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Marco regulatório do 
saneamento deverá ser 
votado no Senado após 
o Carnaval 
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Umuarama receberá rodada de 
palestras do Descomplica Rural
A série de palestras organizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentá-
vel e pela Faep/Senar pretende desburocratizar projetos de agropecuaristas que querem 
investir em novos negócios ou ampliar seus empreendimentos. O objetivo dos eventos é 
ensinar, na prática, como os produtores devem proceder em relação aos processos de 
licenciamento ambiental e facilitar a obtenção dessas autorizações em um novo modelo 

sem deixar de seguir exigências técnicas, jurídicas e ambientais. 

Creche de Santa Eliza 
é preparada para 
se transformar em 
moderna UBS 

Lutadores de Umuarama 
só dependem de 
internautas para 
competirem em Dubai 
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UMUARAMA

Epidemia de dengue
 Com 551 casos confirmados de dengue e 1.121 

notificações, a Secretaria de Saúde de Umuarama confirma 
estado de epidemia. Várias ações já estão sendo tomadas 
e outras vêm sendo elaboradas há algumas semanas para 

tentar conter o avanço da doença. 
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Regras do IR 2020
A Receita Federal anunciou ontem as regras de entrega, prazos 
e funcionalidades do Programa da Declaração de Imposto 
de Renda da Pessoa Física de 2020. A coletiva ocorreu no 
auditório do Ministério da Economia. No ano passado, o 
órgão recebeu mais de 30,6 milhões de declarações dentro 
do prazo, o que representa um crescimento de 4,8% em 
relação a 2018 (29,3 milhões). A estimativa do Fisco era 
receber 28,8 milhões de documentos. Os detalhes estão no 
endereço eletrônico da Receita Federal.

Estacionamento seguro
O projeto do deputado Delegado Fernando Martins (PSL), que 
contou com a assinatura do deputado Emerson Bacil (PSL), 
estabelece que os estacionamentos particulares com fluxo 
maior do que 100 veículos por dia devem estar integrados ao 
Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp 
Cidadão), do Ministério da Justiça. A intenção é dar segurança 
aos usuários destes estabelecimentos e facilitar a identificação 
de casos de furtos e roubos de veículos.

Reforma tributária
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
disse que, segundo foi informado, todos os partidos já 
apresentaram o nome de seus integrantes para a formação 
da comissão mista especial que discutirá a reforma 
tributária. A comissão é formada por 25 senadores e 25 
deputados. “Estamos formando a comissão mista para 
o acompanhamento da reforma tributária de forma a 
compatibilizar o texto. A comissão estava prevista para ser 
instalada no começo deste mês, um dia depois do início do ano 
legislativo. Entretanto, a falta de acordo entre os representantes 
da Câmara e do Senado atrasou o início dos trabalhos.

Denúncia arquivada
Por conta do pedido de 
arquivamento, terça-feira (18), 
da representação formulada 
pelos vereadores Jones 
Vivi, Mateus Barreto, Ana 
Novais e Deybson Bitencourt, 
referente à contratação 
via PSS (Processo Seletivo 
Simplificado) de Agentes 
de Trânsito para atuar no 
Estacionamento Rotativo 
em Umuarama, os quatro 
parlamentares decidiram 
recorrer ao Ministério Público 
solicitando investigação dos 
gastos com a contratação e 
manutenção destes agentes. 
O pedido de arquivamento 
foi feito pelo conselheiro 
Ivens Zschoerper Linhares do 
Tribunal de Contas do Estado.

Criadouros
Os membros da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) analisaram 
no início da semana, entre 
outros, o projeto de lei 
de autoria dos deputados 
Francisco Bührer (PSD), Luiz 
Cláudio Romanelli (PSB), 
Tercílio Turini (CDN), Cobra 
Repórter (PSD) e Hussein 
Bakri (PSD) que torna mais 
adequada a legislação 
vigente quanto ao que 
se refere ao cadastro dos 
criadores de pássaros da 
fauna brasileira. Na segunda-
feira (17), aconteceu a 
primeira sessão ordinária em 
plenário no ano legislativo de 
2020 no Estado do Paraná.

concurso: 1931
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Marco do saneamento deve 
ser voltado após o carnaval

O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), disse ontem 
(19) que trabalha com a previsão de 
votar o marco regulatório do sanea-
mento logo após o carnaval. A afir-
mação foi feita após encontro com 
o governador de São Paulo, João 
Doria, na residência oficial da Presi-
dência do Senado, em Brasília. Apro-
vado pela Câmara dos Deputados, 
o marco regulatório do saneamento 

Identificação de pacientes internados

está iniciando a tramitação no 
Senado Federal. A expectativa de 
Alcolumbre é de que a Casa chegue, 
em breve, a um entendimento. “Acre-
dito que, após o Carnaval, já tenha-
mos construído esse entendimento 
para votarmos rapidamente a maté-
ria no Senado”, disse Alcolumbre.

DAVI Alcolumbre tem a expectativa de que a 
Casa chegue, em breve, a um entendimento

DIVULGAÇÃO

O projeto de lei 41/2020, de 
autoria do deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL), protocolado na 
Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), determina a divulgação 
pelos hospitais públicos e particu-
lares do Estado, de informações 
de pacientes desconhecidos, que 
estejam internados desacompanha-
dos de familiares ou responsáveis.

A matéria prevê que entre os 
dados a serem publicados, conste 
a idade aparente, cor da pele, 
olhos e cabelos, altura, peso, 
físico e outros traços que possam 
contribuir para sua identificação. 
Para preservar o direito à intimi-
dade, o projeto destaca que não 
será divulgado o estado de saúde 
do paciente e os procedimentos 
médicos executados.

De acordo com o deputado, o 
objetivo da proposição é estrita-
mente com a finalidade de auxiliar 
a localização de familiares ou res-
ponsáveis pelo paciente internado 
nestas condições. “A ideia é contri-
buir com os familiares que encon-
tram dificuldade para descobrir uma 
internação imprevista. Acredito que, 
com um mínimo esforço e sem maio-
res despesas, poderemos abreviar 

Custo insignificante
O custo de uma medida desse porte é insignificante, pois a base da Internet já 

existe naqueles estabelecimentos e as fotos, com as máquinas digitais, são remeti-
das diretamente, por meio eletrônico, destacou Luiz Fernando Guerra.

sobremaneira a angústia de mui-
tos que perambulam pelas cida-
des em busca de seus parentes”, 
afirmou o deputado.

A medida proposta neste pro-
jeto tem por objetivo facilitar a 
identificação de pacientes desco-
nhecidos e localização de suas 
respectivas famílias, visando pos-
sibilitar o regresso do mesmo ao 
seu lar, devolvendo-lhe o convívio 
com a família e desocupação do 
leito hospitalar para recebimento 
de novos pacientes que dele neces-
sita, exemplificou Guerra.

