão para evita-

rem problemas na prestação das contas ao Tribunal. l Pág. 3
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Exoneração
Denúncias feitas a vereadores de Umuarama, dando conta 
de que o chefe de gabinete do presidente da Câmara, 
vereador Noel do Pão, teria firmado contrato com o Poder 
Público Municipal para prestação de serviços em empresa 
que ele é sócio proprietário, geraram sua exoneração na 
última sexta-feira (31/01). Marciel Rodrigues chegou a 
convocar a imprensa para comparecer na Câmara Municipal 
na manhã daquela sexta, para dar esclarecimentos a 
respeito do caso, quando  decidiu apenas ler uma nota e não 
respondeu a nenhum questionamento.

Cerceado
Nos bastidores do Poder 
Legislativo do Município, ‘rola 
a prosa, à boca pequena’ de 
que Marciel foi orientado a 
não falar nada à imprensa 
além do que estava escrito 
em nota pública, pois tratava-
se de uma contratação feita 
pelo Poder Executivo firmada 
com a empresa do servidor 
e nada disso gerava teor de 
envolvimento da Câmara 
Municipal. Provavelmente foi 
por conta desta determinação, 
que não se sabe de quem, 
é que o, agora ex-chefe de 
gabinete de Noel do Pão, 
relatou naquela sexta de 
manhã que apenas falaria 
quando encontrasse o 
momento oportuno.

Dois lados
Ao dizer que se pronunciaria 
a respeito do caso da 
contratação apenas quando 
lhe fosse oportuno, confirmou 
apenas que se novos fatos 
aparecerem, a imprensa 
sequer precisa procurar 
Marciel, pois ele, falará a 
respeito do caso apenas 
quando chegar o momento 
oportuno. O servidor foi 
acusado de fornecer serviços 
à prefeitura, o que não é 
condizente a ocupantes de 
cargos públicos. O pedido 
para que fosse exonerado é 
o teor de um ofício assinado 
pelos vereadores Jones Vivi, 
Deybson Bitencourt, Ana 
Novais (vice presidente) e 
Mateus Barreto (1º secretário).

Dois contratos
Os vereadores verificaram que Marciel firmou o contrato 
com a Prefeitura Municipal sendo sócio administrador da 
empresa ‘Na Pegada da Unção Ltda’ e, ao final de 2019 
firmou dois contratos com a prefeitura para a realização de 
apresentações musicais ligadas às celebrações natalinas, 
nos valores de R$ 16,2 mil e R$ 16 mil, sem licitações.

Retornou aos trabalhos
O clima já anda quente no Poder Legislativo, mesmo em 
recesso parlamentar, apesar de que os vereadores continuam 
trabalhando entre os dias 15 de dezembro de 2019 e 15 de 
fevereiro de 2020, quando retornam a serem realizadas as 
sessões ordinárias na Câmara Municipal. Mas na realidade, 
como as sessões acontecem apenas às segundas-feiras, 
a primeira reunião deste ano legislativo será no dia 17 de 
fevereiro, quando serão compostas as comissões permanentes 
de Economia, Finanças e Fiscalização; Educação, Cultura, Bem 
Estar Social e Ecologia; de Justiça e Redação e a comissão 
de Serviços e Obras Públicas. Cada uma delas será integrada 
por três vereadores. De acordo com a assessoria, até ontem 
(3) nenhum projeto ou proposição foi protocolado para ser 
publicado. O clima parece que ficar ainda mais quente neste 
restinho de ano eleitoral que vem por aí.

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.

06 09 10 13 21 26 29
concurso: 0259

22 31 40 44 48 49

concurso: 2045

concurso: 1440

07 17 26 39 56 60
concurso: 2230
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16 25 41 43 55
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01 14 16 34 35 40
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PREVISÃO DO TEMPO
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Minguante
15/02 - 19h19
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AMP no lançamento de
manual do TCE – PR

O presidente da AMP (Associa-
ção dos Municípios do Paraná) e 
prefeito de Pérola, Darlan Scalco, 
par ticipou, em São José dos 
Pinhais, do lançamento do Manual 
de Encerramento de Mandato, edi-
tado pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PR). Destinada aos 
prefeitos paranaenses, a obra 
está disponível no portal do Tribu-
nal e objetiva orientar os gestores 
e servidores municipais a respeito 
de normas e diretrizes legais que 
devem ser seguidas no último ano 
de gestão para evitar problemas na 
hora de prestar contas ao Tribunal.

Scalco fez um agradecimento 
ao TCE pelo lançamento da obra. 
“Será fundamental para orientar os 
prefeitos a respeito de um tema de 
extrema importância neste último 
ano de mandato dos atuais gesto-
res”, disse o presidente da AMP. O 
presidente do TCE-PR, conselheiro 
Nestor Baptista, aler tou para a 
importância de os gestores se cer-
carem de profissionais qualificados 
e prestarem a devida atenção aos 
aspectos operacionais da adminis-
tração. “Os senhores [prefeitos] 
não podem largar as prefeituras e 
preocuparem-se em apenas fazer 
política. Vocês devem cobrar seus 
técnicos para que consolidem, o 
quanto antes, a documentação 

Procurador de Umuaramense na Lava Jato
Portaria assinada pelo procu-

rador-geral da República, Augusto 
Aras, designou dois procuradores 
para atuar com exclusividade na 
Lava Jato no Paraná. Joel Bogo 
e Luciana de Miguel Cardoso 
Bogo, serão desonerados de 

suas atribuições junto à Procura-
doria da República do Acre e de 
Umuarama, respectivamente. A 
procuradora Jerusa Burmann Vie-
cili, que compunha a força-tarefa, 
foi dispensada, a pedido. A for-
ça-tarefa da Operação Lava Jato 

no Paraná é dedicada exclusiva-
mente ao escândalo de corrupção 
na Petrobras, e também a des-
dobramentos das investigações 
naquele Estado, como as Opera-
ções Integração I e II, que miram 
fraudes no pedágio.

