
,14/01/2020
Edição 2474 - Ano VIII

UMUARAMA

Homem baleado na 
cabeça morre no 
hospital; delegado quer 
sigilo nas investigações 
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Índice de infestação da dengue 
volta a subir em Umuarama

A Covisa divulgou o primeiro LirAa (Levantamento de Índice Rápido para Infestação pelo Aedes 
Aegypti) de 2020 e os números surpreenderam. O Índice de Infestação Predial apurado de 6 a 
10 de janeiro foi de 2,1%, duas vezes o máximo preconizado. O percentual ainda é menor que 

o apurado no mesmo período do ano passado, que foi de 3,3%. l Pág. 6

Polícia de Altônia 
cumpre mandados e 
prende 4 envolvidos em 
assassinato no Natal 

Equipe de Umuarama 
levou goleada com 
placar de 10 a 2 na Copa 
Altônia de Futsal 

Combustível mais barato
 A Petrobras anunciou ontem a queda do preço da gasolina e 
do diesel puxada pela redução do preço do petróleo no mer-
cado internacional desde a semana passada, com o recuo das 
tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Segundo a Petrobras, 
o valor da gasolina será reduzido em 3% a partir de hoje nas 

refinarias, mesmo porcentual que será aplicado ao diesel.
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Fora do Bolsa Família
Até novembro do ano passado, o governo federal havia 
retirado 1,3 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família 
devido a irregularidades no cadastro. De acordo com Ministério 
da Cidadania, o cancelamento de benefícios gerou economia de 
R$ 1,3 bilhão para os cofres públicos. Segundo o porta-voz da 
Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, o governo está com 
estudos adiantados para reformular o programa. No entanto, ainda 
não há prazo para que a reformulação seja lançada.

APP premiado
O aplicativo “Agora é Lei no Paraná”, desenvolvida em 2019 
pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), acumulou prêmios, indicações e menções em 
premiações de relevância nacional. O principal deles foi a 
escolha do aplicativo como vencedor do Prêmio Redes 2019, 
concedido em abril deste ano. A premiação ocorreu no 8º Redes 
WeGov, evento multitemático que reuniu agentes públicos e 
estudiosos da administração pública para debater o uso das 
novas ferramentas tecnológicas na comunicação do setor, além 
de trocar experiências sobre iniciativas bem-sucedidas.

Superação
A ferramenta criada pela Alep superou outros 25 projetos de 
todo o país. O “Agora é Lei no Paraná” reúne mais de 270 leis 
estaduais relacionadas ao Direito do Consumidor sobre compra 
e venda de mercadorias e prestação de serviços. Entre os 
participantes no evento estavam representantes do Conselho 
Nacional de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Exército, Banco 
do Brasil, Correios, Advocacia-Geral da União, Agência Nacional 
de Águas, BNDES, Tribunal de Contas da União, Secretaria do 
Tesouro Nacional, Ministério Público Federal e Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Pedido
Semana passada, durante 
inauguração do novo Pronto-
Socorro da Santa Casa da 
Misericórdia em Santos/SP, o 
presidente Jair Bolsonaro disse 
que fará uma campanha para 
que os eleitores não votem 
em candidatos que usarem o 
Fundo Eleitoral, o Fundão.
“Terei um momento difícil 
pela frente: os R$ 2 bilhões do 
Fundão. Eu lanço campanha: 
não vote em parlamentar 
que usa dinheiro do Fundão. 
Eu me elegi com 8 segundos 
[de tempo de campanha na 
TV]. Quem quer muito tempo 
e dinheiro quer esconder 
a verdade. O parlamentar 
tem momento para se fazer 
presente juntamente à 
população, de modo que não 
precisa de dinheiro”.

Legal
Em dezembro, o Congresso 
Nacional aprovou o 
Orçamento para 2020 com 
a previsão de R$ 2 bilhões 
para o Fundo Eleitoral. 
Posteriormente, o texto seguiu 
para análise do presidente 
da República. É a ele que 
cabe a responsabilidade 
de sancioná-lo ou vetá-lo. 
Criado por lei em 2017, em 
decorrência da proibição de 
empresas fazerem doações 
para campanhas políticas, o 
fundo prevê o uso de dinheiro 
público para esse fim. “[O 
Fundão] é uma lei e sou 
obrigado a cumpri-la. Se não 
fizesse, estaria ferindo o Artigo 
85 da Constituição Federal 
e a Lei de Impeachment. E 
não vou dar este mole para a 
oposição”, disse.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 05 10 14 15 29 30
concurso: 0250

01 07 25 35 36 43

concurso: 2036

concurso: 1431

02 26 40 42 49 56
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37 38 40 42 47 49

24 25 37 44 49 54 59

PREVISÃO DO TEMPO
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01/02 - 22h43
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Umuarama Curitiba
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17/01 - 11h00
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24/01- 18h44

h
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h
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h
h
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Mais engarrafadoras de 
gás podem reduzir preço

O presidente Jair Bolsonaro deter-
minou  que sejam feitos estudos, 
com urgência, para analisar a pos-
sibilidade de ampliação do número 
de empresas especializadas em 
encher botijões de gás, as chama-
das engarrafadoras. Segundo ele, 
com poucas dessas empresas no 
país, o custo de transpor te faz 
aumentar o preço do produto.

“Como alternativa determinei 
estudar (urgente) a possibilidade 
criar locais especializados para se 

Junta Comercial zera processos e
é uma das mais eficientes do País

A Junta Comercial do Paraná deu 
um grande salto no ano passado. 
Depois de começar 2019 com 2,5 
mil processos acumulados e na 
última posição entre os estados 
no tempo levado para a abertura 
de empresas, a autarquia terminou 
o ano como uma das mais eficien-
tes do Brasil. O tempo médio para 
abertura de uma empresa no Paraná 
diminuiu de 8 dias e 18 horas em 
janeiro para 2 dias e 19 horas em 
dezembro de 2019, de acordo com 
as estatísticas da Redesim (Rede 
Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empre-
sas e Negócios). Porém, dependendo 
da natureza do empreendimento, o 
processo de abertura leva até duas 
horas no órgão paranaense.

Com esse resultado, o Paraná figu-
rava, no mês passado, entre os 11 
estados em que a formalização de um 
novo negócio era concluída em até três 
dias. O diferencial é que, entre esses, 
o Estado foi o que teve o maior número 
de solicitações, com 2.210 processos 
concluídos em dezembro. Nenhum outro 
ultrapassou mil solicitações. Goiás, o 

encher botijões de gás. No Brasil 
existem poucas engarrafadoras. O 
botijão ‘anda’ centenas de quilô-
metros para ser enchido e, depois, 
mais uma centena até o consumi-
dor”, escreveu o presidente numa 
publicação em sua conta oficial no 
Twitter. “Com dezenas de centrais 
nos estados e mais empresas, 
essa verdadeira viagem do botijão 
deixaria de existir, teríamos mais 
competição e o preço cairia”, acres-
centou Bolsonaro.