DESAPARECIDOS
Tal medida é de suma impor-

tância, pois com esse projeto de 
lei, as famílias poderão conseguir 
encontrar algum parente que está 
desaparecido, podendo assim aju-
dar, inclusive, no quadro clínico do 
paciente, visto que a presença da 
família tem relações diretas com 
o resultado da evolução clínica do 
enfermo em questão. E a busca 

pela identidade dessas pessoas é 
colocada nas mãos de um profis-
sional que muitos nem imaginam 
fazer parte da equipe hospitalar: a 
assistente social.

SEGUNDO o deputado, a ideia é contribuir com 
familiares que tem dificuldade para descobrir uma 
internação imprevista

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Balanço
da Fazenda

O secretário de Estado da 
Fazenda, Renê Garcia Junior, 
apresentou durante audiência 
pública na tarde da terça-feira 
(18), na Alep, os resultados 
contábeis do Paraná referen-
tes ao 3º quadrimestre de 
2019. A apresentação tem 
previsão legal que exige a 
demonstração e avaliação 
periódica do cumprimento 
de metas fiscais.

Acompanhado por uma 
equipe de técnicos do 
Governo, o secretário deta-
lhou durante quase três 
horas as receitas, despe-
sas e resultados referentes 
à contabilidade do Estado e 
respondeu aos questiona-
mentos dos parlamentares.

O secretário fez uma avalia-
ção da atual conjuntura econô-
mica no país e apontou como 
os números da economia 
brasileira nos últimos anos 
podem impactar as finanças 
do Governo do Estado. De 
acordo com dados apresen-
tados pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, o desem-
prego continuará acima de 
11% em 2020, e a expecta-
tiva do mercado para o PIB 
em 2020 é de crescimento 
abaixo de 2,3% ao ano.

CRESCIMENTO GERAL
Ainda segundo a pasta, 

pelo lado da oferta, todos os 
setores terão aumento em 
sua taxa de crescimento, com 

Receitas e Despesas
Em 2019, de acordo com a apresentação do secretário, as receitas 

totais do Estado somaram R$ 50,6 bilhões, sendo R$ 50,2 bilhões pro-
venientes de receita corrente e R$ 382 de receita de capital. Segundo 
os números da SEFA, deste montante, R$ 33,8 bilhões vêm de tributos 
como ICMS e IPVA. Já as receitas correntes somaram no ano passado 

um total de R$ 45,9 bilhões, sendo R$ 26,1 destinados ao custo de 
pessoal e encargos sociais, R$ 700 milhões para juros e encargos de 

dívidas R$ 19 bilhões para outras despesas correntes.

PARA o secretário, o Paraná conseguiu 
gerar mais receita no ano de 2019 sem 
pressionar a sociedade com aumento de 
impostos

DÁLIE FELBERG/ALEP

destaque para a agropecuá-
ria. Já pelo lado da demanda, 
prevê-se forte aceleração do 
investimento e do consumo 
das famílias, enquanto as 
exportações líquidas absor-
verão esse aumento da 
demanda doméstica, igual 
a 2019. Para o secretário, o 
Paraná conseguiu gerar mais 
receita no ano de 2019 sem 
pressionar a sociedade com 
aumento de impostos e geren-
ciar as despesas de forma a 
garantir a manutenção dos 
serviços públicos. “Isso sig-
nifica que a relação com os 
fornecedores melhorou por-
que o Estado vem honrando 
os compromissos, por con-
sequência também diminuiu 
a dívida do Governo, em 
especial com as senten-
ças judiciais”, afirmou 
Renê Garcia Junior.

Batalha de outubro
As eleições municipais 
serão em outubro e os pré-
candidatos de todo o País já 
correm atrás de informações 
e cursos. O ex-deputado 
Alex Canziani (PTB, por 
exemplo, será o principal 
painelista político do “Smart 
Election”, encontro no dia 
10 de março em São Paulo. 
O evento contará também 
com palestrantes do universo 
eleitoral e Canziani, que nos 
últimos 30 anos teve oito 
mandatos consecutivos, vai 
falar dos “5 Passos Poderosos 
para Vencer uma Eleição”.

Temas
Outros temas serão 
trabalhados como 
financiamento de campanha, 
ferramentas eficientes e 
baratas para pesquisas e 
monitoramento de redes 
sociais; combate a fake news, 
aspectos jurídicos de campanha 
e a construção de autoridade 
nas redes sociais. Organizado 
pelo ProElection Mentoria, 
instituto de pesquisa “Opinião 
Política” e canal online “Você 
Candidato”, o Smart Election 
promete ser o mais inspirador 
e impactante evento sobre 
marketing político do 
Brasil. Mais informações e 
inscrições pelo site www.
smartelection.com.br.

Vou de bicicleta
O governador Ratinho 
Junior sancionou o projeto 
de lei do deputado Paulo 
Litro (PSDB) que aprimora 
a Política de Mobilidade 
Sustentável e Incentivo ao 
Uso de Bicicleta. As alterações 
preveem a implementação de 
infraestrutura cicloviária em 
novas obras do Paraná. 

Sobrinha de Moro
Uma sobrinha de 18 anos do 
ministro Sergio Moro (Justiça 
e Segurança) foi vítima de 
assalto seguido de sequestro 

relâmpago em Maringá. Um 
casal invadiu o carro da 
moça na zona sul da cidade 
e, após bater contra um 
barranco em uma estrada 
de terra, fugiu e deixou a 
jovem, que não ficou ferida. 

Meta
O Brasil Mais, programa do 
Ministério da Economia, 
para melhorar a gestão e 
a produção das micros e 
das pequenas empresas, 
pretende atender 200 
mil empregadores até 
2022. O programa usará 
metodologias e ferramentas 
de baixo custo para melhorar 
a capacidade de gestão e de 
produção, reduzir desperdício 
e aprimorar processos, 
em um cenário de 
transformação digital. Os 
setores beneficiados serão 
a indústria, o comércio e os 
serviços.

MP do Agro
Relatada por Pedro Lupion 
(DEM-PR), a Câmara dos 
Deputados provou a MP 
do Agro que amplia em R$ 
5 bilhões os créditos de 
financiamento para o 
agronegócio no Brasil. A 
MP seguiu para o Senado, 
que tem até 10 de março 
para aprová-la, senão 
perderá a validade.  

