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Depois de ter realizado serviços de reperfilamento na recuperação de diversas ruas da
cidade, o prefeito Celso Pozzobom anunciou ontem mais um programa, de grande vulto,
para recuperar ruas e avenidas de Umuarama. Em várias  vias serão feitos recapeamen-
to, enquanto em outras  será utilizada a técnica do micropavimento. Segundo Pozzobom,

será um trabalho de qualidade, tendo em vista a deterioração das vias, onde o tapa-
buracos já não é solução. Serão aplicados mais de Um Milhão de reais de recursos pró-
prios. Além disso, ontem mesmo o prefeito recebeu mais R$350 mil em emendas do

deputado Osmar Serraglio, também para recuperação de vias urbanas.

Prefeito anuncia programa
de recuperação de vias

 Pág. 07

Prefeito anuncia programa
de recuperação de vias

UMUARAMA, 10/04/2018
Edição Nº 2098 - Ano VIII



Hospitais de Plantão
Dia 09: Hospital Nossa
Senhora
Dia 10: Hospital Cemil

Telefones Úteis
Corpo de Bombeiros:193

Polícia Militar: 190
Polícia Civil: 197

SAMU: 192

UTILIDADES
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UM NOVO PENSAMENTO

 Vestibular
Já estão abertas as
inscrições para o
Vestibular de Inverno
2018 da UEM. O prazo
segue até 9 de maio. São
1.492 vagas em quase 70
cursos de graduação,
com diversas vagas para
Umuarama. O valor para
se candidatar é de R$
150 e pode ser pago até
11 de maio. O pedido de
isenção de taxa deve ser
protocolado entre 10 e
18 de abril. O concurso
será realizado nos dias
22 e 24 de julho.

PREVISÃO DO TEMPO
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 Eleição
Eleitores podem transferir,
atualizar ou emitir o título
eleitoral até 9 de maio para
participar das eleições de
2018. O 1º turno ocorre em
seis meses, no dia 7 de
outubro. Os 212
municípios do Paraná
terão a biometria
obrigatória para a eleição
deste ano. Em 19 destas
cidades, o prazo encerrou
no dia 27 de março. Quem
perdeu a data poderá
regularizar a situação em
um cartório eleitoral até 9
de maio.

Informe Tribuna

“Eu não sou um ser
humano, sou uma ideia.

E não adianta tentar
acabar com as ideias”.

Do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da
Silva, em discurso
antes de ser preso.

A prisão do ex-presidente Lula pode passar a
idéia, errada, de que os problemas com a corrup-
ção foram eliminados.  Lêdo engano. Rebuscan-
do os acontecimentos, tivemos a alguns anos trás,
a CPI do mensalão, que também levou figurões
para a cadeia. O público pode não se lembrar, mas
o tal do Marcos Valério, empresário da comunica-
ção que  entrava pela porta dos fundos do Planal-
to, ainda está cumprindo pena em uma prisão. E
para se ter uma idéia, enquanto o mensalão man-
dava políticos e empresários para a cadeia, altos
funcionários e políticos continuavam a roubar, via
licitação fraudulenta, aditivos desnecessários e
supervalorização de serviços. Enfim, uma clara
demonstração de que o país estava mesmo à
mercê desses mandantes.

  Agora com a lava-jato, o sistema judiciário aper-
tou ainda mais esses políticos formadores de qua-
drilha, mas ainda assim, os processos de corrup-
ção tiveram continuidade. A prisão, nessas últimas
fases da lava-jato, de nomes de peso da política,
como de Antonio Palocci, Gedel Vieira, Sérgio Ca-
bral e outros, já começaram a mudar a ideia de
que no Brasil os poderosos não vão para a cadeia.
E agora, com a prisão do ex-presidente Lula, fir-
ma-se ainda mais o novo pensamento de que a lei
é para todos.

Mas ainda tem muitos outros nomes, como
Aécio Neves, Renan Calheiros, Eliseu Padilha, etc,
que poderão entrar no rol dos penalizados. A soci-
edade quer a limpeza geral, o que é quase impos-
sível. Mas dá para avançar mais !!
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Já tem pesquisa
  Já começam a surgir as pesquisas eleitorais, mostrando a
tendência do eleitorado. E claramente, o candidato que
aparece liderando, parte para a divulgação dos números.