Balanço de 2019
Em 2019, os cursos da EGP receberam 49 mil inscrições. A maior parte deste 

número – 33 mil – se refere à modalidade de ensino a distância, na qual o TCE-PR se 
tornou referência entre as cortes de contas brasileiras. O portal da EGP na internet 
dispõe atualmente de um cardápio com 101 cursos e palestras nessa modalidade. 

Gratuitos e ministrados por especialistas, os cursos do TCE oferecem capacitação em 
administração pública, Contabilidade, Direito, licitações e contratos, atos de pessoal e 

transferências voluntárias de recursos, entre outros temas.

DARLAN reforça que é fundamental a orientação aos prefeitos sobre o tema

ASSESSORIA

necessária para que seja possível 
a realização de uma prestação de 
contas correta. O Tribunal de Con-
tas é um aliado de quem quer bem 
servir a população e está aqui para 
ajudá-los da melhor maneira pos-
sível”, armou. O vice-governador 
do Paraná, Darci Piana, elogiou, 
em nome do governador Ratinho 

Jr, o trabalho de orientação reali-
zado pelo TCE junto às prefeituras. 
“Nenhum Tribunal de Contas do país 
desempenha essa tarefa melhor do 
que o Tribunal de Contas do Paraná. 
Mais uma vez, nosso Estado sai na 
frente, com o TCE demonstrando sua 
competência e vontade de ajudar os 
municípios”, declarou.
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Bolsas na 
Unipar

Neste mundo globalizado 
em que vivemos, com a tec-
nologia e as inovações acon-
tecendo cada vez mais rápido, 
ter um diploma de curso supe-
rior faz toda a diferença para 
aqueles que buscam uma 
colocação no competitivo 
mercado de trabalho. Diante 
deste cenário, e para facilitar 
ainda mais o acesso à gra-
duação, a Universidade Para-
naense acaba de lançar um 
Programa de Bolsas de Estu-
dos mais abrangente, con-
templando não só ex-alunos 
da Instituição, mas também 
outras pessoas interessadas 
em construir uma carreira pro-
fissional de sucesso. O pro-
grama oferece onze tipos de 
bolsas para os cursos da Uni-
versidade. Mais informações 
sobre o regulamento e como 
se inscrever acesse o site ves-
tibular.unipar.br/bolsas.

CONFIRA AS BOLSAS 
OFERTADAS

Bolsa Enem 50% - Bolsa 
de 50% cursos presenciais – 
exceto Medicina. Podem par-
ticipar os candidatos com pon-
tuação superior a 450 pontos 
no Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio).

Bolsa Enem 100% - 
Bolsa de 100% no primeiro 
ano e 50% a par tir do 
segundo ano para os cursos 
presenciais – exceto Medi-
cina. Podem par ticipar os 
candidatos com pontuação 
igual ou superior a 850 pon-
tos no Enem (Exame Nacio-
nal do Ensino Médio).

Bolsa Transferência – 
Bolsa de 30% para os cur-
sos presenciais – exceto 
Medicina. Ofertada aos can-
didatos que realizarem trans-
ferência de outra instituição.

Bolsa Indique um Amigo 
– Bolsa de 10% para vetera-
nos de cursos presenciais 

– exceto Medicina - que 
indicar um novo aluno para 
ingressar em curso presen-
cial da Unipar.

Bolsa Presencial para 
Ex-aluno – Bolsa de 50% 
para os cursos presenciais 
- exceto Medicina - e bolsa 
de 30% para o curso de 
Odontologia.

Bolsa Semipresencial e 
EAD para Ex-luno - Bolsa de 
20% para os cursos semipre-
senciais e de EAD (Educação 
a Distância).

Bolsa Presencial para 
Efetivos de Órgãos de 
Segurança – Bolsa de 50% 
para os cursos presenciais 
– exceto Medicina – e 30% 
para o curso de Odontolo-
gia. Ofertada ao efetivo dos 
órgãos de segurança pública.

Bolsa para Portador de 
Diploma de Outras Institui-
ções – Bolsa de 20% para por-
tadores de diploma de outras 
instituições, ofertada para 
todos os cursos presenciais, 
semipresenciais e EAD (Edu-
cação a Distância) – exceto 
Medicina.

Bolsa Familiar – Bolsa 
de 10% para familiares de 
alunos da Unipar, ofertada 
para todos os cursos pre-
senciais, semipresenciais 
e EAD (Educação a Distân-
cia) – exceto Medicina e 
Odontologia.

Bolsa para Pessoas 
acima de 55 Anos – Bolsa 
de 50% para pessoas com 
idade acima de 55 anos, 
ofertada para todos os cur-
sos presenciais e semipre-
senciais - exceto Medicina e 
Odontologia.

Bolsa para Empresas 
– Bolsa de 10% para cada 
aluno de empresa interes-
sada em efetuar pagamento 
para grupos de dez ou mais 
empregados.

PIB na veia
A construção civil é um 
dos motores da economia. 
Quando ela vai bem, 
impulsiona empregos, 
renda e aumenta a 
arrecadação dos governos. 
Ou, no jargão usado pela 
Cbic (Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção), 
o crescimento do setor é 
“PIB na veia”. No Paraná, 
Guarapuava é exemplo 
disso. Entre 2018 e 
2019, a construção civil 
cresceu 36% na cidade. 
Foi o melhor resultado 
de todo o Estado. A 
redução de taxas de juros 
e a facilidade de crédito 
impulsionaram o mercado 
de imóveis, mas, para o 
prefeito de Guarapuava, 
Cesar Silvestri Filho, o 
principal fator foi a criação 
de um ambiente propício 
para investimentos no 
Município. 