Prazo
O Ministério Público deu 
prazo de 72 horas para que 
três proprietários de imóveis 
em Maringá, com focos de 
dengue, providenciam a 
limpeza das áreas. Na cidade, 
1.000 pessoas já ficaram 
doentes depois de contraírem 
a doença. Conforme o 
último boletim da Secretaria 
Estadual de Saúde, 1.094 
casos eram investigados. 
No Paraná, 20.563 pessoas 
ficaram doentes de agosto de 
2019 até a primeira semana 
de fevereiro deste ano.
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Umuarama registra 551 casos de 
dengue e está em estado de epidemia

A Secretaria Municipal de 
Saúde confirmou ontem (19) à 
tarde que Umuarama se encontra 
em estado de epidemia de den-
gue. Várias ações já estão sendo 
tomadas e outras vem sendo ela-
boradas há algumas semanas, 
desde que houve a constatação 
de o município poderia registrar 
o índice assustador de mais de 
500 casos confirmados.

De acordo com a Cecíia Civi-
dini, Secretária de Saúde do 
Município, já foram registrados 
551 casos, além dos 1121 
pacientes notificados.

Este número é exato e regis-
trado pela secretaria ontem (19) 
ainda durante a manhã. Cecília 
explica que a capacidade de ela-
borar exames que apresentam 
resultados imediatos facilita a 
localização dos focos onde se 
encontra maior índice de infes-
tação do mosquito, mas estes 
úmeros não passam pela tria-
gem de forma imediata den-
tro dos registros feitos pelo 
Governo do Estado.

“Nós temos conhecimento em 
tempo real de quantos casos foram 
registrados aqui em Umuarama, 
mas a Secretaria Estadual de 
Saúde divulga os índices através 
de boletins semanais”, salienta.

Como as ações de combate 
ao mosquito da dengue e os tra-
tamentos da doença são feitos 
no município, é impor tante que 
as regionais tenham conheci-
mento o quanto antes dos núme-
ros exatos e, por isso várias 
ações já estão sendo tomadas.

De acordo com a secretária, já 
foi solicitado ao Governo do Estado, 
o encaminhamento à Umuarama de 
um carro com o equipamento de 

Números
O Paraná registrou 26 mil casos e dez mortes de dengue, sendo que duas 

delas foram em Douradina e Xambrê, na região de Umuarama. Conforme explica 
a secretária, a epidemia pé constatada quando há o registro de mais de 300 casos 

em comunidades com a média de 100 mil habitantes.

lançamento de veneno, o ‘fumaçê’ 
que será utilizado inicialmente nas 
comunidades onde há maior índice 
registrado. Monitoramentos com 
mapeamento também são realiza-
dos em vários pontos do municí-
pio. “Enquanto não recebemos o 
carro do fumacê, vamos usando as 
máquinas de veneno intercostais 
com os agentes de endemias e 
monitoramos os locais onde houve 
registro de maior infestação do 
mosquito e onde ha registros da 
doença. Medimos um raio de 100 
metros de onde foi encontrado o 
foco e fazemos o mapeamento de 
fora para dentro”, explica.

AMBULATÓRIO
A secretária ressalta que está 

estruturando um centro para 
atendimento a agravos que deve 

concentrar a atenção aos pacien-
tes com suspeita de dengue em 
Umuarama. Com previsão para 
começar o funcionamento na pró-
xima segunda-feira (24), o ambu-
latório receberá pacientes todos 
os dias da semana – de segunda 
a domingo –, das 7h às 21h.

“O número de casos está 
aumentando de forma significa-
tiva. Já estamos em situação de 
epidemia e os pacientes de den-
gue estão elevando o fluxo nas 
unidades de saúde e no Pronto 
Atendimento 24h Dr. Cândido Gar-
cia. A ideia é que as suspeitas 
de dengue sejam tratadas nesse 
ambulatório, que vai funcionar na 
avenida Rio Branco, ao lado do 
Centro Cultural Vera Schuber t”, 
informou a secretária.

COM mais de 500 casos e 1121 notificações, secretaria pede fumaçê e cria ambulatório

ASSESSORIA
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Antiga creche é adequada para 
ser a nova UBS de Santa Eliza
Um pacote de obras rea-

lizadas pela Prefeitura de 
Umuarama prevê o investi-
mento de R$ R$ 760 mil em 
recursos do Fundo Estadual 
da Saúde (FunSaúde) e con-
trapartida do município na 
reforma, ampliação e ade-
quação de cinco unidades 
básicas de saúde (UBS). Uma 
delas é a nova UBS de Santa 
Eliza, que será implantada na 
antiga creche do distrito. As 
obras estão acontecendo 
dentro do cronograma.

O prefeito Celso Pozzo-
bom autorizou o serviço no 
último dia 20, durante reu-
nião com lideranças da comu-
nidade, secretários e verea-
dores no salão paroquial 
de Santa Eliza. Na reforma, 
a antiga creche será trans-
formada em uma moderna 
UBS, com o investimento de 
R$ 176,8 mil e prazo de exe-
cução máximo de 8 meses. 
A empresa responsável pela 
obra é a empreiteira Cabral & 

Cabral Engenharia Ltda.
“Estamos aproveitando 

um prédio público que por 
muitos anos abrigou uma 
creche, cuja estrutura está 
em bom estado. O projeto 
garante uma reforma que 
vai adequar o espaço para 
uma unidade de saúde à 
altura das necessidades 
da população, garantindo 
melhores condições de tra-
balho aos profissionais e 
mais conforto e segurança 
a todos”, disse o prefeito 
Celso Pozzobom.

Segundo o prefeito, a obra 
é resultado das conversas 
mantidas com a comunidade, 
ouvindo seus anseios e neces-
sidades. “Os recursos são 
de 2017. O atraso na libera-
ção ocorreu devido às trocas 
de comando no governo 
do Estado (em três anos o 
Paraná teve três governado-
res de diferentes grupos polí-
ticos) e consequentes trocas 
de equipes e prioridades 

Novas unidades
Entre obras realizadas e conquistas, o prefeito lembra as unida-

des de saúde inauguradas do Conjunto Sonho Meu e Parque San 
Remo, reforma e ampliação da UBS Guarani/ Achieta e várias 

outras unidades, a mudança do Centro de Especialidades Médicas 
e do Ambulatório de Infectologia para um local mais adequado, a 

construção do novo PA 24h, a redução na fila de consultas, exames 
e procedimentos especializados, além de cirurgias eletivas e tra-
tamentos dentários, entre outros avanços. A secretária municipal 

de Saúde, Cecília Cividini, anunciou também a implantação de 
uma equipe Estratégia Saúde da Família no distrito de Santa Eliza, 
com médico e enfermeira atendendo todos os dias (de segunda a 
sexta), e lembrou que além desta unidade encontram-se em obras 
de reforma e ampliação as UBS de Serra dos Dourados, do Parque 

Jabuticabeiras, do Parque Vitória Régia e do Jardim Panorama.

estaduais”, explicou.
Com a liberação, a 

obra já foi iniciada. “Tere-
mos aqui uma UBS feita 
com o mesmo capricho do 
Pronto Atendimento 24h 
Dr. Cândido Garcia e outras 

unidades de saúde que 
entregamos em Umuarama, 
nos últimos anos”, acres-
centou Pozzobom. O setor 
é prioridade e recebe um 
dos maiores investimentos 
da administração municipal.