O último reajuste do gás lique-
feito de petróleo (GLP), conhecido 
como gás de cozinha, foi feito em 
dezembro pela Petrobras, e, com 
isso, o produto ficou, em média, 5% 
mais caro para as distribuidoras. O 
valor final do gás para o consumidor 
depende do repasse feito pelas dis-
tribuidoras, mas, segundo a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), o preço médio 
do botijão de 13 quilos era de R$ 
69,11 em novembro do ano passado.

segundo colocado, teve 923 pedidos de 
abertura e no Mato Grosso, que vem na 
sequência, foram 477.

SELO VERDE
O Paraná é também o único nas 

regiões Sul e Sudeste que recebeu 
o selo verde nessa categoria. Den-
tro do mapa estatístico da Redesim 
– rede responsável pela integração 

entre os órgãos envolvidos nos pro-
cessos de aber tura, alteração e 
baixa de empresas – os estados são 
divididos em quatro categorias, con-
forme o tempo médio de abertura: 
verde (até três dias), amarelo (entre 
três e cinco dias), laranja (entre 
cinco e sete dias) e vermelho (mais 
de sete dias).

Digitalização
A proposta de um governo é de que a Junta Comercial feche 2020 totalmente digi-

tal. A ideia é que todos os processos de abertura, alteração e baixa de empresas sejam 
feitos pela internet e que todo o acervo antigo seja 100% digitalizado. “O meio eletrô-
nico facilita a vida do empreendedor, porque agiliza todo o processo, que assim que 

entra no sistema, já passa pela apreciação dentro do Junta Comercial”, explica Rigoni.

Descomplica
O presidente da Junta Comercial do Paraná, Marcos Rigoni, destaca que a evo-

lução é resultado das políticas do Governo do Estado, que atua para simplificar os 
processos do órgão e facilitar a vida de quem quer abrir um negócio no Paraná. Ele 

cita o programa Descomplica, lançado em agosto pelo governador Carlos Massa 
Ratinho Junior para diminuir a burocracia e agilizar os pedidos de abertura de 

empresas. Braço paranaense da Redesim, o Descomplica integra a Junta Comercial 
aos municípios e aos órgãos envolvidos no processo, como a Receita Estadual, 

Corpo de Bombeiros, Instituto de Água e Terra (IAT) e a Vigilância Sanitária. “Todos 
os órgãos trabalham para agilizar a abertura de empresas”, diz.

Dos 399 municípios paranaenses, 393 estão integrados na Redesim, e os 
demais estão em fase final de adesão.
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Falhas nas obras

Problemas de gestão 
provocaram atrasos em 
obras para a construção e 
ampliação de presídios no 
Paraná, com prejuízos que 
somam aproximadamente 
R$ 33 milhões. A conclusão 
está em relatório de audito-
ria produzido pelo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) 
a respeito da execução 
do Programa Nacional de 
Apoio ao Sistema Prisional 
(PNasp) no Estado.

O relatório aprovado 
na íntegra pelo Pleno do 
TCE, aponta a existência 
de diversas falhas na ges-
tão do programa por parte 
da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e 
Administração Peniten-
ciária (Sesp), da Secreta-
ria de Estado da Justiça, 
Família e Trabalho (Seju) 
e da Paraná Edificações 
(Pred). As obras do PNasp 
no Estado envolvem 20 
unidades prisionais e con-
tam com um orçamento de 
R$ 174.897.193,30, dos 
quais R$ 131.932.500,00 
(75%) são de responsa-
bilidade da União e R$ 
42.964.693,30 (25%) são 

Morosidade
Por fim, o relatório concluiu que a ineficiência e a moro-

sidade na condução dos trabalhos resultaram em prejuízos 
que totalizam cerca de R$ 33 milhões, além de danos imen-
suráveis relacionados ao descrédito institucional dos órgãos 
envolvidos e ao não atendimento das demandas da popula-

ção paranaense, aponta o TCE.

contrapartida do Estado.
Segundo o TCE, a 

auditoria constatou que a 
estrutura técnica da Sesp 
é quantitativamente insu-
ficiente para atender as 
demandas do programa, 
bem como que o setor de 
arquitetura de engenha-
ria do órgão não organiza 
adequadamente a docu-
mentação das obras. Tam-
bém foi apontado que os 
responsáveis pela secre-
taria deixaram de prestar 
informações relevantes 
aos analistas do tribunal 
durante a fiscalização.

Os técnicos do TCE 
apontaram que as ações 
de Sesp, Seju e Pred na 
condução dos trabalhos 
comprometeram sua efi-
ciência, economicidade e 
eficácia. Exemplo disso, 
segundo o órgão, foram 
modificações nos projetos 
e orçamentos iniciais das 
obras realizadas para cor-
rigir erros, sem que fosse 
fornecida a devida justi-
ficativa por seus autores 
nem que houvesse a apu-
ração dos responsáveis 
pelos problemas.

OBRAS envolvem 20 unidades prisionais, entre elas a de Campo Mourão (foto) 
e contam com um orçamento de mais de R$ 174 milhões

DIVULGAÇÃO

Santa Zilda Arns
Dez anos após sua morte, 
a médica Zilda Arns segue 
lembrada pelo legado social, as 
três indicações ao Nobel da Paz 
e a trajetória de vida. A sobrinha 
Lilian Arns, com depoimentos 
sobre feitos realizados, organiza 
um dossiê que pode ajudar no 
reconhecimento de Zilda como 
santa pela Igreja Católica. 

Argentinos
O movimento de estrangeiros 
nas aduanas da tríplice 
fronteira, em Foz do Iguaçu, 
aumentou 30%, segundo a 
Polícia Federal. Nos primeiros 
dez dias de 2020, mais de 42 
mil estrangeiros passaram pela 
Ponte Tancredo Neves, entre 
o Brasil e a Argentina. Entre 
eles, 60% são argentinos. Os 
argentinos, segundo a PF, 
visitam o País para passar as 
férias no litoral do Paraná e de 
Santa Catarina. Pelo intenso 
movimento, o controle pela 
Ponte da Amizade, entre o 
Brasil e Paraguai, é feito por 
amostragem.

Período decisivo
O fim das coligações 
proporcionais e o prazo para 
filiações transformaram os 
meses de março e abril em 
um período decisivo para as 
eleições municipais de outubro. 
Pela nova legislação, os partidos 
terão que concorrer com 
chapas próprias para vereador 
e têm até 4 de abril para filiar 
os futuros candidatos ao 
Legislativo.

