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Abaixo-assinado será
entregue à Governadora

A Comissão pela Duplicação da PR-323 reuniu cerca de 15 mil assinaturas em abaixo-
assinado, que será entregue à governadora Cida Borghetti. O coordenador da Comissão ,
engenheiro Sérgio Frederico,  anunciou que pretende entregar o documento esta semana,
quando a governadora deverá estar em Umuarama. A vinda de Cida Borghetti está previs-
ta para sexta-feira. O abaixo assinado visa reforçar  a campanha da Comissão, junto ao

Governo do Estado, pela duplicação da rodovia, que é uma das maquis movimentadas do
Estado e é classificada como Rodovia da Morte, devido ao elevado número de acidentes.

Exposição retrata
história de Umuarama

Exposição do artista plástico Habraão Hachico, é um dos
principais eventos culturais inseridos na programação do

aniversário de 63 anos de fundação do município. O
quadros de Hachicho retratam Umuarama desde os seus

primeiros anos(década de 50 e 60) e estão expostos  no hall
de entrada da Fundação Cultural para visitação pública. O
prefeito Celso Pozzobom, que chegou a Umuarama em
1963, destacou que as telas  retratam de forma clara os

primeiros passos  da Capital da Amizade, para transformar-
se na belíssima cidade que é hoje.  Pág. 07
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Hospitais de Plantão
Dia 05: Hospital Cemil
Dia 06: Hospital
Norospar

Telefones Úteis
Corpo de Bombeiros:193

Polícia Militar: 190
Polícia Civil: 197

SAMU: 192

UTILIDADES
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O VALOR DA MATERNIDADE

 Namorados
12 de Junho, Dia dos
Namorados,  está chegando
e a melhor forma de
demonstrar seu carinho é
presenteando o seu amor.
Em Umuarama, as lojas que
participam da campanha da
Aciu, estão identificadas
com o cartaz ‘Amor Pra Toda
Vida’. Lembrando que no
sábado, dia 9, as lojas ficam
abertas até às cinco da tarde,
mais tempo para suas
compras.
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 Copa
O comércio de Umuarama
vai funcionar em horário
especial em dias de jogos
da Seleção Brasileira. No dia
22 de junho, uma sexta-
feira, a Seleção enfrenta a
Costa Rica às 9h, e o
comércio vai funcionar
apenas das 12h às 18h. Já no
dia 27 de junho, uma
quarta-feira, o Brasil
enfrenta a Sérvia às 15h, e o
comércio vai funcionar das
8h às 14h.

Informe Tribuna

“Teremos ali toda a
infraestrutura para

atender aos casos de
urgência e emergência.

A população terá
atenção 24h por dia, o

que vai desafogar
hospitais que hoje

prestam atendimento
após o fechamento do

PA, às 23h”.

Prefeito Celso Pozzobom, sobre o projeto de
construção da Policlínica em Umuarama.

Quase dez dias de paralisação dos caminhoneiros
mostraram a vulnerabilidade do governo Michel Temer,
pela demora na solução, trazendo muitas perdas do setor
econômico, e um clima nunca visto no País, que se
tornou refém de uma categoria. Foram dias de tensão e
angústia, cujas proporções do movimento chegaram a
ser assustadoras, pelos efeitos. O Brasil simplesmente
parou e a economia começou a ser estrangulada em
todas as pontas, com a falta do combustível, a escas-
sez dos alimentos, de remédios e outros insumos. Vá-
rios municípios decretaram estado de emergência, hos-
pitais com falta de medicamentos, animais com falta de
ração, a coleta de lixo comprometida. As demandas dos
caminhoneiros, especialmente dos autônomos, são le-
gítimas. Mas o movimento tomou um rumo que real-
mente assustou. Depois de mais de uma semana, mui-
tos já apelavam para o bom senso, pois o País não
suportaria mais os danos.

Por outro lado, o movimento mostrou que o País
precisa rever muita coisa, pois o peso da carga tributá-
ria esmaga a todos, e não dá mais para tolerar. O pró-
ximo governo que assumir no ano que vem, precisa ter
a coragem de fazer a reforma tributária que permita
aos brasileiros gerir melhor seus negócios e empreen-
dimentos. O importante nisso tudo é que o povo está
cada vez mais atento e consciente de seus direitos.
Nenhum governo poderá daqui para frente ignorar as
demandas legítimas do povo. Por isso, é hora de exer-
cermos os nossos direitos de cidadania em escolher
representantes que realmente tenham compromisso
com o bem comum.

*Valmor Bolan é Doutor em Sociologia e Especialista em Gestão
Universitária pelo IGLU (Instituto de Gestão e Liderança Interamericano)

da OUI (Organização Universitária Interamericana) com sede em
Montreal, Canadá e Representa o Ensino Superior Particular na Comissão

Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Programa
Universidade para Todos do MEC.”.
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Pesquisas eleitorais
Pesquisas eleitorais sempre  influenciaram  em eleições, porque

mostram, ou procuram mostrar uma tendência em relação a
determinado candidato. Acaba influenciando o eleitor que
costuma decidir o seu voto de acordo com os outros, ou a

maioria, alegando que não gosta de “perder o voto”. Para esse
eleitor, perder o voto é votar em candidato que não se elege.

Mal sabe ele que, perder o voto , acontece muitas vezes
quando o candidato se elege e não cumpre o que prometeu na

campanha, e ainda caminha pelas estradas da corrupção.

Influência
E por conta dessa influência,
os candidatos ao Governo
do Estado começam a
divulgar pesquisas. Mesmo
quando são regionalizadas,
ou  até locais, fazem questão
de ampla divulgação. E de
preferência sem os detalhes
onde possam ser vistos os
números e tendências
futuras dos eleitores. Nas
pesquisas para o Governo do
Estado, Ratinho Júnior está
liderando, seguido de perto
por Osmar Dias e, em
terceiro, mais abaixo, está
Cida Borghetti. Dos três,
Cida Borghetti é  a que
mostra maior tendência de

crescimento. E a campanha
nem começou...

Mulheres
A vereadora Ana Novais deverá
ser a única mulher, em toda a
região Noroeste, a disputar as
eleições de outubro próximo.
Vai ser candidata a deputada
estadual pelo PPL, partido de
João Vicente (candidato à
Presidência da República, que
é filho do ex-presidente João
Goulart, o Jango). E olha que
os votos femininos  são a
maioria no município de
Umuarama. Se votarem
unidas, com  foco na
representação feminina, Ana
pode ter muito voto.