Restaurante novo
Os servidores da 
Assembleia Legislativa 
agora podem almoçar em 
restaurante no próprio 
prédio do Legislativo. O 
presidente Ademar Traiano 
(PSDB) e o 1º secretário 
Luiz Claudio Romanelli 
(PSB) entraram na fila do 
bandejão. O deputado 
Ricardo Barros (PP) e 
a ex-governadora Cida 
Borghetti (PP) também 
almoçaram no local.

Cassinos
“A legalização de cassinos 
vai reduzir a lavagem 
de dinheiro, aumentar 
a arrecadação de 
impostos, gerar milhares 
de postos de trabalho e 
inúmeras oportunidades 
em nosso país. Apostas 
clandestinas são feitas 
diariamente em todo o 
país, e conversamos com o 
ministro e o presidente da 

Embratur para engrossar o 
movimento que temos na 
Frente Parlamentar pela 
Legalização dos Jogos. Esse 
ano iremos nos dedicar 
ainda mais no projeto 
para ver se conseguimos 
aprová-lo” - do deputado 
Vermelho (PSD) que 
defende a liberação dos 
cassinos no País.

Arrecadação
Segundo o deputado, o 
Brasil deixa de arrecadar 
cerca de R$ 18 bilhões 
por ano com a falta de 
regulamentação dos jogos. 

Cancelados
O TRE-PR informou que 
150 mil títulos de eleitor 
estão cancelados. São 
eleitores que não votaram, 
não fizeram biometria ou 
não justificaram ausência 
por pelo menos três 
eleições consecutivas. O 
prazo para regularização é 
6 de maio. Esses eleitores 
podem comparecer em 
qualquer cartório eleitoral, 
munidos de documento 
com foto, comprovante 
de residência e quitação 
militar, para os homens, 
para regularizarem a sua 
situação.

Central
Nas eleições municipais de 
outubro, o TRE terá uma 
central de checagens para 
combater a disseminação 
de informações falsas. 
“Todos acompanharam 
os problemas que 
aconteceram na 
eleição de 2018 com as 
desinformações e as fake 
news. Não se esperava 
que as mentiras viessem 
tentando atingir a própria 
credibilidade da Justiça 
Eleitoral, colocando em 
dúvida a lisura do pleito”, 
disse Tito Campos de Paula, 
novo presidente do tribunal.
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COBERTURA com 310m², localizado 
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 
- Defronte Justiça Federal. Piso in-
ferior: sala de estar/jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 
dormitórios, BWC social, todos mo-
biliados. Piso Superior: ampla suí-
te, salão de festas/ jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto 
com pergolado e deck em madeira. 
Localização privilegiada, no Centro 
da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com con-
forto e sofisticação. Para mais infor-
mações, ligue e agende uma visita.

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no 
Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Lon-
drina,  entre Unipar Campus III e a 
Praça Miguel Rossafa. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, BWC social, sala 
ampla, cozinha, sacada, lavanderia 
e 01 vaga de garagem. Apartamento 
em ótimas condições de uso, com 
90m² privativos. Excelente ambien-
te familiar e baixo custo de condo-
mínio. Agende uma visita!

ED. SERRANO

AV. DUQUE DE CAXIAS TERRENOS

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
Rua Felício Conceição Gonçalves, 
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. 
Alto São Francisco. Terreno com 
240,00m². Casa nova, em alvena-
ria com 130m², contendo 01 suíte, 
02 quartos, sala de estar/jantar, 
cozinha, espaço gourmet c/ chur-
rasqueira, área de serviço coberta 
e garagem. Residência recém-refor-
mada, pronta para morar.

RES. JD. ATLÂNTICO

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. 
Residência com 63m², com 01 suíte 
e 01 quarto, e demais dependências. 
Terreno com 175,00m². Novíssima, 
sem uso, em ótima localização.

Residência localizada na Av. Rotary 
- Com 364,47m² de área total, con-
tendo uma residência em alvenaria 
com 185,96m², sendo 01 suíte, 02 
quartos amplos, sala de estar/jantar 
e cozinha integrados, BWC social, 
garagem para 02 carros, edícula com 
churrasqueira, pia e lavandeira. Em 
fase de reforma total.

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

RES. AV. ROTARY

SALÃO COMERCIAL

METROPOLITANO II
Lote 31/32-A, Quadra 10

Com 162,50m² (6,67x24,50)

Lote 43/44-A, Quadra 10
Com 162,50m² (6,67x24,50) 

JD. ITÁLIA III
Próx. Sonho Meu.Excelente 

Topografia. Com 147m² (7,00x21,00).
Lote 04, Qda 05
Lote 12, Qda 05
Lote 17, Qda 05
Lote 21, Qda 05

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

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

SAN REMO/ZAELI
Lote 4, Quadra 10

Terreno com 373 m², com excelente 
topografia, à 50 m do portão da 

entrada da Zaeli, pronto para 
construir.

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

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

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA RES. PQ. DO LAGO

Residência localizada na Rua Ja-
çanã, 2791, Pq. do Lago - Com 
252m² de área total, contendo 
uma residência em alvenaria com 
113m², sendo 01 suíte, 02 quartos, 
sala de estar e cozinha integrados, 
BWC social e lavandeira coberta. 
Ótima localização.

Ao lado da nova rodoviária, de-
fronte para Rua Marginal/Rodo-
via, com 317,20m². Contendo 02 
BWC’s, fachada em blindex, 03 
vagas frontais, 05 garagens pri-
vativas. Terreno com 557,27m² 
(14,67x38,90). 
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Residência localizada na Av. Duque 
de Caxias, à 200m do Supermer-
cado Cidade Canção. Terreno com 
547,50m², residência em alvenaria 
com aprox. 275m², sendo 01 suíte 
master, 01 suíte, 01 demi-suite, sala, 
escritório, cozinha, sala de jantar, 
ampla espaço gourmet com churras-
queira e lavabo, piscina, depósito, 
lavanderia e garagem para 04 veícu-
los. Em construção. 