Poupança adiada
Lei aprovada pelo Congresso 
Nacional, que mudou as 
regras de aposentadorias 
das corporações, foi a 
brecha aberta para que 
governadores de nove 
estados abrissem mão 
de economizar parte 
de um total de R$ 2,58 
bilhões em 2020 e 2021. 
Isso se concretizou com o 

adiamento da vigência de 
pontos da reforma da previdência 
dos militares estaduais - 
policiais e bombeiros.

Bem melhor
O deputado Vermelho 
(PSD) deixou o hospital em 
que foi submetido a uma 
angioplastia coronária. 
“Os médicos tiveram de 
colocar dois stents pois 
havia 4,5 cm das coronárias 
comprometidas. Os exames 
e os procedimentos foram 
feitos na hora certa. Estamos 
firmes e vamos encarar 
2020 com muito trabalho e 
dedicação pelas causas da 
gente do meu Paraná, do 
meu oeste e sudoeste”.  

Descalabro
A Controladoria-Geral da 
União publicou a folha de 
pagamento de dezembro 
de 2019 com os nomes 
e salários dos 310 mil 
pensionistas brasileiros 
da estrutura federal. Na 
lista há viúvas, filhos de 
militares, filhos inválidos, 
pensionistas de anistiados 
políticos, cônjuges 
separados, sobrinhos, netos, 
enteados. Há pensões de 
até R$ 573.340,45 - o que 
supera em 15 vezes o teto 
constitucional. Há também 
pensões de R$ 217 mil, R$ 
191 mil, R$ 18,4 mil, R$ 181 
mil, R$ 175 mil... Do total, 23 
pensionistas, entre homens 
e mulheres, receberam mais 
de R$ 100 mil em dezembro.

Corte na bolsa
Até novembro do ano 
passado, o governo federal 
retirou 1,3 milhão de 
beneficiários do programa 
Bolsa Família devido a 
irregularidades no cadastro. 
De acordo com Ministério da 
Cidadania, o cancelamento 
de benefícios gerou 
economia de R$ 1,3 bilhão 
para os cofres públicos.
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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!

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

AV. DUQUE DE CAXIAS

LOTES EM ATÉ 100X:

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

RES. JD. ATLÂNTICO

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

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

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

METROPOLITANO II
Lote 31/32-A, Quadra 10

Com 162,50m² (6,67x24,50)

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

JD. ITÁLIA III
Próx. Sonho Meu.Excelente 

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

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

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

SAN REMO/ZAELI
Lote 4, Quadra 10

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

entrada da Zaeli, pronto para 
construir.

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

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

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA

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.

60X
�������

�������

Residência localizada na Av. Duque 
de Caxias, à 200m do Supermer-
cado Cidade Canção. Terreno com 
547,50m², residência em alvenaria 
com aprox. 275m², sendo 01 suíte 
master, 01 suíte, 01 demi-suite, sala, 
escritório, cozinha, sala de jantar, 
ampla espaço gourmet com churras-
queira e lavabo, piscina, depósito, 
lavanderia e garagem para 04 veícu-
los. Em construção. 

��������������������
(44) 99172-6911

��������������������
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Índice de infestação
da dengue volta a subir

A Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde (Covisa) divulgou o primeiro Levan-
tamento de Índice Rápido para Infestação 
pelo Aedes aegypti (Liraa) de 2020. Con-
forme os números, o Índice de Infestação 
Predial (IIP) – apurado no período de 6 a 
10 de janeiro – foi de 2,1%. Embora esteja 
acima do ideal (até 1%) o percentual é 
menor que o apurado no mesmo período 
do ano passado, que foi de 3,3%, resul-
tado das ações realizadas pela equipe 
da Vigilância Ambiental, da Educação em 
Saúde e de programas como o Bairro Sau-
dável, que além de recolher materiais que 
poderiam acumular água também cons-
cientiza a população.

Início de ano é um período crítico para 
o combate à dengue. O clima é favorável 
à reprodução do mosquito transmissor 
(calor e dias chuvosos) e muitas pessoas 
viajam, relaxam nos cuidados com o quin-
tal e criam as condições propícias para 
o mosquito – principalmente deixar água 
parada em recipientes, vasos de plantas, 
tonéis e calhas mal cuidadas. No atual ano 
epidemiológico, Umuarama registra 67 
casos positivos da doença – um número 
alto, porém inferior ao de muitas cidades 
da região, inclusive com população menor 
que a Capital da Amizade.

“Estamos atentos. As ações deram 
resultado no ano passado, evitando que 

Pontos críticos
Agora, os maiores índices foram notados 
no Jardim Império do Sol (16,2%), Igreja 
Catedral (10,3%), Jardins São Caetano, 
Los Angeles, Colibri, Colégio Malba Tahan, 
Parque Danielle e Jardins Belvedere, Lis-
boa e Canadá (índices entre 5,3 e 9,5%). 
Em 32 bairros da cidade o índice ficou 
zerado – não foram encontradas larvas 
do mosquito nas vistorias. Nos demais, 
variou entre 1,3% e 4,2%.Na avaliação 
por unidade de saúde, a situação mais 
crítica é no Conjunto Sonho Meu (9,8%), 
seguido pelo San Remo (5%), Posto de 
Saúde Central (4,3%), Lisboa, Industrial e 
Centro de Saúde Escola (na faixa de 3%). 
Em nove unidades de saúde o índice ficou 
entre 0% e 1,5%. “É necessário que a luta 
contra o mosquito nunca tenha trégua. Se 
relaxar, ele vai aparecer e com isso a chance 
de disseminar a dengue só vai aumentar”, 
lembrou o coordenador da Vigilância 
Ambiental, Carlos Roberto da Silva.

os casos de dengue se tornassem um 
problema maior, porém contamos com a 
colaboração da população. É muito impor-
tante que todos cuidem dos seus quintais, 
das suas casas, eliminando qualquer local 
ou recipiente que possa acumular água 
parada. Sem água o mosquito não vai se 
reproduzir a teremos maior controle sobre 
a dengue”, orientou a secretária municipal 
de Saúde, Cecília Cividini.

LARVICIDA
A secretaria deve receber larvicida 

da Secretaria de Estado da Saúde a 
par tir do dia 17 e poderá intensificar 
as ações de combate nos locais onde 
há presença de lar vas do mosquito. 
No final do ano passado, o último 
Liraa foi de 1,4%, com uma mudança 
de per fil dos locais com maior infes-
tação – antes os índices mais eleva-
dos eram apurados nos bairros mais 
afastados do centro, e naquela vez 
foi a região central que apresentou 
os piores indicadores.

