
,05/02/2020
Edição 2487 - Ano VIII
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SPC da Aciu orienta 
associados sobre o novo 
sistema de Cadastro 
Positivo 

PÁGINA

04

Vereadores querem explicações 
sobre as contratações no Natal
A novela que envolveu a exoneração do ex-chefe de Gabinete do presidente da Câmara 

Municipal, vereador Noel do Pão (PSC), ganhou novo capítulo. Quatro vereadores que pro-
tocolaram o pedido de exoneração do servidor, por meio de ofício, também pediram expli-

cações à Fundação Cultural e à Procuradoria Jurídica do Município sobre os procedimentos 
que levaram à dispensa de licitação e como foram firmados os contratos. l Pág. 3

Bate-grade
 Agentes do Depen e policiais 

militares de Umuarama 
encontraram comprimidos para 

tratamento de disfunção erétil 
dentro da Cadeia Pública. Drogas, 
armas e uma grande quantidade 

de cadernos com anotações de 
facções criminosas também foram 

recolhidas das celas.

Instituições confirmam 
presença em audiência 
pública sobre extinção 
dos municípios 

PÁGINA

07
Douradina está em 
estado de epidemia de 
dengue e Umuarama 
está em alerta

PÁGINA

15

l Pág. 8

DIVULGAÇÃO
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Exonerado a pedido
Douglas Bácaro, deixou a Secretaria Municipal de Indústria, 
Comércio e Turismo e foi exonerado a pedido. A publicação 
foi feita ontem (4) em diário Oficial do Município. Bácaro, 
que estava no comando da Indústria Comércio desde janeiro 
de 2017, disse que já almejava fazer o pedido de sua saída 
desde o final do ano passado, quando pretendia deixar as 
responsabilidades da pasta para assumir seus projetos pessoais. 
Quem fica em seu lugar é Luiz Genésio Picoloto , que também 
atua na Secretaria Municipal de Gabinete e Gestão Integrada e 
responderá cumulativamente pelas duas secretarias.

Só elogios
Douglas Bácaro disse 
que não abandonou o 
barco, mas decidiu deixar 
a secretaria para tocar 
alguns projetos pessoais, 
mas não revelou quais. O 
ex secretário de Indústria 
e Comércio fez questão 
de ressaltar que sua 
saída da Prefeitura não 
foi gerada por nenhum 
desentendimento. “Pelo 
contrário, estou do lado do 
Celso Pozzobom, agradeço a 
confiança que ele depositou 
em mim durante este tempo 
de trabalho lado a lado e 
estou com ele onde ele 
for, inclusive na busca pela 
reeleição”, conclui.

Moral
Tal recomendação foi feita depois de uma avaliação em 
um processo que investigava casos de nepotismo cruzado 
entre os poderes Legislativo e Executivo de Maria Helena. 
Alessandra de Souza é filha do vereador Aparecido de 
Souza. Roni Reis, Joselino da Luz e Rafaela Barbosa da 
Luz são irmão, pai e prima, respectivamente, do vereador 
Romário Reis da Luz. Nakanishi ressalta ter ficado 
evidenciado que tais nomeações de parentes de vereadores 
violam os princípios da moralidade e da impessoalidade, 
previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Sem nepotismo
O promotor relata que, apesar de não ter sido caracterizado 
o nepotismo cruzado, é grande a probabilidade de que tal 
prática influencie na atuação dos vereadores em favor do 
prefeito, junto à Câmara Municipal, especialmente quanto 
à votação de projetos de Lei de sua autoria e fiscalização 
dos atos de gestão, colocando em risco a separação 
independente entre os poderes Executivo e Legislativo. 

Recomendação do 
MP
Fabio Nakanishi, da 5ª 
Promotoria de Justiça da 
Comarca de Umuarama 
recomendou ao prefeito de 
Maria Helena Elias Bezerra 
de Araujo que, dentro do 
prazo de 10 dias, exonere 
Alessandra de Souza Roni 
Reis da Luz, Joselino da Luz 
e Rafaela Barbosa da Luz, 
dos cargos de comissão 
respectivamente, de diretora 
de Departamento da Criança 
e Adolescente; da Chefia da 
Divisão de Obras Públicas, 
Secretário Municipal de 
Transportes e Obras Públicas 
e da Chefia da Divisão de 
Assistente ao Educando.
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Vereadores pedem explicação sobre 
contratações à Fundação Cultural

A novela que envolveu o ex 
chefe de gabinete do presidente da 
Câmara Municipal vereador Noel do 
Pão (PSC), Marciel Aparecido Rodri-
gues ganhou um novo capítulo e 
não terminou com sua exoneração 
do cargo, fato que aconteceu na 
última sexta-feira (31/01). Verea-
dores que haviam protocolado o 
pedido de exoneração do servidor, 
também entraram com pedido de 
explicações por par te do contra-
tante da empresa em que Rodri-
gues é sócio administrados, atra-
vés de um ofício.

Deybson Bitencour t (PDT), 
Jones Vivi (PTC), Ana Novais e 
Mateus Barreto (ambos sem par-
tido), protocolaram na Fundação 
Cultural, um pedido de explica-
ções a respeito da contratação da 
empresa ‘Na Pegada da Unção’ 
em dois contratos.

Os parlamentares acreditam 
que um contrato que deveria ter o 
valor global de R$ 32.2 mil, foi que-
brado em dois com valores de R$ 
16.2 mil e R$ 16 mil. “Acreditamos 
que a prática foi para dar dispensa 
ao processo de licitação. As licita-
ções devem ser feitas quando o 
valor de um contrato é superior aos 
R$ 17 mil”, explica Bitencourt.

O vereador também afronta, 
através do pedido de informa-
ções, diretamente o Poder Exe-
cutivo. Segundo ele, as notas 
fiscais para os pagamentos à 
empresa foram assinadas pela 
diretora superintendente da Fun-
dação Cultural de Umuarama, 
Vera Lucia de Oliveira Borges e 
pela Secretária de Comunicação 
Social Leticia M. Dávila Correa.