��������������������
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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.

GARAGEM ED. MANUEL BANDEIRA
R$200,00/Mês - Garagem EXCLUSIVA 

nº 15 - Térreo.

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.

R$ 2.900,00 - EM FRENTE A UOPEC-
CAN, Sala 109, com Aproximadamente 
110,98m², 1º andar, com vista para  Av. 

Valdomiro Frederico.

R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPEC-
CAN, Sala 214, com Aproximadamente 

88,50m² - 2º Andar, Sol da Manhã.

R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPEC-
CAN, Sala 310, com Aproximadamente 

72,42m² - 3º Andar, Sol da Manhã.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO
CONSTRUTORA RVA LTDA, torna público que RECEBEU 
do IAP, LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para fins de Lotea-
mento – JARDIM IBIS, a ser implantado no Lote “26-H-1, 
da subd. do Lote n.º 26”, município de UMUARAMA–PR. 
Validade: 30.01.2022.

Homem é amarrado na cama e 
esfaqueado pelo amante da ex

Policiais de Umuarama 
e Assis Chateaubriand 
prenderam no último final 
de semana, três pessoas 
envolvidas no assassi-
nato de um homem. A 
vítima foi amarrada em 
uma cama e mor ta a 
facadas e a ex esposa 
é uma das acusadas do 
envolvimento no crime.

De acordo com os 
levantamentos realizados 
pelos policiais, o caso foi 
descoberto no domingo 
(2), em Assis Chateau-
briand, município situado 
a cerca de 90 quilôme-
tros de Umuarama.

Vít ima e acusada 

estavam separados, 
mas a mulher convidou 
o ex marido (que tem 
40 anos), para sair, oca-
sião em que a mulher 
acabou amarrando o 
homem á cama mas, 
ao invés de manter um 
relacionamento sexual, 
ela chamou pelo atual 
namorado que estava 
acompanhado de um 
amigo. Os quatro fica-
ram no quarto onde tido 
aconteceu. A vítima foi 
esfaqueada até a morte.

O casal suspeito fio 
preso em Assis Chateau-
briand por equipes do 19º 
Batalhão de Polícia Militar 

(19º BPM). Já o terceiro 
envolvido foi localizado 
em Umuarama por equi-
pes do 25º BPM. Ele foi 
encontrado escondido 
nos fundos de um res-
taurante anexo a um 
posto de combustíveis 
as margens da rodo-
via PR-323. Os PMs de 
Umuarama só chegaram 
ao local onde o com-
parsa do casal estava 
escondido, através de 

informações trocadas 
com PMs de Assis.

Durante a abordagem, 
foi verificado o comparsa 
(que não teve sua iden-
tidade revelada) estava 
ferido em uma das mãos. 
Ele confessou a participa-
ção no crime e foi enca-
minhado à delegacia de 
Umuarama. Posterior-
mente será recambiado 
para a cadeia de Assis 
Chateaubriand.

A PRF recuperou por volta das 5h de ontem (3) uma Toyota 
Hilux roubada em Cidade Gaúcha (69 km de Umuarama) e 
apreendeu cerca de 20 mil carteiras de cigarros contrabandeados 
em Terra Roxa. O veículo foi levado por 4 bandidos que fizeram 
3 reféns. O veículo foi visto quando estava em Mundo Novo/
MS, na BR-163. Após a abordagem, foi constatado o crime 
e um assaltante de 24 anos foi preso. As vítimas já haviam sido 
liberadas quando o veículo foi encontrado.

DIVULGAÇÃO

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
1/1 a 1/2 0,5000 0,2588 0,0000
2/1 a 2/2 0,5000 0,2588 0,0000
3/1 a 3/2 0,5000 0,2588 0,0000
4/1 a 4/2 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,95% 28,18 
Vale ON +1,27% 50,91 
ItauUnibanco PN +0,30% 32,90 
Bradesco PN +0,64% 33,10 
IRBR ON -9,06% 40,77 
Viavarejo ON +3,50% 14,49

IBOVESPA: +0,76% 114.629 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 108,42
Libra est. 0,7586
Euro 0,9024
Peso arg. 60,34

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,9% 4,2480 4,2490 -0,9%
PTAX  (BC) -0,5% 4,2469 4,2475 -0,5%
PARALELO -0,9% 4,1700 4,4700 -0,9%
TURISMO -0,9% 4,1700 4,4500 -0,9%
EURO -0,7% 4,6945 4,6969 -0,7%

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 03/02

Iene R$ 0,0394
Libra est. R$ 5,63
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1528,82 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/02

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 03/02 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 81,50 -0,6% -4,7%
SOJA Paranaguá 87,00 -1,1% -3,3%
MILHO Cascavel 46,00 1,1% 4,5%

SOJA 877,00 4,50 -6,9%
FARELO 289,80 -1,20 -3,8%
MILHO 378,75 -2,50 -2,0%
TRIGO 555,50 1,75 0,2%

SOJA 77,02 -0,1% -0,6%
MILHO 40,39 -1,6% 7,1%
TRIGO 49,94 0,0% 4,0%
BOI GORDO 179,15 0,2% -5,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 03/02 PR DIA 30d.

Em 03/02 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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Volta às aulas
Professores e funcioná-

rios das escolas da rede 
estadual de ensino partici-
pam ontem, segunda-feira 
(3) e hoje (terça-feira, 4), 
dos Dias de Estudo e 
Planejamento para o 1º 
trimestre letivo de 2020, 
momento em que serão 
realizados estudos, deba-
tes e atividades para o 
planejamento das ações 
pedagógicas desse ano. 
As aulas na rede começam 
amanhã (quarta-feira, 5).