MARATONA

Giro PolíticoGiro Político
elizeu.vital.editor@gmail.com

 Embora não sendo de Umuarama, o deputado Márcio
Nunes conquistou o apoio do prefeito Pozzobom, devido
aos recursos que carreou para o município....

 Pessoas próximas do deputado Fernando Scanavacca
dizem que ele se baseia bastante em pesquisa para tomar
decisão sobre candidatura. E os números estariam
favoráveis....

Ele já foi vereador em Mariluz, mas já fazem mais de 10
anos que José Alexandre  está morando em Umuarama.
Como pré-candidato a deputado estadual, José Alexandre
está percorrendo  cerca de 10 municípios por dia, numa
maratona que não para. Nem sua assessoria consegue
acompanhar o ritmo. Com esse trabalho, o candidato
deverá ter votos em cerca de 200 municípios do Estado.

Ratinho Jr. e
o  agronegócio

Na manhã desta segun-
da-feira, 4, o pré-candida-
to ao Governo do Paraná,
Ratinho Junior recebeu
uma pauta de reinvindica-
ções dos agricultores pa-
ranaenses que foram dis-
cutidas na FETAEP - Fede-
ração dos Trabalhadores
Rurais Agricultores Famili-
ares do Estado do Paraná,
e que vão ser incorporadas
ao plano de governo.  O
deputado ressaltou a im-
portância do agronegócio
paranaense como alavan-
ca da economia nacional
e destacou a necessidade
da melhoria da infraestru-
tura e a mínima interferên-
cia do estado nesse setor
produtivo. “ O estado não
pode dificultar a vida da-
queles que geram a rique-
za.  São muitos impostos,
muita burocracia, muitos

entraves para o progresso
econômico do nosso esta-
do. Os trabalhadores e
empresários  não podem
continuar pagando a con-
ta da incompetência admi-
nistrativa de alguns gesto-
res públicos”, destacou
Ratinho Junior.

O deputado lembrou
ainda que a burocracia é
um dos fatores que en-
gessa a geração de em-
prego e renda em nosso
estado, “  É inadmissível
uma empresa querer se
instalar no  Paraná e a li-
beração para que essa
empresa comece a cons-
truir as suas instalações
leva mais de dois anos.
Nesse tempo essa em-
presa já foi para outro es-
tado e perdemos empre-
go. Isso tem que mudar”,
finalizou Ratinho Junior.

Para barrar fake news
Para subsidiar o debate na Câmara e no Senado, o Conselho

de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso
Nacional, aprovou ontem (4) o parecer da comissão de

relatoria sobre propostas em tramitação que tratam das
fake news, notícias falsas espalhadas pela internet.
Ao todo, 14 propostas sobre o tema tramitam no

Congresso: são 13 na Câmara e uma no Senado. No
relatório aprovado por sete votos a quatro, o conselho
preferiu não explicitar uma posição clara contrária ou

favorável à aprovação das propostas e, por isso, foi
criticado pela conselheira Maria José Braga, que

apresentou um relatório alternativo no qual
recomendava a rejeição de todas as propostas. Novo
crime “Esses projetos simplesmente criam um novo

crime, que é a divulgação de notícias falsas e achamos
isso perigoso, mesmo que esteja previsto que dependerá

de avaliação do Judiciário.
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Reposição das aulas

Energias renováveis nas escolas
A secretária de Estado da Educação, Lucia Cortez, recebeu nesta

segunda-feira (04) o material produzido para o projeto Descomplicando
as Energias Renováveis. A entrega foi feita pelo diretor-superintendente

do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), Jorge Augusto Callado, e o
superintendente de Energias renováveis de Itaipu Binacional, Paulo

Afonso Schmidt. Formado por uma cartilha impressa e outra em forma de
audiobook, o material servirá como apoio pedagógico para educadores

de diferentes níveis de formação, no compartilhamento de informações e
conhecimentos sobre as energias renováveis no Brasil, de forma inclusiva

e democráticaDe acordo com Lucia Cortez, a parceria com a Itaipu é
muito importante e permitirá discutir um assunto essencial. “Nossos

estudantes são o futuro. E discutir as energias renováveis é primordial.
Aproveitar todo o conhecimento que a Itaipu tem a nos oferecer é

extremamente importante. Vamos analisar a melhor forma de fazer com
que este conteúdo chegue a todos os nossos alunos”, disse.

As escolas da rede estadual de
ensino que tiveram o calendário
afetado pelo movimento dos cami-
nhoneiros na última semana de
maio vão repor os dias letivos e a
carga horária conforme a realidade
de cada município. Nesta segunda-
feira (04), todas as 2,1 mil escolas
da rede estadual voltaram à rotina.

O calendário de reposição será
elaborado pelos Núcleos Regionais
de Educação em parceria com as
secretarias municipais e a equipe
diretiva das escolas. O objetivo é que
os estudantes tenham garantidos as
800 horas e os 200 dias de estudos
previstos na Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (LDB).

“Cada Núcleo viveu uma situa-
ção. Tivemos municípios que nem
tiveram suas atividades alteradas.
Por isso, as reposições serão ana-
lisadas caso a caso. Quando a pro-
posta estiver concluída, toda a co-
munidade escolar pode ficar tran-
quila que o transporte estará garan-
tido para os dias de reposição”,
enfatizou a secretária estadual da
Educação, Lucia Cortez.

A reposição será elaborada em
conjunto com os municípios, de acor-
do com a logística do transporte es-
colar para assegurar o deslocamen-
to dos estudantes das redes munici-
pal e estadual e, também, o planeja-
mento pedagógico. Os municípios
que não tiveram a rotina escolar al-
terada pela greve seguem o cronogra-
ma normal do calendário escolar.

Os alunos que não puderam
comparecer por falta de transporte
terão as faltas lançadas no siste-
ma. No entanto, serão justificadas
e os conteúdos repostos.

Em caso de dúvida sobre a repo-
sição, pais e responsáveis devem
entrar em contato com as escolas ou
núcleo de educação da sua região.

ESCOLAS estaduais já voltaram ao normal

DIVULGAÇÃO
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Com  Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Coalizão do Centrão
Há um acordo de caciques dos partidos de ‘centro’: até 15 de julho eles

embarcam na campanha de quem, ligado a eles, estiver melhor nas
pesquisas. Hoje, seria Jair Bolsonaro (PSL), num cenário eventual contra

Ciro Gomes (PDT) – com base nas pesquisas eleitorais recentes. Os
partidos envolvidos nesse processo são PR, PRB, PTB, DEM e PP – que
tornou-se a segunda maior bancada da Câmara Federal e virou ‘o noivo’

da vez para os presidenciáveis.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

e-webtv
A Coluna estreou série na e-webtv
com presidenciáveis. Assista em
nosso canal no Youtube (Coluna

Esplanada) a entrevista com Paulo
Rabello de Castro (PSC).