Os vereadores também solici-
tam cópias dos procedimentos de 
dispensa de licitação feitos para os 

Sem notificação
De acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Umuarama 

a Procuradoria Jurídica do Município não havia recebido, até o final da tarde 
e ontem (4), qualquer notificação a respeito do pedido de informações feito 

pelos vereadores e aguarda até que seja enviado algum documento, para que 
possa se manifestar.

Parecer jurídico
O vereador Deybson Bitencourt questiona a falta de um parecer jurídico a 

respeito das contratações da empresa de Rodrigues. “Mesmo que a empresa não 
tenha nenhuma impossibilidade documental para firmar contrato com o Poder 

Público do Município, não foi elaborado nenhum parecer jurídico para que possa 
ter sido feita a contratação?”, questiona. Por conta disso foi solicitado ainda pelos 
parlamentares, o parecer jurídico que opinou pela dispensa de licitação em ambos 

os contratos. O vereador lembra também que todas as denúncias estão basea-
das no artigo 92 da Lei Orgânica do Município, onde há a determinação de 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.

contratos de prestação de serviços 
de números 23/2019 e 25/2019, 
bem como a informação de como 
foi definida a realização das apre-
sentações natalinas de 2019 pela 

Prefeitura Municipal, além de quem 
elaborou o roteiro das atividades 
e qual a natureza da verba pública 
que foi usada no pagamento da 
empresa contratada.

OS quatro vereadores solicitaram respostas para esclarecer de como foi feita a contratação

ALEX MIRANDA
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Cadastro Positivo

O Cadastro Positivo, novo 
banco de dados que reúne 
o histórico de pagamento 
dos consumidores, entrou 
em operação no dia 15 de 
janeiro. A partir dele, insti-
tuições financeiras, comer-
ciantes e empresários que 
trabalham com concessão 
de crédito podem subsidiar 
a análise de seus clientes.

A expectativa é que o 
principal efeito seja diminuir 
a assimetria de informa-
ções e dar mais segurança 
para o empresário que con-
cede crédito, bem como 
proporcionar uma análise 
individualizada para os con-
sumidores, abrindo a possi-
bilidade de juros menores e 
condições diferenciadas de 
acordo com o perfil de risco.

“A Aciu está disponibili-
zando o Cadastro Positivo 
para os associados que 
usam faturamento mínimo. 
Nas consultas Novo SPC 
Maxi e Novo SPC Mix Mais”, 
explica o coordenador do 
SPC, Charles Furlan.

Neste primeiro momento, 
o mercado poderá consultar 
as seguintes informações na 
base de dados do SPC Brasil, 
como o Score de crédito do 
consumidor (pontuação uti-
lizada pelas empresas para 
avaliar a probabilidade de 
pagamento); Índices de pon-
tualidade de pagamento (per-
centual de contas quitadas 

AS empresas credoras poderão acessar o histórico consolidado de compromissos 
financeiros assumidos pelo consumidor

ou vencidas); de comporta-
mento de gastos (principais 
gastos categorizados por 
tipo de crédito, como cartão, 
empréstimos, financiamen-
tos, contas de consumo e 
outros) e de consultas que o 
CPF do consumidor tem por 
segmento de empresas (seg-
mentos em que o consumidor 
mais tem buscado crédito).

APERFEIÇOAMENTO
As empresas credoras 

poderão, em breve, acessar 
o histórico consolidado de 
compromissos financeiros 
assumidos pelo consumi-
dor, como valores e datas 
de pagamento das faturas 
de car tão de crédito, cre-
diário, financiamentos e 
empréstimos – desde que 
haja consentimento do pró-
prio consumidor.

As informações do Cadas-
tro Positivo servem, exclusi-
vamente, para auxiliar o pro-
cesso de análise de crédito e 
só podem ser acessadas por 
empresas nas quais o consu-
midor busca crédito.

O banco de dados não 
inclui dados sobre quais 
bens foram adquiridos, 
nome do estabelecimento 
ou instituição em que o 
consumidor contraiu crédito 
e nem informações de saldo 
em conta corrente ou inves-
timentos, que nem mesmo 
serão enviadas aos gesto-
res do banco de dados.

ASSESSORIA

Regime
O deputado Tiago Amaral 
(PSB) aproveitou o recesso 
parlamentar e fechou a boca. 
Voltou 18 quilos mais magro 
às sessões legislativas. Nos 
corredores da Assembleia, 
diz-se que Tiago Amaral já está 
preparado para a campanha 
de prefeito de Londrina nas 
eleições de outubro. O PSB 
o quer na disputa, mas o 
deputado tem falado que o que 
mais importa é um “projeto 
para Londrina” e não “um 
projeto personalista” só pelo 
poder. Tiago Amaral faz parte da 
nova geração de políticos com 
liderança no Legislativo - é vice-
líder do Governo - e que tem 
respeito entre os pares.  

Disputa em Cascavel
O deputado Marcio Pacheco 
(PDT) afirmou aos jornalistas 
que cobrem a Assembleia 
Legislativa que vai mesmo 
disputar a Prefeitura de Cascavel 
nas eleições de outubro. Outro 
que já confirmou a disposição 
para um quinto mandato é 
o ex-prefeito Edgar Bueno 
(Pros). Com Pacheco e Edgar 
no páreo, o atual prefeito, 
Paranhos (PSC), costura com 
outros partidos uma aliança 
mais ampla à reeleição. 

Chamamento
Os deputados Artagão Junior 
(PSB) e Delegado Jacovós (PL), 
da base do governador Ratinho 
Junior, cobraram a convocação 
dos concursados do IML 
(Instituto Médico Legal). Para 
os deputados, por falta de 
plantão à noite e aos fins de 
semanas, o órgão demora 
para liberar os corpos, o que 
provoca mais sofrimentos às 
famílias já traumatizadas pela 
morte de um ente querido.

Contraponto
O deputado Hussein Bakri 
(PSD), líder do Governo 
na Assembleia Legislativa, 
contrapôs e disse que o 
Estado vai convocar mais 20 
concursados para o IML, que 
estuda um novo concurso 
na área, que vai fazer um 
convênio com o Corpo de 
Bombeiros para cumprir as 
funções nos órgãos.