As atividades foram 
organizadas em dois 
momentos: ontem, profes-
sores, pedagogos, agentes 
I e II se reuniram com a 
equipe diretiva na insti-
tuição de ensino; hoje os 
professores se reúnem por 
componente curricular em 
instituições polo, conforme 
organização estabelecida 
por cada Núcleo Regional 
de Educação (NRE). A orga-
nização dessa forma foi 
pensada de forma a possi-
bilitar que os profissionais 

da educação tenham pri-
meiro um momento de 
debate sobre temas perti-
nentes ao contexto da sua 
escola e de análise das 
ações realizadas em 2019 
e dos dados referentes à 
aprendizagem, reprovação 
e abandono. Esses dados 
devem subsidiar a elabo-
ração do Plano de Ação da 
instituição. Trimestral

A maior novidade do 
Calendário Escolar 2020 
é que ele será organizado 
em trimestres para todas as 
escolas estaduais, padroni-
zando os períodos de avalia-
ção para toda a rede esta-
dual de ensino. A mudança 
foi definida após consulta 
pública realizada pela 
Secretaria com servidores, 
estudantes e membros da 
comunidade escolar; 81% 
dos votos indicaram a prefe-
rência pela organização tri-
mestral. Os três trimestres 
letivos terão início nos dias 
5 de fevereiro, 16 de maio 
e 12 de setembro.

O Programa Bairro Saudável recolheu mais de 190 toneladas de resíduos, 
móveis velhos e materiais que poderiam abrigar focos de reprodução do mos-
quito transmissor da dengue, zica vírus e febre chikungunya – o Aedes aegypti 
– na primeira semana de atuação em 2020. Entre a segunda-feira, 27, e o 
sábado, 1º/02, as equipes percorreram 45 bairros em três regiões da cidade 
atendidas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Sonho Meu e recolhe-
ram mais de 197 mil quilos. Ontem (3) o trabalho foi na região do Parque 
Industrial com a coleta de 45.190 kg. Os moradores precisam separar alguns 
materiais que os caminhões fazem a coleta. Pneus devem ser entregues no aterro 
sanitário e garrafas de vidro, destinadas à coleta seletiva. O lixo eletrônico deve 
ser levado à escola municipal do bairro.

ASSESSORIA

Reformas 
Sem base consolidada no 
Congresso Nacional, o Planalto 
concentra a articulação política 
nos presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 
do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), para tentar acelerar 
a tramitação e aprovar as 
propostas do pacote econômico, 
além das reformas - tributária 
e administrativa - antes das 
eleições de outubro. Maia se 
mantém alinhado à pauta do 
governo, mas não abre mão do 
protagonismo. O democrata 
pretende abreviar o andamento 
da PEC Emergencial, que reduz 
os gastos com servidores, 
apensando-a a outra proposta 
de mesmo teor em tramitação 
na Câmara há dois anos. 

Tributária     
Sem previsão de envio da 
reforma tributária pelo 
Governo, Alcolumbre e 
Maia decidiram acelerar as 
propostas que já tramitam nas 
duas Casas com a criação de 
uma comissão mista composta 
por deputados e senadores.
 
PIS/Cofins 
Além da oposição, a reforma 
tributária da Câmara (PEC 45) 
enfrenta resistência de deputados 
da Frente de Serviços e entidades 
que são contra a unificação do 
Pis/Cofins e defendem alíquotas 
intermediárias.  

Desoneração 
Para o presidente da Central 
Brasileira do Setor de Serviços 
(Cebrasse), João Diniz, a  PEC 
45 e a reforma do PIS/Cofis 
são ruins para todo o setor que 
representa 2/3 do PIB do Brasil: 
“Nesse processo, a desoneração 
da folha é muito importante”. 

Patrocínio$ 
O valor total dos patrocínios da 
Caixa caiu de R$ 267 mi em 2018 
para pouco mais de R$ 31 mi no 
ano passado, conforme ofício 
(0001/2020) encaminhado pelo 
departamento de marketing do 
banco à Câmara dos Deputados. 

Sudeste
No documento, ao qual a Coluna 
teve acesso, a Caixa informa 
que a região Sudeste ficou com 

a maior parte dos patrocínios 
(29,46%), seguida de Nordeste 
(29,32%) e Sul (23,06%). Em 
2017, os patrocínios do banco 
somaram mais de R$ 569 mi.
 
OAB x BNDES
A Ordem dos Advogados do 
Brasil enviou novo pedido 
de informações ao BNDES 
sobre contratos firmados 
pela instituição financeira 
com escritórios estrangeiros 
de advocacia que realizaram 
auditoria nas operações de 
crédito da instituição.  

Edital 
A OAB solicita as cópias do 
edital de licitação e do contrato 
firmado entre o BNDES e o 
escritório Cleary Gottlieb Steen 
& Hamilton LLP; dos contratos 
de subcontratação do escritório 
Levy & Salomão Advogados e 
das empresas Protiviti Inc, KPMG 
Assessores Ltda e Grant Thornton 
Auditoria e Consultoria Ltda. 

Antártica
Parlamentares destinaram, 
nos últimos cinco anos, cerca 
de R$ 67,1 mi em emendas 
para a reconstrução da nova 
estação brasileira na Antártica, 
reinaugurada em janeiro. Uma 
das emendas, da deputada 
Clarissa Garotinho (Pros/RJ), foi 
de R$ 500 mil em 2016. 

Orçamento 
Desde 2015, somando todos 
os valores do orçamento e em 
emendas, foram destinados R$ 
107,3 mi. Acontece que, no fim 
das contas, o total empenhado 
foi somente de R$ 48,8 mi, o total 
liquidado foi de R$ 36,8 mi e o total 
pago foi de R$ 34,7 mi (só 32,3%).

Selic 
O Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central se 
reúne hoje e amanhã para 
definir a taxa básica de juros da 
economia (Selic), atualmente 
em 4,5% ao ano. A expectativa é 
de nova redução em 0,25 ponto 
percentual, para 4,25% ao ano. 