Ele, de novo
Há quem aposte no mercado e nas
cúpulas de partidos que, se Alckmin
não decolar mês que vem, João
Dória vem aí. Seria a solução para o
grupo que não aceita Bolsonaro.

Conselheiro
O publicitário e ex-marqueteiro do
PSDB Nizan Guanaes tem dado
conselhos a Jair Bolsonaro.

Militares
O general da reserva Augusto
Heleno será candidato ao Senado
pelo PRP no Distrito Federal, na
chapa do general Paulo Chagas ao
Governo.

Custo-intervenção
Com o custo de R$ 1,6 bilhão aos
cofres e criação de mais de 200
cargos, a intervenção federal na
segurança pública no Estado do
Rio de Janeiro segue sem
resultados efetivos 100 dias depois
de decretada pelo presidente
Michel Temer, em fevereiro.

Indicadores
A presença ostensiva das Forças
Armadas no Estado não impediu, por
exemplo, o aumento nos últimos
meses de crimes como homicídios

dolosos, roubos de cargas e veículos.
E as tropas, sem dinheiro, apenas
desfilam pela cidade.

Aos índices
Conforme monitoramento do
Observatório Legislativo da
Intervenção Federal na Segurança do
Rio, da Câmara Federal, houve
aumento dos homicídios decorrentes
de intervenção policial em 21,5% em
relação à média de todos os meses de
abril, e de 36,2% em relação ao
período de 2011 a 2017.

Brasil 200
Deputados e senadores alinhados ao
CEO da Riachuelo e pré-candidato à
presidência pelo PRB, Flávio Rocha,
lançam amanhã a Frente Parlamentar
Brasil 200.

Gestão
Segundo Jerônimo Goergen (PP-RS),
coordenador da Frente, o grupo vai
trabalhar por novo “ambiente” para o
País. “Essa máquina pública que
consome a renda das pessoas para
manter algo ineficiente precisa ser
substituída por estrutura menos
burocrática”.

Cabidão ambiental
Partidos de oposição vão apresentar à

Comissão de Ética da Presidência da
República ação popular e uma
representação contra a indicação de
Caio Tavares Souza, membro do
PROS, para a presidência do
Instituto Chico Mendes de
Biodiversidade.

Sem Currículo
O movimento contra a nomeação de
Caio Tavares é encabeçado pela
deputada Érika Kokay (PT-DF). A
parlamentar diz que o Governo
Temer “trata o Estado como se fosse
dele e indica um nome que não
tem nenhuma relação com o
meio ambiente”.

INSS respira
O novo presidente do INSS,
Edison Garcia, apostará na maior
transparência do órgão e na
gestão eficiente para atender o
beneficiário nos postos, diz à
Coluna. Procurador federal,
Edison Garcia tem mais de 30
anos de serviço público, é ficha-
limpa e com gestão em variados
órgãos nas últimas décadas.
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Xambrê terá moradias rurais
O presidente da Cohapar, Nelson

Cordeiro Justus, e o prefeito de Xam-
brê, Waldemar Ribeiro Filho, mais co-
nhecido como fofão, estiveram reuni-
dos na última semana para tratar de
projetos conjuntos entre os órgãos.
Atualmente, o Governo do Estado e
a administração municipal aguardam
a liberação de recursos para a cons-
trução 46 novas moradias rurais.

O projeto faz parte de um esfor-
ço integrado dos órgãos com o
apoio da Secretaria de Estado da
Agricultura e Abastecimento e da
Emater, que realizarem a coleta dos
documentos dos potenciais bene-
ficiários e envio do material para
análise da União. Caso sejam apro-
vadas pelo Governo Federal, as
obras receberão investimentos de
R$ 1,6 milhão do Programa Nacio-
nal de Habitação Rural (PNHR).

Segundo Justus, uma audiência
para tratar do assunto foi marcada

PREFEITO Waldemar Ribeiro, o Fofão,
conseguiu projetos para atender zona rural

pela governadora Cida Borghetti e
acontecerá nesta terça-feira (5) em
Brasília. “Vamos reiterar ao minis-
tro das Cidades o pedido para que
dê encaminhamento aos projetos
de habitação rural do Paraná, pois
há mais de 11 mil unidades proto-
coladas aguardando uma posição
do Governo Federal”, informa o pre-
sidente da Cohapar.

FAMÍLIA PARANAENSE – Outro
tópico abordado no encontro foi o
andamento de dois projetos vincu-
lados ao programa Família Parana-
ense para a construção de 24 ca-
sas populares na área urbana de
Xambrê. A iniciativa, orçada em
aproximadamente R$ 1,5 milhão,
atenderá famílias residentes em
condições precárias ou áreas de
risco na cidade, que receberão os
imóveis gratuitamente graças aos
subsídios do Governo do Estado.

“Recentemente, a gestão destes

projetos foi passada à Cohapar, que
está comprometida em dar celerida-
de à licitação para a contratação das
construtoras responsáveis pela exe-
cução das obras o mais rápido pos-
sível”, informa Justus.

Mais duas turmas de qualificação
Por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, a Prefeitura de Umuarama abriu nesta segunda-feira, 4,

turmas de mais dois cursos de qualificação em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).
Na parte da manhã, 15 alunos iniciaram o aprendizado de confeitaria e à tarde outro grupo de 15 trabalhadores

começou o curso de salgados para festas infantis. O aprendizado será na panificadora da Divisão de Merenda Escolar.
Representando o prefeito Celso Pozzobom, que tem ampliado a oferta de qualificação profissional com a

participação da Prefeitura, o secretário municipal Douglas Bácaro (Indústria, Comércio e Turismo) lembrou que
estes cursos fazem parte de um pacote de oito qualificações para as quais o município contratou os serviços do

Senac. De acordo com o secretário, o momento é muito bom para o setor de alimentos. Para isso, poderão contar
ainda com o apoio da Casa do Empreendedor, que orienta a abertura e regularização de empresas, além de

reduzir os caminhos burocráticos, facilitando o trabalho.