Cuidado, é golpe!
Uma nova tentativa de 
golpe pelo WhatsApp tem 
usado o nome do deputado 
Romanelli (PSB), só que não é 
o número do celular dele. Nas 
mensagens, os golpistas pedem 
números de outros deputados. 
“Prezados, infelizmente alguém 
está tentando se passar por 
mim usando um número 
de telefone que não é meu. 
Provavelmente é algum golpe, 
portanto, só respondam e 
confiem se receber mensagem 
com o meu número oficial”, 
alertou Romanelli.  

“Nova Face”
O deputado Delegado 
Franchischini (PSL) disse que 
sua candidatura “vai dar uma 
nova face à Prefeitura de 
Curitiba”. “Há muitos anos, 
políticos tradicionais vêm se 
revezando na política. A minha 
pré-candidatura visa a um foco 
diferente: cuidar das pessoas.”

Novo visual
O deputado Plauto Guimarães 
(DEM) voltou aos trabalhos das 
sessões legislativas com um novo 
visual. Agora ostenta um bigode. 

Meta a cumprir
A Aliança pelo Brasil espera 
coletar 2 mil assinaturas no 
Paraná para completar as 400 
mil necessárias para o registro 
do partido no TSE. O advogado 
Ogier Buchi, pré-candidato 
a prefeito em Curitiba, disse 
que, na capital, foram feitas 
mais de 600 filiações no jantar 
por adesão que reuniu mais 
1,5 mil pessoas em Curitiba. 
O deputado Filipe Barros, pré-
candidato a prefeito em Londrina, 
está rodando as principais cidades 
e coletando as assinaturas 
necessárias da meta paranaense.

Cidadão do Paraná
A Comissão de Constituição 
e Justiça da Assembleia 
Legislativa se reúne hoje 
e, entre os projetos, está 
a concessão do título de 
cidadão honorário do Paraná 
ao empresário Luciano Hang. 
Dono da Havan, Hang é um 
ferrenho defensor do governo 
do presidente Jair Bolsonaro.
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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). 

��������
��

�������
�����

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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Umuarama contratou mais 
do que demitiu em 2019

O cenário da empregabilidade 
em Umuarama em 2019 foi melhor 
que o de 2018, aponta o relatório 
do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged). Em 
2018, a Capital da Amizade regis-
trou um saldo negativo de emprego, 
-305 no total. Já em 2019, um 
saldo positivo foi registrado: 
193. Isso indica que o número 
de admissões foi maior que o de 
demissões no ano passado.

PEQUENO CRESCIMENTO
Apesar de o índice ter aumen-

tado, o crescimento foi tímido se 
comparado a outras cidades do 
mesmo por te que Umuarama, 
como Almirante Tamandaré, Pira-
quara e Arapongas, que fecharam 
o ano com saldo de 326, 454 e 

683 empregos gerados, respectiva-
mente. Da região de Umuarama, a 
Capital da Amizade ainda é o muni-
cípio com mais número de contrata-
ções do que demissões. Os saldos 
da cidade são: Altônia (175), Alto 
Paraná (9), Alto Piquiri (38), Assis 
Chateaubriand (89), Brasilândia 
do Sul (11), Cafezal do Sul (22), 
Cidade Gaúcha (-359), Cruzeiro 
do Oeste (18), Douradina (-39), 
Esperança Nova (-19), Francisco 
Alves (-15), Goioerê (32), Icaraíma 

Paraná
O Paraná teve saldo de 51.441 novos empregos, de acordo com o Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, 
um salto de 24,2% em relação a 2018. Foi o melhor índice dos últimos seis anos 

no comparativo do acumulado do ano. (colaboração Obemdito)

(43), Iporã (-41), Ivaté (-485), Maria 
Helena (17), Moreira Sales (-310), 
Mariluz (-16), Perobal (-31), Pérola 
(-156), São Jorge do Patrocínio 
(-35), Tapira (-37), Xambrê (-6).

Como pode se perceber, Altônia 
e Brasilândia do Sul são as que 
possuem os melhores índices, 
atrás de Umuarama. Da região, os 
municípios com os piores resulta-
dos de empregabilidade em 2019 
são Ivaté, Moreira Sales, Cidade 
Gaúcha e Pérola.

Agendamento no centro
Ontem (terça-feira, 4) pela 

manhã, mulheres que integram a 
Legião Feminina de Combate ao 
Câncer realizaram agendamen-
tos de mamografias na avenida 
Paraná (centro da cidade), nas 
proximidades da praça Santos 
Dumont. Até às 10h cerca de 70 
mulheres já haviam agendado.

Puderam agendar as mamogra-
fias, mulheres com idades acima 
de 35 anos que fizeram o exame 
há mais de um ano. “O objetivo 
foi conscientizar sobre a preven-
ção, porque este é um exame que 
pode detectar o câncer precoce-
mente”, explica Célia Lira.

Ontem também foi comemo-
rado o Dia Mundial de Combate 
ao Câncer, por isto a escolha da 
data para o agendamento. Hoje, 
quarta-feira (5) é o Dia Nacional da 

Mamografia, que também motivou 
as legionárias a realizar a ação. As 

pacientes cadastradas deverão ser 
examinadas até o final de março.

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 +1,60% 28,63 
Vale ON +2,67% 52,27 
ItauUnibanco PN +0,79% 33,16 
Bradesco PN +0,06% 33,10 
Cogna ON +5,58% 12,30 
Viavarejo ON +3,17% 14,95

IBOVESPA: +0,81% 115.556 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 109,35
Libra est. 0,77
Euro 0,91
Peso arg. 60,62

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,2% 4,2570 4,2580 -0,7%
PTAX  (BC) -0,2% 4,2375 4,2381 -0,7%
PARALELO +0,2% 4,1500 4,4800 -0,7%
TURISMO +0,2% 4,1500 4,4600 -0,7%
EURO -0,4% 4,6765 4,6789 -1,1%

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 04/02

Iene R$ 0,0388
Libra est. R$ 5,52
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1527,88 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/02

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 04/02 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 79,50 -3,0% -7,0%
SOJA Paranaguá 86,00 -2,3% -4,4%
MILHO Cascavel 44,00 -3,3% 0,0%

SOJA 879,50 2,50 -6,6%
FARELO 288,50 -1,30 -4,2%
MILHO 382,25 3,50 -1,1%
TRIGO 557,25 1,75 0,5%

SOJA 76,20 -1,1% -1,6%
MILHO 39,41 -2,4% 4,5%
TRIGO 49,95 0,0% 4,0%
BOI GORDO 179,51 0,2% -5,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 04/02 PR DIA 30d.

