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Palmeiras prepara anúncio 
de Ricardo Goulart após 
resistência da China e 

sondagem do Flamengo
 O Palmeiras 
pode anunciar nesta 
terça-feira a contrata-
ção de Ricardo Gou-
lart. Demorou muito, 
mais de um ano, mas 
o meia-atacante final-
mente foi liberado pelo 
Guangzhou Evergran-
de para fechar com o 
clube brasileiro por um 
ano de empréstimo.
 Comprado pelo 
clube chinês em ja-
neiro de 2015, Ricar-
do Goulart era sonho 
antigo principalmente 
de Alexandre Mattos, 
atualmente diretor de 
futebol do Palmeiras, 
de quem ele virou ami-
go e com o qual foi bi-
campeão brasileiro.
As negociações se ar-
rastaram por meses. 
Até que, na última 
segunda-feira, houve 
enfim uma sinalização 
positiva por parte do 
Guangzhou Evergran-
de.
 Não sem uma 
última ameaça. Por 
meio de um interme-
diário e do meia Ever-
ton Ribeiro, amigo e 
ex-colega de Ricardo 
Goulart no Cruzeiro, o 
Flamengo voltou a de-
monstrar interesse na 

Municípios recebem equipamentos para
 trabalho em estradas rurais

 O Governo do 
Paraná vai repassar 
seis motoniveladoras 
que comporão patrulhas 
rurais já cedidas a con-
sórcios municipais. As 
patrulhas são formadas 
por 10 máquinas e equi-
pamentos pesados, uti-
lizados na adequação e 
readequação de estradas 
rurais. A compra das mo-
toniveladoras foi homolo-
gada pelo secretário da 
Agricultura e do Abasteci-
mento, Norberto Ortigara, 
nesta segunda-feira (14).
 Em reunião com 

representantes de nove 
consórcios intermunici-
pais, Ortigara, destacou 
a importância da estrada 
rural como fator de com-
petitividade do setor. “A 
boa condição da estrada 
baixa custos, aumenta 
a eficiência”, disse. Ele 
lembra que as estradas 
são municipais, mas o 
Governo do Estado en-
tende que pode ter uma 
contribuição nesta tare-
fa. “Tudo faz bem para a 
economia quando essas 
estradas funcionam de 
forma adequada”, afir-

mou Ortigara, reforçando 
a importância da parceria 
entre Estado e municí-
pios.
 Participaram da 
reunião os prefeitos e re-
presentantes dos consór-
cios Cid Centro, Vale do 
Ivaí, Conder, Vale do Rio 
Jordão, Codenop, Co-
dren e Região Central.
 Os consórcios 
intermunicipais fazem a 
gestão do conjunto de 
equipamentos cedidos 
pelo Governo do Estado, 
organizando rodízio entre 
os municípios, de forma a 

que todos possam utilizá
-lo para melhoria de suas 
respectivas vias rurais. 
O objetivo do trabalho é 
incentivar, além de ade-
quação e readequação 
de vias, a adoção de prá-
ticas conservacionistas.
 Hoje, oito con-
sórcios contam as pa-
trulhas, adquiridas pelo 
Estado com recursos do 
Banco Mundial. Para o 
chefe do Departamento 
de Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável (Deagro) 
da Secretaria da Agri-
cultura, Richardson de 
Souza, os consórcios re-
conhecem a importância 
do trabalho, que colabora 
para a qualidade de vida 
da população e para o 
escoamento da safra.

RECURSOS 
 Os consórcios 
também solicitaram que 
a Secretaria da Agricultu-
ra passe a ajudar na ma-
nutenção das máquinas. 
Atualmente, conforme 
previsto nos convênios, 
essa é uma atribuição 
dos consórcios. “Nossa 
equipe vai elaborar um 
estudo de viabilidade da 
proposta de apoiar os 
municípios, o que será 
discutido com os consór-

cios nos próximos dias”, 
explica o técnico do Dea-
gro Mauro César Wosnia-
cki.

O PROGRAMA 
 A Secretaria da 
Agricultura detém 16 pa-
trulhas rurais, sendo 9 
compradas pelo Pró-Ru-
ral, executado com recur-
sos do Banco Mundial, e 
sete compradas com re-
cursos próprios. Das sete 
patrulhas disponíveis, 
seis já estão comprome-
tidas com os consórcios 
que firmaram os convê-
nios. São eles: Comafem, 
Cica, Cibax, Cides Vale 
do Ivai, Cidrebac, Cider-
sop.
 Nesse plane-
jamento, os consórcios 
municipais devem apre-
sentar os projetos das 
estradas que serão ade-
quadas e readequadas e 
o pagamento do seguro 
dos equipamentos. As-
sim que essas tarefas 
estiverem quitadas os tra-
balhos poderão ser inicia-
dos, disse o secretário.

Box
Confira os consórcios 

e os municípios
 integrantes

 Cid Centro – 
Cândido de Abreu, Ma-

nuel Ribas, Mato Rico, 
Laranjal, Palmital, Pitan-
ga, Turvo.
Caminhos do Tibagi – 
Reserva, Ortigueira, Ta-
marana, Imbaú, Figueira, 
Curiúva, Ventania, Tibagi.
 Vale do Ivaí – 
Ariranha do Ivaí, Arapuã, 
Ivaiporã.
Conder – Irati, Guamiran-
ga, Prudentópolis, Imbitu-
va, Ipiranga, Ivaí, Inácio 
Martins, Rebouças, Tei-
xeira Soares, Mallet, Rio 
Azul e Fernandes Pinhei-
ro.
Vale do Rio Jordão – 
Guarapuava, Pinhão.
 Codenop – Nova 
Fátima, Congonhinhas, 
Abatiá, Nova Santa Bár-
bara, Ribeirão do Pinhal, 
Santa Amélia, Santa Ce-
cília do Pavão, Santo 
Antonio do Paraíso, São 
Jerônimo da Serra, Sapo-
pema.
 Codren – Wen-
ceslau Braz, Santana do 
Itararé, Siqueira Campos, 
Salto do Itararé, São José 
da Boa Vista.
Codapar – Adrianópolis.
Região Central – Mar-
quinho e Cantagalo, Boa 
Ventura do São Roque, 
Campina do Simão, 
Goioxim, Santa Maria do 