DIVULGAÇÃO
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Telas históricas de Hachicho
A Fundação Cultural de Umuara-

ma abriu nesta segunda-feira, 4, a
Exposição de Telas “Retratando
Umuarama”, com trabalhos do artis-
ta plástico Habraão Souza Hachi-
cho, dentro da programação do ani-
versário de 63 anos de fundação do
município. Os quados, que retratam
os primeiros anos da Capital da
Amizade (anos 50 e 60), poderão ser
visitados das 8h às 11h30 e das
13h30 às 17h30, de segunda a sex-
ta-feira, no hall de entrada do Cen-
tro Cultural Vera Schubert.

A exposição é uma viagem no
tempo. “Essas telas me transpor-
tam para 1963, quando chegamos
a Umuarama. Esse sentimento que
o trabalho do Hachicho provoca nas
pessoas é digno de homenagens e
devemos valorizar os nossos artis-
tas, criando oportunidades para
mostrarem seus trabalhos. Vendo
as imagens retratadas nestes qua-
dros, percebemos as dificuldades
que havia no início da nossa cida-
de e o quanto ela evoluiu até hoje”,
disse o prefeito Celso Pozzobom,
na abertura da mostra.

Abraão Hachicho nasceu em
1946, em Viçosa (ES). Morou em
Maceió (AL) e passou três anos no
Líbano. De volta ao Brasil, viveu em
Nova Esperança, no Noroeste do
Estado, e mudou-se para Umuara-
ma, onde permanece até hoje, após
mais de 50 anos. Foi contador e
cursou Estudos Sociais na antiga
Fafiu (hoje Unipar). Como artista
plástico, desenvolve a pintura e
suas primeiras telas datam de
1959, com apenas 13 anos. Hachi-
cho é pai de três filhos, membro da
Academia Umuaramense de Letras
e Artes (Aula) e autor de centenas
de obras que retratam suas memó-
rias, belezas naturais e maravilhas
arquitetônicas da humanidade.

“Estamos muito honrados em

realizar nesta manhã a exposição
‘Retratando Umuarama’. Agradece-
mos Hachicho por nos presentear
com as experiências artísticas aqui
compartilhadas e por tecer em co-
res a memória da Capital da Amiza-
de” destacou a diretora da Funda-
ção Cultural, Vera Borges.

Pozzobom concluiu dizendo que
“é uma satisfação termos entre
nós este brilhante artista, cujo tra-
balho mostra as origens de nossa
cidade aos umuaramenses de hoje
e às futuras gerações, motivando
todos a cuidar melhor de nossa
querida Umuarama”, disse.

THIAGO BOENG
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Expediente
nos Jogos

O Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
publicou portaria no Diário

Oficial da União de ontem (4)
para regulamentar o

funcionamento de órgãos
públicos da administração direta

(ministérios) e indireta
(fundações e autarquias) nos

dias de jogos da Seleção
Brasileira de futebol na Copa do

Mundo Fifa 2018. O torneio
começa no próximo dia 14 de

junho, na Rússia.
A portaria, assinada pelo ministro
Esteves Colnago, diz que nos dias

em que os jogos do Brasil se
realizarem pela manhã, o

expediente só terá início a partir
das 14h. Já nos dias em que os
jogos se realizarem à tarde, o

expediente começará de manhã e
se encerrará às 13h. Segundo o

dispositivo, as horas não
trabalhadas deverão ser

compensadas até o dia 31 de
outubro. Os agentes públicos
também deverão observar os
turnos de funcionamento dos
órgãos e entidades, além da

preservação integral do
funcionamento de serviços

considerados essenciais,
determina a portaria.

O Brasil estreia na Copa contra a
Suíça, no dia 17 de junho, um

domingo, às 15h, no horário de
Brasília, pelo grupo E da

competição. A segunda partida
será contra a Costa Rica, no dia

22 de junho, sexta-feira, às 9h. O
jogo de encerramento da fase de

grupos será no dia 27, quarta-
feira, contra a Sérvia, às 15h. Se
chegar às semifinais ou à grande
final, no dia 15 de julho, o Brasil

ainda poderá jogar outras quatro
vezes. A definição das datas dos
confrontos das fases seguintes

dependem da posição do país na
fase de grupos.
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MEL
O verdadeiro amor é para sempre. E a
melhor forma de demonstrar seu
carinho é comprando os presentes do
Dia dos Namorados no comércio de
Umuarama. Qualidade, preço baixo,
variedade, são muitas as vantagens de
comprar nas lojas identificadas com o
cartaz da Aciu: Amor Pra Toda Vida.
Lembrando que no sábado, dia 9, as
lojas ficam abertas até às cinco da
tarde, mais tempo para suas compras.
12 de Junho, Dia dos Namorados.

MOSCOU
Um acordo entre os sindicatos dos
empregados e dos empresários do
comércio de Umuarama definiu o
horário de funcionamento das lojas e
estabelecimentos comerciais da
cidade nos dias de jogos do Brasil
na primeira fase da Copa do Mundo
de 2018. No dia 22 de junho, uma
sexta-feira, a Seleção enfrenta a
Costa Rica às 9h, e o comércio vai
funcionar apenas das 12h às 18h. Já

no dia 27 de junho, uma quarta-feira,
o Brasil enfrenta a Sérvia às 15h, e o
comércio vai funcionar das 8h às 14h.
 
SÃO PETESBURGO
De acordo com o Termo Aditivo, assinado
por Miromar Ponciano de Andrade,
presidente do Sindicato dos Empregados,
e por José Carlos Strassi, presidente do
Sindicato Patronal, os empregados
deverão compensar quatro horas de
trabalho antecipadamente, já no dia 9 de
junho, segundo sábado do mês. Os
patrões terão de pagar também adicional
das horas extras sobre o salário do mês
de junho de 2018, além de conceder
intervalos para lanches aos trabalhadores.

NÚMEROS
Chegou a sua vez de fazer uma
especialização top. A FIP traz para
Umuarama o MBA em Bancos,
Investimentos e Finanças. O curso vai
apresentar uma abordagem ampla
acerca das atividades desenvolvidas no
contexto das instituições financeiras

brasileiras. Conhecimento teórico e
prático em finanças. As aulas serão
ministradas no auditório da Aciu,
quinzenalmente aos sábados, com
carga de 450 horas e duração de 12
meses. Ligue (44) 3652-3250 ou
www.fippr.com.br.
 
LIMPO
A obrigatoriedade do exame
toxicológico para motoristas
profissionais conseguiu reduzir em
mais de 38% o número de acidentes
nas estradas federais de todo o País.
O Exame toxicológico para motoristas
com CNH nas categorias C, D e E vale
desde 2 de março deste ano. O
Laboratório Pronto Análise, em
parceria com a Psychemedics
disponibiliza o exame por apenas R$
260, em até 3 vezes no cartão, para
associados Aciu e seus colaboradores.
Informe-se pelo (44) 3622-4631 ou
whatsapp (44) 9921-8382.
 