O Município deve receber larvicida do Estado e a partir do dia 17 poderá intensificar o combate às de larvas do mosquito

DIVULGAÇÃO

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,51 1,15 4,31 4,31
IGP-M (FGV) 0,30 2,09 7,30 7,30
IGP-DI (FGV) 0,85 1,74 7,70 7,70

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
11/12 a 11/1 0,5000 0,2871 0,0000
12/12 a 12/1 0,5000 0,2588 0,0000
13/12 a 13/1 0,5000 0,2588 0,0000
14/12 a 14/1 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,20% 30,33 
Vale ON +3,64% 55,30 
ItauUnibanco PN +1,33% 35,06 
Bradesco PN +1,07% 34,80 
Viavarejo ON +8,55% 12,70 
Sid. Nacional ON +6,05% 15,07

IBOVESPA: +1,58% 117.325 pontos

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,0315 1,0397 1,0730
IGP-DI (FGV) 1,0329 1,0538 1,0770
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 109,94
Libra est. 0,7704
Euro 0,8982
Peso arg. 59,92

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,2% 4,1410 4,1420 +3,2%
PTAX  (BC) +1,4% 4,1303 4,1309 +2,5%
PARALELO +1,2% 4,0600 4,3700 +2,6%
TURISMO +1,2% 4,0600 4,3500 +2,6%
EURO +1,5% 4,5978 4,5989 +1,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (DEZ) 1.593,55 0,11 5,30 5,30
Oeste (DEZ) 1.606,65 0,63 5,72 5,72

DÓLAR 13/01

Iene R$ 0,0376
Libra est. R$ 5,36
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1573,56 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/01

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 4,5%  | TJLP: 5,09%

Em 13/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 85,00 -0,6% 0,0%
SOJA Paranaguá 90,00 0,0% 0,0%
MILHO Cascavel 45,00 2,3% 5,9%

SOJA 929,25 -5,75 2,4%
FARELO 299,00 0,30 0,7%
MILHO 389,50 3,75 2,2%
TRIGO 562,25 -2,25 5,6%

SOJA 79,19 0,5% 1,1%
MILHO 40,04 0,2% 8,2%
TRIGO 48,45 -0,2% 1,0%
BOI GORDO 186,23 0,2% -2,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 13/01 PR DIA 30d.

Em 13/01 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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Cursos de
especialização

Diante do cenário 
de crise econômica 
pelo qual o Brasil vem 
passando, conquistar 
uma vaga no competi-
tivo e exigente mercado 
de trabalho está cada 
vez mais difícil. E sem-
pre tem mais chances 
quem tem o melhor 
currículo, aquele que 
está mais capacitado 
para assumir o cargo 
disponível. E, quando 
se trata de capacitar o pro-
fissional, estamos pensando 
em deixá-lo apto a desenvol-
ver suas tarefas com respon-
sabilidade e competência. 
Para isso é preciso estudo, 
esforço, dedicação, ou seja, 
se especializar. E os espe-
cialistas sempre ressaltam o 
quanto uma pós-graduação é 
importante e faz a diferença 
na trajetória profissional. Eles 
afirmam que com um curso de 
especialização, além da possi-
bilidade de se destacar no mer-
cado de trabalho, as chances 
de um profissional obter pro-
moção e aumento de salário 
são bem maiores. Atenta a 
essas mudanças, a Univer-
sidade Paranaense – Unipar 
colabora constantemente para 
que o Brasil consiga melhorar 
seu quadro de especialistas, 
investindo na oferta de cursos 
em todas as áreas do conheci-
mento. E este ano, com o tema 
‘Amplie Possiblidades’, a cam-
panha oferece um leque ainda 
maior de opções. Compõem 
a lista multicâmpi da pós-gra-
duação lato sensu mais de 
110 cursos, entre eles os de 

Fidelização
Outro diferencial da pós-graduação da Unipar é o programa 

de fidelização, um investimento da Reitoria para incentivar seus 
ex-alunos e os formandos para que prossigam seus estudos, 

concedendo descontos na mensalidade. Ex-alunos formados em 
2019 ganham 20% de desconto; formados em anos anterio-

res, 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.

MBA. Com projeto pedagógico 
moderno, englobando todas 
as áreas do conhecimento, 
os cursos foram elaborados 
de acordo com as demandas 
do mercado. E todos também 
são regulamentados pelo MEC 
(Ministério da Educação). Além 
da Unipar ser uma Instituição 
séria, com credibilidade e com 
professores conceituados, tem 
tradição na área. Afinal, são 
quarenta e sete anos de his-
tória; em pós-graduação, são 
mais de trinta. E os coorde-
nadores dos cursos apontam 
mais um diferencial para quem 
faz pós-graduação na Unipar. 
Por receber alunos de várias 
cidades, de diferentes regiões, 
a Instituição torna-se um ótimo 
lugar para se construir uma rede 
de amizades profissionais, pois 
o networking, muito valorizado 
nos tempos de hoje, também 
ajuda a abrir caminhos para as 
oportunidades profissionais. 
Mais informações sobre todos 
os cursos oferecidos nas sete 
Unidades da Unipar podem ser 
encontradas no site da Unipar, 
no link da pós-graduação, ou 
pelo telefone (44) 3621-2816.

TODOS os cursos têm número de vagas limitado; ins-
crições estão abertas

ASSESSORIA

Mineração 
O Ministério de Minas 
e Energia posicionou à 
Câmara dos Deputados que 
o projeto que irá autorizar 
a exploração da mineração 
em terras indígenas está 
em preparação e “seu sigilo 
está resguardado por lei”. 
Assinado pelo ministro 
Bento Albuquerque, o 
ofício (861/2019), ao qual a 
Coluna teve acesso, diz que 
a elaboração da proposta 
aconteceu no “âmbito da 
administração federal e 
não houve a realização de 
encontros com quaisquer 
empresas do setor”.  

Minuta 
Segundo o documento, 
representantes de cinco 
ministérios e da Funai 
participaram da elaboração 
da proposta. A minuta 
foi “fundamentada 
tecnicamente”, de acordo 
com a pasta, sem dar mais 
detalhes e citar novamente o 
“sigilo resguardado por lei”.  

Indígenas 
Sobre a participação das 
comunidades indígenas 
na elaboração do projeto, 
o ministério tergiversa: 
“Supõe-se que até a edição 
do ato legislativo será dada 
a oportunidade de que os 
interessados se manifestem 
sobre os temas”. 

CPI
Procurada pela Coluna, 
a Polícia Federal não 
confirma se recebeu ou 
tomou providências sobre 
o pedido da CPI das Fake 
News para que sejam 
apuradas supostas ameaças 
a integrantes da comissão. 

Providências 
O ofício com pedido de 
“adoção de providências 
cabíveis” foi encaminhado 
à PF em dezembro pelo 
presidente da CPI, senador 
Ângelo Coronel (PSD-BA).

Zona Franca 
A bancada do Amazonas tenta 
reverter a queda - de 10% 
para 4% - no incentivo cedido 
à indústria de refrigerantes 
da Zona Franca de Manaus 
(ZFM). Os deputados 
alegam que a redução traz 
insegurança jurídica e vai 
gerar desemprego na região.  
 
