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A partir do dia 6, taxa 
do cheque especial não 
pode passar de 8% 
ao mês 
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População deixou quase uma
tonelada de lixo no Aratimbó
Entra ano, renovam-se as esperanças, mas algumas coisas não mudam. O primeiro dia de 
2020 foi de muito trabalho para a equipe de limpeza da Secretaria de Serviços Públicos. 
Muito lixo foi recolhido em várias partes da cidade, porém o que mais chamou a atenção 
foi a quantidade de latas, sacos e garrafas plásticas e de vidro jogada por pessoas que 
passaram a virada de ano no Lago Aratimbó: quase uma tonelada. Existem lixeiras espa-
lhadas pelo recinto, além de vários contêineres para o depósito do lixo, mas a população 

não se preocupou em manter a limpeza do local. l Pág. 6

Jovem que teve 75% 
do corpo queimado 
é transferida para 
Londrina 

Polícia procura homem 
que matou a ex-sogra, 
arrastou e escondeu o 
corpo

Caravana da Doação
Dezenas de doadores de sangue de municípios da 

microrregião foram até a Capital da Amizade e lotaram 
o hemonúcleo na última segunda-feira de 2019. Uma 

das receptoras tem 26 anos e está internada na UTI do 
Norospar. Ela sofre de uma infecção regenerativa e passa por 

hemodiálises quase que diariamente. l Pág. 8e9
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Fundo eleitoral
O presidente Jair Bolsonaro sinalizou ontem (quinta-feira, 2), que 
deve sancionar o fundo de R$ 2 bilhões para custear campanhas 
eleitorais em 2020 para não cometer crime de responsabilidade. 
Bolsonaro disse ainda que tem de “preparar a opinião pública” 
para não ser “massacrado” sobre a sua decisão. No final de 
dezembro o presidente declarou que buscava uma “brecha” para 
vetar o fundo que proposto por ele mesmo ao Congresso.

Crime de 
responsabilidade
“O fundo eleitoral é uma lei. O 
que o TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) fez? Oficiou a receita 
no valor, o montante, de 2 
bilhões de reais. Então veto 
ou sanção é uma obediência 
à lei. Se você for ler o artigo 
85 da Constituição, se eu 
não respeitar a lei, eu estou 
em curso do crime de 
responsabilidade”, disse o 
presidente nesta quinta-feira, 
2, em frente ao Palácio da 
Alvorada.

Desgaste
A negociação sobre o 
fundo eleitoral desgastou 
a articulação política do 
Planalto. O Congresso chegou 
a articular aumento para 
R$ 3,8 bilhões do fundo, 
mas ouviu do governo 
que só seriam aceitos até 
R$ 2,5 bilhões. No fim, os 
parlamentares recuaram, após 
Bolsonaro ir às redes sociais 
para negar a articulação 
do próprio governo, e foi 
aprovada a proposta original, 
de R$ 2 bilhões.

Aécio foi internado
O deputado federal e ex-governador de Minas Gerais, Aécio 
Neves, foi submetido às pressas a uma cirurgia na terça-feira 
(31), em Florianópolis. O parlamentar mineiro deu entrada no 
Hospital Baía Sul no fim da manhã, sentindo dores na região 
abdominal. Após submetê-lo a exames clínicos, os médicos 
constataram uma inflamação do apêndice – órgão do sistema 
digestivo localizado entre o intestino grosso e o delgado.
A inflamação, entretanto, pode levar a graves complicações, 
como infecção generalizada. Em nota, o diretor técnico do 
hospital, Rafael Klee de Vasconcellos, e o cirurgião Jeferson 
José Diel, informaram que Aécio foi submetido à cirurgia 
de apendicectomia videolaparoscópica, ou seja, à operação 
de retirada do apêndice, guiada por uma microcâmera. Ao 
finalizar, Vasconcellos afirmou que o deputado respondeu 
bem à intervenção cirúrgica e, após passar a noite internado, 
teve alta no início da tarde de 1º de janeiro. 

 

Reajuste à segurança no DF
O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso, no último 
dia do ano de 2019, um projeto de lei que altera a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020, para garantir um 
reajuste de 8% aos profissionais de segurança pública do 
Distrito Federal, que incluem policiais militares, bombeiros e 
policiais civis. Uma semana antes, o presidente editou uma 
medida provisória (MP) que transfere ao Distrito Federal o 
poder de administrar o Fundo Constitucional do DF (Distrito 
Federal). A medida já teria um artigo garantindo o reajuste 
salarial das polícias, mas o governo tirou a previsão, que 
poderia enquadrar o ato na Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF). Com isso, o reajuste, para entrar em vigor, depende de 
aprovação prévia do Congresso, mas será retroativo a 1º de 
janeiro de 2020.
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Limite de juros para cheque 
especial começa a valer dia 6

BB isentará correntistas da tarifa do cheque especial
Os correntistas do Banco do 

Brasil (BB) não pagarão a tarifa 
sobre o cheque especial que 
entrará em vigor em junho deste 
ano. A instituição informou que 
optou pela isenção para os atuais 
e os novos clientes ao longo de 
2020. Segundo o BB, a medida 
tem como objetivo for talecer a 

Modalidade de crédito com 
taxas que quadruplicam uma dívida 
em 12 meses, o cheque especial 
terá juros limitados a par tir da 
próxima segunda-feira (6). Os 
bancos não poderão cobrar taxas 
superiores a 8% ao mês, o equi-
valente a 151,8% ao ano.

A limitação dos juros do cheque 
especial foi decidida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) no fim 
de novembro. Os juros do cheque 
especial encerraram novembro em 
12,4% ao mês, o que equivale a 
306,6% ao ano.