FITNESS
Ontem você disse que iria começar
amanhã: aproveite o hoje e viva o
Sesc! Com essa mensagem para lá de
positiva, a Academia de Ginástica
Multifuncional do Sesc está de
portas abertas com preços especiais
para trabalhadores em empresas
associadas à Aciu. Funciona das 6h
às 22h com profissionais para dar
toda a força possível nos
treinamentos. Informe-se pelo
telefone (44) 3623-8050.
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Rotas da contravenção

Duas apreensões distintas re-
alizadas por patrulheiros rodoviá-
rios federais e estaduais no iní-
cio da tarde de domingo (3), reti-
raram de circulação mercadorias
contrabandeadas do Paraguai e
drogas que vinham do Mato Gros-
so do Sul e eram trazidas para o
Paraná. Um casal foi preso acu-
sado de tráfico de drogas.

A primeira ação foi realizada na
rodovia estadual PR 323, onde uma
Van escolar foi apreendida por pa-
trulheiros rodoviários. Em seu inte-
rior, foi encontrada cerca de R$ 45
mil em mercadorias contrabandea-
das do Paraguai.

O crime de descaminho foi des-
coberto por volta das 12h40, quan-
do era realizado um bloqueio de ro-
tina em frente ao Posto de Fiscaliza-

ção da Polícia Rodoviária em Iporã.
O veículo importado Mercedes

Benz Sprinter modelo 310 D, de cor
azul, com placas de Rio Rufino – SC
foi abordado para averiguação. O
condutor trazia três passageiros,
todos moradores em Londrina.

Na vistoria os patrulheiros rodo-
viários descobriram uma grande
quantidade de brinquedos, acessó-
rios para celulares, vídeo games,
celulares, rádios comunicadores,
eletrônicos, massageadores, rote-
adores e carregadores para celula-
res eram transportados sem as
notas fiscais.

Após contato com a Polícia Fede-
ral em Guaíra, os envolvidos foram
qualificados e o veículo juntamente
com a mercadoria foi encaminhado
para a Delegacia da Receita Federal.

PRESOS PELA PRF
A segunda apreensão retirou de
circulação dezenas de tabletes de
maconha em Porto Camargo. A
ação da Polícia Rodoviária Federal
aconteceu por volta das 13h30,
durante uma fiscalização de rotina
em frente ao posto, situado à
rodovia BR 487. Um Citroen C3
com placas de Mamborê foi
abordado. Em seu interior estavam
duas pessoas e, durante uma
conversa com os ocupantes, os
policiais sentiram um forte cheiro
de maconha dentro do veículo,
além de notarem um certo
nervosismo por parte dos
abordados. Diante da suspeita,
uma busca foi realizada e dentro
do Citroen estavam 51 tabletes de
maconha que pesaram 42 quilos.
A droga estava escondida nos
bancos e painel do carro.

Disponíveis à Justiça
O casal, que confessou aos agentes da PRF que transportava a maconha de Ponta Porã –MS para Campo Mourão e

receberia a quantia de R$ 700 pelo serviço, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Xambrê, onde foi colocado
à disposição da Justiça.

MERCADORIAS
avaliadas em R$ 45
mil foram
apreendidas dentro
de uma van escolar

DIVULGAÇÃO
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PM encontra carga de
maconha em ônibus Preso por furto

Na madrugada de ontem (04),
PMs de Cruzeiro do Oeste
prenderam um homem por furto
de material de construção
recuperando o material
subtraído. Foi por volta das
3h20 que a equipe ficou
sabendo que no bairro Parque
das Oliveiras, o suspeito teria
sido visto com um carrinho de
mão carregando pisos de
cerâmica de uma casa em
construção. Os PMs foram ao
local e encontraram o acusado
(que não teve o nome
divulgado). Ele confessou o
furto e entregou o local em que
estavam as mercadorias levadas.
Depois de encontradas, as 8
caixas de cerâmica foram
encaminhadas à 17ª Delegacia
de Polícia Civil de Cruzeiro do
Oeste, local em que o autor do
furto também foi deixado.

Armados
Na manhã de ontem (04), PMs de
Tapejara apreendem dois
adolescentes que praticaram
roubo com uma arma de fogo no
centro da cidade. Na ocasião,
vítimas foram rendidas dentro de
suas casas, de onde foram
levados aparelhos celulares e
joias. Os autores do crime de 15
e 17 anos de idade portavam um
revólver calibre 38 com quatro
munições intactas e três porções
de cocaína. Conselheiros
tutelares acompanharam a
apreensão e os garotos foram
levados à 17ª Delegacia de
Polícia Civil de Cruzeiro do
Oeste, onde também foi
entregue a arma e os objetos
recuperados.

Um jovem foi preso e um adoles-
cente apreendido em duas aborda-
gens a ônibus da linha que seguiam
de Dourados – MS para Londrina. As
ações aconteceram na madrugada
do domingo (3) em Umuarama.

De acordo com os policiais mili-
tares, nas bagagens averiguadas fo-
ram encontrados 49 tabletes de
maconha, totalizando aproximada-
mente 36 quilos.

Na primeira averiguação, um dos
passageiros se apresentou muito
nervoso no momento em que as bol-

sas de sua propriedade eram verifi-
cadas. Elas estavam sob o seu acen-
to. Nelas estavam pouco mais de 20
quilos de maconha. O rapaz foi enca-
minhado à delegacia e informou que
a droga seria entregue em Londrina.

Na segunda ocorrência, por vol-
ta de 2h, o Conselho Tutelar foi acio-
nado para a acompanhar a apreen-
são de um adolescente de 15 anos.
Ele viaja noutro ônibus que foi abor-
dado na avenida Brasil. Em uma de
suas bolsas, a Polícia Militar locali-
zou cerca de 16 quilos de maconha.

Três jovens foram presos pela Polícia Militar na noite deste sábado (2), depois que foram flagrados
comercializado drogas sintéticas em uma festa universitária. A abordagem foi realizada na avenida Parigot
de Souza, nas imediações do Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa, onde aconteciam algumas
das competições. O monitoramento da Polícia Reservada resultou nas prisões de jovens de 20, 22 e
23 anos, bem como na apreensão de frações de LSD, haxixe e ‘loló’ (clorofórmio diclorometano).
Depois de responderem a um Termo Circunstanciado, os envolvidos foram liberados.