A primeira  para o Governo do estado, dentro de um
cenário já quase certo, com os nomes de Cida Borgheti,

Ratinho Junior e Osmar Dias, mostra que Ratinho está na
frente. Osmar Dias estaria em segundo e, em terceiro

aparece Cida Borgheti. Isso vai mudar muito dentro de
três meses. Podem escrever

NOS BASTIDORES

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

 Com Lula na cadeia, o PT ficou  sem saber o que fazer
de imediato. Mas já estão juntando os cacos para marcar
presença na eleição presidencial...

 O PT é o partido com  mais tempo no horário eleitoral
gratuito. E isso pesa muito na campanha. Fernando
Haddad já se prepara....

 Perguntinha: Com Lula fora do páreo, o Bolsonaro vai
bater em quem ???

Conversas de bastidores em Curitiba anunciam a
possibilidade de  parceria entre Ratinho Junior e Osmar
Dias, numa aliança para derrubar Cida Borgheti. Mas na
verdade, pode acontecer de tudo até as convenções
partidárias, em junho. Por enquanto, os três nomes
estão na parada e Cida Borgheti vai melhorar sua
posição, com certeza.

O prefeito
O prefeito Celso Pozzobom
deixou claro, ontem, que
pretende dar apoio ao
deputado federal Osmar
Serraglio,  que foi o que
mais trouxe recursos para
Umuarama em seus 15
meses de mandato. E
ontem o deputado
anunciou mais recursos
(350 mil) para
recapeamento asfáltico na
cidade. Pozzobom deve ir
de Serraglio para federal e
Márcio Nunes para
estadual.

Na região
Na caminhada para
consolidar seu nome como
candidato a deputado
estadual, o empresário
Marcelo Adriano, o
Marcelinho, está buscando
apoio na região. Vem
conversando com lideranças
de municípios da Amerios.
Vereadores e suplentes de
vereadores são os principais
alvos da conversa.
Marcelinho é um nome novo
na política regional e isso
pode ser um ponto positivo
na conjuntura atual.

Como forma de possi-
bilitar ao cidadão acesso
direto aos projetos em
votação na Câmara Muni-
cipal de Umuarama, o site
da entidade ganhou uma
nova ferramenta voltada
exclusivamente a esta
proposta. A partir de ago-
ra, ao acessar a pauta da
sessão da ordem do dia,
na qual são publicados
os projetos em votação, o
visitante será direcionado
para o texto das proposi-
turas. Assim, é possível
analisar detalhadamente
cada um dos projetos e o
que eles propõem.

De acordo com a presi-
dente da Câmara Municipal
de Umuarama, vereadora
Maria Ornelas, esta é mais
uma ação desenvolvida
com o objetivo de promover
transparência em quais-
quer que sejam os atos do
Poder Legislativo Munici-
pal, indo diretamente ao
encontro do direito de aces-
so à informação, garantido
constitucionalmente.

Pautas da
Câmara

A ferramenta que ofere-
ce a migração da pauta
diretamente para os pro-
jetos, foi desenvolvida pelo
departamento de Comuni-
cação e Tecnologia da In-
formação da Casa, sem
custos adicionais aos co-
fres públicos. Para visuali-
zar os conteúdos, basta o
internauta acessar o site:
http://www.cmu.pr.gov.br/
sessao_em_pauta.php e
clicar no botão visualizar.
Ao baixar a pauta, é neces-
sário clicar no projeto su-
blinhado que automatica-
mente o projeto poderá
ser visualizado.

Ornelas endossa que
a iniciativa vem ao encon-
tro de outras ações já im-
plantadas no site da Câ-
mara, como a reformula-
ção do Portal da Transpa-
rência para facilitar a o
acompanhamento dos
gastos, transmissão on-
line das sessões ordiná-
rias e extraordinárias e
prestação de contas peri-
odicamente à sociedade.

O  CIDADÃO tem agora mais facilidade para acessar ao conteúdo dos
projetos, pela internet

CMU
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Recursos para Segurança Pública

RECURSOS poderão ser utilizados também pelos municípios, para as guardas municipais

O novo presidente do Banco
Nacional do Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), Dyogo
Oliveira, disse ontem (9), no Rio de
Janeiro, que os R$ 42 bilhões re-
servados para financiar projetos de
segurança pública de estados e mu-
nicípios já estão disponíveis, mas
dependem da capacidade de endi-
vidamento de cada um que apre-
sentar propostas.