A antiga creche será transformada em uma moderna UBS, com o investimento 
de R$ 176,8 mil

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,15 0,21 0,21 4,19
IGP-M (FGV) 2,09 0,48 0,48 7,81
IGP-DI (FGV) 1,74 0,09 0,09 7,72

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
17/1 a 17/2 0,5000 0,2588 0,0000
18/1 a 18/2 0,5000 0,2588 0,0000
19/1 a 19/2 0,5000 0,2588 0,0000
20/1 a 20/2 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,42% 30,47 
Vale ON -0,09% 52,75 
ItauUnibanco PN +1,31% 34,08 
Viavarejo ON +7,08% 16,03 
Marfrig ON +2,90% 13,85 
Weg ON +8,50% 48,50

IBOVESPA: +1,33% 116.509 pontos

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,0397 1,0730 1,0781
IGP-DI (FGV) 1,0538 1,0770 1,0772
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 110,96
Libra est. 0,77
Euro 0,93
Peso arg. 61,75

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,2% 4,3650 4,3660 +1,9%
PTAX  (BC) +0,6% 4,3722 4,3728 +2,4%
PARALELO +0,4% 4,3000 4,6100 +2,2%
TURISMO +0,4% 4,3000 4,5900 +2,2%
EURO +0,3% 4,7176 4,7200 -0,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JAN) 1.601,10 0,47 0,47 5,59
Oeste (JAN) 1.611,01 0,27 0,27 5,71

DÓLAR 19/02

Iene R$ 0,0394
Libra est. R$ 5,66
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1493,65guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/02

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: 4,25%  | TJLP: 5,09%

Em 19/02 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 81,00 -2,4% -4,7%
SOJA Paranaguá 89,00 -1,1% -1,1%
MILHO Cascavel 45,00 3,4% 3,4%

SOJA 897,25 5,00 -3,5%
FARELO 293,00 0,80 -2,5%
MILHO 380,50 -2,50 -2,2%
TRIGO 565,25 -1,50 -0,9%

SOJA 79,21 0,1% -0,1%
MILHO 40,10 0,1% -2,2%
TRIGO 49,94 0,0% 3,1%
BOI GORDO 185,77 0,3% 0,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 19/02 PR DIA 30d.

Em 19/02 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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Bebê entre a 
vida e a morte

Um bebê de apenas oito 
meses de vida envolvido 
em um acidente de trânsito 
na tarde da terça-feira (18) 
perto de Cianorte, conti-
nuava internado em estado 
grave em um hospital de 
Umuarama até o final da 
tarde de ontem (19). Seus 
pais morreram na colisão 
que envolveu dois carros e 
um caminhão. Outras duas 
pessoas que estavam no 
mesmo carro foram socor-
ridas. Um galho caído sobre 
a pista de rolamento é que 
teria causado o acidente.

O pequeno Br yan 
Fellype Honório do Ama-
ral, segue internado na 
UTI Neonatal do hospital 
Norospar, em Umuarama. 
A criança estava na cadei-
rinha do carro que era ocu-
pado também pelos seus 
pais na rodovia PR-082, 
em Cianorte. O casal não 

resistiu aos ferimentos e 
morreu no local.

Em nota o hospital 
disse que Bryan respira 
com ajuda de aparelhos e 
está sedado. Outras duas 
vítimas – mulheres de 
16 e 31 anos – também 
estão internadas, mas 
em Cianorte, e uma delas 
tem fratura na bacia.

A colisão foi na tarde 
da terça-feira (18) quando 
o pai do bebê, que dirigia 
um Fiat Uno, tentou des-
viar de um galho caído na 
rodovia. Ele perdeu o con-
trole durante a manobra 
e colidiu contra um cami-
nhão e um Jeep. A esposa 
(mãe do bebê) que estava 
no banco da frente mor-
reu na hora, junto com 
o motorista. Bryan, que 
estava atrás com as duas 
outras vítimas, foi socor-
rido de helicóptero.

Facada na cabeça
Uma discussão na avenida Olímpia Pacheco, em Nova Olímpia 
na noite de ontem terminou em briga entre três homens, 
sendo um deles foi esfaqueado na cabeça e teve que ser 
hospitalizado está em estado grave, em Umuarama. Os 
autores do crime foram presos em flagrante. A vítima tem 
47 anos e os autores tem 18 anos de idade. A briga começou 
em um estabelecimento comercial e terminou na rua. A PM 
foi acionada e quando chegou ao local, verificou que 
um dos agressores foi detido por populares o comparsa 
fugiu, mas foi capturado logo em seguida.

Armas em Altônia
Quando procuravam por uma moto adulterada, PMs 
integrantes do BPFron localizaram, além da moto Sundown, 
com sinais identificadores alterados, também encontraram 
pólvora, 2 armas (espingarda de calibre 36 e espingarda de 
calibre 22) utilizadas para caça e munição. O caso aconteceu 
em Altônia, depois que os policiais atenderam a uma ligação 
anônima dando conta do paradeiro da moto. Um homem foi 
preso e todo o material foi apreendido.

Menos Embaixadas 
O Ministério das 
Relações Exteriores 
fechou, ano passado, seis 
embaixadas, conforme 
documento (Ofício 5 - 
2020) encaminhado à 
Câmara Federal e ao qual 
a Coluna teve acesso. 
As representações 
diplomáticas foram abertas 
durante os Governos Lula 
da Silva e Dilma Rousseff, 
e estavam instaladas 
em Dominica, Antígua e 
Barbuda, Granada, São 
Cristóvão e Nevis, São 
Vicente e Granadinas e 
República da Libéria. 
No ofício, o Itamaraty 
posiciona ainda que 
nenhuma embaixada 
foi aberta no passado 
e nenhuma repartição 
consular foi fechada.

Bem na fita
Ônix Lorenzoni, ministro 
da Cidadania (inclui 
Esporte), levou claque e foi 
ovacionado ontem - teve 
até assovio - na cerimônia 
dos 100 anos do Brasil na 
Olimpíada. 

Fui!
No evento, que contou com 
o presidente Jair Bolsonaro 
e ex-atletas medalhistas, 
a ex-nadadora Rebeca 
Gusmão, hoje assessora 
do PCdoB no Congresso, 
saiu cabisbaixa no meio da 
cerimônia. 