Audiência 
O decreto assinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
que mantinha o incentivo 
em 10% venceu no dia 31 de 
dezembro de 2019. Deputados 
da bancada aguardam 
confirmação de audiência 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para tentar 
reestabelecer o percentual de 
crédito tributário às empresas. 

Pesquisa
Em 2019, segundo a 
Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), 
o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e a Capes 
retiraram mais de 15 mil 
bolsas do sistema. 

Rotas 
Com 2 milhões de passageiros 
cadastrados e crescimento de 
15% ao mês, a Buser ampliou 
suas operações no Nordeste, 
com viagens entre as capitais 
do Ceará, de Sergipe, da 
Paraíba, de Alagoas, do 
Rio Grande do Norte e de 
Pernambuco. 

BRT 
O BRT (Bus Rapid Transit) 
agoniza em Pernambuco. 
Sob alegação de falta de 
passageiros, parte de seu 
sistema utilizará este ano 
ônibus menores e não 
articulados. O governo estadual 
fala em perda de faturamento 
na ordem de 20%.

Interino, subeditor Walmor Parente
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Três tiros na porta do 
carro e um na cabeça
Erivelton Viana, de 34 anos, pos-

suía uma extnsa ficha criminal. Envol-
vido em tentativa de homicídio, disparo 
de arma de fogo, entre outros crimes, 
ele foi executado à tiros no início 
da manhã do domingo (12). O crime 
aconteceu quando Erivelton conduzia 
seu Volkswagen Gol, de cor dourada, 
pelo bairro Córrego Longe. A seu lado 
estava um amigo, que presenciou a 
execução e não se feriu.

Foram três tiros que atingiram 
a por ta do lado do motorista e 
pelo um disparo acer tou direto na 
cabeça do motorista.

Socorrido às pressas por equi-
pes do Samu e do Corpo de Bombei-
ros, Erivelton foi levado ao Hospital 
Uopeccan, mas não resistiu aos feri-
mentos e morreu no início da tarde. 
A vítima residia no Jardim Cruzeiro, 
bairro situado ao lado da comuni-
dade em que aconteceu o crime.

No carro, foram encontradas qua-
tro marcas de tiros que possivelmente 
tenham sido deflagradas por um 
revólver, pois a polícia não encontrou 
nenhum estojo vazio oriundo de car-
tucho deflagrado, o que geralmente 
acontece quando pistolas são utiliza-
das em homicídios.

ARMA NO CARRO
Assim que isolaram a cena do 

crime, policiais militares de Umua-
rama deram início às inspeções, 
até que recolheram do interior do 
veículo uma pistola de calibre 9 

Investigação
De acordo com o delegado que tam-
bém preside o inquérito a respeito da 
morte de Erivelton, Gabriel Mene-
ses, até o final da tarde de ontem 
nenhuma pessoa se manifestou a 
sobre uma eventual apresentação ou 
confissão do assassinato. Quanto aos 
trabalhos investigativos, por enquanto 
ainda estão apenas em andamento e 
as linhas de investigação seguidas não 
serão divulgadas até que apresentem 
informações que possam levar ao 
esclarecimento do crime.

milímetros, municiada com 8 car-
tuchos intactos, provavelmente de 
propriedade de Erivelton. O material 
foi apreendido e entregue à Polícia 

Civil. O carro, de ano 2000, tam-
bém foi encaminhado à Delegacia 
de Polícia e será submetido a um 
exame pericial.

DIVULGAÇÃO

VEÍCULO conduzido pela vítima foi crivado de balas na manhã de domingo

PMs de Umuarama apreen-
deram ao final da manhã de 
ontem (13), um caminhão 
carregado com aproxima-
damente 200 caixas de 
cigarros contrabandeados 
do Paraguai. A ação da 
polícia aconteceu na rodo-
via PR-489, entre Umua-
rama e Xambrê, depois 
que denúncias anônimas 
levaram ao paradeiro do 
veículo suspeito. O moto-
rista, de 29 anos confes-

sou que a carga foi adquirida em Guaíra e seria levaria para Maringá. Pelo trans-
porte, receberia R$ 1 mil. O caminhão Agrale, que possui placas de Londrina, 
foi recolhido ao pátio do 25º BPM e depois levado com a carga à Delegacia da 
Receita Federal em Guaíra.
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Operação é desencadeada 
pela Polícia Civil em Altônia

A Polícia Civil do município de 
Altônia (85 quilômetros de Umua-
rama) desencadeou ontem (13) pela 
manhã, uma ação em busca de colo-
car atrás das grades pessoas envol-
vidas em um homicídio praticado na 
noite de Natal. O crime aconteceu 
em são Jorge do Patrocínio, municí-
pio que faz parte da jurisdição que 
integra a Comarca de Altônia.

Os investigadores de Umuarama 
e Altônia se reuniram pouco antes 
das 6h na delegacia daquela cidade 
e saíram logo em seguida para o 
cumprimento de mandados judi-
ciais de prisão temporária contra 
acusados da morte de Jhon Lenon 
Campos de Deus, de 24 anos. O 
rapaz foi morto a facadas na noite 
de Natal, durante uma briga.

Foram cumpridas as ordens 
judiciais de prisão e quatro man-
dados de buscas e apreensão con-
tra os acusados de serem autores 
do crime. Classificado como cruel 
pelos policiais, o assassinato foi 
cometido por motivo torpe, ou seja, 
a vítima quis reaver o celular que 
havia “penhorado” a troco de dro-
gas com um dos envolvidos.

A Polícia Civil não divulgou os 
nomes dos envolvidos, mas infor-
mou que dois deles foram deti-
dos em São Jorge do Patrocínio, 
e outros dois, que são pai e filho, 
se apresentaram no Destacamento 
da Polícia Militar do município de 
Paiçandu (região de Maringá). Con-
forme o delegado Reginaldo Cae-
tano, que preside o inquérito que 
investiga a morte de Jhon Lenon, 
os envolvidos que se apresenta-
ram, permanecem presos e serão 
transferidos para Altônia, onde res-
ponderão à acusação junto com os 
demais detidos.

DELEGADO Reginaldo Caetano e um investigador de Umuarama no momento da prisão de um dos envolvidos 
no crime

DIVULGAÇÃO

Policiais militares de Umuarama recuperaram na manhã de domingo (12) um 
veículo Gol que havia sido furtado no sábado (11), na rua Doutor Camargo. 
O carro estava abandonado na rua Fernando de Noronha, no Parque Tarumã. 
Denúncias anônimas levaram os policiais até o local, onde encontraram o carro 
sem as quatro rodas. Nas buscas dentro do veículo, os PMs encontraram a 
quantia de R$ 2,7 mil embaixo do banco do passageiro. Também foram apreen-
didas seis munições de calibre 38 intactas, num compartimento dentro do capô. 
O veículo, as munições e o dinheiro foram entregues na Delegacia.