Ex-ministro do Planejamento,
Dyogo Oliveira tomou posse nesta
segunda-feira. “O recurso já está
disponível. A nossa previsão era
colocar R$ 5 bilhões até o fim do
ano, e nos outros anos subsequen-
tes aumentar um pouco”, disse ele.

Dyogo Oliveira defendeu que o
banco seja mais forte em ações de
infraestrutura social, em projetos de
áreas como segurança, educação e
saneamento. Além disso, ele disse
acreditar que o BNDES precisa se
aproximar dos clientes e aumentar
a agilidade de seus processos.

“Na era dos juros baixos, o pa-
pel do BNDES é diferente. O diferen-

cial de taxa de juros não é tão rele-
vante. Uma coisa é ter uma Selic de
20%, de 30%, e o BNDES emprestar
a 8% ou 9%. Outra coisa é ter uma
Selic de 6% e o BNDES emprestar a
5%. Esse diferencial não é tão ex-

pressivo e o que é mais importante
é a agilidade de resolver, decidir e
implementar as coisas. Uma empre-
sa vai preferir tomar um emprésti-
mo um por cento mais caro e que
sai mais rápido”, disse.

DIVULGAÇÃO

O deputado federal Alfredo Kaefer,
em visita à Expojara, no final de
semana, também assinou a petição em
pról da duplicação da PR 323.
Kaefer não apenas assinou, mas já
manifestou sua posição clara de luta
por essa obra, que ele considera de
extrema importância para o
desenvolvimento regional e para melhor
segurança viária. O parlamentar esteve
acompanhado do prefeito Pezão e diz
que vai conversar com a governador
Cida Borgheti sobre esse tema. Ele
destacou o trabalho que lideranças da
região estão fazendo, como a coleta de
assinaturas e outros movimentos, para
que a duplicação aconteça o mais
rápido possível. “Podem contar comigo
nessa luta” disse ele.

ASSESSORIA
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Com  Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Via Meirelles
Caciques do MDB já admitem, nos bastidores, que são “ínfimas” as chances de o

presidente Michel Temer concorrer à reeleição. Por outro lado, cresce, internamente,
o apoio à candidatura do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, filiado à

legenda na última semana. No estaleiro, após operação no fêmur, por causa de uma
queda sofrida em frente a um restaurante de Brasília, o senador Edison Lobão (MDB-
MA) tem conversado bastante com José Sarney. De acordo com o parlamentar, o ex-
presidente, espécie de “ministro informal de Temer”, tem dito que Meirelles será a via

mais provável do partido para a disputa presidencial.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Ponto Final
“Eu não tenho a menor dúvida de

que o país está paralisado em todos
os sentidos, com fortes ares de

fragmentação”
Do senador Paulo Paim (PT-RS)

Sondagem
Em meio à divisão interna, o MDB
avalia fazer pesquisa nos próximos
dias para sondar, entre os filiados, o
apoio a Meirelles.

Plano B
Após a prisão do ex-presidente Lula,
o Partido dos Trabalhadores (PT) irá
testar, discretamente, o “plano B”
para a disputa presidencial de
outubro.

Comitês
O ex-ministro Jaques Wagner (PT-BA)
comanda, pessoalmente, nas
próximas semanas, a instalação dos
chamados “comitês pela Democracia”
Brasil afora.

Fake News
Paula Bernadelli, da Academia
Brasileira de Direito Eleitoral e
Político (Abradep), aponta o
principal “empecilho” para o combate
às chamadas fake news: “É a falta de
uma legislação específica sobre o
tema”.

Efeito Lula
Deputados e senadores petistas
avaliam que será “muito difícil” manter
as bancadas na Câmara e no Senado
após a prisão do ex-presidente Lula. Os
mais pessimistas falam em redução pela
metade de parlamentares da legenda
nas duas Casas.

Troca-Troca
Após o troca-troca permitido pela
chamada “janela partidária”, encerrada
na sexta-feira, 6, a maior bancada na
Câmara é a do PT que tem 57
deputados federais. No Senado, são
dez parlamentares da legenda – dos
quais cinco são alvos de inquéritos no
Supremo Tribunal Federal (STF).

 Mundo em Crise
Circula o paradoxo nas rodinhas: Lula
conseguiu colocar a direita
conservadora no cabaré e a esquerda
numa missa.

Cerveja & Missa
Tratam-se dos episódios do empresário
paulista que deu cerveja na porta de
sua boate, comemorando a prisão, e
da missa que petistas pediram em
memória de Dona Marisa.