Bem na fita 2
Embora tenha ficado pouco 
tempo com gabinete no 
Palácio, o general Floriano 
Peixoto, hoje presidente dos 
Correios, tornou-se o militar 
de alta patente dos mais 
paparicados por políticos e 
colegas da Esplanada.

Aliado na moita
O ex-ministro da Cidadania 
Osmar Terra diz que não 
tem mágoa da saída da 
pasta. “Até porque o 
motivo da saída não foi 

meu”. Continuará, como 
deputado, apoiando o 
Governo.

Zona de conflito 
A queda nos índices de 
criminalidade no Brasil nos 
últimos meses acentua o 
embate entre o governo 
federal e governadores. O 
ministro da Justiça, Sergio 
Moro, atribui o recuo 
nos crimes às ações da 
pasta que comanda e do 
Governo Bolsonaro, como 
o isolamento dos líderes 
criminosos e o controle de 
presídios estaduais. 

Outro lado
Já o governador do Espírito 
Santo, Renato Casagrande 
(PSB), por exemplo, atribui 
a redução de homicídios no 
Estado ao programa Estado 
Presente criado e implantado 
por ele quando governou o 
ES entre 2011 e 2014.

Agora, vai!
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, incorporou 
à sua pauta o projeto de lei 
do deputado federal Hugo 
Motta (MDB-PB) que prevê 
eliminar intermediários 
no segmento de gás e 
combustíveis. Percebeu que 
a proposta poderá resultar 
na redução dos preços da 
gasolina, do etanol, do gás 
de cozinha e do querosene 
de aviação. A primeira 
medida de Guedes foi 
criar um grupo de trabalho 
para abrir o mercado de 
combustíveis de aviação. 
No mercado, no Palácio e 
em boa parte do Congresso, 
a reação é de que esse 
projeto é o caminho mais 
curto para que o presidente 
Bolsonaro consiga combater 
os abusos praticados nos 
preços dos combustíveis.
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Interior do PR recebe rodada de palestras do Descomplica Rural
A assessoria de imprensa da 

Sociedade Rural de Umuarama (SRU) 
deu início ontem (19) aos trâmites 
com a finalidade de trazer a rede 
de palestras sobre o Descomplica 
Rural para dentro da programação 
da Expo Umuarama 2020. A pales-
tra em Umuarama está marcada para 
acontecer em 12 de março, às 9h, a 
princípio, no Caiuá Centro de Eventos.  

A série de palestras organizadas 
pela Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Sustentável e do Turismo, 
em conjunto com o Sistema Faep/
Senar e entidades representativas 
do agronegócio no Estado, vão pro-
mover uma rodada de eventos sobre 
o Programa Descomplica Rural. As 
ações acontecerão em Cornélio Pro-
cópio, Londrina, Umuarama, Campo 
Mourão, Ponta Grossa, Guarapuava, 
Toledo, Maringá e Pato Branco. Os 
interessados podem se inscrever no 
espaço de “Serviços” no endereço 
eletrônico sistemafaep.org.br. Licenciamento no campo

O Programa Descomplica Rural, 
lançado em 27 de janeiro pelo gover-
nador Ratinho Jr, tem o objetivo de 
dar agilidade aos processos de libe-
ração de licenciamentos ambientais, 
promovendo o desenvolvimento sus-
tentável a par tir de uma metodolo-
gia mais moderna.

O programa permitiu uma revisão 
das normas e procedimentos para 
licença ambiental, atualizando as 
classificações da produção agrope-
cuária e os tamanhos dos estabele-
cimentos rurais no Estado.

Outra ação é a inserção de empreen-
dimentos que ainda eram licenciados 
pelo Sistema Integrado Ambiental (SIA) 
para a nova metodologia do Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA). Entre eles 
estão os de saneamento, cemitérios, 
fauna silvestre, geração, transmissão 
e subestação de energia, náuticos, 
minerários, rodoviários, aeropor tos 
e aeródromos, atividades portuárias, 
transporte por dutos, além de obras 
de dragagem, canais para drenagem e 
retificação de curso de água.

Sindicatos
O engenheiro ambiental do Insti-
tuto Água e Terra, Altamir Hacke, 
em parceria com a Faep, realizou 
recentemente duas videoconferên-
cias com sindicatos rurais do Paraná 
para explicar os novos procedimen-
tos de licenciamento da área rural. 
Participaram cerca de 350 pessoas 
de aproximadamente 120 sindicatos 
ligados à Faep.

Programação
Nos eventos haverá uma demons-
tração de como pedir a Dispensa 
de Licenciamento Ambiental (DLAE) 
por meio da plataforma digital 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 
A simulação tratará de um caso real 
de um dos participantes do evento. 
Será apresentado também o Sis-
tema de Manutenção e Recupera-
ção e Proteção da Reserva Legal e 
Áreas de Preservação Permanente 
(Sisleg). Programação de palestras 
sobre o programa Descomplica Rural 
começa dia 5 de março em Corné-
lio Procópio, e chega em Londrina 
no dia seguinte. O terceiro ponto 
será Umuarama, em 12 de março e 
depois em Campo Mourão no dia 
13. Em 19 de março chega a Ponta 
Grossa, depois em Guarapuava no dia 
20 de março. No dia 26 os palestran-
tes passam por Maringá e encerram a 
etapa em Pato Branco no dia 27.

Celeridade

Os eventos vão mostrar ainda 
como o Programa Descomplica Rural 
vai facilitar e dar celeridade aos pro-
cessos, de forma totalmente online, 
sem uso de papel. A proposta é tam-
bém informar que todas as institui-
ções que prestam assistência técnica 
aos produtores vão estar preparadas 
para ajudar a cumprir as exigências 

O programa visa cumprir as prer-
rogativas do desenvolvimento susten-
tável, garantindo suporte para quem 
quer empreender no Paraná. O con-
teúdo foi desenvolvido por técnicos 
ambientais e jurídicos do Instituto 
Água e Terra, vinculado à Secretaria 
de Desenvolvimento Sustentável e 
Turismo, com apoio do setor produtivo 
estadual e do Sistema Faep.

dentro desse novo modelo.
O Instituto Água e Terra, a Emater 

e entidades privadas, como o Sis-
tema Faep/Senar, estão trabalhando 
em conjunto para promover ações de 
apoio aos agropecuaristas, como a 
elaboração de cartilhas, promoção de 
videoconferências e a própria rodada 
de eventos pelo Paraná.

OS eventos vão mostrar como o Programa vai facilitar os processos, de forma totalmente online

DIVULGAÇÃO/SEDEST

O Descomplica Rural desburocra-
tiza a vida de agropecuaristas que 
querem investir em novos negócios 
ou ampliar seus empreendimentos. 
“Esse é o Paraná que segue a favor 
dos novos negócios para garantir 
emprego e renda à população, mas 
com segurança jurídica para preservar 
o meio ambiente”, ressalta o secretá-
rio do Desenvolvimento Sustentável e 
do Turismo, Márcio Nunes.