Ao divulgar a medida, o Banco 
Central (BC) explicou que o teto 
de juros pretende tornar o cheque 
especial mais eficiente e menos 

Tarifa
Para financiar em parte a queda dos juros do cheque especial, o CMN auto-

rizou as instituições financeiras a cobrar, a partir de 1º de junho, tarifa de quem 
tem limite do cheque especial maior que R$ 500 por mês. Equivalente a 0,25% do 
limite que exceder R$ 500, a tarifa será descontada do valor devido em juros do 
cheque especial.Cada cliente terá, a princípio, um limite pré-aprovado de R$ 500 
por mês para o cheque especial sem pagar tarifa. Se o cliente pedir mais que esse 
limite, a tarifa incidirá sobre o valor excedente. O CMN determinou que os bancos 

comuniquem a cobrança ao cliente com 30 dias de antecedência.

regressivo (menos prejudicial para 
a população mais pobre). Para a 
autoridade monetária, as mudan-
ças no cheque especial corrigirão 
falhas de mercado nessa modali-
dade de crédito.

Conforme o BC, a regulamentação 
de linhas emergenciais de crédito 
existe tanto em economias avançadas 

relação com os clientes. “A isen-
ção da tarifa no cheque especial 
demonstra proporcionar a melhor 
experiência para nossos clientes 
está no centro da nossa estratégia. 
A medida demonstra que busca-
mos cada vez mais aliar a oferta de 
produtos e serviços de qualidade, 
com a definição de preços e taxas 

ainda mais competitivos”, disse 
o presidente do banco, Rubem 
Novaes, em nota.

Em novembro, o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) limitou 
os juros a 8% ao mês, o equiva-
lente a 151,8% ao ano. Atualmente, 
a taxa está em 12,4% ao mês, o 
equivalente a 305,9% ao ano.

como em outros países emergentes. 
Segundo a autoridade monetária, o 
sistema antigo do cheque especial, 
com taxas livres, não favorecia a 
competição entre os bancos. Isso 
porque a modalidade é pouco sensí-
vel aos juros, sem mudar o compor-
tamento dos clientes mesmo quando 
as taxas cobradas sobem.

Cai pela metade número  de acidente no feriadão
Com relação ao feriado prolon-

gado de final de ano em 2018, a 3ª 
Companhia da Polícia Rodoviária do 
Paraná registrou uma diminuição 
no número de acidentes, feridos e 
mortos nas rodovias estaduais do 
noroeste do estado. Entre os dias 
27 de dezembro e 1º de janeiro, 
aconteceu a Operação Ano Novo.

A região compreende alguns 
postos da região de Umuarama, 
como Assis Chateaubriand e Iporã. 

Os outros postos que também se 
situam na 3ª Companhia estão 
sediados em Cascavel, Palotina, 
Quedas do Iguaçu, Rondon, Santa 
Helena e Ubiratã.

O balanço da Operação foi divul-
gado ontem (quinta-feira, 2) e, de 
acordo com os dados, em 2018 
foram registrados 13 acidentes, 
36 feridos e quatro mortos. Já em 
2019 o número diminuiu. Foram 
sete acidentes, seis feridos e uma 

pessoa perdeu a vida.
Houve uma diferença de mais 

de 50% das ocorrências atendidas. 
Em 2019, a única morte registrada 
aconteceu na segunda-feira (30). Os 
acidentes atendidos pelo Batalhão 
de Polícia Rodoviária foram abalroa-
mento longitudinal, abalroamento 
transversal, capotamento e choque 
contra barranco. O número de autua-
ções também diminuiu. Em 2018 
foram 370 e em 2019 foram 281.
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Transferida
para Londrina

D e b o r a h 
Reis, 28, foi 
t r a n s f e r i d a 
na manhã de 
ontem (quinta-
-feira, 02) do 
Hospital Cemil, 
onde  es tava 
internada por 
conta de graves 
queimaduras, 
ao Hospital Uni-
versitário, em 
Londrina, espe-
c ia l i zado em 
queimados.

A mulher teve 
75% do corpo 
queimado após 
um incêndio cri-
minoso provo-
cado na casa em 
que ela estava, 
em Umuarama.

A acusada 
do crime é uma 
adolescente de 
17 anos, que foi 
apreendida e levada ao 
Centro Socioeducativo 
(Cense), depois que se 
apresentou à Polícia Mili-
tar no mesmo dia em que 
teria cometido o ato.

Depois de ficar por 
cinco dias internada em 
Umuarama a vítima das 
queimaduras foi encami-
nhada por uma equipe do 
Samu até o helicóptero 
do governo do Estado 
e então transferida ao 
hospital referência, em 
Londrina, de acordo com 
informações do Cemil.

O CRIME
O crime aconteceu 

no início da manhã do 
domingo (29) depois 
que Deborah e a ado-
l escen te  passa ram 
a madrugada discu-
tindo. Apesar da apre-
sentação da Acusada, 
a  Po l í c ia  C i v i l  não 
dá por encer rada as 
investigações.

Em depoimento a ado-
lescente acusada disse 
que queria apenas cau-
sar prejuízos financeiros 
à vítima e que não tinha a 
intenção de machucá-la.

A transferência da paciente ao Hospital Univer-
sitário foi na manhã de ontem (2) em um heli-
cóptero do Samu

DIVULGAÇÃO

Linha Verde
O MDB começa 2020 com 
um tema que vai polarizar 
as eleições de outubro em 
Curitiba: a Linha Verde, 
uma das principais vias que 
cortam a cidade de norte 
a sul e que ainda não está 
concluída. O partido fará 
uma live na próxima semana 
detalhando a proposta, mas 
já adianta: pretende eliminar 
os semáforos e fazer nove 
intervenções, entre trincheiras 
e viadutos, reduzindo o tempo 
de tráfego na via de uma hora 
para 25 minutos.

E no Paraná?
Aliados do presidente Jair 
Bolsonaro preveem uma 
ofensiva do PSL para tentar 
impugnar, na Justiça Eleitoral, 
assinaturas de apoio à 
criação do Aliança pelo Brasil. 
No Paraná, ninguém fala 
nada. O deputado Delegado 
Francischini, presidente 
estadual do PSL, e o deputado 
Felipe Barros, futuro 
presidente estadual da Aliança 
pelo Brasil, têm diferenças 
desde os tempos em que o 
PSL estava sob a órbita de 
Bolsonaro. 