DIVULGAÇÃO
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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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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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Filipe termina o 
namoro com Leila
Em “Malhação”,  Madureira gosta da presença 
de Lígia. Filipe pede que Rita o perdoe. Anjinha 
fica constrangida ao encontrar Tatoo. Carla se 
surpreende ao encontrar Lígia. Filipe e Rita se 
beijam, e ele afirma que terminará o namoro 
com Leila. Madureira convida Lígia para dançar. 
Rui vê Filipe com Rita e pressiona Leila. Leila 
flagra Filipe com Rita. Filipe termina o namoro 
com Leila. Vânia e César dançam juntos. Rui 
afirma a Leila que agirá contra Filipe. 

Éramos seis 
Genu reclama da falta de dinheiro. 
Hilton ameaça Virgulino. Tião se preo-
cupa por Alfredo continuar pegando 
as peças roubadas de Osório. Ade-
laide discute com Emília por causa 
de Justina. Assad promove Almeida 
para convencê-lo a ficar. Carlos fica 
desconfortável por encontrar Alfredo 
e Adelaide no cinema. Olga se anima 
com a volta de Zeca. Adelaide fica 
abalada com um comentário de 
Alfredo. Felício revela a Isabel que é 
casado. Alfredo se insinua para Inês.

Bom Sucesso 
Paloma vê Pessanha fugindo e 
tenta alcançá-lo. Marcos segue 
Pessanha. Léo informa que Ramon 
está fora de perigo. Pessanha 
avisa a Diogo que está sendo per-
seguido, e o advogado pede que 
ele se afaste. Marcos revela a 
Paloma os planos de Diogo contra 
ela. Alberto recomenda que Paloma 
fique com os filhos na mansão. 
Nana fica furiosa ao flagrar Diogo 
com Gisele e ouve quando o ex-ma-
rido ironiza a perda de seu bebê.

Amor de mãe 
Lurdes confronta Gilber to, que 

tenta despistar a mulher. Betina 
ajuda Lurdes a encontrar o ende-
reço de Tânia. Camila recusa a 
proposta de Vitória e afirma que 
lutará pela escola pública. Matias 
confessa a Miranda que já ficou 
com Jane. Guará se preocupa com 
a ação comandada por Amanda e 
alerta Davi. Marina e Cássia colo-
cam veneno na comida do jantar 
da PWA. Sandro reconhece Viní-
cius durante a invasão de ativis-
tas ao jantar.

As aventuras de Poliana 
Glória vai até a casa de Pendleton 
para conversar com Luisa. Filipa 
não aprova o namoro de Yasmin e 
Luigi. Disfarçada, Sophie vai até o 
orfanato em busca de mais informa-
ções sobre os pais de Ester. Glória 
pede para Pendleton dar a guarda de 
Poliana para Luisa. Waldisney vai até 
a casa de Branca para pedir Nanci 
em casamento. Marcelo descobre 
que João está escondendo algo dele.

Cúmplices de um resgate
Priscila não quer comer a sopa e finge 
que está sem fome e que quando esfriar 
se alimentará. A garota fica sozinha e 
joga a sopa em uma vasilha na sala para 

fingir ter tomado o alimento. Lurdinha 
descobre que o estilista misterioso é Fre-
derico. Os dois jantam no restaurante. 
Rebeca pensa em terminar o noivado, 
mas ‘Manuela’ não aceita.

Amor sem igual 
Tobias levanta atrasado e sai para o 
trabalho. Poderosa pede para Olavo 
levá-la até a Bras Esportes. Tobias 
chega na agência esportiva e é sur-
preendido com a notícia dada pelo 
pai. Ramiro avisa que Fernanda vai 
dividir a direção da empresa com o 
irmão. Poderosa chega na escolinha 
de futebol e se depara com Caio. Ele 
pergunta o que ela está fazendo na 
agência. Poderosa diz que veio falar 
com Bernardo.

O rico e Lázaro 
Nitócris flagra Sammu-Ramat com 
Nebuzaradã. Beroso apresenta Malca 
a Zac. Nitócris ameaça Sammu-Ramat 
e diz que Shamiran precisa perder o 
bebê. Nabucodonosor é recebido por 
dançarinas no palácio. Enquanto está 
com a prostituta, Fassur percebe a 
chegada de Elga e se esconde. Acom-
panhada de Darice, Sammu-Ramat vai 
até o quarto de Shamiran e oferece 
uma infusão de ervas.



11VARIEDADESUMUARAMA, 14 DE JANEIRO DE 2020

horóscopo

Ár
ies

Gê
me

os
Vir

ge
m

Ca
pri

có
rni

o
Es

co
rpi

ão
Pe

ixe
s

To
ur

o 
Le

ão
Câ

nc
er

Lib
ra

Aq
uá

rio
Sa

git
ári

o

Você vai se desculpar com alguém e não vai se arre-
pender. Se quiser levar as coisas muito rapidamente, 
você pode causar problemas a si mesmo. Vá com 
calma e tenha cuidado com o que come.

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.

O ambiente é sóbrio, sombrio e austero e você vai 
fazer o que puder para se livrar dessa depressão. 
Você está sob tensão nervosa. Reconheça isto 
antes de pensar que você está se tornando impul-
sivo e aja de acordo com isso.

Um Vênus expansivo facilita o surgimento de discus-
sões íntimas. Este é o momento para desenvolver 
seu relacionamento com cuidado. “Depois de fazer 
um esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lem-
brar disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

Você não tem tempo para ficar para trás, você pre-
cisa agir rapidamente! Afaste-se de correntes de ar 
e variações de temperatura. Você precisa dormir 
para recarregar suas baterias.

O clima é construtivo e gratificante no aspecto emo-
cional e a sorte está com você para o estabeleci-
mento de novos contatos. Você está desperdiçando 
tempo demais com assuntos triviais e isso o está 
desgastando. Você não precisa olhar muito longe 
para ver porque está cansado.

Você está projetando seus desejos pessoais em 
outras pessoas, agora não é a hora de participar 
de grandes debates. Todos os sinais apontam para a 
necessidade de se dar um tempo sem se preocupar 
com o que está acontecendo no momento, você está 
sobrecarregado de trabalho.

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.

Você está mais impulsivo hoje. Não basta fazer qual-
quer coisa, pense nas consequências. Um surto de 
apatia em relação ao final do dia será um sinal de 
que você precisa sair da sua rotina! Preste atenção 
em sua ingestão de gordura.

Suas ideias serão definidas mais claramente e você 
vai trabalhar em seus novos projetos. Sua atitude 
quanto ao seu estilo de vida deve ser uma preocu-
pação. Você não está dormindo bem.