O objetivo dos eventos é ensi-
nar, na prática, como os produtores 
devem proceder em relação aos pro-
cessos de licenciamento ambiental. 
Também será demonstrado aos parti-
cipantes que a facilitação para obten-
ção dessas autorizações, nesse novo 
modelo, segue todas as exigências 
técnicas, jurídicas e ambientais.

“Será uma oportunidade para escla-
recer todos os pontos dessa nova 
forma de se obter licenciamentos 
ambientais aos produtores rurais, que 

Ampliando rendimentos

querem seguir investindo, contratando 
mais pessoas, fazendo a economia 

O programa desburocratiza a vida de agropecuaristas que querem investir em novos negócios ou ampliar seus 
empreendimentos

AEN

girar”, disse o presidente do Sistema 
Faep/Senar, Ágide Meneguette.

SEGUNDO Marcio Nunes, (ao lado de Milton Gaiari, presidente da SRU) o Paraná segue a favor dos novos negócios 
com segurança jurídica para preservar o meio ambiente
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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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Eugênio se revolta contra Maristela ao
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cebe uma intimação para depor a fa-
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de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
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Kyra cai nas armadilhas 
dos filhos de Alan
Em “Salve-se quem puder”, Téo convida Luna/Fiona para 
ser sua fisioterapeuta. Juan pede a Gabi para experimentar 
o prato que Mário irá preparar para o concurso de culinária. 
Zezinho confessa a Ermelinda que gosta de Josimara. Kyra/
Cleyde conta a Luna que Téo é o diretor da novela que Alexia 
iria fazer. Graziela se preocupa com a obsessão de Petra 
por Alan. Juan manda notícias de Mário para Luna. Queen e 
Mosquito tramam contra Kyra/Cleyde. Zezinho flagra Luna/
Fiona conversando com Juan pelo computador. Alan tenta 
salvar Kyra/Cleyde das armações de seus filhos.

Malhação
Rui induz Rita a gravar uma mensagem 
dos dois para Nina. Leila tenta con-
vencer Filipe de que Rita ainda gosta 
de Rui. Tatoo alerta Rita sobre Rui. 
Rita se preocupa com a segurança de 
Filipe. Guga, Serginho e Beto adver-
tem Filipe por confiar em Leila. Carla 
estranha o comportamento de Rita. 
Madureira fica tenso ao ouvir Lígia 
falar sobre Joaquim. Termina a apura-
ção na escola. Rita disfarça sua preo-
cupação para Filipe.

Éramos seis 
Durvalina fica abalada ao ver Shirley 
no quarto de Afonso. Isabel e Felício 
sofrem com o impedimento de sua 
união. Inês e Adelaide chegam ao 
hospital de campanha. Shirley insinua 
que reatou com Afonso, e Durvalina 
comenta com Genu que a flagrou no 
quarto do patrão. Lola se anima para 
sair com Afonso. Afonso deixa claro 
a Shirley que não quer nada com ela. 
Osório se junta ao batalhão de Lúcio, 
e Alfredo desconfia. Almeida encontra 
Zeca. Lola afirma a Afonso que deseja 
se afastar dele. O batalhão de Lúcio e 
Alfredo enfrenta sua primeira disputa. 
Almeida surpreende Clotilde durante o 
batizado de Francisco. Tião hesita em 
atirar contra o inimigo.

Amor de mãe
Jane se despede de Matias. Durval 

acaba contando para Natália o segredo 
de Thelma. Natália se incomoda com 
Thelma. Lurdes se irrita com Oliveira e 
Januário, e Érica conversa com a mãe. 
Raul comenta com Vitória que gostou 
da reunião com possíveis investido-
res da PWA. Lurdes pede que Januá-
rio descubra notícias de sua mãe. 
Manipulada por Álvaro, Nicete pede 
que Betina não confronte o irmão. 
Chega o dia da disputa de Raul e 
Álvaro pela presidência da PWA. 
Betina hesita em escolher o novo 
presidente da empresa.

As aventuras de Poliana 
Após provar sua inocência, Brenda 
fica chateada com Jeff pela descon-
fiança do namorado. Branca diz a 
Nancy que continua desconfiada de 
Waldisney. João pede para Marcelo 
conversar com Ruth para que ele con-
tinue morando em sua casa. Jeff leva 
uma dura de Roger em frente a todos 
da empresa. Glória pede para Débora 
parar de difamar seu filho. Ester 
convida Filipa para ir a sua casa. Os 
responsáveis pela suposta Dark Lady 
ficam apreensivos após a denúncia 
de Durval a polícia. João vai morar na 
casa de Ruth e Bento. Os amigos de 
Raquel levantam a hipótese de que 
Jerry possa ser a Dark Lady.

Cúmplices de um resgate
Téo lembra de todos os momentos 
em que percebeu as diferenças no 

comportamento de Manuela. Alícia 
diz para Lola que ela precisa parar 
de mexer tanto no tablet para fazer a 
lição de casa. Meire se sente feia e 
Dinho está convicto que ela precisa de 
um marido. Otávio vai até a On-Enter-
prise à noite e se depara com Rebeca 
em sua sala, que faz uma surpresa e 
revela que as borboletas a trouxeram 
de volta para ele.

Amor sem igual 
Donatella incentiva o avô a casar 
com Norma. Furacão se entende 
com Duplex. Vanderlei Luxemburgo 
dá uma palestra para os alunos da 
escolinha. Tobias arma uma festa de 
luxo para que o namorado da irmã se 
sinta humilhado. O vilão pede para 
Leandro seduzir Maria Antônia para 
que Pedro Antônio os flagre. Hugo 
e Juliano discutem pela moça, mas 
a filha de Oxente dispensa os dois 
rapazes. Poderosa procura Miguel e 
avisa que deixará sua casa.

O rico e Lázaro 
Fassur discursa difamando Ravina. 
Todos comemoram a volta do sacer-
dote para casa. Dana é a única que 
permanece calada. Joaquim pede 
Edissa em casamento. Daniel se 
mostra preocupado com a possível 
vingança de Nebuzaradã. Sammu-Ra-
mat tenta acalmar Nebuzaradã e diz 
que está chegando a hora de matar 
Evil-Merodaque. 
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A agressão de pessoas ao seu redor está fazendo 
você se sentir doente. Tire um tempo para voltar 
a ambientes calmos. Você não terá tempo para 
pausas hoje, então você seguirá o ritmo ou fará 
muitas coisas.

Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil e o 
favor será devolvido. Você vai acabar tendo algumas 
conversas muito positivas, o que lhe trará o ânimo 
que você sentia que faltava.