A Queda
Jornal francês Le Monde destacou em
longa reportagem detalhes que
antecederam a prisão do ex-presidente
Lula. De perfil esquerdista, o diário
resumiu: “Sábado, uma parte do Brasil
chorou a desgraça do antigo chefe de
Estado; enquanto a outra celebrava
sua queda”.

Lento Trâmite
Um ano e quatro meses depois de
aprovado no Senado, o projeto (PL
6621/16) que propõe medidas para

fortalecer as agências reguladoras
federais enfim começa a tramitar na
Câmara dos Deputados.

Insegurança Jurídica
Presidente da comissão especial que
irá analisar a proposta, o deputado
tucano Eduardo Cury (SP) afirma que
as alterações na organização das
agências reguladoras visam,
principalmente, “dar segurança para
técnicos concursados, de alta
qualificação, que enfrentam
insegurança jurídica na hora de
tomar decisões”.

Sistema S
A Comissão de Transparência,
Governança, Fiscalização e Controle e
Defesa do Consumidor (CFTC) do
Senado promove mais uma audiência
amanhã para discutir a transparência
no uso dos recursos do Sistema S.

Pedaladas
Serão ouvidos os presidentes da
Confederação Nacional da Indústria
(CNI), Robson Braga de Andrade; da
Confederação Nacional do Transporte
(CNT), Clésio Andrade, e o
procurador Júlio Marcelo, que
denunciou as “pedaladas” do
Governo Dilma.
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Inscrições para o Encceja
Começam na semana que vem

as inscrições para o Exame Nacio-
nal para Certificação de Competên-
cia de Jovens e Adultos (Encceja)
2018. O Exame é voltado para pes-
soas que não conseguiram con-
cluir seus estudos na idade corre-
ta e agora desejam obter certifica-
ção no Ensino Fundamental ou
Ensino Médio.

As inscrições para o exame se-
rão feitas de 16 a 27 de abril e as
provas acontecem no dia 5 de agos-
to. As provas são elaboradas pelo
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), autarquia do Ministé-
rio da Educação (MEC). A Secreta-
ria de Estado da Educação do Para-

M trículas
As inscrições para o exame serão feitas exclusivamente pela internet. O acesso ao
endereço enccejanacional.inep.gov.br/encceja estará disponível a partir das 10h
da manhã do dia 16 de abril. Para o Ensino Fundamental é necessário ter 15
anos completos ou mais na data das provas, enquanto o Ensino Médio exige 18
anos completos ou mais. As inscrições são gratuitas. Os candidatos devem
informar o número do CPF e identidade, além de fornecer um e-mail e número de
celular para receber informações do Inep. As provas serão aplicadas em um único
dia, nos períodos da manhã e da tarde. Cada uma terá 30 perguntas de múltipla
escolha, além de uma redação. O candidato aprovado em todas as disciplinas
recebe a certificação, mas também é possível receber declaração de proficiência
somente nas disciplinas em que for aprovado.

ná, juntamente com o Instituto Fe-
deral do Paraná (IFPR), emitem os
certificados dos estudantes.

O material didático para se pre-

parar para o exame está disponível
no endereço: portal.inep.gov.br/
web/guest/educacao-basica/enc-
ceja/materiais-para-estudo.

A governador Cida Borgheti realizou ontem
suja primeira reunião com a equipe, no
Palácio Iguaçu  e anunciou mudanças também
na direção da Copel. Na foto Cida aparece
ao lado de Silvio Barros, que é irmão de
Ricardo Barros e foi prefeito de Maringá. Ele
assumiu a chefia da Casa Civil, considerada a
secretaria mais estratégica. A governadora
assumiu realizando uma série de reuniões e
conversando com lideranças políticas do
Estado, principalmente os deputados. O
objetivo é buscar apoio ao seu projeto de
governo e projeto político, já que vai
disputar a reeleição. Silvio Barros, que
também vai comandar a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, será o principal
articulador dos projetos de governo.

AGÊNCIA ESTADO
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Obras de recapeamento
O prefeito Celso Pozzobom as-

sinou nesta segunda-feira, 9, ao
lado do deputado federal Osmar
José Serraglio, ordem de serviço
para o início de uma obra de reca-
peamento asfáltico em várias ruas
da Zona 2-A de Umuarama. O ato,
na sala de reuniões do Gabinete do
prefeito, serviu para uma prestação
de contas de muitos recursos obti-
dos pelo deputado junto ao gover-
no federal, beneficiando a cidade
em diversas áreas, que totalizam
R$ 9,6 milhões.