A evolução nas relações ao seu redor lhe dará uma 
sensação de bem-estar interior. Você encontrará 
amizade afetuosa. Você precisa praticar um esporte 
para fazer a “máquina” trabalhar os músculos e os 
ligamentos. Reserve tempo para isso.

Você vai estar completamente consumido pelos seus pen-
samentos e sonhos e estará totalmente inspirado para 
realizá-los. Você tem feito muitas coisas, o cansaço pode 
pregar peças em você. Tire um tempo para ter um pouco 
de paz e tranquilidade para recarregar suas baterias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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O método
para cura
de uma
doença

"Vidas (?)",
obra de

Graciliano
Ramos

Anísio
Teixeira,
educador

baiano

Raiz 
comestível
da família 
do repolho

Julga as
contas da 
Presidên-
cia (sigla)

Questão
mate-
mática

Tornar
mordaz 
(a lin-

guagem)

Barulho
produzido
a partir de
explosão

"Coragem,
o Cão (?)",
desenho
animado

Rei huno
alcunhado
"O Flagelo
de Deus"

Rede
anônima

da internet
(sigla)

Polo
industrial 

mato-
grossense

A olho (?):
à vista de-
sarmada

Tecido de
poliéster
resistente
à fricção

O contágio
do herpes
simples

A mesa do
rei Artur

(Lit.)
Povoado

Editores
(abrev.)

Xerox

O primeiro
show de

um artista

Beneficiá-
rio do tes-
tamento

Máquina
da 

Revolução
Industrial

Odiosa

Carbono
(símbolo)

Dois
canídeos

Sufixo de
"rinite"

O Flamengo, 
em 2018 (fut.)
(?) de Macacu, 

cidade fluminense

Intenção 
dolosa

Categoria
da dança

Babosa

Açude
cearense

Estanho
(símbolo)

Machucar

Arte, em
latim

Somei; a-
crescentei

El (?):
combateu
os mouros
Análogo

Passeio
no Quênia
Intenção

criminosa
LP ou CD
Momento
final da
gravidez

Nesta
ocasião
Rodovia
(abrev.)

Cauda

Erva de
saladas

Fazem 
preces

Atrativo da Polinésia
para os brasileiros

Tia (fam.)

Não é?
(pop.)

3/ars. 4/safe. 5/átila — suede. 12/rondonópolis.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversário 
hoje -, Marcos José do Nascimento Gon-
çalves, Carlos de Marchi ,Antonio Martins 
Arenas e Rosely Becker Sá.  Da coluna: 

felicidades!

Portanto, irmãos, 
sejam pacientes 
até a vinda do 
Senhor. Vejam 

como o agricultor 
aguarda que a 
terra produza a 

preciosa colheita 
e como espera 

com paciência até 
virem as chuvas 
do outono e da 

primavera. Sejam 
também pacientes 
e fortaleçam o seu 

coração, pois a 
vinda do Senhor 
está próxima.
(Tiago 5:7-8)  

PORTRAIT
ROSÂNGELA E LEONARDO 

BACARIN  iluminam o zoom 
de hoje, início de 2020, eles 

que sempre prestigiam os 
eventos da cidade. Feliz Ano 

Novo à vocês.

PORTAL CIDADE

Dica para 2020! 
Evite ao máximo decisões que le-

vem você para longe das suas ami-
zades verdadeiras. Amizades levam 
um tempão para se consolidar e um 
tempinho para esfriar, pois assim 

como a proximidade gera intimida-
de, a distância fragiliza os vínculos. 

(pasto Ed Kivitz)
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NA FÉRIAS!
Muita gente ainda em período de férias -, e a Capital da Amizade segue em calma. 

Muitos correndo e caminhando para manter a forma e aumentar a qualidade de 
vida. Bem ao longe, os acordes do carnaval que já foi movimentadíssimo em 

Umuarama. Quem se lembra?

NO OSCAR ! 
Enfim é chegada a hora esperada. Saíram os indicados 

ao Oscar 2020 -, depois de tantas especulações e apos-
tas, os nomes foram revelados. “Coringa” lidera com 10 
indicações cada no Oscar. O longa surpreende ao con-

quistar vagas até em Melhor Roteiro Adaptado e Melhor 
Diretor. Em segundo, com 10 indicações cada, ficara 
“O Irlandês”, que era esperado, vindo de uma grande 
temporada; “Era Uma Vez em Hollywood”, que acabou 
de vencer o Critics e está em alta; e “1917”, que era 
esperado principalmente nas categorias técnicas. Por 

fim, a indicação brasileira em Melhor Documentário com 
“Democracia em Vertigem . Será dia 9 de fevereiro, em 

Los Angeles, nos Estados Unidos.

NA EXPO!
A mega cantora Marília Mendonça e Gustavo Lima já 
são os nomes confirmadíssimos para a Expo Umua-
rama 2020. Ele, está no topo dos sertanejos com os 
maiores cachês do Brasil atualmente. No topo do va-
lioso ranking, Gusttavo Lima, é o cantor que tem o 

show com volume recorde de fãs. Já o nome de Luan 
Santana desponta em segundo lugar no ranking. 

REVEILLON 
Fran Cielly do Amaral e Ivanildo Coutinho foram dar as boas 
vindas para o ANO NOVO no Umuarama Country Club -, e para 

capricharam no clique no painel de entrada do clube que desta-
cava a palavra LOVE. E eles, eternizaram a foto que é destaque na 

coluna de hoje. 