DIVULGAÇÃO

Droga
encontrada em

dois ônibus
seguia para
Londrina
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Jardim Verde Vale e  Moradias Vitória
O morador Paulo Roveron,

que é presidente da Associação
de Moradores, recebeu a equi-
pe do jornal Tribuna Hoje News
para falar sobre o bairro. O Ver-
de Vale e Moradias Vitória es-
tão representados por uma As-
sociação de Moradores. Com
pouco movimento nas ruas, o
local é marcado pela tranquili-
dade, característica que agrada
a muitos moradores. A Avenida
Vitória, principal via de acesso
para quem vem pela Avenida Rio
Grande do Norte, separa os
dois bairros. É nela que está lo-
calizado principal ponto de re-
ferência, o CMEI Maria Yokoha-
ma Watanabe, inaugurado a
pouco mais de dois anos e que
atende crianças também de
outros bairros nos arredores.

Considerados bairros “jo-
vens”, o maior é o Jardim Verde
Vale, que possui 242 casas, en-
quanto o Moradias Vitória conta
com apenas 62 residências. O
presidente da Associação conta
que foi um dos primeiros a mo-
rar no bairro, e relata que  “o
Moradias Vitória foi uma parce-
ria entre Prefeitura, Cohapar e
Caixa Econômica e que o propri-
etário executava a obra como pre-
feria, já o Verde Vale foram casas
construídas pela Cohapar”.

Em frente ao CMEI existe um
terreno que pertence a Prefeitu-
ra Municipal, onde futuramente
será um espaço de lazer para
os moradores. “Nós ainda não
temos previsão, mas já existe
um projeto, vai ser muito bom,
pois não temos área de lazer e
o bairro é constituído em sua
maioria por residências”, relata.

O CENTRO Materno
Infantil é uma das melhores
estruturas. Novo, atende a
toda a região no entorno do
bairro.

ACESSIBILIDADE
E CALÇADAS
Sobre dificuldades e problemas no
bairro, Roveron diz serem poucos:
“Como é comum em vários pontos
da cidade, temos aqui o problema
com a acessibilidade e sinalização,
principalmente na Avenida Vitória
onde fica a creche. Diariamente
passam pais com crianças que são
obrigados a andarem na rua pois as
calçadas são irregulares. Além disso
os carros passam em alta velocidade
pois não há placas sinalizando,  e
poucas lombadas”.
Para atendimento na área de saúde ,
a população utiliza a UBS-Unidade
Básica de Saúde- do Bairro 1º de
Maio, porém o acesso é dificultado
pois há uma rua irregular por onde
os carros passam, que é o final da
Avenida Vitória. “Temos que dar a
volta pela rodovia, de manhã é uma
loucura, é arriscado, quem não tem
um veículo, que vai a pé, não tem
condições de ir, então tem que ter a
regularização dessa via, para que ela
ligue os dois bairros e facilite o
acesso ao posto de saúde”.

MORADORES
Neide Bertossi, podóloga e dona de um dos únicos pontos comerciais do
bairro diz que se mudou há um ano e meio e que “é um bairro muito
tranquilo, como eu já tinha uma clientela fixa, mas optei por atender aqui;
é muito bom pra morar também, pois todos são pessoas de bem e ótimos
vizinhos”, declara.  Os moradores também se mobilizam em prol dos
animais de rua, cuidando e alimentando cães e gatos abandonados. “Nós
temos muitos animais que são abandonados aqui, por ter um terreno
grande vazio no final da rua. Muitas pessoas deixam os animais ali, e a
gente acaba cuidando.... alguns até adotam e a SAAU também nos ajuda
muita”, conta Neide, completando que se cada cidadão fizer a sua parte,
a comunidade toda é beneficiada.  O auxiliar de serviços gerais, José
Luiz Francisco, fala que não tem o que reclamar: “É muito sossegado, não
tem aquela bagunça dos bairros no centro. O que poderia ter seria um
comércio, uma mercearia mais próxima, porque temos que nos deslocar
até a Av. Rio Grande do Norte quando precisamos de algo”. Há
também uma dificuldade com o transporte público, pois o ponto de
circular mais próximo fica na Rio Grande do Norte.

PAULO Roveron, presidente da
Associação de Moradores, diz que
os problemas são poucos.

FOTOS: THIAGO CASONI

Neide Bertossi é
podóloga e

moradora do
bairro. Trabalha
ao lado de casa.

VISTA parcial do Bairro: pequeno e
aconchegante

José Luiz
Francisco diz que
o local é muito
sossegado

RUA sem asfalto, utilizada pelos moradores para irem ao Bairro 1º de Maio,
para atendimento no Posto.
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MALHAÇÃO
Gabriela garante a Rosália que a

ajudará a conseguir a vaga na cantina
da escola. Garoto aconselha Tito a ter
sua primeira noite de amor com alguém
que ele ame. Bia conta a Pérola que
Ana Cruz quer conhecê-la. Tito se de-
clara para Flora. Kavaco e Amanda tor-
cem para que Verena seja selecionada
para os Jogos Olímpicos.

DEUS SALVE O REI
Rodolfo entra no castelo sem nin-

guém ver e acaba ouvindo a conversa
entre Afonso e Gregório sobre o casa-
mento de Catarina. Afonso não revela a
Amália o motivo de não terem conse-
guido o empréstimo. Rodolfo pede aju-
da a Timóteo para sair do castelo. Au-
gusto se surpreende quando Virgílio
conta que Catarina ama Afonso. Virgí-

lio fica sabendo por Otávio que o Con-
selho não concedeu o empréstimo a
Afonso por causa de Amália.

SEGUNDO SOL
Luzia/Ariella apoia Edgar e Manue-

la decide voltar para a casa do pai. Va-
lentim canta uma música de sua auto-
ria para Rosa e Ícaro se incomoda. Lau-
reta orienta Galdino a divulgar o vídeo
que incrimina Edgar e Severo. Doralice
não aceita conversar com Ionan e Nes-
tor aconselha a moça.

AS AVENTURAS DE POLIANA
As mulheres ficam paradas para

apreciar a beleza de Afonso (Victor
Pecoraro), dono da casa de carne. João
promete para Luísa que irá ajudar Antô-
nio a limpar a casa. Filipa descobre que
Claudia trabalha na galeria de arte de

 Ema se surpreende com a objetividade de Edmundo ao lhe propor casa-
mento, mas acaba aceitando o pedido. Luccino parabeniza Mariana/Mário por
sua estreia na corrida e a alerta sobre Brandão. Ernesto decide ensinar golpes

de luta para Camilo. Darcy confronta Susana sobre a falsa carta.
 Ema revela a Elisabeta que o casamento com Edmundo salvará sua

família da falência. Amélia recebe alta do hospital. Camilo conta a Elisabeta
sobre a conversa que teve com Darcy. Elisabeta procura Darcy.