É guerra
Dirigentes afirmam que a direção 
nacional do PSL tem orientado os 
diretórios estaduais e municipais 
a não receberem pedidos de 
desfiliação de apoiadores de 
Bolsonaro. 

Sucessão
No Palácio Iguaçu, a conversa é 
da continuidade do trabalho de 
inovação e transparência, mas o 
governador Ratinho Junior (PSD) 
é também apontado como 
possível candidato à sucessão 
do presidente Jair Bolsonaro. O 
Paraná já é referência nacional 
em várias áreas, crescimento 
da indústria, empregos e do PIB 
bem acima da média nacional, 
além das dívidas saneadas e 
do pagamento dos salários 
em dia ou até antecipados 

(como aconteceu com o 13º e o 
salário de dezembro). Tudo isso 
catapulta o capital político de 
Ratinho Junior.

Sucessão II
“Se não for candidato, será 
um dos players da disputa 
presidencial”, resumiu um 
deputado. Com Ratinho Junior 
candidato a presidente, sobe a 
cotação do chefe da Casa Civil, 
deputado Guto Silva (PSD), 
para sucedê-lo.

Sintonia
Líder do Governo na 
Assembleia Legislativa, o 
deputado Hussein Bakri 
(PSD), destaca apoio maciço 
do legislativo às medidas 
propostas pelo governador 
Ratinho Junior. “Trabalhamos 
com muito diálogo e 
transparência dentro da 
base e com a oposição, com 
os servidores e também a 
sociedade civil, apontando 
aquilo que é fundamental 
para que o Paraná mantenha 
a trajetória de protagonismo 
no cenário nacional. Isso 
só é possível com as contas 
equilibradas, ideias inovadoras 
e agilidade”, disse.

Recorde em Itaipu
Em um ano de estiagem, a 
Itaipu Binacional superou mais 
um recirde mundial. Produziu 
9.444.510 megawatts-hora em 
2019. Energia suficiente para 
abastecer o mundo por um dia 
e seis horas; o Brasil por dois 
meses e um dia; o Paraguai, por 
cinco anos, sete meses e cinco 
dias; a Alemanha por um mês 
e 19 dias; São Paulo, por sete 
meses e dez dias; Curitiba, por 
17 anos, sete meses e 22 dias; 
e Foz do Iguaçu, por 140 anos, 
quatro meses e sete dias.

Expediente
A maioria dos deputados 
estaduais e federais e 
secretários de Estado volta 
ao expediente normal a partir 
desta segunda-feira, 6.
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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.

Lote 60 – A -  Chácara com ótima 
topografia, com área 2520m², loca-
lizada no condomínio Lagoa Doura-
da, saída para Serra dos Dourados. 

Agende uma visita para conhecer!

R$ 130.000

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!

CHÁCARA LAGOA DOURADA

ED. SERRANO

JARDIM IRANI

LOTES EM ATÉ 100X:

R$ 950.000
PREÇO ESPECIAL!

R$ 265.000
OPORTUNIDADE!

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

R$ 295.000

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.

QUADRA 3, LOTE 13 - Localizado no 
Condomínio Residencial Paysage Es-
senza, com 251,42m² (12,92x20).  Con-
domínio contendo quadra de tênis e 
poliesportiva, campo de futebol socie-
ty, playground, duas piscinas, acade-
mia com vestiários e segurança 24h. 
Condomínio com completa estrutura, 
pronto para construir. Conheça!

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

(44) 99172-6911

RES. AV. ROTARY

PAYSAGE ESSENZA

R$ 125.000 - À VISTA

R$ 650.000

R$ 140.000

METROPOLITANO II
R$54.000 - Lote 31/32-A, Quadra 10

Com 162,50m² (6,67x24,50)

R$56.500 - 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).
R$ 23.900 - Lote 04, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 12, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 17, Qda 05
R$ 23.900 - Lote 21, Qda 05

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

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

R$ 25.300

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.

R$ 125.000

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

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

R$ 39.000

R$ 159.000

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA

TEMOS INÚMERAS 
OPORTUNIDADES PARA VOCÊ 

FAZER UM BOM NEGÓCIO!

Fale com nossos Corretores:

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.

R$ 290.000

60X
�������

�������

Residência localizada na Rua An-
tônio Zanolo Fernandes, 1169. 
Próx. a Sorvetes Guri. Terreno 
com 175m², contendo uma resi-
dência em alvenaria com aprox. 
85m², com 01 suíte, 02 dormitó-
rios, BWC social, sala de estar, 
cozinha, área de serviço, garagem 
coberta. Novíssima, sem uso, em 
ótima localização.
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População deixou quase uma 
tonelada de lixo no Lago

Entra ano, renovam-se as espe-
ranças, mas algumas coisas não 
mudam. O primeiro dia de 2020 
foi de muito trabalho para a equipe 
de limpeza da Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos. Muito 
lixo foi recolhido em várias partes 
da cidade, porém o que mais cha-
mou a atenção foi a quantidade de 
latas, sacos e garrafas plásticas e 
de vidro jogada por pessoas que 
passaram a virada de ano no Lago 
Aratimbó: quase uma tonelada.

Existem lixeiras espalhadas 
pelo recinto, além de vários contêi-
neres para o depósito do lixo, mas 
a população não se preocupou em 
manter a limpeza no logradouro. O 
Lago Aratimbó é um ponto turístico 
e que estará recebendo até o dia 6 
de janeiro, os festejos de início de 
ano programados pela prefeitura. 
No local ainda permanecerão a 
roda gigante gratuita, outros brin-
quedos com preços acessíveis, 
praça de alimentação e decoração 
festiva na Vila do Natal, no Lago 
Aratimbó. As outras praças e a 
região central também permane-
cem iluminadas.