“Com o apoio do Dr. Osmar, va-
mos investir mais R$ 345 mil
750,00 em melhorias de diversas
vias públicas de nossa cidade. O
recurso é de um projeto de 2016,
mas a emenda do deputado ao or-
çamento da União só foi liberado
agora, pela Caixa Econômica Fede-
ral, portanto vamos iniciar imedia-
tamente os serviços”, disse o pre-
feito. “Agradecemos esse apoio do
deputado, que tem atendido a po-
pulação de Umuarama com con-
quistas nas áreas de infraestrutu-
ra, saúde e até maquinário para o
nosso pátio rodoviário”, acrescen-
tou Pozzobom.

Com os avanços já obtidos e as
conquistas que virão pela frente,
Dr. Osmar prevê que a administra-

ção do prefeito Celso Pozzobom vai
revolucionar a área de saúde em
Umuarama. “Conseguimos elevar
o teto de recursos para o setor e
assegurar R$ 4 milhões para a
construção da Policlínica, um pré-
dio que vai concentrar todas as es-

 Deputado presta contas
Conforme a prestação de contas do deputado, foram obtidos R$ 408 mil para a construção da Unidade Básica de Saúde
do Parque San Remo; R$ 453,8 mil para pavimentação urbana (mais R$ 305 mil de contrapartida do município); R$ 250
mil para ampliação da UBS do Conjunto Guarani; R$ 100 mil para aquisição de equipamentos na área de saúde; R$ 243

mil para adequação da Estrada Cedro e vias próximas; R$ 975 mil para obras no Centro de Eventos; mais R$ 250 mil
para reforma do CRAS; R$ 146 mil para projetos de reabilitação urbana; mais R$ 345 mil para pavimentação e recape;

e R$ 40 mil para kits de fisioterapia/ saúde. Ainda R$ 473 mil para incremento do PAB; R$ 460 mil para aquisição de
duas ambulâncias; R$ 650 mil para aquisição de equipamentos ao Pronto Atendimento (PA); R$ 413 mil para compra de
uma motoniveladora, já entregue ao pátio rodoviário; R$ 493 mil para obras de pavimentação asfáltica; e o aumento

no teto da saúde em R$ 400 mil mensais, totalizando R$ 4,8 milhões a mais para custeio do setor, a cada ano.
Além disso, o deputado assegurou R$ 4 milhões para a construção da Policlínica Municipal, conseguiu R$ 7 milhões em

recursos federais para custeio do Hospital Uopeccan, neste ano, R$ 2 milhões em emenda individual e mais R$ 4
milhões para a continuidade da obra de ampliação do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Cisa/ Amerios).

pecialidades médicas oferecidas
pelo SUS (Sistema Único de Saú-
de) em Umuarama, ao lado do fu-
turo Pronto Atendimento (PA), que
vai ocupar a estrutura do atual
Posto de Saúde Central, perto da
Delegacia”, anunciou.

PREFEITO Pozzobom e deputado Serraglio, durante anuncio das obras

TIAGO BOEING/ PMU
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Na Presidência
do País

A presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministra Cármen

Lúcia, assumirá a presidência da
República por algumas horas, a

partir da próxima sexta-feira (13).
Isso porque o presidente Michel
Temer viajará para o Peru, onde

participará da Cúpula das Américas.
Cármen Lúcia assume o comando
do país assim que Temer deixar o
espaço aéreo brasileiro, na sexta-
feira. O presidente retorna no dia

seguinte, em horário a definir.
Apesar de Rodrigo Maia,

presidente da Câmara, e Eunício
Oliveira, presidente do Senado,
aparecem na frente de Cármen
Lúcia na linha sucessória, eles se
tornariam inelegíveis no pleito

deste ano caso assumissem o posto
de Temer. Com isso, ambos

deixarão o país no mesmo período.
Eunício fará uma viagem

previamente marcada ao Japão e
Maia visitará o Panamá para

participar de um evento.
Não é a primeira vez que um

presidente do STF assume
interinamente a presidência da

República. Em setembro de 2014,
Ricardo Lewandowski foi

presidente por dois dias, quando a
presidente Dilma Rousseff e Michel

Temer, então vice-presidente,
estavam em agendas fora do país.