Em 04/02 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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Extinção dos
municípios

Entidades municipalistas 
já confirmaram presença na 
audiência pública sobre a 
PEC do Pacto Federativo que 
trata da extinção das cida-
des com menos de cinco mil 
habitantes. O encontro será 
no dia 12 (quarta-feira), às 
9h, na Assembleia Legisla-
tiva do Paraná (Alep). Esta-
rão na audiência, a AMP 
(Associação dos Municípios 
do Paraná), CNM (Confede-
ração Nacional dos Municí-
pios), Unale (União Nacional 
dos Legislativos e Legisla-
dores Estaduais), Uvepar 
(União dos Vereadores 
do Paraná) e associações 
municipais como a Amu-
nop, Amunpar, Amerios, 
Comcam, Amop, Amsulpar, 
Cantuquiriguaçu, Amocen-
tro e Amenorte.

A té  o  f ina l  desta 
semana, o deputado Roma-
nelli (PSB), autor da pro-
posta da audiência, 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 impac-
tadas pela medida do 
Governo Federal que será 
debatida neste ano no Con-
gresso Nacional.

“É uma proposta esta-
pafúrdia. As cidades que 

Equívoco
O presidente da AMP, Darlan Scalco (PSDB), prefeito de Pérola, 

disse que uma decisão deste tipo não pode ser baseada em índices, 
por isso, é um grande equívoco por parte do Governo Federal. “Se 
somar o ano de 2018 fechado, 82% dos municípios do Brasil, três 
vezes mais que o número de municípios com menos de cinco mil 
habitante, não atingiram 10% de arrecadação própria. Esta pro-

posta é um grande equívoco”, disse Scalco. 

se emanciparam tiveram 
um movimento social forte 
de uma demanda impor-
tante. São cidades com 
50, 60 anos já estrutura-
das e que, se deixassem 
de ser municípios, perde-
riam muito. O Paraná pode 
perder R$ 682 milhões por 
ano. Essas cidades são 
unidades administrativas, 
de planejamento tanto do 
Governo Federal quanto dos 
Governos estaduais. Na prá-
tica é um grande prejuízo”, 
disse Romanelli.

APOIO ÀS CIDADES
A audiência pública, 

segundo Romanelli, faz 
par te da mobilização dos 
deputados que integram 
a bancada municipalista 
na Assembleia, prefeitos, 
vice-prefeitos, vereadores, 
lideranças “e todos aqueles 
que acreditam no municipa-
lismo como solução para os 
males do país”.

“Essa PEC do Pacto 
Federativo tem que ser 
transformada em fontes 
de recursos para apoiar 
as pequenas cidades 
do Paraná e do Brasil. A 
audiência pública tem como 
objetivo combater a PEC que 
propunha a extinção das 
cidades, mas também para 
buscar recursos e melhorar 
mais a qualidade de vida da 
população”, completou.

Coronavírus 
Parlamentares que chefiaram 
o Ministério da Saúde avaliam 
que o Brasil está preparado 
para enfrentar o coronovírus, 
mas divergem sobre o projeto 
enviado pelo Planalto ao 
Congresso para regulamentar 
a quarentena e receber os 
brasileiros que estão em 
Wuhan, na China, centro da 
epidemia. Para o ex-ministro 
Alexandre Padilha, o projeto 
sugere um “macarthismo 
sanitário”, ao apontar que 
é responsabilidade do 
cidadão denunciar pessoas 
contaminadas. O deputado 
Ricardo Barros, também 
ex-ministro, avalia que a 
proposta é adequada. 

Restrição     
Entre outras medidas, o 
projeto (PL 23/2020) prevê 
isolamento, quarentena, 
restrição temporária de 
entrada e saída do país e a 
realização compulsória de 
coletas de amostras. 

Comissão
Senadores da Comissão de 
Relações Exteriores vão convidar 
os ministros da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, e das 
Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, para prestar informações 
sobre medidas adotadas para 
prevenção e tratamento de 
eventuais casos do coronavírus. 

Grilagem 
A Medida Provisória (MP 
910/19) da regularização 
fundiária estimula grilagem de 
terras e ampliará conflitos no 
campo, segundo a Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão. 
Em documento encaminhado ao 
Congresso, o órgão do Ministério 
Público aponta que a medida 
do governo federal “aprofunda 
inconstitucionalidades”. 

Maia x Weintraub
Não adiantaram os pedidos 
de emissários do governo 
para que o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), reduzisse os ataques 
ao ministro da Educação, 
Abraham Weintraub.

Bandeira
O presidente da Câmara já 
taxou o chefe da educação de 
“desastre” e, recente, disse 
que Weintraub “representa 
a bandeira do ódio”. A 
postura bélica de Maia tem 
o respaldo de caciques do 
DEM. O partido comandou a 
Educação no Governo Temer. 

Secom
Desgastado, o secretário da 
Comunicação da Presidência, 
Fabio Wajngarten, deverá ser 
ouvido pela CPI das Fake News 
nas próximas semanas. O 
requerimento de convocação 
- presença obrigatória - foi 
aprovado em outubro do ano 
passado. A oposição também 
pretende pedir a quebra de 
sigilos do secretário. 

Mensagem
A mensagem presidencial ao 
Congresso não fez menção à 
educação. O deputado Bacelar 
(Pode-BA), que preside a 
comissão especial do Fundeb 
(PEC 15/15), interpreta a 
ausência (na mensagem) 
como “sinal de que a educação 
não é prioridade”. 

Veículos 
As vendas de veículos 
caíram 1,61% em janeiro em 
comparação ao mesmo mês 
de 2019. Foram emplacadas 
298,4 mil unidades, contra 
303,3 mil no ano passado, 
segundo a Federação 
Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores 
(Fenabrave).