Interino, subeditor Walmor Parente
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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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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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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-
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Rita conta para Filipe que Rui tem 
provas de que Lara subornou Isaura
Em “Malhação”, Filipe insiste para Lígia que 
Lara mente. Henrique pede Andressa em 
namoro, e a jovem o despista. Rita pede que 
Rui marque um encontro com Viana. Milena con-
fronta Mariliz. Diana recusa os livros dados por 
Celso para a biblioteca da escola. Mariliz afirma 
que fará de tudo para Milena voltar a escutar, 
desde que Daniel volte a morar com ela. Milena 
hesita sobre a possibilidade de voltar a ouvir. 
Rita conta para Filipe que Rui tem provas de 
que Lara subornou Isaura.

Éramos seis
Tião, Alfredo e Lúcio conseguem 
fugir da polícia. Lola discute com 
Isabel. Afonso afirma que não deve 
satisfações a Shirley. Clotilde con-
forta Isabel, que garante que não 
deixará Felício. Genu se deses-
pera com o perigo sofrido por 
Lúcio. Lola se nega a conhecer 
Felício, e Carlos briga com Isabel. 
Clotilde repreende a família por 
não aceitar a paixão de Isabel. 
Alfredo tem uma conversa séria 
com Carlos. Clotilde aconse-
lha Isabel a lutar por seu amor. 
Afonso pede que Shirley deixe 
sua casa. Adelaide e Alfredo se 
beijam. Inês convida Carlos para 
uma viagem às escondidas.

Salve-se quem puder
Renzo desconfia de Juan. Zezinho 
e Alexia/Josimara trocam provo-
cações. Luna/Fiona cria um novo 
perfil para se comunicar com Juan 
nas redes sociais. Kyra/Cleyde 
aconselha Luna/Fiona a não con-
versar com Juan, para não desper-
tar suspeitas. Alexia/Josimara faz 
sucesso cantando na festa serta-
neja da cidade. Graziela repreende 
Petra por tentar se promover com 
o desaparecimento de Alexia. Zezi-
nho admira Alexia/Josimara, e os 
dois se beijam.

Amor de mãe 
Álvaro pressiona Verena sobre a 
paternidade de Júnior. Miranda ajuda 
Vitória e Tiago com a mudança. 
Danilo convida Durval para cele-
brar seu casamento com Camila. 
Davi passa mal enquanto registra 
seu protesto contra a PWA. Lurdes 
questiona Thelma sobre seu desâ-
nimo com o casamento de Danilo 
e Camila. Álvaro expulsa Verena de 
casa com Júnior. Penha revela a 
Leila que está saindo com Belizá-
rio. Estela arma para Álvaro. Jane 
cobra que Thelma respeite Danilo. 
Vitória paga a multa pela quebra 
do contrato com Álvaro. Danilo 
e Camila se casam. Jane apoia 
Thelma. Vitória sofre com o estado 
de Davi, que é internado às pres-
sas. Miguel anuncia que a licença 
ambiental da PWA foi suspensa. 
Daniel convida Miranda para sair.

As aventuras de Poliana 
Distraído com o jogo Vetherna, Mário 
acaba perdendo uma importante 
prova no colégio. Ruth e Helô che-
cam as imagens de segurança e des-
cobrem que alguém alterou as grava-
ções. Os amigos de Raquel tentam 
ajuda-la a desmascarar a suposta 
Dark Lady. Sophie segue Iure até o 
restaurante, ele nota sua presença 
e o apresenta para uma pessoa 

importante. O resultado do teste de 
DNA de Ruth e João fica pronto, e 
o parentesco é confirmado. Luisa 
lê a carta de Alice e confirma que 
Pendleton está falando a verdade. 
Bento descobre que Ruth encontrou 
seu sobrinho desaparecido.

Cúmplices de um resgate 
Giuseppe e Nico são assaltados. 
Flávia vai atrás do pastor Augusto e 
pergunta se ele gosta de Gemima. 
O pastor diz que não, pois gosta 
dela, porém não podem ficar juntos 
por ele ser pastor e ela de igreja 
diferente. Manuela está triste por 
ter que se afastar de Joaquim para 
que Priscila fique mais feliz. 

Amor sem igual 
Seu Ernani pede cortesias do clube 
noturno para Santiago em troca 
de admitir Peppe na escolinha. 
O empresário propõe uma com-
petição entre as agências espor-
tivas para escolher um jogador 
que jogará na Europa. Oxente se 
reconcilia com Zenaide. Poderosa 
dá dicas para Maria Antônia ten-
tar conquistar Miguel. José Antônio 
conta para Oxente que encontrou 
Antônio Júnior. Carmem se mos-
tra invencível com a internação de 
Bento. José Antônio não consegue 
falar com Antônio Júnior. Ramiro 
humilha Tobias. 
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É hora de se concentrar no trabalho e redobrar o 
esforço para alcançar suas metas. Não exija que 
tudo seja feito do seu jeito. Seu lado crítico pode 
atrapalhar as coisas na paquera.

Vale a pena juntar forças com os colegas para 
conseguir o que deseja. As estrelas avisam que os 
excessos, de qualquer tipo, podem trazer problemas 
à saúde. Há risco de se decepcionar na conquista.

Bom dia para fazer alguns ajustes e se livrar do que 
não tem mais espaço em sua vida. Confie em sua 
intuição e poderá ter boas surpresas no trabalho. 
O desejo deve crescer e apimentar a vida a dois.

O desejo de estar ao lado de quem ama deve 
falar mais alto. Talvez não se entenda com alguém 
que tem ideias diferentes das suas e isso pode 
interferir no trabalho. Se está só, vai sonhar com 
compromisso.

Aproveite para colocar as mãos na massa e resol-
ver assuntos pendentes. Talvez você tenha que 
se empenhar em dobro. Aproveite para cuidar da 
saúde. Talvez seja preciso mais dedicação ao par.