Em 2002, foi o ministro Marco
Aurélio Mello, em virtude de uma

viagem de Fernando Henrique
Cardoso à Europa. Na ocasião, o
vice-presidente também estava
fora do país e os presidentes da

Câmara e o Senado
acompanharam FHC em sua

viagem. Os outros ministros do STF
que já assumiram interinamente a
cadeira de presidente da República
foram José Linhares, que assumiu,

com a deposição de Getúlio
Vargas, de 30 de outubro de 1945

a 31 de janeiro de 1946; José Carlos
Moreira Alves, em 1986; e Octávio

Gallotti, em agosto de 1994.
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Dolar sobe e bolsa cai

Em dia de tensões no merca-
do financeiro, a moeda norte-ame-
ricana fechou no maior valor des-
de o fim de 2016, e a bolsa teve
forte queda. O dólar comercial en-
cerrou esta segunda-feira (9) ven-
dido a R$ 3,422, com alta de R$
0,054 (+1,6%). A cotação está no
maior valor desde 5 de dezembro
de 2016, quando a moeda foi ven-

dida a R$ 3,429.
Na Bolsa de Valores, o dia foi de

oscilações. O índice Ibovespa, da
Bolsa de Valores de São Paulo, co-
meçou o dia em alta, mas reverteu
a tendência e encerrou a segunda-
feira com queda de 1,78%, aos

83.307 pontos. O indicador está no
menor nível desde 9 de fevereiro
(80.899 pontos).

Esse foi o primeiro dia de ne-
gociação após a prisão do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Além das tensões políticas no Bra-
sil, o mercado foi influenciado
pelo aumento das tensões comer-
ciais as duas maiores economi-
as do planeta. Nesta segunda-fei-
ra, o governo chinês descartou a
possibilidade de negociações com
os Estados Unidos, classificando
de intransigente a postura do go-
verno do presidente Donald Trump
de sobretaxar produtos chineses
em até US$ 150 bilhões.

Medo do desemprego diminuiu
O medo do desemprego diminuiu e o nível de satisfação aumentou no primeiro trimestre, revela pesquisa divulgada hoje

(9) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo a CNI, os indicadores mostram que a população começa a
perceber a recuperação da economia. O Índice do Medo do Desemprego terminou março em 63,8 pontos, com queda

de 2 pontos em relação ao nível registrado na pesquisa anterior, em dezembro. O Índice de Satisfação com a Vida
encerrou março em 67,5 pontos, com alta de 1,9 pontos na comparação com o levantamento anterior, também
divulgado em dezembro. De acordo com a CNI, mesmo com o recuo, o indicador de expectativa em relação ao

desemprego ainda está em níveis altos, bem acima da média histórica de 49,2 pontos. Para a entidade, a preocupação
dos brasileiros ainda não reflete a recuperação da produção e do consumo porque o emprego normalmente é o último

indicador a reagir em momentos de saída de crises econômicas.

Acontecimentos
políticos

enfluenciam
alta do dolar

DIVULGAÇÃO
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Faro contra o tráfico
Cães farejadores da Polícia Militar

de Umuarama levaram os policiais ao
paradeiro de drogas que seriam co-
mercializadas e fecharam uma ‘boca
de fumo’ que havia se instalado na
área residência do Parque Industrial.

Na ocasião, um homem foi acusa-
do de tráfico de drogas na ação realiza-
da por volta do meio dia de ontem (9).

O que levou os policiais ao local
foi uma denúncia anônima e, de-
pois do monitoramento é que a
apreensão foi feita.

O suspeito foi localizado pelos po-
liciais na avenida Umuarama e, duran-
te uma busca pessoal os policiais en-
contraram R$ 102 em diversas notas,
bem como três porções de maconha,
que pesaram cerca de 28 gramas.

Durante a ação, os policiais rece-
beram nova denúncia dando conta de
que o suspeito se deslocava com fre-
quência até uma mata nas imediações
e pegava objetos, que eram repassa-
dos para motociclistas e condutores
de veículos que paravam na rua.

Desta forma foi descoberto o
esquema de distribuição de drogas.

CANIL EM AÇÃO
A equipe Canil do 25º
Batalhão foi acionada. Com
apoio dos cães farejadores
‘Fire’ e ‘Iron’, é que foram
encontradas outras 16 porções
de maconha dentro de uma
sacola plástica, que estava
embaixo do tronco de uma
árvore. A droga pesou 135
gramas. O homem detido, que
tem 48 anos de idade, relatou
que o entorpecente era de sua
propriedade e recebeu voz de
prisão, sendo encaminhado à
Delegacia de Polícia de
Umuarama.