Voto 
O Grupo Voto realiza 
em Brasília, no dia 12 de 
fevereiro, o Seminário de 
Abertura do ano de 2020. 
O evento terá palestras 
sobre prioridades e desafios 
do governo federal e do 
Congresso Nacional.  

Interino, subeditor Walmor Parente
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Medicamento para ereção 
é apreendido no cadeião
Durante uma operação denominada 

‘Bate Grade’, no interior do mini presídio 
da 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umua-
rama, policiais militares, acompanhados 
de agentes do Depen (departamento 
Penitenciário Estadual) apreenderam 
drogas, materiais que poderiam ser 
usados como armas e até medicamen-
tos para ereção. Vários comprimidos de 
citrato de sildenafila foram encontrados.

O medicamento e indicado para 
o tratamento da disfunção erétil 
no homem, também conhecida por 
impotência sexual.

De acordo com os agentes do 
Departamento Penitenciário, a ação 
foi realizada ontem (quarta-feira (4) 
pela manhã e só foi encerrada por 
volta das 13h, quando os agentes e 
os policiais liberaram o retorno dos 
detentos ás celas.

Para iniciar a ação, uma equipe 
do grupo de choque entrou na cadeia 
e alocou os presos das galeras nos 

Ameaça com facão
Um homem de 56 anos foi preso em 
Perobal na segunda-feira (3) depois de 
ameaçar a família com um facão. PMs 
não registraram feridos na ocasião, e 
o suspeito foi identificado como J.M. 
depois de contido após um segundo 
de distração. Mesmo assim continuou 
agressivo. Ele foi preso em flagrante e 
a arma apreendida, sendo conduzido à 
delegacia de Umuarama.

Negociando
Um homem foi preso na segunda-feira 
(3), em Tuneiras do Oeste, após tentar 
vender as rodas de um veículo Onix. 
Denúncia de que o carro era furtad, 
levou a PM até a borracharia onde ele 
tentava fazer o negócio. O carro havia 
sido furtado minutos antes, em Cruzeiro 
do Oeste. Quando foi abordado o 
suspeito disse aos policiais que o 
veículo era de um amigo, mesmo assim 
foi preso. O Onix foi apreendido e será 
devolvido ao proprietário.

solários, liberando o espaço para que 
cada uma das celas pudesse ser revis-
tada com calma pelos agentes.

Além dos 19 comprimidos de Pra-
mil, também foram apreendidos na 
cadeia diversos cadernos contendo 
anotações referente a organizações 
criminosas e 28 aparelhos celulares; 
dois chips de celular; um cartão de 
memória; 15 baterias para celulares; 
46 carregadores; um cachimbo artesa-
nal; uma caixa de som da marca JBL; 

nove estoques; cinco eixos de ventila-
dores que poderiam ser utilizados para 
a abertura de buracos; uma barra de 
ferro de 30 centímetros que foi reti-
rada da estrutura da unidade; dois 
pinos de ferrolho; uma broca colada 
a uma barra de ferro de aproximada-
mente 65 centímetros; 127 gramas de 
maconha; dois pinos de plástico; 13 
gramas de cocaína e um pedaço da 
grade do solário que foi cortada na 
última tentativa de fuga.

FORAM apreendidas drogas, armas, remédios para ereção e até uma caixa de som

DIVULGAÇÃO

Patrulheiros rodoviários 
federais apreenderam na 
manhã de ontem (4), 
cerca de 1,2 milhões 
de carteiras de cigarros 
contrabandeados do 
Paraguai, transportadas em 
dois caminhões bitrens, 
em Guaíra. Os motoristas 
foram presos e um dos 

caminhões era roubado. Um dos detidos é morador de Umuarama e o comparsa é residente em 
Natal/RN. Este disse aos patrulheiros que uma pessoa o levou de Eldorado/MS até Guaíra, 
onde ele retirou o caminhão e aguardava informações de contrabandistas para seguir viagem 
para Vitória da Conquista/BA. Ainda, durante a vistoria, os agentes descobriram que o 
cavalo-trator que puxava os cigarros havia sido roubado em maio de 2018, em Loanda. 
Dentro da cabine, havia várias placas, que seriam trocadas no decorrer do caminho. O 
morador de Umuarama, de 43 anos, levava no veículo cerca de 600 mil carteiras de cigar-
ros. Ele disse ter saído com o caminhão de Mundo Novo/MS e seguiria até Guaíra, onde 
seria comunicado do destino. A carga apreendida foi avaliada em R$ 6 milhões.
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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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dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.
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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-
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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-

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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que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
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Carlos é baleado pela polícia
Em “Éramos seis”, Carlos aceita viajar com Inês. Genu se 
preocupa com a integridade de sua família, por conta das 
manifestações políticas. Clotilde não consegue contar a Lola 
sobre sua gravidez. Isabel se encontra com Felício. Marcelo 
convence Carlos a conversar pessoalmente com Felício. Lúcio, 
Virgulino, Tião e Nero se dirigem à manifestação. Lola se preo-
cupa com Alfredo. Isabel garante a Lola que não desistirá de 
seu romance com Felício. Inês se prepara para sua viagem com 
Carlos. Lola tem um mau pressentimento. Carlos é atingido 
por um disparo da polícia contra os manifestantes.

Malhação
Filipe diz a Rita que precisa alertar 
Lígia. Madureira conversa com Lígia 
sobre Nina e Rita. Joaquim se inco-
moda ao ver Rita no quarto de Nina, 
e Filipe confronta o pai. Neide con-
voca as duas chapas do grêmio para 
uma conversa. Fafi flagra Andressa e 
Henrique se beijando. Regina assume 
as contas da casa. Guga pede que 
Max aceite receber ajuda. Milena 
leva Daniel para conhecer sua antiga 
escola. Viana garante a Rita que, com 
a prova do suborno de Isaura, ela 
ganhará a guarda de Nina.