Oeste.
 Comafem – Dia-
mante do Norte, Itaúna 
do Sul, Loanda, Marile-
na, Nova Londrina, Porto 
Rico, Planaltina do Pa-
raná, Querência do Nor-
te, Santa Cruz de Monte 
Castelo, São Pedro do 
Paraná, Santa Mônica e 
Santa Izabel do Ivaí.
Cica – Amaporã, Alto 
Paraná, Cruzeiro do 
Sul, Inajá, Mirador, Nova 
Aliança do Ivaí, Parana-
vaí, Presidente Castelo 
Branco, Santo Antonio 
do Caiuá, São Carlos do 
Ivaí, São Manoel do Pa-
raná, São João do Caiuá, 
Tamboara e Terra Rica.
Cibax – Francisco Alves, 
Iporã, Pérola, Umuara-
ma, Xambrê, Cafezal do 
Sul.
 Cides Vale do 
Ivaí – São João do Ivai, 
Lunardelli, Godoy Morei-
ra, Lidianópolis, Jardim 
Alegre e Cruzmaltina.
Cidrebac – Arapongas, 
Londrina e Rolândia.
 Cidersop – Dia-
mante do Oeste, Matelân-
dia, Ouro Verde do Oeste, 
Ramilândia, São José das 
Palmeiras, São Pedro 
do Iguaçu, Vera Cruz do 
Oeste e Céu Azul.

contratação do joga-
dor de 27 anos.
 Mas pesa a 
favor do Palmeiras, 
além da boa relação 
com Alexandre Mattos 
e Luiz Felipe Scola-
ri (técnico que dirigiu 
o meia-atacante no 
clube chinês), o trata-
mento de sua lesão no 
joelho direito.
 Ricardo Gou-
lart passou por ar-
troscopia na última 
semana de outubro e, 
a partir de uma auto-
rização dos chineses, 
todo o tratamento foi 
supervisionado pelos 
profissionais do Pal-
meiras. A começar que 
o cirurgião indicado foi 
o mesmo que opera 
todos os jogadores do 
clube.

 Os trabalhos 
de recuperação, tanto 
de fisioterapia quanto 
de preparação física, 
também foram feitos 
sob os cuidados do 
Palmeiras. Fosse na 
Academia de Futebol 
ou em sua casa em 
São José dos Campos, 
com um personal trai-
ner.
 Até o momen-
to, o Palmeiras oficia-
lizou cinco reforços: 
o volante Matheus 
Fernandes, o meia Zé 
Rafael e os atacantes 
Arthur Cabral, Carlos 
Eduardo e Felipe Pi-
res. Além disso, acer-
tou com o atacante 
colombiano Iván An-
gulo, que deve ser 
usado, a princípio, no 
time sub-20.

 A Universida-
de Estadual de Londri-
na (UEL) abre em 22 
de janeiro o período de 
inscrições do Sistema 
de Seleção Unificada 
(Sisu) – 1ª edição 2019, 
do Ministério da Educa-
ção. A UEL oferta 564 
vagas em 45 cursos de 
graduação, consideran-
do turnos e habilitações. 
As inscrições para par-
ticipação no Sisu serão 
feitas exclusivamente 
pela internet, no endere-
ço sisu.mec.gov.br, até 
as 23h59 do dia 25 de 
janeiro.
 Confira a relação 
de cursos de graduação 
da UEL que aderiram ao 

Sisu, e os respectivos 
turnos e quantidade de 
vagas de cada um, na 
página da Coordenado-
ria de Processos Sele-
tivos (Cops), em www.
cops.uel.br.
 O Sisu é o sis-
tema informatizado do 
MEC por meio do qual 
instituições públicas de 
ensino superior ofere-
cem vagas a candidatos 
participantes do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem).
 O processo de 
seleção é destinado ao 
candidato que participou 
da edição 2018 do Enem 
e que tenha obtido nota 
acima de zero na prova 

de redação. Conforme 
Edital nº 83, do MEC, o 
candidato poderá se ins-
crever no processo sele-
tivo do Sisu em até duas 
opções de vaga.

RESULTADO 
 O resultado da 
chamada regular sai em 
28 de janeiro. O candi-
dato poderá consultar a 
chamada no endereço 
sisu.mec.gov.b. Também 
no site do Sisu/MEC es-
tão disponíveis demais 
cronogramas com o pra-
zo para participação na 
lista de espera.
 Após divulga-
ção da chamada regular, 
o candidato deve ficar 
atento ao prazo estabe-

lecido para matrícula – 
de 30 de janeiro a 4 de 
fevereiro, em horários e 
locais de atendimento 
definidos pela Instituição 
de ensino.

VAGAS 
 Do total de 3.085 
vagas ofertadas em 51 
cursos de graduação da 
UEL, 2.521 são ofereci-
das por meio do Vesti-
bular e as demais, tota-
lizando 564, por meio do 
Sisu. Segundo informa-
ções da Coordenadoria 
de Processos Seletivos, 
na última edição do Sisu, 
em 2018, foram registra-
dos 14.745 inscritos para 
vagas abertas em cursos 
de graduação da UEL.

UEL oferta 564 vagas para seleção 
por meio do Sisu 2019