 Qualificação ‘animal’
Em 2017, integrantes do grupo Canil do 25º Batalhão da PM participaram de

um Seminário Internacional Mantrailing, realizado no Canil da Guarda Civil
de Porto Feliz-SP, onde conseguiram a qualificação internacional, para

treinamento de cães para o rastreio, busca e captura de pessoas. A meta foi
aperfeiçoar os conhecimentos nas modalidades consideradas novidade no

Brasil, apesar de reconhecidas e valorizadas internacionalmente. A
utilização de cão para encontrar pessoas desaparecidas, localizar e

identificar transgressores, e resolver crimes, a partir de um objeto utilizado
pelo indivíduo em questão, passou a ser constante em Umuarama e, sempre

que há suspeitas, os animais são usados para as buscas que geralmente
terminam em apreensão, como esta no Parque Industrial.

OBEMDITO

DROGAS apreendidas no Parque Industrial depois da intervenção de cães farejadores da PM
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Agressor preso
Um homem foi preso no bairro Vila
Candeias, em Goioerê, acusado de
agredir sua companheira de 19 anos,
que está grávida de dois meses. A
vítima relatou aos PMs que o
desentendimento começou quando o
marido lhe pediu dinheiro para comprar
maconha. Diante da negativa a mulher
passou a ser agredida com socos e
tapas, ocasião em que estava com a
filha do casal, de sete meses no colo.
O agressor ainda ateou fogo em
algumas peças de roupa da
companheira. O autor das agressões,
que tem 19 anos, foi recolhido à
cadeia pública de Goioerê.

Quadrilha
Cinco pessoas (três homens e duas
mulheres) foram presas acusadas de
fazerem parte de uma quadrilha que
praticou furtos a caixas eletrônicos
em três agências bancárias de Nova
Esperança, Paranavaí e Tamboara no
domingo (8). O bando foi acusado
de furtos em outras agências de
Campo Mourão e de Umuarama.
O quinteto foi localizado depois de
monitorado pela P2 do 8° BPM em
São Carlos do Ivaí tentando cometer
outro furto parecido.

Recapturado
Policiais militares recapturaram na
noite do sábado (7) mais um foragido
da Cadeia Pública de Cianorte.
Michael Moraes da Silva foi localizado
escondido numa residência no
distrito de Vidigal e não esboçou
reação ao ser encontrado. Ele
responde por roubo agravado e, até o
final da tarde de ontem (9) foram
colocados de volta ao cárcere, dez 
dos treze detentos que haviam
escapado no dia 1º de abril após um
princípio de rebelião na cadeia.

Fora da medida
A Polícia Ambiental de Umuara-

ma realizou a prisão de um pesca-
dor com peixes fora da medida mí-
nima, numa abordagem realizada
na rodovia PR-485, dentro dos limi-
tes do município de Xambrê.

Os policiais notaram o desloca-
mento de um veículo com embar-
cação acoplada e resolveram averi-
guá-lo. Foi constatado que os ocu-
pantes retornavam de uma pesca-
ria no Rio Paraná e, no ato da fisca-
lização, foram localizados peixes de
espécies nativas variadas, totali-
zando 18 quilos e meio.

Entre os peixes, estavam 11
Abotoados, que mediam entre 24
cm e 30 cm, ou seja, com tamanho
inferior ao mínimo permitido para
a captura, que é de 40 cm. Também
havia outros dois peixes da mes-
ma espécie transportados sem ca-
beça, o que é igualmente proibido.

Diante da constatação do crime
de transportar espécimes proveni-
entes da pesca proibida, os polici-
ais realizaram a apreensão dos

peixes e a condução do infrator (mo-
rador em Pérola) preso à Delegacia
de Polícia de Umuarama.

A pena neste caso varia entre
um e três anos detenção e o infra-
tor também será autuado adminis-
trativamente (multado) pelo Institu-
to Ambiental do Paraná (IAP).

Após constatação de boas con-
dições sanitárias para o consumo,
realizada por profissional especi-
alizado, os peixes apreendidos fo-
ram doados ao Lar São Vicente de
Paula, em Umuarama.