Salve-se quem puder 
Alan diz a Tarantino que o desapa-
recimento de Alexia está piorando a 
situação de Ignácio. Alexia/Josimara 
agradece Zezinho por ter cuidado dela 
e finge não se lembrar do beijo que deu 
no rapaz. Júnior e Bia tentam animar 
Agnes. Ivo comunica a Luna/Fiona, Ale-
xia/Josimara e Kyra/Cleyde que, para 
manter suas famílias vivas, foi neces-
sário confirmar a morte das três para 
despistar os bandidos. Juan pede satis-
fações a consulesa sobre a morte de 
Luna/Fiona. Luna/Fiona, Kyra/Cleyde e 
Alexia/Josimara se unem para enfrentar 
a dificuldade da situação.

Amor de mãe
Davi comemora o sucesso de seu pro-
testo. Lurdes pede ajuda a Betina para 
encontrar Tânia. Miranda e Natália 
apoiam Vitória, que teme por seu futuro. 
Raul sente saudades de Vinícius. Álvaro 

sofre por causa de Verena. Vitória ter-
mina o relacionamento com Davi. Ryan 
se embriaga e acaba lançando uma nova 
música. Vitória se mobiliza para conse-
guir uma ação coletiva contra a PWA. 
Betina descobre que Tânia faleceu e 
tenta falar com Eunice, sua irmã. Nicete 
diz a Vitória que não prejudicará Álvaro. 
Álvaro exige que Lucas encontre Verena. 
Álvaro declara guerra contra Vitória.

As aventuras de Poliana
Em busca de algumas informações, 
Luisa tenta reencontrar algum mem-
bro da Trupe Vagalume. Eric, Poliana 
e Filipa vão até a casa de João para 
finalizar o trabalho. Gleyce apresenta 
Mosquito para as integrantes do CLP. 
Débora pede para Mosquito não con-
tar nada sobre os negócios que fez 
ela com Rato no passado. Nancy se 
queixa por nunca ter ido a casa de Wal-
disney. Débora aproveita o ao vivo do 
CLP para difamar a imagem de Marcelo 
para todos. Na O11O, Jeff fica indig-
nado com a maneira com que é tratado 
por Roger. Bento descobre que João é 
o verdadeiro sobrinho de Ruth.

Cúmplices de um resgate 
Otávio diz que ama Rebeca e tenta se 
reconciliar. Os dois se beijam, mas Nina 
chega e atrapalha o envolvimento. Giu-
seppe e Nico estão sem dinheiro para 
voltar ao vilarejo e não lembram nem 
o número do telefone de ninguém para 
pedir ajuda. No vilarejo, Fiorina fica aflita 
pela demora do marido. Safira vai até 
a gravadora e agradece Geraldo por ter 
doado sangue para Priscila. No hospital, 

Aurora e Fortunato contam para Joaquim 
que os médicos diagnosticaram um dis-
túrbio alimentar em Priscila, princípio de 
anorexia e, por isso, pedem a ajuda dele 
para convencer a garota a se alimentar.

Amor sem igual 
Tobias barra a presença da irmã no 
local. O empresário gosta do desem-
penho dos jovens atletas e pede para 
comer em um lugar diferente. Tobias 
o convida para o Mercadão. José Antô-
nio espera por Donatella. Fernanda vê 
Tobias saindo com o empresário e os 
seguem. Maria Antônia usa Hugo para 
treinar as dicas dadas por Poderosa. 
No Mercadão, José Antônio fica ani-
mado com a presença de Donatella. 
Peppe pergunta a Seu Ernani se pas-
sou no teste. Tobias flagra Donatella 
no boxe de queijos conversando com 
José Antônio.

O rico e Lázaro 
Elga reclama do comportamento das 
gêmeas. Zelfa aconselha Zac a esque-
cer Joana, mas ele não a escuta. Matias 
acerta um soco em Ebede-Meleque e 
manda o rapaz ficar longe de Gadise. 
Daniel se declara para Lia. Zelfa fica 
preocupada com Zac. Matias se apa-
vora ao descobrir que Asher está vivo. 
Joana sai para dar uma volta sozinha. 
Nabucodonosor conversa com Aspe-
naz e cogita a hipótese de ter tido um 
filho fora do casamento. Zac procura 
por Joana. Com ciúmes do irmãozinho, 
Davi vai até o local onde Nabor está 
dormindo e pega uma almofada. Zac 
pede para falar com Asher.
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Reavalie a situação de forma diferente e não man-
tenha silêncio sobre o que você quer. Você precisa 
se afirmar. Psicologicamente, você está em sua 
melhor forma! Retomar alguma atividade de lazer 
seria uma boa escolha.

Você tem olhado de forma realista para as suas 
opções para o futuro e isso é obvio para aqueles 
que o rodeiam. Você está pronto para se lançar 
no cenário social. Você precisa de um pouco de 
ar fresco, afinal.

Você sabe que há força nos números e você tem 
um sentimento para as associações rentáveis. 
Faça um acordo. Você deve fazer um esporte de 
resistência para encontrar um melhor equilíbrio. 
Gaste sua energia de forma gradual.

Sua autoconfiança está melhorando, é hora de 
conversar com franqueza com alguém que você 
conhece. Seu corpo precisa de recarga, seria bom 
fazer um passeio e respirar um pouco de ar fresco.

Você terá a oportunidade de estabelecer contatos 
úteis e seria ideal dedicar tempo a isso em detalhes. 
A sobrecarga mental está começando a mostrar 
suas garras e seria sensato levar isso em conta 
agora, antes de ser completamente dominado.

Você terá uma ideia clara das intenções de algu-
mas pessoas. Há conclusões úteis que podem 
ser tiradas aqui. Você precisa abandonar hábitos 
antigos e revê-los de antemão antes de se dirigir 
na direção certa.

O telefone nunca para de tocar e os contatos estão 
indo bem. Não hesite em negociar e considerar os 
detalhes. Você vai ter que abrir mão de suas ideias 
fixas se quiser recuperar o seu dinamismo e refres-
car as ideias. O ar fresco é essencial.

Você sabe como animar o ambiente sem se sentir 
intimidado por pessoas que estão em seu caminho. 
Seria altamente recomendado melhorar o seu físico. 
Seu altruísmo levou você longe demais. Descanse 
um pouco e pense mais em si mesmo.

Um problema será resolvido sem esforço. Essa 
facilidade lhe dará asas. Algumas emoções subi-
rão novamente à superfície e você consequente-
mente terá dificuldade para controlar seus nervos 
quando fala.