Sem reciclagem
Devido à contaminação pelo lixo, 
não foi possível encaminhar o 
material para a reciclagem. “Esta 
situação vem se repetindo ano 
após ano. O município prepara o 
local com todo cuidado, organiza 
diversos pontos para coleta de lixo 
e mantém uma equipe de plantão 
para a limpeza e mesmo assim, 
todo dia 1º de janeiro o cenário é o 
mesmo. Esperamos que esse hábito 
mude para que nossa cidade esteja 
cada vez mais limpa e atrativa para 
os visitantes”, encerrou o secretário 
de Serviços Públicos, José Guima-
rães de Melo.A

O secretário municipal de 
Serviços Públicos, José Gui-
marães de Melo, informou 
que foram recolhidos 950 
quilos de garrafas de todos 
os tipos, que foram ensaca-
das e dispensadas no aterro 
sanitário municipal.

FORAM recolhidos pelas equipes 
de limpeza 950 quilos de garrafas de 

todos os tipos

ASSESSORIA

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,51 - 3,12 3,27
IGP-M (FGV) 0,30 2,09 7,30 7,30
IGP-DI (FGV) 0,85 - 5,85 5,38

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
3/12 a 3/1 0,5000 0,2871 0,0000
4/12 a 4/1 0,5000 0,2871 0,0000
5/12 a 5/1 0,5000 0,2871 0,0000
6/12 a 6/1 0,5000 0,2871 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,72% 30,70 
Vale ON +1,93% 54,33 
ItauUnibanco PN +2,56% 38,03 
Bradesco PN +3,70% 37,51 
Viavarejo ON +5,01% 11,73 
JBS ON +5,43% 27,20 

IBOVESPA: +2,53% 118.573 pontos

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,0315 1,0397 1,0730
IGP-DI (FGV) 1,0329 1,0538 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,28
Libra est. 0,7581
Euro 0,8926
Peso arg. 59,90

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,3% 4,0250 4,0260 +0,3%
PTAX  (BC) -0,2% 4,0207 4,0213 -0,2%
PARALELO 0,0% 3,9800 4,2600 0,0%
TURISMO 0,0% 3,9800 4,2400 0,0%
EURO -0,2% 4,5028 4,5051 -0,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (DEZ) 1.593,55 0,11 5,30 5,30
Oeste (NOV) 1.596,02 0,32 5,06 5,14

DÓLAR 02/01

Iene R$ 0,0372
Libra est. R$ 5,30
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1606,94 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/01

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 4,5%  | TJLP: 5,57%

Em 02/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 86,00 1,2% 2,4%
SOJA Paranaguá 90,50 1,1% 1,7%
MILHO Cascavel 44,00 1,1% 12,8%

SOJA 944,25 1,25 8,5%
FARELO 300,60 0,70 2,4%
MILHO 391,50 3,75 2,5%
TRIGO 560,25 1,50 4,7%

SOJA 77,47 0,0% -1,4%
MILHO 37,73 0,2% 11,0%
TRIGO 48,01 0,0% 3,4%
BOI GORDO 189,49 0,5% 0,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 20/12 PR DIA 30d.

Em 02/01 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 

III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Mata a ex-sogra e 
esconde o corpo
A polícia de Goioerê 

iniciou o ano de 2020 
à procura de Rodrigo 
Chaves, suspeito de ter 
matado a sua ex-sogra, 
Lucélia Souza Chagas, 
de 42 anos. A mulher foi 
executada com dois tiros 
de revólver na madru-
gada de quarta-feira, 1º 
de janeiro. O crime acon-
teceu em uma chácara 
situada às margens da 
rodovia BR-272, nas pro-
ximidades da empresa 
Realme, em Goiorê. A 
vítima e a filha mora-
vam no local.

A polícia descobriu 
que requintes de cruel-
dade foram aplicados 
pelo autor do crime.

O corpo, contudo, 
foi encontrado em uma 
pequena represa, a 
cerca de 200 metros da 
casa. No caminho havia 
marcas de sangue, indi-
cando que o corpo da 
mulher foi arrastado.

Peritos também des-
cobriram que a boca 
da vítima foi amarrada 
com uma sacola, mas 
não conseguiram veri -
f icar se a mulher foi 
amar rada ainda viva, 
ou  somente  depo is 
da execução.

Depois que a polícia 
técnica fez o levanta-
mento do local, o corpo 
foi retirado da represa 
por uma equipe do 
Corpo de Bombeiros e 
encaminhado para o 
Instituto Médico Legal 

(IML) de Campo Mourão, 
sendo liberado somente 
à tarde para os atos 
fúnebres. O laudo con-
firmou que a vítima foi 
atingida por dois dispa-
ros de arma de fogo no 
pescoço e na testa.

O ex-genro teria che-
gado à casa na chácara 
procurando pela filha de 
Lucélia. A jovem possui 
medida protetiva con-
tra o ex-marido. Mesmo 
assim ele chegou a 
enviar uma mensagem 
para a ex-mulher por 
volta da 1h30, dizendo 
que estava na casa da 
mãe dela. O crime acon-
teceu logo depois desse 
horário. Em seguida o 
suspeito fugiu e é con-
siderado foragido.

VÍTIMA teve a boca amarrada e o 
corpo foi arrastado por cerca de 200 
metros e desovado em uma represa
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Abuso de autoridade 
Contestada no Supremo 
Tribunal Federal por membros 
do Ministério Público, juízes, 
auditores fiscais e delegados da 
Polícia Federal, a Lei de Abuso 
de Autoridade entra em vigor 
hoje e prevê, entre outros 
pontos, punição para casos 
de divulgação de gravação 
ou trecho de gravação sem 
relação com a prova que se 
pretenda produzir, “expondo 
a intimidade ou a vida privada 
do investigado ou acusado”. 
Tramitam na Suprema Corte 
quatro ações diretas de 
inconstitucionalidade (ADIs) 
que questionam artigos da lei 
aprovada pelo Congresso e 
sancionada em setembro pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 

Reação 
A AMB (Associação dos 
Magistrados Brasileiros) 
argumenta, na ação 
apresentada ao STF, que a lei “é 
fruto de uma reação daqueles 
que não eram alcançados pelas 
leis penais, mas que passaram 
a ser, como é notório”. 