Glória e decide questionar o motivo de
Yasmin ter escondido. Mário, Benício
e Gael decidem mexer no lixo de Sr.
Pendleton com objetivo de descobrir
mais sobre ele. Com ciúme de Nanci,
Waldisney diz que a mulher é sua na-
morada.     ela e Marcelo eram namora-
dos na juventude.

CARINHA DE ANJO
Zé Felipe e Miguel choram ao se

despedirem um do outro. Leonardo vai
até uma rua no meio do mato com um
comparsa para pear o dinheiro do res-
gate com Gustavo. Padre Gabriel faz
uma corrente de oração enquanto isso.
Leonardo não se arrepende de nada e
ainda afirma que a vingança é por ele e
Nicole. Dulce Maria é liberada após
pagamento do resgate, mas antes de
correr em direção do pai, coloca um
grampo no pneu do carro de Leonardo,
que não vê nada e tenta fugir.

AMOR PROIBIDO
Hilmi tem alta do hospital. Firdevs

pede para conversar com Adnan so-
bre Bihter. Behlul e Nilay saem juntos
para escolher o vestido de noiva dela.
Adnan perdoa Bihter por ter escon-
dido tanta coisa dele. Besir conta
para Behlul que Nihat está suspei-
tando do envolvimento dele com
Bihter. Com medo, Behlul também
pede para Adnan desistir do proces-
so contra Hilmi. Besir coloca o DVD
com as imagens de Behlul e Bihter
em um cofre no banco.

APOCALIPSE
Ricardo fala sobre a viagem ao Bra-

sil com Stefano. Alan tenta se aproxi-
mar de Uri. Ele se surpreende ao ver
Saulo na casa do irmão. Ricardo fala
sobre a viagem com os familiares. An-
dré fala para Dudu que Ricardo Monta-
na está a caminho do Brasil. Bárbara
diz que não aceita a marca. André diz
confiar em Guido. Saulo discute com
Alan. Guido recebe a marca. Celeste e
Chico falam sobre o casamento.

Darcy nega
a Camilo
que tenha

escrito uma
carta a

Elisabeta
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Talvez falte concentração se precisa
terminar uma tarefa ou cuidar melhor
da saúde. Atenção para não se envol-
ver em fofoca nem contar um segredo
sem querer. Cor: creme.

To
ur

o Você pode se sair bem ao cuidar da
sua grana. O astral é favorável para
rever, organizar e até fazer alguns
cortes no orçamento. Cor: roxo.

G
êm

os

Há risco de se desentender com a fa-
mília ou com alguém mais conserva-
dor, se não souber respeitar alguns
limites. Se está a fim de alguém, tome a
iniciativa. Cor: cinza.

C
ân

ce
r Hoje, você estará mais sensível. Res-

peite seu ritmo e tire um tempo para
descansar e repensar algumas coisas
- sua saúde agradece! Cor: creme.

Le
ão

A convivência com os amigos está em
alta e promete animar o final de sema-
na! Porém, nem tudo são flores e é
melhor não misturar amizade e dinhei-
ro, por enquanto. Cor: azul.

V
ir

ge
m

Hoje, você vai se importar mais com o
que os outros pensam a seu respeito.
Seja mais flexível e vai se entender
melhor com os familiares, especialmen-
te com alguém mais velho. Cor: lilás.

Li
br

a

Bom dia para conhecer pessoas e lu-
gares novos. Saia da rotina e agite a
vida social! Talvez apareça algum obs-
táculo em uma viagem, mas não desa-
nime. Cor: verde-escuro.

E
sc

or
pi

ão O dia promete algumas surpresas. Seu
lado sensual se torna ainda mais forte,
porém, terá que driblar seu gênio forte
se quiser evitar briga com a sua cara-
metade. Cor: vinho.

Sa
gi

tá
ri

o Os relacionamentos estão em alta e
fará o possível para deixar a solidão
bem longe. Mas, para se entender
melhor com as pessoas próximas, cui-
dado com as críticas. Cor: amarelo.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Talvez você precise se esforçar um

pouco mais para terminar tarefas pen-
dentes. Deixe o desejo de se divertir
em segundo plano e cuide das suas
obrigações primeiro. Cor: creme.

A
qu

ár
io Hoje, a Lua ilumina seu paraíso astral e o

dia tem tudo para ser divertido! Aproveite
para reunir os amigos, programar um
passeio e tirar um tempo só para fazer o
que mais gosta. Cor: azul-turquesa.

 P
ei

xe
s Você vai se sentir mais à vontade se

puder curtir o seu cantinho e aprovei-
tar a companhia dos familiares. Se pre-
cisa de conselho, procure um parente
mais velho ou experiente. Cor: bege.
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1º .......................................... Flamengo ........................... 20
2º .......................................... Cruzeiro .............................. 16
3º .......................................... Grêmio ............................... 16
4º .......................................... São Paulo ........................... 16
5º .......................................... Internacional ....................... 15
6º .......................................... Sport ................................... 15
7º .......................................... Palmeiras ........................... 14
8º .......................................... Corinthians .......................... 14
9º .......................................... Fluminense ......................... 14
10º ......................................... Atlético-MG ......................... 14
11º ......................................... América-MG ........................ 13
12º ......................................... Botafogo ............................. 12
13º ......................................... Vasco ................................. 11
14º ......................................... Chapecoense ...................... 10
15º ......................................... Santos .................................  9
16º ......................................... Atlético-PR ...........................  9
17 º ....................................... Vitória ..................................  8
18º ......................................... Bahia ...................................  8
19º ......................................... Paraná .................................  3
20º ......................................... Ceará ...................................  3

Classificação              Clube           Pontuação

SABÁDO 02/06/2018

TABELA BRASILEIRÃO – SÉRIE A
Resultados do Brasileirão

ATLÉTICO-MG 3 X 3 CHAPECOENSE
INTERNACIONAL 0 X 0 SPORT
VASCO 1 X 2 BOTAFOGO
PALMEIRAS 3 X 1 SÃO PAULO

DOMINGO 03/06/2018
AMÉRICA 3 X 1 ATLÉTICO-PR
BAHIA 0 X 2 GRÊMIO
FLAMENGO 1 X 0 CORINTHIANS
SANTOS 5 X 2 VITÓRIA
CEARÁ 0 X 1 CRUZEIRO

O valor dos jogadores
O mercado internacional de jogadores de futebol está cada vez mais distante

dos países pobres. Mas nesse meio estão alguns brasileiros e o jogador Neymar
é o segundo mais valioso, segundo analistas do esporte. Ele perdeu o posto

para o jogador inglês,  Harry Kane. Mas isso pode ser questão de tempo e de
desempenho do brasileiro na Copa do Mundo.