No trabalho, explore a criatividade e as boas ideias 
para se destacar. Depois, reserve tempo para curtir 
as pessoas queridas. A vida a dois conta com muito 
romantismo, mas há risco de briga.

Explore seu bom-senso e sua praticidade ao lidar 
com as tarefas diárias. Alguém de casa pode preci-
sar da sua ajuda, ou vice-versa. Se está só, é hora 
de superar o passado.

No trabalho, tente algumas coisas diferentes. Mas 
é melhor ter cuidado para não se distrair. Coloque 
a conversa em dia com os amigos! Alguém que 
acabou de conhecer pode despertar seu interesse.

Nesta sexta, vale a pena redobrar a atenção para 
aproveitar uma oportunidade de ganhar uma grana 
extra. Mas pense duas vezes antes de abrir a car-
teira! A paquera pode enfrentar obstáculos.

Será mais fácil focar nos seus objetivos e correr 
atrás do que deseja. Mas talvez seja necessário 
ceder em algumas coisas para manter a harmonia 
em casa. Tome a iniciativa na paquera.

Sexto sentido em alta. Reserve um tempinho para 
meditar, repensar algumas coisas e curtir o seu can-
tinho. No trabalho, fofoca pode trazer dor de cabeça. 
Evite assuntos delicados com o par.

Bom dia para correr atrás dos seus sonhos e se 
arriscar em projetos ousados. Mas tenha cautela 
com dinheiro. O companheirismo e as demonstra-
ções de carinho deixam a vida a dois mais gostosa.
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Dança
folclórica
do Centro-

Oeste

Azar
(pop.)

Cantora
do CD "Es-
tampado"

(MPB)

Fazer
progresso
intelectual

Que se
tornou

perpétua

"(?) me
Alone", 

sucesso do
Rei do Pop

Sistema de
reciclagem
em caixas 
modulares

A região
mais fria
do Brasil
(abrev.)

Passa 
por filtro

Apelido
de

"Regina"

Grande
número
de pere-
grinos

Termina-
ção da 2a 
conjuga-

ção

Sufixo de
"corpete"
(Gram.)

Molho
com água

Veste tra-
dicional

da mulher
indiana

A terceira
incógnita

mate-
mática
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reunião de

maçons

Assim, em
espanhol
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"Malandro
Agulha"
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Ponto de saque no
tênis e no vôlei

Ideologia 
enfraque-
cida após
a queda
do Muro

de Berlim,
em 1989
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2/je. 3/así — bee — ran. 4/imei. 5/leave. 6/siriri. 11/composteira.
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Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Zélia Casoni
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transfor-
mem-se pela renovação da sua mente, para que sejam 

capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus.

(Romanos 12:2)  

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário hoje 
Izabel Cristina Savi, Sandra Cazarin, Afonso 
Carlos Roberto do Prado e Sarah Viana Velo-

so.  Da coluna: felicidades!

Em Cascavel
  O presidente do Sistema Fecomércio Sesc 

Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci 
Piana, estará também em Cascavel, nesta 

semana, para visita ao Show Rural Coopavel. 
Ele vai coordenar uma comitiva de lideranças 
sindicais, composta por presidentes de oito 

Federações do Comércio do Brasil.

Pele
Hospital do Câncer Uopeccan, está par-
ticipando da edição do Show Rural Co-
opavel, em Cascavel. A instituição está 
com ações sobre  prevenção ao câncer 
de pele, visto que, trabalhadores rurais 
ficam expostos ao sol diariamente, por 
isso, a Uopeccan está oferecendo aos 
visitantes avaliação de pele, e, orien-
tando a população sob a importância 
do uso de protetor solar e adereços de 
proteção. Tudo até 7 de fevereiro, das 
8h às 18h, no stand da instituição. 

PORTRAIT
Com a chegada de fe-

vereiro a agenda das enti-
dades logo logo ganham 
eventos -, as Senhoras 
de Rotarianos em zoom 
na coluna de hoje, logo 
vem com novidades para 
manter o Abrigo Tia Lili. 
A Noite do Caldo, no ano 
passado, foi um sucesso. 

PORTACIDADE
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Chevrolet Tracker
DIVULGAÇÃO

 Perfeito para todos os estilos em todos os momentos! 

UM SUV COM DESIGN MODERNO de verdade, três anos de garantia e feito especialmen-
te para que você descubra novos lugares por diferentes ângulos. E, torne essa experiência 

ainda melhor utilizando os comandos de áudio, computador de bordo e o controle de veloci-
dade de cruzeiro no volante do seu Chevrolet. Para melhor interagir com a cidade, o Tracker 
oferece uma combinação surpreendente: alta performance, eficiência e economia. Além do 

conforto da partida sem chave, esse Chevrolet possui motor turbo de 153 CV, torque de 24,5 
kgfm e câmbio automático AT6.  Explore cada canto da sua cidade com uma série de solu-
ções que garantirão a sua proteção. Nesse SUV você pode contar com 6 airbags, freios ABS 
com sistema EBD, câmera de ré e ainda: tecnologia que facilita a saída de ré de uma vaga, 

detectando objetos vindos até 20 metros da esquerda ou direita. Abertura e fechamento das 
portas com um simples toque, sem precisar tirar a chave do bolso.  Conecte-se com todos ao 
seu redor. A  tecnologia OnStar da Chevrolet oferece também uma série de serviços para você 

ter segurança e praticidade dentro ou fora do seu veículo. O nosso propósito é ir além do 
conforto, segurança e tecnologia para oferecer possibilidades inéditas.

