
• A quinta-feira ainda será de tempo instável por causa da for-
mação de áreas de instabilidade sobre as regiões paranaen-
ses. O escoamento de ar quente e úmido se intensifica sobre 
o estado e regiões vizinhas. Previsão de temporais, de curta 
duração e localizados, nas diversas áreas do Paraná.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
20/02/20................................. R$ 79,00

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
20/02/20.................................R$ 40,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
20/02/20................................. R$ 50,00

Fonte: Deral/Seab

Banco Central lança PIX,
modalidade de pagamento

instantâneo no Brasil
 O PIX, como foi ba-
tizado, pretende substituir 
transações entre contas de 
bancos diferentes - aque-
las feitas por meio de TED e 
DOC e as transferências en-
tre contas do mesmo banco. 
A modalidade também é uma 
alternativa a pagamentos em 
espécie.
 A promessa do Banco 
Central é de facilidade e rapi-
dez. Não há intermediários. As 
transferências saem da conta 
do “usuário pagador” para a 
conta do “usuário recebedor”, 
seja ele uma empresa, um lo-
jista, uma pessoa física, um 
prestador de serviço ou algum 
órgão do governo.
 O PIX poderá ser 
usado para pagar conta de 
energia, passagem de ônibus 
e até guias de recolhimento - 
as GRUs.

 O diretor de Organi-
zação do Sistema Financeiro 
e Resolução do Banco Cen-
tral, João Manoel Pinho, dá 
mais detalhes.
 As transações pode-
rão ser feitas por smartpho-
nes, computadores e caixas 
eletrônicos, por meio de QR 
Code ou com a inclusão de 
um código recebido depois 
da confirmação de alguns da-
dos, as chamadas chaves ou 
apelidos.
 A promessa é de me-
nores custos para pagadores 
e recebedores, mas de acor-
do com João Manoel Pinho, 
essa redução vai depender 
da concorrência.
 Atualmente, a Cai-
xa Econômica Federal, por 
exemplo, cobra R$ 9,50 por 
DOC realizado.
 O novo serviço esta-

rá disponível 24 horas, sete 
dias por semana e em todos 
os dias no ano. A previsão do 
Banco Central é que o PIX 
esteja disponível a partir no-
vembro deste ano.
 Em circular, publica-
da no Diário Oficial da União 
dessa quarta-feira, o Ban-
co Central estabelece que 
a participação no arranjo de 
pagamentos instantâneos é 
obrigatória para instituições 
financeiras e de pagamen-
to autorizadas a funcionar 
pela entidade com mais de 
500.000 (quinhentas mil) con-
tas de clientes ativas.
 A reportagem procu-
rou a Federação Brasileira de 
Bancos para comentar sobre 
a medida, mas não obteve re-
torno até o fechamento desta 
reportagem.

Fonte: radios.ebc.com.br/

Equipes de Florestópolis são 
destaque em Corrida de Rua Off 
Road no Município de Londrina

 No dia 16/02/2020, 
aconteceu o Circuito Deca-
thlon Off Road 1º Etapa 2020, 
onde equipes de Florestópo-
lis:  "Equipe do Ratão do mes-
tre Antônio Claudio "Ratão" e 
Equipe KP RUN da Personal 
Kerolen Fernanda, foram des-
taque entre as melhores da 
região com várias conquistas 
individuais: 15 conquistas KP 
Run e 10 conquistas da Equi-
pe do Ratão. Em termos de 
corrida os atletas enfrentam 
todo tipo de terreno, "menos 
pista e asfalto"; em área rural, 

especificamente na estrada 
do Limoeiro passando por 
diversas propriedades rurais, 
sendo a mesma dividida em 
03 categorias de distâncias: 
05 km, 10 km e o mais desa-
fiador de 21 km. Nas premia-
ções por equipe vale destacar 
as duas equipes de Flores-
tópolis entre as 5 melhores, 
onde KP Run foi campeã com 
maior número de inscritos... 
todos fizeram história em 
Londrina colocando assim o 
Município no lugar mais alto 
que poderia estar.

 É bom ressaltar que a 
corrida de rua só vem cresce 
em Florestópolis, as equipes 
com seus respectivos trei-
nadores realizam treinos se-
manais, assim dando cresci-
mento e aperfeiçoamento aos 
atletas que hoje passam de 
100.
 Parabenizamos a to-
dos os atletas em especial os 
treinadores Antônio Cláudio 
(Ratão) e Kerolen Fernanda, 
por elevar e incentivar o es-
porte em Florestópolis.

Fonte: florestopolis.pr.gov.br