Você tem mais chances de ir mais longe com as 
suas expectativas de modo a obter mais informa-
ções. Você está à vontade e confortável com você 
mesmo e ainda mais em sintonia com seu corpo. 
Mantenha o entusiasmo.

Você vai notar muito a falta de sensibilidade e 
verá claramente através dos jogos de certos indi-
víduos. Você se beneficia de uma mudança de 
energia e isso refletirá no seu interior. Tenha isso 
em perspectiva!

A influência de alguém próximo a você será bené-
fica e eliminará as suas dúvidas, por isso não se 
afaste. Você estará cheio de vitalidade e nada vai 
ficar no seu caminho, fisicamente falando! Seria 
melhor beber mais líquidos regularmente.
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tricoteira

Levan-
tador de

(?): halte-
rofilista

Sigla do
rival do
Cruzeiro

(fut.)

"La Bella
(?)", su-

cesso dos 
Paralamas

Diz-se da
estrela
muito

pequena

Sergio
Natureza, 
compositor

da MPB

Ilha grega
no Medi-
terrâneo

De má
qualidade

Montanha
de areia

das praias

Infusão de
folhas de

certas
ervas

Safety (?),
o carro de
segurança

da F1

Causa de
crimes 

passionais
(pl.)

A criatura
como o
Pégaso
(Mit.)

Quatro tipos de 
fibras naturais
Terra e fogo, na
ciência antiga

Item da
homepage
Dança por-
tuguesa

Membro
de

confraria
Hábito

Alguma
coisa

Porco, em
inglês

Vegetal 
do sushi
Arrenda-

mento

Santo pa-
trono dos
ourives
Público

Que é
inerente

Membrana
ocular

Educandos

Torpe;
baixo

Veículo para 
pequenas cargas

Fica; permanece

O time
anfitrião

numa
partida

(esporte)

O ato que
viola as
leis da

sociedade

Vestígio

Líquido 
energético

3/car — eco — pig. 4/avio — luna — menu. 5/pífio.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário hoje -, Luiz Fernando 

Guarnieri Passos, Mariana salvador, 
Maria do Carmo Passagnolo, Elisângela 

Estraioto Coelho Pozzobom, Rejane 
Cordeiro e  Jefferson Luiz Alves Batis-

ta.  Da coluna: felicidades!

“A inteligência artificial 
tem potencial para 
destruir sociedades 
e o próprio conceito 
do que significa ser 
humano”, diz Yuval 

Noah Harari, autor dos 
best-sellers Sapiens: 

Uma breve história da 
humanidade e Homo 

Deus. Para o filósofo e 
historiador, apesar de 
as novas tecnologias 
trazerem alguns bene-
fícios para a humani-

dade, os efeitos negati-
vos serão maiores, com 
o desaparecimento de 
milhares de empregos 

e até a possibilidade de 
“hackear” humanos. “

Mamografia
O Hospital do Câncer Uopeccan, referência no tratamento ao 
câncer, está icom várias ações nesta semana, Ontem  (4), foi 

dia Mundial do Câncer e nesta quarta-feira (5), dia Nacional da 
Mamografia. Em Umuarama, a equipe da LFCC (Legião Feminina de 
Combate ao Câncer), estará durante todo o dia (4), em frente a 

panificadora Real, realizando agendamentos de mamografia.

Eleitos
Eleita  em reunião na Câ-
mara Municipal de Umua-
rama, a nova diretoria da 
Associação Paranaense 
dos Fibromiálgicos. A 

diretoria ganha  registro 
aqui na coluna com  uma 
parte dos participantes 
que foram eleitos e rea-
firmaram o compromisso  

-, entre elas Cristine 
Revesso, Milena Rezende, 

Suely Sucupira, Jônia 
Piveta -,  entre outros. 

Expo 
O show da dupla Tha-
eme e Thiago, reforça 
a agenda de shows da 

Expo Umuarama 2020 e 
se junta aos badalados  

Marília Mendonça, Gust-
tavo Lima e Lauana Prado 
-, uma boa é assegurar o 

passaporte e curtir toda a 
programação. . . 

DIVULGAÇÃO
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Dicas 2020
n  Deixe-se cobrir pela poeira 

dos pés de Jesus. Siga-o de perto 
e apaixonadamente. Não o perca 
de vista. O caminho nem sempre 

será confortável e a vista tão 
agradável, mas os companheiros 

de viagem são inigualáveis.

 n  Não caia na minha conversa. 
Aliás, não caia na conversa de 

ninguém. Faça sua própria lista. 
Escolha bem seus mestres e suas 
referências. Examine tudo. Ouça 
seu coração – geralmente é ali 

que Deus fala.

n  Não fique esperando que sua 
lista saia do papel. Coloque o 
pé na estrada. Caso não saiba 
por onde começar, não tem 

problema. O sábio disse ao ca-
minhante que “não há caminho, 

faz-se caminho ao andar”.
( Pastor Ed Kivitz)

Eu Valorizo
  O Paraná obteve o segundo lu-
gar no ranking de estados com 
maior número de assinaturas na 
campanha #euValorizo. A cam-
panha foi lançada em outubro 
de 2019, pelo Sistema Feco-

mércio - formado pela Confede-
ração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
Federações do Comércio esta-
duais, sindicatos empresariais, 
Sesc e Senac. A ação teve como 
objetivo mostrar à população a 
importância do trabalho realiza-
do pelas entidades, assim como 
buscar fortalecer sua atuação. 

AMOR AO PRÓXIMO
CÉLIA LIRA ( ao centro), 
presidente das Legioná-
rias da Uopeccan Umua-
rama, com uma parte da 
equipe  do voluntariado 

que está sempre a frentes 
das campanhas realizadas 
pelo Hospital do Câncer. 
A equipe, sempre motiva-
da, cumpre uma agenda 

atenta as necessidades das 
mulheres. No clique: festa 

dos voluntários, 
no Kaskata. 