UCC
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ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE .....................................................................10/11.................................... PRETO .......................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 28.900,00
BIZ 125 ES .10/10 ...................................................................................................VERMELHA ........................ PARTIDA, 0KM...................................................................................................................................................................................... R$ 7.500,00
CAPTUR 2.0 INTENSE AT. ....................................................................................17/18.................................... BRANCO ...................................................................COMKPLETO, AUT .......................................................................................R$ 75.900,00
CLASSIC LS ..............................................................................................................06/07.................................... PRATA ........................................................................BASICO ............................................................................................................R$ 15.900.00
COBALT 1.4 LT .........................................................................................................13/13.................................... CINZA ........................................................................COMPLETO, RLL ...........................................................................................R$ 31.900.00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ..........................................................................................13/14.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 49.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ..........................................................................................13/14.................................... PRETO .......................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT............................................................................................14/14.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................RR 49.900.00
CRUZE SEDAN 1.8 LT............................................................................................14/14.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................RR 49.900.00
CRUZE SEDAN 1.8 LT............................................................................................15/16.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 59.900,00
CRUZE SEDAN LT  TURBO ..................................................................................16/17.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...................................................................................17/17.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 74.900,00
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$ 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$ 81.900,00
ECOSPORT FSL AT 1.5..........................................................................................17/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 69.900.00
FUSION TITANIUM AWD .....................................................................................16/17.................................... PRETO .......................................................................COMPLETO, AUT, COURO ..................................................................... R$ 104.900,00
ONIX 1.0 LT ..............................................................................................................18/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 41.900.00
ONIX 1.4 LT ..............................................................................................................13/13.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 33.900,00
ONIX 1.4 LT ..............................................................................................................17/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 43.900,00
ONIX 1.4 LTZ............................................................................................................14/14.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 38.900,00
ONIX 1.4 ACT  .........................................................................................................16/17.................................... PRETO .......................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACT AT ....................................................................................................19/19.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO, AUT .........................................................................................R$ 62.900,00
PRIMA 1.0 JOY ........................................................................................................17/18.................................... PRETO .......................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT .........................................................................................................16/16.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LT .........................................................................................................18/19.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ...............................................................................................16/17.................................... VERMELHO .............................................................COMPLETO, AUT .........................................................................................R$ 53.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ...............................................................................................18/19.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 62.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ...............................................................................................18/19.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ....................................................R$ 64.900,00
S10 2.8 LT AT 4X4 DIESEL ...................................................................................18/19.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, COURO ............................................................................... R$ 129.900.00
S10 2.8 LTZ AT 4X2 DIESEL ................................................................................13/14.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, COURO ........................................................................R$ 91.900,00
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 .........................................................................................................12/13.................................... BRANCA ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 AT .........................................................................................................14/14.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 37.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ................................................................................................15/16.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO, AUT .........................................................................................R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT .............................................................................................15/15.................................... PRATA ........................................................................COMPLETO, AUT, TS ...................................................................................R$ 64.900.00
TRACKER PREMIER TURBO ................................................................................18/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO, AUT, TS ...................................................................................R$ 84.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  ..........................................................................................12/13.................................... CINZA ........................................................................COMPLETO, AUT, COURO, 7L .................................................................R$ 79.900,00
VOYAGE 1.6 TL ........................................................................................................17/18.................................... BRANCO ...................................................................COMPLETO ....................................................................................................R$ 39.900,00

VENDE – SE 

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

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

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

3622-2197
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................13/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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NOTÍCIAS DA

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

Conheça as opções que a Unipar 
oferece na área da gestão

PÓS-GRADUAÇÃO

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

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

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

‘Amplie possibilidades’

ORIENTADOR DE ATIVIDADES 
na área de Arte Educação

Vaga nº  260/19  para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior completo ou 
cursando com Licenciatura em: Arte-Educação, Artes 

Cênicas, Artes Plásticas, Artes Visuais, Educação 
Artística ou Música com experiência comprovada 

conforme descrito em edital.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se .

Inscrições até  17/01/2020

Concurso público
Estão abertas as inscrições para o 
concurso público 2020 da Prefei-
tura de Assis Chateaubriand (90 km 
de Umuarama). O prazo começou 
na quinta-feira (9) e vai até 31 de 
janeiro. Ao todo, são 39 vagas para 
vários cargos do quadro geral da 
administração direta do poder exe-
cutivo municipal, além da formação 
de cadastro reserva. Com opor-
tunidades para todos os níveis de 
escolaridade, os salários vão de 
R$ 1.034 a R$ 18.569, conforme 
a função e jornada semanal 
de trabalho.

Sem vaga para 
dentista
Inicialmente, também havia sido 
aberta uma vaga para Cirurgião 
Dentista, no entanto, atendendo 
determinação da 2ª Vara da Justiça 
Federal de Umuarama, o Muni-
cípio decidiu pelo cancelamento 
do cargo no concurso. O cadastro 
reserva será formado para as 
funções de agente de endemias, 
mecânico, médico ginecologista I, 
professor de educação infantil e 
psicólogo II. As inscrições devem 
ser feitas no site da Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento da 
Universidade Estadual de Londrina 
(FAUEL), organizadora do certame, 
pelo endereço www.fauel.org.br, onde 
estão disponíveis os editais do certame, 
assim como na página no Município 
assischateaubriand.pr.gov.br.
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Goleada de 10 a 2 na
Copa Altônia de Futsal

Pela Copa Altônia de Futsal 2020 
– considerado um dos eventos espor-
tivos amadores mais importantes dentro 
do futsal, do Noroeste do Paraná – dois 
jogos marcaram a noite da sexta-feira 
(10). E um deles foi uma goleada sofrida 
por um dos representantes de Umua-
rama. O time do supermercado São Luiz 
e Amigos encarou a equipe do Ó O Gás, 
de Umuarama e deu um chocolate nos 
umuaramenses fechando o jogo com um 
placar de 10 a 2.

Antes desta partida, que começou 
às 22h, quem se enfrentou foram as 
equipes RC Transportes de Campo Mou-
rão e o Guaíra Futsal. O time morãoense 
levou a melhor, mas por muito pouco 
não deixou a equipe de Guaíra alcançá-lo 
no placar. A partida terminou em 7 a 6.

Ontem à noite em outra rodada da 
18ª Copa Altônia, a primeira partida 

A seleção brasileira estreará nas 
eliminatórias da Copa do Mundo, na 
última semana de março, contra a Bolí-
via, numa cidade do Nordeste. Ainda não 
se conhece esse município, mas será 
o primeiro passo para conhecer uma 
tabela toda montada antecipadamente 
e toda discutida por questões técnicas. 
Diferente de todas as edições anterio-
res das eliminatórias neste século, a 
promessa é de se escolher os locais 
dos jogos antecipadamente e levando 

Eliminatórias da Copa do Mundo
em conta apenas aspectos como qua-
lidade do gramado e distância das via-
gens. A promessa é clara: a definição 
será técnica e não mais política. Não 
vai acontecer mais de se jogar em San 
Cristóbal, contra o Equador, em Quito, 
e logo depois contra o Peru, em Porto 
Alegre, como ocorreu antes da Copa do 
Mundo da África do Sul, por acordos 
com federações locais.

A CBF tentará demonstrar sobre 
o fim do jogo já neste mês quando 

o coordenador de seleções, Juninho 
Paulista, divulgará os locais dos nove 
jogos da seleção nas Eliminatórias (até 
o final de 2021), rechaçando qualquer 
possível chance de compromisso com 
federações locais às vésperas dos 
duelos. Com tudo definido, não haverá 
manobra para mudanças. As partidas 
contra as seleções mais tradicionais, 
como Uruguai, Argentina e Colômbia, 
serão distribuídas apenas por Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

foi entre o multi campeão choperia 
Ilha Bela/Doces Boca Doce/Mercado 
Santo Agostinho e o time Nova Santa 
Rosa/Opção Telecom/Galo Forte. O 

jogo começou às 20h30.
O segundo embate aconteceu às 

22h entre o Altamira/Mundo Novo Fut-
sal/Helio Zago e o Guaíra Futsal.

ONTEM aconteceu uma nova rodada com dois jogos

DIVULGAÇÃO
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