 

Uvel – o melhor lugar para comprar o seu carro!
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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
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
ADAUTO RIBEIRO DOS SANTOS, 
inscrita sob nº CPF 783.344.709-
91, estabelecido na Rua Bom 
Senhor, 4191, Cohapar Jaboti-
cabeira, CEP 87504-580 cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 22.961. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

NOTÍCIAS DA

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

A Unipar de Cascavel está com 26 opções de cursos 
de pós-graduação, que abrangem todas as áreas do 
conhecimento. No campo da Engenharia Civil, têm 

várias oportunidades, uma delas é a especialização em 
Obras de Pavimentação em Rodovias. 

A proposta é trabalhar com a aplicação de técnicas de 
projeto e execução de obras, inclusive detalhamentos e 

vivência prática de obras de pavimentação.
O curso proporcionará o conhecimento na área 

de pavimentação relativos à realização de projetos, 
orçamentação e dimensionamento de pavimentos 

rígido, flexíveis e semirrígidos, e execução de 
avaliação da superfície de pavimentos. Também visa 

a proporcionar técnicas de execução de ensaio de 
controle de solos e pavimentação, de execução 

de obras de pavimentação e a realização de
 cada camada do pavimento.

Para suprir a demanda, o curso traz disciplinas 
específicas, como Avaliação, vistoria e perícia de imóveis 

rurais e urbanos para execução de desapropriação 
para obras rodoviárias; Canteiro de obras rodoviárias; 

Dosagem e controle tecnológico do concreto de 
cimento Portland; Ensaios laboratoriais de solos, 

materiais asfálticos e controle tecnológico para obras 
rodoviárias; Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e 
Ambiental (EVTEA) em obras rodoviárias; Fundações e 

sondagens para pavimentação; entre outras.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Novidade atende demanda do mercado por 
profissionais capacitados; área de atuação só 

cresce dentro da Engenharia Civil 

Especialização em Obras de 
Pavimentação em Rodovias

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Thaeme e Thiago
A Sociedade Rural oficializou ontem 
(3) mais uma atração na agenda 
artística da Expo Umuarama 2020. Na 
sexta-feira, 13 de março, acontece a 
noite baladeira na arena principal do 
parque internacional Dario Pimenta 
da Nóbrega, com o show da dupla 
Thaeme e Thiago. Quem já havia 
comprado o passaporte dos três 
primeiros shows da Exposição não 
terá que desembolsar nada a mais. Já 
para quem vai adquirir o passaporte 
a partir agora, preço passa a ser o 
seguinte: passaporte promocional 
valendo para Thaeme e Thiago, Marí-
lia Mendonça, Gusttavo Lima e Lauana 
Prado – R$ 80 para pista, R$ 120 para 
área VIP e R$ 300 para Camarote A6. 
Esses preços já estão nos lotes 2, 3 e 
4, respectivamente.

Shows individuais
Os ingressos individuais para a noite 
baladeira dançante com Thaeme e 
Thiago estão sendo comercializados 
pelos seguintes preços, válidos para os 
lotes promocionais: R$ 15 para pista, 
R$ 20 para VIP e R$ 50 para Cama-
rote A6. Os preços promocionais são 
válidos para os visitantes que doarem 
um quilo de alimento não perecível ou 
adquirirem um vale alimento de R$ 3, 
disponíveis nos pontos de vendas.

Municípios 
Parceiros
As cidades com pontos de venda 
instalados são: Umuarama, Maringá, 
Cianorte, Campo Mourão, Pérola, 
Icaraíma, Moreira Sales, Palotina, 
Moreira Sales, Cruzeiro do Oeste, 
Cafezal do Sul, Goioerê, Iporã e Dou-
radina. Para saber os locais exatos 
em cada cidade basta acessar as 
redes sociais da Expo, no Facebook e 
no Instagram, além do site expou-
muaramaocial.com.br.
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São Jorge vence de virada 
a Copa Altônia de Futsal
O público lotou o ginásio de 

espor tes Tancredo Neves na 
noite de sexta-feira (31) para 
acompanhar o jogo decisivo da 
final da Copa Altônia de Futsal. 
São Jorge do Patrocínio levou a 
melhor e, de virada, venceu o 
time da casa por 5x2, conquis-
tando o título do torneio.

O jogo foi equilibrado do começo 
ao fim. O primeiro tempo terminou 
comum placar de 2 a 0 para o time 
da casa patrocinado pelo Mercado 
Luiz/Alternativa Calçados, sobre o 
time da cidade vizinha, o São Jorge 
do Patrocínio, patrocinado pela 
Choperia Ilha Bela/Doces Boca 
Doces e Mercado Santo Agosti-
nho. Na primeira etapa o desta-
que foi para as boas defesas do 
goleiro Niquinha, de Altônia, que 
conseguiu segurar seu time na 
frente do placar.

Mas no segundo tempo, o São 
Jorge do Patrocínio entrou em 
quadra sem medo e não se deixou 
abater, marcando cinco gols e con-
seguindo uma virada espetacular 
sobre o anfitrião.

Na primeira par tida da final, 
a equipe de São Jorge também 
havia vencido, por 5x3 e precisava 

Festa
Com o título em mãos, jogadores individuais também foram premiados. O 

atleta Ouchita, que agora retorna para o Umuarama Futsal, ganhou o prêmio de 
melhor jogador da partida. Lucas foi o goleiro menos vazado do campeonato e a 
revelação e a artilharia do campeonato ficaram por conta do jogador Felipinho, 
que também é natural de Umuarama. A Copa Altônia de Futsal é tradicional na 
cidade e é sucesso de público em todas os anos. Os times contratam jogadores 
de alto nível do futsal brasileiro para disputar o campeonato durante o mês de 

janeiro. Na edição de 2019 Altônia foi a campeã. São Jorge do Patrocínio é a 
equipe que conquistou mais títulos somando todas as 18 edições.

apenas do empate para levar levan-
tar a taça. Mas se o Altônia ao 

menos empatasse, levaria o jogo 
para a prorrogação.

TIME de São Jorge do Patrocínio levou a melhor e, de virada, venceu o time da casa por 5x2

DIVULGAÇÃO
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