Preocupação 
Já os delegados da Polícia 
Federal apontam que a lei 
enseja preocupação dos 
agentes públicos de que seus 
atos possam futuramente 
ser taxados como abuso de 
autoridade. As quatro ações 
são relatadas pelo decano do 
STF, ministro Celso de Mello. 

Reitorias 
As bancadas do PT na Câmara 
e no Senado pediram ao 
presidente do Congresso, 
David Alcolumbre (DEM-AP), 
devolução da Medida 
Provisória (MP 914) que 
altera a eleição de reitores 
das universidades federais. 
“Fere a autonomia”, alegam os 
petistas. 

Contratos 
Contratos de empresas com a 
União podem ser mantidos e 
prorrogados após privatização. 
A posição é do TCU (Tribunal de 
Contas da União) em resposta 
a uma consulta da Comissão 

de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática da 
Câmara dos Deputados. 

Rescisão 
No parecer, o ministro Benjamin 
Zymler, relator da consulta, 
pontua que o contrato pode 
ser rescindido pela União se 
sua execução for prejudicada 
pela nova situação jurídica da 
empresa. A consulta da comissão 
da Câmara se refere à situação 
do Serpro e da Dataprev, que 
estão na fila das privatizações. 

Ameaças 
O presidente da CPI das Fake 
News, senador Ângelo Coronel 
(PSD-BA), encaminhou à Polícia 
Federal pedido de apuração e 
adoção das providências cabíveis 
sobre indícios de ameaças a 
membros da comissão. 

Lacrado 
Além do ofício, o senador 
Coronel encaminhou 
envelope lacrado, contendo 
“documentação de natureza 
sigilosa” entregue pelo deputado 
Alexandre Frota (PSDB-SP). 

Cartórios 
Está na CCJ do Senado a 
proposta que cria a carteira de 
identidade para funcionários 
de cartórios. O relator Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) já deu 
parecer favorável. A identidade 
seguirá o mesmo padrão 
do documento profissional 
emitido para advogados, 
jornalistas e outras categorias. 

Eterno TT 
Faleceu ontem em Brasília 
o jornalista, poeta, letrista, 
músico e ativista cultural 
Vanderlei dos Santos Catalão, 
conhecido pelo nome artístico 
TT Catalão. Deixa a esposa, dois 
filhos, uma filha e duas netas. 
Coluna lamenta a partida do 
dedicado e sensível profissional 
e deseja conforto à família. 
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O ano de 2019 terminou com 
um ato de solidariedade em Umua-
rama. Moradores de municípios da 
microrregião se deslocaram até a 
Capital da Amizade para doar san-
gue. Uma das receptoras é Jenni-
fer Rayane Trindade, de 26 anos, 
que está internada na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 
Norospar. Ela sofre uma infecção 
regenerativa, segundo explicou a 
prima, Ana Paula Trindade. “Além 
disso ela tem que passar por hemo-
diálises dia sim, dia não”, conta.

Rayane é moradora de Nova 
Olímpia e, daquela cidade, são 12 

doadores (entre parentes ou ami-
gos), que se deslocaram por cerca 
de 50 quilômetros para ajudá-la.

O mutirão para a doação de 
sangue aconteceu na manhã da 
segunda-feira (30). Foi necessária a 
utilização de dois ônibus para trans-
portar os doadores dos municípios 
de Douradina e Nova Olímpia até o 
Hemonúcleo de Umuarama.

Quem organizou a excursão, 
que foi um tanto quanto diferente, 
foi Adriano de Oliveira Novo, ele e 
Adão Vieira, contam com brevidade 
a história de Alessandra Regina 
Prado Soares, a outra receptora. 

Alessandra, que é sobrinha de 
Adão, perdeu a vida na cama de 
um hospital aos 33 anos de idade. 
“Ela passou pelos Hospitais Cemil 
e Uopeccan. O que aconteceu, é 
que minha sobrinha (Alessandra) 
sofreu uma complicação pós-parto 
e depois descobriram um câncer 
no estômago e ela ficou passando 
por tratamento até que não resis-
tiu”, relatou Adão.

Mesmo com o falecimento de 
uma das receptoras, os amigos e 
parentes decidiram seguir o cami-
nho até Umuarama para fazerem a 
doação de sangue.

2019 terminou com um ato de solidariedade em Umuarama

DOADORES lotaram o Hemonúcleo em Umuarama na segunda-feira (30) na intenção de doar sangue para duas mulheres

FOTOS:ALEX MIRANDA

Caravana

Falta de pessoal
O organizador da caravana lamenta o fato de que muitos doadores acaba-

ram saindo do hemonúcleo antes de doar sangue. Segundo Adriano, eles não 
conseguirem a oportunidade de realizar a doação com rapidez, provavelmente 
devido à chegada das festas de final de ano, que eventualmente leva à libera-
ção de funcionários para as férias. Ele acredita que faltou pessoal para aten-
der a todos os doadores. “A estrutura e a agilidade são impecáveis aqui, mas 

acredito que está faltando mais gente para atender a mais doadores, pode 
ser por conta das férias, ou pela época do ano. Alguns doadores acabaram 

saindo e deixando a vaga para outros que já haviam entrado na fila da doação. 
Nós viemos em um grupo de 22 doadores, outro grupo estava formado por 
mais 18, além dos que já estavam aqui para doar. Alguns desistiram e foram 

embora, pois viram que iria demorar”, comenta.

Adriano conseguiu agrupar 22 
doadores que escolheram o dia 30 
de dezembro para que fosse feita 
a coleta destinada àquelas duas 
receptoras. “A maioria das pessoas 

que vieram, trabalha em uma fábrica 
de móveis em Douradina. Nos reu-
nimos e decidimos fazer a caravana 
da doação, para ajudar as duas 
mulheres que são moradoras nos 

dois municípios citados. Pretende-
mos também ajudar outros necessi-
tados. Viemos para colaborar e salvar 
vidas”, disse Adriano.

AMIGOS, parentes e conhecidos das mulheres participaram da caravana da doação
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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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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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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

O que é Lions Clube? 