Você vai ter que se mover para resolver algumas 
questões urgentes. Sua eficiência é formidável hoje! 
Você precisa de equilíbrio em conformidade com as 
exigências do seu corpo: o estado de ânimo e a saúde 
física, atividade e relaxamento; ação e descanso.

A clareza das suas ideias vai fazer você ganhar 
alguns fãs e você defenderá a sua causa com ener-
gia. Você tem confiança interior para enfrentar suas 
obrigações, mas você ainda pode relaxar.

Você está alcançando os seus objetivos. Mante-
nha os olhos abertos. Há aliados úteis que você 
irá encontrar na estrada hoje. Você estará melhor 
equipado para enfrentar as suas obrigações se man-
tiver um equilíbrio saudável no que diz respeito a sua 
produção de energia.

Você vai receber uma boa notícia. Então, abra o 
seu e-mail sem se preocupar! Não aceite as coisas 
tão facilmente. Você vai se sentir melhor se fizer 
um esforço com você mesmo. Vá mais devagar.

A tristeza vai passar se você deixar. Aqueles em 
torno de você estarão em melhor posição para aju-
dá-lo! Seus níveis de concentração estarão baixos. 
Você precisa desacelerar, você está gastando suas 
reservas de energia. Dê-se um pouco de descanso. 
Você precisa disso.

Você vai colher os frutos dos esforços que fez no 
mês passado. Isso é algo para se comemorar! Um 
sentimento interno de bem-estar vai permitir que 
você coloque um grande número de ideias em 
ordem. A serenidade vai fazer você mais forte.

Sua bondade e bom humor vão lhe trazer sorte e 
há perspectivas de fazer novos amigos. Sua impa-
ciência está fazendo com que você seja imprudente. 
Seja medido em suas negociações. Passar alguns 
dias fora seria uma boa ideia.

Você vai decididamente banir as suas preocupações 
para tirar o máximo da vida, tanto quanto possível. 
Deixe que outras pessoas entrem na sua vida! Você 
involuntariamente pressiona demais. Você precisa de 
repouso e exercício, comece uma atividade esportiva.

Você tem uma ideia clara de como realizar seus 
novos projetos. Sua atitude descontraída em relação 
a sua saúde e estilo de vida deve fazer você parar e 
pensar. Você não está dormindo bem.

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua 
vida no mês que vem. É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-estar interior se benefi-
ciará se você se concentrar mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida diária melhorará.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“Os mais corajo-
sos são certamen-

te aqueles que 
têm a visão mais 
clara do que está 
diante deles, tan-
to a glória quanto 
o perigo, e, mes-
mo assim, vão ao 

seu encontro”  
(Tucídides)

Happy Day
A coluna destaca leitores do jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 

aniversário hoje -, Sandra Raio 
de Sol, Sandra Stecca, Diva Brasil 
dos Santos , Alessandro Resende, 
André Varella Bianeck e Susumu 
Sakai.   Da coluna: felicidades!

PORTRAIT
Em clima ‘apaixonados e felizes’  Elma Nascimento e Márcio César 
Cavalieri dão o tom do portrait desta quinta-feira (20).. Ela que é 

secretaria executiva (SRU) -,  e comanda os  bastidores da Expo Umu-
arama. Eles também marcaram presença no lançamento da festa que 

movimentou a Sociedade Rural. 

Happy Hour 
A segunda-feira (9) vai ser de muita descontração para as 

mulheres do Conselho da Mulher da Aciu que se reunirão no 
Mister Chopp, às  19h30. Em pauta: alegria, bate papo e 
alto astral. Carina Previatto convida a todas, é só aderir! 

 PORTAL CIDADE
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n A aceitação do consumidor 
pela nova família Onix foi tão 
surpreendente que a versão 

sedã no fim do ano conquistou 
a vice-liderança, numa dobradi-
nha inédita para a Chevrolet no 

país.  Ao oferecer itens até então 
exclusivos de veículos de catego-
rias superiores, o hatch se man-
teve com o título de carro mais 
vendido do Brasil, pelo quinto 

ano consecutivo.

n Além do Brasil, o Onix tem 
forte protagonismo em outros 

mercados Sul-Americanos. A fa-
mília Onix emplacou globalmente 

mais de 410 mil unidades no 
acumulado de janeiro a dezem-
bro, consolidando-se como a 

linha de compactos mais vendida 
da Chevrolet no mundo. O Onix 
também foi o veículo da marca 
com o maior volume de cresci-
mento no ano, comparando os 
modelos presentes no portfólio 

em 2018 e 2019.

BRASIL É O SEGUNDO MAIOR MERCADO 
DA CHEVROLET NO MUNDO!

Com 475 mil veículos Chevrolet emplacados no ano 
passado, o Brasil passou a ser o segundo maior merca-
do global da marca, atrás apenas dos Estados Unidos. 
Um dos fatores que impulsionaram em 9,5% as vendas 
da empresa líder por aqui foi o desempenho comercial 

do Onix, cuja nova geração foi lançada no segundo 
semestre de 2019.  Desde 2014, estamos realizando 
investimentos no país que até 2023 somarão R$ 23 
bilhões justamente para trazer segurança, conectivi-
dade e design para o nosso cliente no Brasil. Este é 
o maior aporte de uma empresa do setor no período 
e nos possibilitou trazer tecnologias inéditas para o 
país como a conectividade nível quatro, com o Wi-Fi 

embarcado.  Carlos Zarlenga, presidente da GM Améri-
ca do Sul, destaca que o sucesso de todo o portfólio 

Chevrolet, que é líder em diversos segmentos, deve-se 
a diversos fatores combinados -, entre eles: Excelência 
de atendimento ao cliente que temos na nossa rede de 
concessionárias e que reflete nos resultados com  ven-

das que batem recordes.  