ARQUIVO PESSOAL
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ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE ...................................10/11 .........................PRETO .................................... COMPLETO ..........................................................................R$ 28.900,00
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 .................................................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 SEL ...........................................................................17/18 .........................PRETO .................................... COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 98.900,00
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 1.4 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
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 .................................... COMPLETO, AUT ................................................................R$ 62.900,00
SPIN LT 1.8  ............................................................................12/13 .........................BRANCA ................................ COMPLETO ..........................................................................R$ 34.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ..............................................................15/16 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT ................................................................R$ 59.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ...........................................................15/15 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, TS .........................................................R$ 62.900.00
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
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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

Atendendo a demanda por profissionais 
mais qualificados, a Universidade Paranaense 
– Unipar está ofertando em sua campanha de 
pós-graduação mais de cem cursos. Na área 

de Gestão, Negócios e Comunicação, uma das 
opções em Umuarama é o MBA Executivo em 

Marketing, Tecnologia e Inovação. As inscrições 
estão abertas. 

O curso tem como foco o desenvolvimento 
da capacidade de inovação dos pós-graduandos, 

aprimorando as estratégias de marketing por 
meio das novas plataformas e tecnologias. 
Outro objetivo é promover o conhecimento 

das práticas do marketing 4.0, que usa 
as plataformas digitais como diferencial 

competitivo às empresas de diversos setores.
Para alcançar sua proposta pedagógica e 

atender as exigências do MEC e do mercado 
tecnológico, a coordenação montou um corpo 

docente de alto nível, formado por especialistas, 
mestres e doutores, aptos a compartilhar suas 

experiências com a turma. 
A matriz curricular possui 360 horas/aulas. No 

decorrer do curso serão estudadas as disciplinas 
Branding, Design Thinking, Foto e Vídeo 

Marketing, Cultura das Mídias, Geomarketing 
e Pesquisa de Mercado e Planejamento de 

Comunicação Digital, entre outras. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Um dos objetivos do curso é colocar o 
profissional em contato com o marketing 4.0

MBA Executivo em Marketing, 
Tecnologia e Inovação

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Boletim da dengue
O boletim da Sesa divulgado 
ontem (4) apontou nesta 
semana 14.697 casos confir-
mados de dengue. São 3.815 a 
mais que a semana anterior, que 
apresentava 10.882. O aumento 
é de 35,06%. O total de casos 
notificados é de 49.464, regis-
trados em 309 municípios do 
Paraná. Na 12ª Regional de 
Saúde de Umuarama são 465 
casos confirmados, sendo 457 
de dengue ‘normal’ e 8 de den-
gue com sinais de alarme (DSA). 
A incidência na região é de 
140,36 (casos a cada 100 mil 
habitantes). Além disso, são 
2.281 notificações de casos 
suspeitos.

Douradina
De acordo com o boletim, 
Douradina está em epidemia. 
Umuarama, Cruzeiro do Oeste, 
Brasilândia do Sul e Altônia estão 
em situação de alerta.
“Alertamos a todo o para-
naense, independente da região 
de residência, para a necessi-
dade de eliminar os criadouros 
do mosquito transmissor da 
doença”, diz o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto. 
“Cerca de 90% dos focos estão 
nos quintais e pátios e nos 
ambientes internos das residên-
cias e das empresas privadas e 
públicas. Precisamos do apoio 
de todos nesta ação de remo-
ção, pois o período de maior 
transmissão dengue ainda não 
chegou”, arma.

Cálculo
O índice infestação é calcu-
lado pela regra de três sim-
ples: divide-se o número de 
casos autóctones confirmados 
pelo número de habitantes 
e multiplica-se por 100 mil 
habitantes. No caso do Paraná 
são 11.585 casos autóctones e 
11.348.937 milhões de habi-
tantes, totalizando 102,08 
casos por 100 mil habitantes.
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Projeto Vida Ativa retoma
as atividades em 15 bairros

A Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer (Smel) da Prefeitura de 
Umuarama retornará no próximo dia 
10 com as atividades do Projeto 
Vida Ativa Melhor Idade. São 15 
núcleos de atendimento à comuni-
dade, em regiões estratégicas da 
sede e distritos do município.

O projeto oferece atividades 
recreativas, alongamento, circuito 
funcional, ginástica aeróbica e 
passeios para homens e mulhe-
res acima dos 60 anos. A partici-
pação é gratuita e os interessa-
dos devem entrar em conato pelo 
telefone (44) 3906-1090. O cro-
nograma já está definido, datas, 
horários e locais de atividades.

“Esta é uma opção que a Pre-
feitura oferece para o pessoal da 
terceira idade se manter em ativi-
dade, beneficiando a parte física 
e mental e reforçando o convívio 
com vizinhos, familiares e amigos 
da mesma faixa etária”, explicou 
o diretor de Esporte e Lazer, Jefer-
son Ferreira. A Smel oferece toda 
a estrutura necessária para as 
atividades e um animado time de 
instrutores, comprometido com a 
qualidade de vida da população.

PROGRAMA oferece atividades recreativas, alongamento, circuito funcional, ginástica aeróbica e passeios 
para homens e mulheres acima dos 60 anos

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

O clima no Barcelona não é dos melhores. A equipe foi eliminada pelo 
Atlético de Madrid na Supercopa da Espanha, trocou de treinador e 
perdeu a liderança do Espanhol para o arquirrival Real Madrid, tudo 
em um espaço de menos de um mês.
Para piorar a situação do Barcelona, Éric Abidal, ex-jogador e atual 
dirigente do clube, declarou para o jornal espanhol Sport que “muitos 
jogadores não estavam satisfeitos e nem trabalhando muito” com 
Ernesto Valverde, ex-comandante da equipe. A declaração foi reba-
tida por Lionel Messi. “Sinceramente, não gosto de fazer essas coisas 
mas acredito que todos precisam se responsabilizar por suas tarefas e 
decisões. Os jogadores (são responsáveis) do que passa em campo 
e nós somos os primeiros a reconhecer quando não estamos bem. Os 

responsáveis pela direção esportiva também devem assumir suas responsabilidades e, acima de tudo, tomar conta 
das decisões que tomam. Por último, acredito que quando se fala de jogadores, deveria dar nomes, senão está 
manchando todos e alimentando coisas que se dizem e não são certas”, desabafou.
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