 Lions Clube Internacional é uma organização de 
serviços humanitários, destinada a promover 
desinteressadamente melhorias no âmbito municipal e 
nacional, através do companheirismo, amizade e 
compreensão mútua. O Leonismo surgiu em 1917, em 
Chicago, EUA, a partir da fusão de clubes de 
negócios, tendo a frente Melvin Jones. 

Presente em quantos países? 

Aproximadamente 180 países e áreas geográficas. 

Quantos membros o Lions Clube Internacional 
possui? 

São 1,5 milhões de associados, sendo a maior e mais 
ativa organização de clubes de serviços do mundo.  
São mais de 40.000 Lions clubes em todo o planeta.  

Dos Propósitos de Lions Clubes: 

CRIAR  e fomentar um espírito de compreensão entre 
os povos da Terra. 

ENCORAJAR homens de mentalidade de serviço a 
servir suas comunidades sem recompensa financeira 
pessoal, estimular a eficiência e promover elevado 
padrão de ética no comércio, indústria, profissões, 
serviços públicos e empreendimentos privados. 

Éramos seis
Maria sente falta de Clotilde. 
Justina observa Emília dor-
mir e Candoca a repreende. 
Neves incentiva Zeca a rou-
bar Emília e Olga chama a 
atenção do marido. Adelaide 
chega ao cabaré e procura 
por Alfredo. Julinho se des-
pede de Clotilde. Almeida 
discute com Natália. Alfredo 
defende Adelaide no cabaré. 

Malhação 
Cléber questiona Anjinha e 
enfrenta Tatoo. Milena confi-
dencia a Jaqueline que Daniel 
não quis ficar com ela. Cléber 
pensa em voltar para a Bahia, 
mas Carla o proíbe. Jaque-
line conversa com Daniel 
sobre Milena. Anjinha sofre 
por causa de Cléber. Max se 
desespera ao descobrir que 
Serginho prestou queixa na 
delegacia contra Aloísio. 

Bom Sucesso 
Nana tenta acalmar Marcos. 
Mauri comunica a Alberto que 
o novo tratamento contra a 
doença não sur tiu efeito. 
Paloma conta a Jeniffer sobre 
a intenção de Marcos de ven-
der o Bar do Peter Pan. Diogo 
pede que Pessanha coloque 
um pacote de drogas no bar 
de Marcos. Alberto descobre 
como provar que o livro é de 
Eric Feitosa. Diogo manda 
Nana concentrar os investi-
mentos da Editora no livro 
de Eric e cancelar os demais 
projetos. 

Amor de mãe 
Érica teme a reação de Lurdes 
ao descobrir sobre a origem de 
Sandro. Miguel exige que Davi 
se proteja dos agressores 
de Amanda. Vicente revela a 
Belizário o que descobriu sobre 
Verena e Genilson. Sandro 
declara sua gratidão por ser 
filho de Lurdes, e Érica se preo-
cupa. Miguel acompanha Davi 
em seu depoimento a Miriam, 
e Belizário os ameaça. Érica 

descobre a farsa de Estela. 
Álvaro pede que Vitória investi-
gue Amanda. 

As aventuras de Poliana 
O projeto “Geração O11O” 
é lançado e os jovens come-
çam a se inscrever em busca 
de um estágio na empresa. 
Luisa aceita o convite e vai 
jantar com Pendleton, Poliana 
e Ester. Marcelo vê a ex-na-
morada saindo com Pendle-
ton. Waldisney tatua o nome 
de Nanci no peito. Débora 
não aprova a aproximação 
entre Nadine e Marcelo. 

Cúmplices de um resgate 
Ofélio liga para Isabela e 
pede para que Manuela revele 
o que está acontecendo 
sobre o documento. Regina 
aparece no vilarejo e pede 
para Marina entrar no carro 
em que ela está. Isabela vê 
e pede para Marina sair do 
carro e enfrenta Regina. 

Amor sem igual 
Tobias retorna para a Bras 
Esportes e encontra Dona-
tella embriagada. Geovani 
estranha a demora da neta. 
Luiggi e Serena pedem para 
Peppe avaliar seus pratos 
para escolherem o que servir 
na volta de Bibiana. Donatella 
chega bêbada na casa de ido-
sos e todos ficam surpresos. 
Tobias fica preocupado. Dona-
tella começa a se recuperar 
da bebedeira e se arrepende. 
Yara estranha a movimenta-
ção na casa de idosos e liga 
para a polícia. 

O rico e Lázaro 
Nabucodonosor se despede 
dos convidados. Sammu 
beija Nebuzaradã e fala de 
sua vontade de ter filho. 
Tamir e Shamir tentam 
atender aos desejos das 
gêmeas. Evil tenta confor-
tar Shamiran. Nitócris flagra 
Sammu com Nebuzaradã. 

Beroso apresenta Malca a 
Zac. Nitócris ameaça Sammu 
e diz que Shamiran precisa 
perder o bebê. Nabucodo-
nosor é recebido por dança-
rinas no palácio. Enquanto 

está com a prostituta, Fassur 
percebe a chegada de Elga e 
se esconde. Acompanhada 
de Darice, Sammu vai até o 
quarto de Shamiran e oferece 
uma infusão de ervas.
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Você está prestando mais atenção a quem merece. 
Mas seria bom ser mais exigente com a qualidade 
de sua dieta. Você se sentiria bem como resultado!

Seu humor mais generoso irá lhe permitir ver as 
coisas por um ângulo mais otimista. Não tente se 
empurrar demais ou exagerar. Mantenha um senso 
de equilíbrio, sem se esquecer de reservar um 
tempo para si mesmo.

Você vai parecer mais profundo do que o normal 
e isso vai ser reconhecido. Fazer mais exercício e 
beber mais líquido é uma boa ideia para recarregar 
suas baterias. Isso ajudaria a limpar sua cabeça.

Sua autoconfiança aumentará. O momento é pro-
pício para endireitar as coisas com uma pessoa ao 
seu redor. Seu estado de ânimo está recebendo um 
impulso e você vai se beneficiar de um surgimento 
de ideias otimistas e dinâmicas. Ao mesmo tempo, 
seu corpo precisa de melhor cuidado.