1 – Harry Kane (201,2 milhões de euros)
2 – Neymar (197,5 milhões de euros)
3 – Kylian Mbappé (186,5 milhões de euros)
4 – Lionel Messi (184,2 milhões de euros)
5 – Mohamed Salah (171,3 milhões de euros)
6 – Dele Alli (171 milhões de euros)
7 – Kevin De Bruyne (167,2 milhões de euros)
8 – Antoine Griezmann (164,5 milhões de euros)
9 – Paulo Dybala (164,2 milhões de euros)
10 – Romelu Lukaku (163,4 milhões de euros)

Abaixo, a lista dos 10 jogadores mais valiosos:
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Fifa divulga equipes e jogadores
A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou ontem (4) os nomes

de todos os jogadores convocados para integrar as seleções de seus
países classificadas para a Copa do Mundo na Rússia. Ao todo são 736

atletas de 32 equipes. O Brasil foi uma das primeiras seleções a enviar à
Fifa a lista com os nomes dos 23 jogadores que estarão na Rússia. A
relação começa com o goleiro Alisson, que jogará camisa 1, e fecha

também com um goleiro: Everton, que recebeu a camisa com o número
23. A 21ª edição da Copa do Mundo será aberta no dia 14 de junho,
quando a Rússia enfrentará a seleção da Arábia Saudita, no Estádio

Luzhniki de Moscou. O Brasil estreia no dia 17 contra a Suíça, em Rostov
On Don. Na chamada fase de grupos, além da Suíça, a seleção brasileira

joga ainda contra a Costa Rica, no dia 22; e Sérvia, no dia 27.

Brasil firme na defesa

A Seleção Brasileira chega na
Copa da Rússia como uma das can-
didatas ao título e muito disso se
deve a boa fase da defesa. Para se
ter uma ideia, desde que Tite chegou
à Canarinho, o goleiro Alisson sofreu
apenas três gols em 16 jogos.

Ele foi vazado apenas diante da
Colômbia(em dois jogos diferentes)
e pelo Uruguai, ambos pelas Elimi-
natórias da Copa do Mundo. Núme-
ros que confirmam a boa fase do
sistema defensivo brasileiro, algo
muito importante para quem pen-
sa em título.

Apontado como um dos melho-
res goleiros do mundo atualmente,
Alisson conta com parceiros impor-
tantes para ajuda-lo, durante as Eli-
minatórias, Miranda e Marquinhos
foram uma boa dupla de zaga. En-
contram o equilíbrio e a confiança
necessária para ajudar o Brasil a
garantir a classificação.

Este ano, no entanto, Tite tro-
cou Marquinhos por Thiago Silva e
monstro deve começar a Copa
como titular. Experiência, lideran-
ça e categoria, por mais que tro-
que as peças, o desempenho se-
gue em alto nível.

No próximo domingo(10), a Sele-
ção Brasileira encara a Áustria, em
mais um duelo Brasil Global Tour, o
último antes da estreia na Copa do
Mundo, caso não sofra gols, o time
de Tite vai chegar no Mundial sem
ter sido vazado este ano.

O goleiro
Alisson

manteve a
marca no jogo

contra a
Croácia

DIVULGAÇÃO



Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
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Tudo o que
você aprendeu

até hoje, te
trouxe até
onde você
está nesse

exato
momento.

( Fábrica de
Mentes)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoraram
aniversário no início deste  mês de junho,
Satiko Delia Myatake e Helder Pereira
da Silva  (dia 2), Ana Paula Taira
(Café da Roça) e Marjorie Fresneda
(Cruzeiro do Oeste) (dia 3) e José
Roberto de Moraes (dia 4).  Hoje
(dia 5) vivas para Genezio Gomes de
Oliveira, Octávio Tandonori Yokohama
e Ney Carlos do Amaral.
Da coluna: felicidades!

ARQUIVO PESSOAL

EM CHICAGO
Rodrigo Jachimowski Barbosa, médico oncologista clínico do

Hospital Uopeccan de Umuarama, está participando desde o dia
1º de junho, em Chicago, do maior Congresso de Oncologia
do mundo. O evento encerra-se nesta terça (5) e ele retorna a

Capital da Amizade na próxima quinta-feira.

EMPÓRIO DOS CALÇADOS
"Elegância e conforto para seus pés"
Loja I: Rua Ministro Oliveira Salazar,
4951
Fone: 3056-5055 / whatsapp: 98823-
0373
Loja II: Avenida Paraná, 4194
Fone: 3056-3777 / whatsapp: 99897-
4386
Instagram:
@emporiodoscalcados1e2
Umuarama - Paraná/
Inverno 2018 / Empório dos Calçados

Bota Bebecê /
Inverno 2018 /
Empório dos

Calçados

Dica Empório
dos Calçados

Este acessório controverso ficou alguns anos fora das
passarelas e das ruas. Entretanto, nesta temporada, a bota
branca ressurgiu em diversos desfiles da coleção outono/

inverno 2018 onde as principais grifes de moda se renderam
ao charme desta modelo com ares futuristas. A tendência

agradou várias famosas, blogueiras e fashionistas
internacionais. Mesmo que as brasileiras achem a peça muito
“Xuxa nos anos 80”, não adianta reclamar: as botas brancas

já invadiram as ruas do mundo todo e vieram para ficar.
Sucesso nas décadas de 60, 70 e até 80, a bota branca

pode parecer over, mas coordena bem com diversas peças do
guarda-roupa, possibilitando um visual inovador especialmente

nos dias frios. Na dúvida, é só seguir a mesma filosofia do
tênis branco: vai bem com tudo, da alfaiataria tradicional até
calças skinny despojadas. Looks com sobreposições também
harmonizam com as botas brancas da estação, deixando a

produção diferente do usual.

Bota Branca

Brasil
Save the date para os dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo
de 2018 -, dia 22 de junho, uma sexta-feira, a Seleção enfrenta
a Costa Rica às 9h, e o comércio vai funcionar apenas das 12h às
18h. Já no dia 27 de junho, uma quarta-feira, o Brasil enfrenta a
Sérvia às 15h, e o comércio vai funcionar das 8h às 14h.
A estreia é no domingo, 17.