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!
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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 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 1.4 ACT  .........................................................16/17..................PRETO ................................COMPLETO .................................................. R$ 57.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ..........................................................15/16..................BRANCO ............................COMPLETO .................................................. R$ 42.900.00
ONIX 1.4 LT  .............................................................16/17..................PRATA .................................COMPLETO .................................................. R$ 41.900.00
ONIX 1.4 LT ..............................................................18/19..................BRANCO ............................COMPLETO .................................................. R$ 46.900.00
ONIX 1.4 LTZ AT .....................................................16/17..................PRATA .................................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 49.900.00
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
SPIN 1.8 ACT AT .....................................................17/18..................PRATA .................................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 62.900,00
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, KM 6.465 ............ R$ 84.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  ..........................................12/13..................CINZA .................................COMPLETO, AUT, COURO, 7L ............... R$ 79.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 DIESEL ..................14/15..................PRATA .................................COMPLETO, AUT, COURO, 7L .............R$ 124.900,00
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NOTÍCIAS DA

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

A Unipar já está a todo vapor com sua 
campanha de pós-graduação 2020, oferecendo 

em suas sete Unidades mais de cem opções 
para quem deseja ter um diferencial no 

mercado de trabalho. A especialização em 
Dermoestética é uma delas. Com número de 

vagas limitado, apenas 40, o curso tem projeto 
pedagógico moderno, voltado a atender as 
exigências do MEC. A matriz curricular foi 

bem pensada, com uso de técnicas que irão 
aperfeiçoar o conhecimento dos profissionais, 

dispondo de novos conceitos em cosmética 
e procedimentos estéticos. Os temas 

tratados nas disciplinas serão Auriculoterapia 
e Acupuntura Facial, Dermatopatologias, 

Estética Capilar: tendências e tratamentos, 
Fotoproteção, Nutrição em Estética, Peelings 

Químicos, Segurança de Produtos Cosméticos, 
entre outros. Um dos diferenciais do curso é o 
seu corpo docente, formado por professores 
com alto nível de conhecimento acadêmico e 
profissional, prontos para compartilhar suas 

experiências com os pós-graduandos. 

Especialização em Dermoestética
PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Ex-alunos formados em 2019 ganham 20% 
de desconto nas mensalidades do curso; 

formados em anos anteriores, 15%; ex-alunos 
de cursos de especialização concluídos na 

Unipar, 20%; e alunos de outras instituições, 
10%. Descontos se aplicam apenas aos 

cursos em nível lato sensu e vale somente 
se as parcelas forem pagas até a data do 

vencimento; não é concedido aos cursos com 
número de vagas inferior a 15.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Programa de Fidelização 

Lismara
campeã

A atleta umuaramense Lis-
mara Ambrósio, de 22 anos, 
par ticipou no último domingo 
(16) do 5º GP Extreme e GP 
Sprint Tr iathlon, na etapa 
em Penha/SC e conquistou 
1º lugar geral feminino na 
modalidade Sprint.

O GP Extreme é realizado em 
praticamente todas as regiões 
Brasil e na etapa do litoral cata-
rinense, os triatletas percorre-
ram 750 metros de natação 
na praia Armação do Itapoco-
rói, 24,5 km no ciclismo em 
duas voltas no circuito na 
Transbeto a rodovia SC 414 
e a corrida em uma volta na 
Avenida Itapocorói, que mar-
geiam a praia da Armação.

Esta foi a segunda compe-
tição da triatleta em 2020. 
No domingo (9), ela par tici-
pou do Desafio Pato Branco 
de MTB, conquistando o 3º 
lugar geral feminino.

Em outubro do ano passado, 
após quase um ano sem com-
petir devido a uma lesão, Lis-
mara voltou para o Triathlon, 
conquistando, de cara, o 1º 
lugar geral no Circuito Renault 
de Triathlon, edição Primavera, 
no litoral, em Caiobá.

DIVULGAÇÃO
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Lutadores de Umuarama dependem 
de internautas para irem à Dubai

Umuarama pode ter representan-
tes no Abu Dhabi Jiu-Jitsu Professio-
nal, que é a maior competição do 
calendário da AJP Tour, e sua ida 
para os Emirados Árabes só depende 
dos internautas.

O lutador Gustavo Prado Faquini, 
de 26 anos, faixa roxa em Jiu-Jitsu e 
campeão em várias competições pelo 
Brasil, entre elas, edições do Interna-
cional Open, foi um dos 14 atletas 
brasileiros escolhidos pelo movimento 
#everydayporrada para participar de 
uma votação que levará cinco compe-
tidores para o evento nos Emirados 

Árabes e com a viagem paga.
“A votação será pelo stories do 

Instagram do movimento e os com-
petidores mais votados serão leva-
dos para o Abu Dhabi Jiu-Jitsu Profes-
sional com tudo pago. Antes ainda, 
também sem despesas, esses atle-
tas participam de duas semanas de 
treinos na África do Sul. Para me aju-
dar a representar Umuarama nesta 
grande competição, basta votar sim 
no meu nome e não para os outros 
competidores”, disse o atleta, que 
também mantém todas as informa-
ções da votação em seu Instagram. 
A votação começa hoje (20), às 16h.

FEMININO
Importante ressaltar, que na pró-

xima semana, a lutadora faixa azul Fer-
nanda Freitas, de 26 anos, também de 
Umuarama, estará em nova votação 
promovida pelo movimento que pres-
tigia o Jiu-Jitsu e que assim como a 
primeira disputa, pretende levar um 
competidor para o Abu Dhabi Jiu-Jitsu. 
De acordo com a atleta, ainda não há 
detalhes sobre a votação.

Equipes de Umuarama no Campeonato Suíço de Jussara
No último final de semana o Afau 

Umuarama encarou o Barão de Cas-
cavel pela Copa Jussara de Futebol 
Suíço. Depois da derrota na estreia, 
que aconteceu domingo (9), conse-
guiu um empate.

O Afau Umuarama iniciou o cam-
peonato que teve a participação de 
16 equipes de várias cidades da 
região Oeste, além de equipes for-
madas em Umuarama. No sábado 
(08) o Assis Chateaubriand venceu 
o Baterax Umuarama por 2 a 1. Já o 
Galles Umuarama venceu por 5 a 1 
a equipe de Toledo e a KNN Idiomas 
de Umuarama perdeu por 4 a 3 da 
equipe da China/Rio Bonito. O Afau 
Umuarama jogou no dia seguinte 
contra o time da Unopar e com des-
falques acabou perdendo por 3 a 1.  

Na rodada do último final de 
semana o Afau empatou em 4 a 4. 

A competição
Em 2020, o campeonato vai acon-
tecer entre os dias 11 e 17 de abril, 
na Mubadala Arena, em Abu Dhabi 
(EAU). Como já é tradicional, no dia 
18 será realizada a premiação de 
gala dos melhores da temporada 
do circuito mundial da federação. 
No último ano, os brasileiros foram 
destaques na cerimônia sediada no 
luxuoso hotel Emirates Palace.

Já o KNN Idiomas perdeu por 3 a 2 
da equipe de Assis Chateaubriand. 
O Baterax ganhou do time de Ran-
cho Alegre por 2 a 0. E o time da 
Casa & Piscina goleou o Iporã por 4 

a 2. Estes foram os jogos de sábado 
(15). Já no domingo (16) além da 
Afau, quem jogou também foi a 
equipe K Delícia, que venceu o time 
de Pérola por 5 a 2.

Afau perdeu no primeiro jogo e empatou no segundo, outros times de Umuarama foram destaque no campeonato

DIVULGAÇÃO

GUSTAVO Faquini e Fernanda Freitas dependem dos 
internautas para participarem da competição

DIVULGAÇÃO
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