Você vai perceber que tem sido teimoso. O sucesso 
está agora ao seu alcance. Você precisa ficar longe 
de sua rotina para encontrar um nível de relaxa-
mento mental, o que lhe está faltando no momento.

O bom humor faz com que você seja simpático com 
as pessoas ao seu redor. Você sabe como propagar 
essa simpatia. Você vai estar em sua melhor forma. 
Não tente resolver todos os desafios de uma só vez. 
Pense sobre sua dieta.

Você será melhor do que o normal em se expressar 
de forma clara e concisa, mas certifique-se de lidar 
com os outros com cuidado. Você pode ficar estres-
sado com facilidade hoje, tente manter a calma e 
seguir em frente com o que você tem que fazer.

Você não vai ficar entediado hoje. Você vai encontrar 
uma maneira de criar mil coisas para fazer, mesmo 
que sejam triviais. A sensação de cansaço está 
prejudicando suas atividades e a resposta pode ser 
encontrada na sua alimentação. A falta de vitaminas 
é também um motivo.

Sua autoconfiança está em uma trajetória crescente e 
sua sede de vida está iluminando a atmosfera ao seu 
redor. Você será apreciado! Seus instintos estão apon-
tando você na direção certa. Ouça o seu corpo, seria 
uma boa ideia rever as suas necessidades alimentares.

Você vai fazer alguns contatos interessantes e novas 
portas se abrirão. Boas e novas amizades estão no 
horizonte. Você está perdendo tempo com assuntos 
sem importância e está cansado.

Você está eufórico com as novas opções que o des-
tino lhe reservou e que preenchem todas as suas 
expectativas. Seria uma boa ideia romper com cer-
tos hábitos. Corte o açúcar, ele faz você engordar 
e se sentir culpado!

Sua autoconfiança automaticamente o torna popular 
e inspira as pessoas a confiar em você. Um impulso 
de energia vai ajudá-lo a fazer um balanço de forma 
construtiva. Não se estenda em vão.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Zélia Casoni

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

aniversário. Nesta sexta (3) os parabéns 
vão para Erenides de Souza Olivo e Fatima 

Lico da Silva. No sábado (4) vivas para 
João Gregório Bigatão e Saila Onório 
Pereira. No domingo  (5) vivas para 

Gilcely Alves de Andrade, Solange Darold 
Moreira, Sergio Biaffa Filho, Eledina Ana 

de Oliveira, Paulo Roberto Polonio  e 
Jeferson Adriano Brunelli. Na segunda (6) 
parabéns para  Marcio Lujan, Caroline Sch-
mitt Freitas, Eder Cordeiro Azevedo, Fábio 
Reynaldi Borges Padilha, Luiz Carlos Sirigu 

e Robson Meira dos Santos Da coluna: 
felicidades!

LÁGRIMAS
Na cerimônia de inauguração do PA 24 horas, no finalzinho 
de 2019, foi emocionante o momento do descerramento da 

placa. O Reitor, ao ver o nome do pai Cândido Garcia na 
fachada, não conteve as lágrimas. Com o nome do fundador 
da Unipar [em memória] a obra promete ser referência em 
atendimento na saúde pública. Na foto, o prefeito Celso 

Pozzobom e Amaury Custódio.

Esta é a minha oração: que o amor de vocês 
aumente cada vez mais em conhecimento e 

em toda a percepção, para discernirem o que 
é melhor, a fim de serem puros e irrepreen-
síveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da 

justiça, fruto que vem por meio de Jesus 
Cristo, para glória e louvor de Deus. 

(FELIPENSES 1-9)

CHISTIAN JOSÉ
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AMIGAS PARA SEMPRE!

 Em pé: Luciane Piantoni, Luci lemes, Sueli, Sirley Batatinha, Mirian, Elza e Edina. Agachadas: Érica, Cristina e Cláu-
dia Piantoni, Sônia Macarini e Elizabeth

E não é que 30 anos se passaram. Era para ser apenas um reencontro, 
mas foi muito mais. Um time de vencedoras. Que dos  anos 79 a 85 

levava centenas de pessoas ao ginásio de esportes em Umuarama.  A 
maior glória foi ser Campeã  dos Jogos abertos do Paraná em 1982. 

Mais de 4000 pessoas torcendo às 9h da manhã pela equipe de hande-
bol da Capital da Amizade. E no finalzinho de  2019 nos encontramos 
novamente.  E neste encontro de atletas, o que se revelou foi a ami-
zade que venceu o tempo e as distâncias. Mais de 30 anos passados 
e cada qual enlaçada com a outra. Não faltaram histórias, lágrimas, 
emoção. Foi muito lindo. Várias localidades nos acolheram.  Sônia, 

Elza e Edina ( Cambé). Sueli (Praia Grande - SP), e Eizabete (Ribeirão 
Pires - SP) e as demais de Umuarama. Em nossas cidades nos  torna-
mos: professoras universitárias, técnicas de handebol, consultora e 
coaching, fotógrafa, profissionais de vendas, fisioterapeuta,  advo-

gada, esposas, mães e avós.Mas em nosso coração esse REENCONTRO 
já estava traçado e se concretizou. Foram horas incríveis, sorrisos 

incríveis e abraços apertados. A vida continua, anos se passaram mais 
algo nos une. E isso se chama AMOR!
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VENDE – SE 

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

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

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

3622-2197

23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

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

AGILE 1.4 LTZ .......................................................................................11/12 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 27.900,00
ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE ..................................................10/11 ............................. PRETO .......................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 28.900,00
BIZ 125 ES .............................................................................................10/10 ............................. VERMELHA ................................................. PARTIDA, 0KM ...........................................................................R$ 7.500,00
CAPTUR 2.0 INTENSE AT. .................................................................17/18 ............................. BRANCO ...................................................... COMKPLETO, AUT ................................................................. R$ 75.900,00
COBALT 1.8 LTZ ...................................................................................17/17 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 49.900,00
COBALT 1.8 LTZ ...................................................................................18/19 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 60.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .......................................................................13/14 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 51.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT .......................................................................13/14 ............................. PRETO .......................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT.........................................................................15/16 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 63.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO ...............................................................16/17 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ................................................................17/18 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ...........................................................16/17 ............................. VERMELHO ................................................ COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ...........................................................17/18 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ...........................................................18/19 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 96.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ..........................................................16/17 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO .................................................. R$ 84.900,00
FUSION TITANIUM AWD ..................................................................16/17 ............................. PRETO .......................................................... COMPLETO, AUT, COURO ................................................R$ 109.900,00
HB20S 1.6 PREMIUM .........................................................................13/14 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.0 JOY  .......................................................................................17/18 ............................. PRETO .......................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 37.900,00
ONIX 1.4 LT ...........................................................................................13/13 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 33.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ..................................................................................17/18 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 ACT .......................................................................................18/19 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACT AT .................................................................................19/19 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 62.900,00
PRIMA 1.0 JOY .....................................................................................17/18 ............................. PRETO .......................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT ......................................................................................15/16 ............................. CINZA ........................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 42.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ............................................................................18/19 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 .............................. R$ 64.900,00
S10 2.8 LTZ AT 4X4 DIESEL .............................................................18/19 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, COURO ................................................R$ 146.900,00
STRADA ADV CD ................................................................................19/20 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 69.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ..................................................................................16/17 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 57.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ..................................................................................17/18 ............................. PRATA ........................................................... CPMPLETO, AUT .................................................................... R$ 62.900,00
SPIN LT 1.8 AT ......................................................................................13/13 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 34.900,00
TRACKER 1.8 LT AT .............................................................................15/16 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ..........................................................................15/15 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT, TS ............................................................. R$ 64.900.00
TRACKER PREMIER TURBO .............................................................18/18 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO, AUT, TS ............................................................. R$ 84.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ .......................................................................13/13 ............................. PRATA ........................................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ..........................................R$ 102.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .......................................................................16/17 ............................. CINZA ........................................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ..........................................R$ 124.900,00
VOYAGE 1.6 TL .....................................................................................17/18 ............................. BRANCO ...................................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 42.900,00
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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

‘AMPLIE POSSIBILIDADES’

Campanha da Unipar está começando, com 
vários cursos, em várias áreas do conhecimento. 
São mais de 90 na lista multicâmpus da pós-
graduação lato sensu, incluindo MBA, todos 
regulamentados pelo MEC [Ministério da 
Educação]. A credibilidade da Unipar e o seu 
quadro de professores altamente conceituado 
garantem a escolha certa. Confira as opções 
oferecidas em Umuarama:

Análises Clínicas e Toxicológicas | Ciência 
e Tecnologia de Sementes | Constelações 
Familiares | Dermoestética | Direito 
Administrativo e Municipal [com tópicos especiais 
em licitações, compliance e eleitoral] | Direito 
e Processo do Trabalho | Direito Previdenciário 
| Endodontia | Engenharia de Segurança do 
Trabalho | Estruturas de Concreto e Fundações 
| Farmácia Clínica e Farmácia Hospitalar [ênfase 
em Prescrição Farmacêutica] | Farmácia Clínica e 
Farmacoterapia Aplicada | Fisiologia do Exercício 
e Reabilitação Cardiovascular | Harmonização 
Orofacial | Infecção Hospitalar e Resistência 
Antimicrobiana | Manejo da Fertilidade do Solo 
e Nutrição de Plantas | Medicina de Felídeos 
| Microbiologia e Controle de Qualidade 
Microbiológico | Nutrição e Fitoterapia Aplicada 
a Clínica | Ortodontia | Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos | Psicologia Histórico Cultural | 
Relações Familiares e Intervenções Psicossociais 
| Responsabilidade Civil | Restauração de Dentes 
| Tratados Endodonticamente com ênfase em 
Retentores Intrarradiculares | Sistemas Térmicos 
|Vigilância Sanitária e Saúde Única.

MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria | 
MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e Liderança 
|MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Tributária 
| MBA Executivo em Gestão Empresarial | MBA 
Executivo em Marketing, Tecnologia e Inovação

Inscrições para pós-
graduação estão abertas 

Verdão perde o
carrossel de 

ataque

Borja, Deyverson, Arthur Cabral, 
Ricardo Goulart, Henrique Dourado 
e, finalmente, Luiz Adriano. Todos 
comandaram o ataque do Pal-
meiras na temporada 2019, mas 
somente um deles, o camisa 10, 
deve continuar com tal função em 
2020. Dos citados, com exceção 
de Luiz Adriano, Deyverson é o 
único que ainda segue no clube, 
mas totalmente fora dos planos. 
O Verdão espera negociá-lo com 
o futebol chinês. O polêmico cen-
troavante atuou 41 vezes no ano e 
marcou oito gols.

SEGUNDO ATUANTE
O colombiano Borja, recente-

mente emprestado ao Junior Bar-
ranquila (COL) no “vai e vem”, foi 
o segundo que mais atuou na tem-
porada, com 25 jogos e seis gols 
anotados. Willian até atuou mais 
vezes que Borja, foram 28 jogos e 
quatro gols, mas poucas vezes foi 
o centroavante do time. Outros três 
atletas passaram pelo comando 
de ataque, mas somaram menos 
jogos. Arthur Cabral, contratado 
após se destacar no Ceará, entrou 
em campo somente cinco vezes e 
marcou um gol. Henrique Dourado, 
que chegou no meio da temporada 
por empréstimo, jogou apenas qua-
tro jogos e não balançou as redes.

LUIZ Adriano comemorando gol contra o Vasco
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NOTÍCIAS DA UNIPAR

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

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

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

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

Porque a Unipar tem muito 
espaço para o seu talento!

Módulo II Continuado
VESTIBULAR

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

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

‘Amplie possibilidades’
PÓS-GRADUAÇÃO 

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

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

Modalidade stricto sensu, em Umuarama

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

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

Unipar – 
Referência 
em educação 
superior, da 
graduação ao 
doutorado 
- há 47 anos 
formando 
profissionais 
de talento!  
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