PMs recuperaram veículos furtados na região de Cruzeiro do Oeste no domingo (8). Um deles, trata-se
de um trator que havia sido tomado de assalto numa propriedade rural em Tapejara. O implemento
agrícola estava abandonado numa propriedade rural, bem como um Volkswagen Saveiro, que havia sido
furtado em Tuneiras do Oeste e estava em estado de abandono numa estrada vicinal naquele mesmo
município. Os dois veículos foram encaminhados para a Delegacia de Cruzeiro do Oeste.

DIVULGAÇÃO

PESCADO fora da medida apreendido com
pescador em Xambrê foi doado para o Lar São
Vicente de Paula de Umuarama

DIVULGAÇÃO
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No Bairro Aratimbó, arborização e lago
A equipe do jornal Tribuna

Hoje News foi a mais um bair-
ro, desta vez o Jardim Aratim-
bó, que leva esse nome por-
que antigamente, quando aque-
la região da cidade ainda não
estava urbanizada, funcionava
por ali uma serraria chamada
Aratimbó. A expansão urbana
de Umuarama avançou além
da Miguel Rossafa e o  bairro
despontou, para depois avan-
çar, surgindo no seu entorno os
jardins Harmonia, Cidade Alta
I e II, e Jardim América I e II,
que fazem parte da mesma
Associação de Moradores, pre-
sidida pelo morador Delcides
de Camargo.

Com característica mais re-
sidencial, a região do Aratim-
bó conta com casas comerci-
ais, inclusive um Posto de com-
bustível, mercado e restauran-
te. Nele está a Avenida Para-
ná, que se estendeu além da
Miguel Rossafa em direção ao
entroncamento da rodovia para
Maria Helena.

Quem mais conversa com
moradores é o sócio do Merca-
do Ideal, Bruno Morini, que
reside em Maria Helena  mas
está  no mercado todos os
dias. Conhece as pessoas e a
vida do bairro e, justamente
por isso decidiu entrar no ne-
gócio. “O mercado já existia e
resolvemos comprar para tocar
o negócio, pois é um bairro que
está crescendo. Essa região da
cidade está sempre avançan-
do e já fizemos uma boa clien-
tela” diz Bruno.

ÁREAS DE LAZER
O grande destaque o Bairro Aratimbó está em uma das principais áreas
de lazer de Umuarama: o Lago Municipal Aratimbó. Um ponto de
encontro de jovens e das famílias. É nessa área que está também o maior
clube  esportivo e recreativo do Noroeste do Paraná, o Harmonia Clube
de Campo. Enfim, um bairro muito bom para se morar !

A ASSOCIAÇÃO
Delcides de Camargo, o presidente da Associação dos Moradores do
Jardim Aratimbó e bairros vizinhos, conta que a principal queixa dos
moradores é com relação apoda de árvores em algumas vias. “Por se
tratar de um bairro com muitas árvores deve haver poda regularmente”
justifica ele.  Delcides fala também da construção da sede da
Associação. “Nós temos um terreno que foi cedido, porém a Prefeitura
quer fazer a reversão. Nós já  começamos a obra, mas interrompemos e
estamos aguardando a alguma decisão a respeito” explica o presidente.

A MORADORA
A moradora Valdenice Marques demonstra preocupação com a rua em que mora, uma via de acesso

em declive, onde os carros não respeitam o limite de velocidade, trafegando muito acima dela. “Acho
que deveria ser colocado um quebra-molas um pouco no início da rua, pois há um aqui bem na

esquina e mesmo assim, já morreram dois cachorros meus, um na semana passada e um essa semana”,
declara. Residindo há 35 anos no bairro, ela diz que gosta do local onde vive e que a tendência é

crescer: “As pessoas estão vindo cada vez mais morar aqui nessa região, porque depois que
construíram a Uopeccan, e agora com a rodoviária e o shopping, só vai crescer e valorizar” acredita.
A aposentada Lair Alvarenga conta que adora morar no Aratimbó, onde já está há 28 anos. “Me

acostumei aqui, com os vizinhos e amigos. A gente tem a comunidade da igreja que é bastante
presente e hoje existem três comunidades aqui no bairro”. Ela conta que a região já foi mais tranquila,
porém nos últimos tempos há muito movimento e pessoas diferentes. “A gente vê que tem mudado e

vem muita gente de fora, mas há muito policiamento, disso não podemos reclamar” diz Dona Lair.

O PRESIDENTE Delcides conversa com a moradora Valdenice
Marques, sobre problemas do Bairro

O LAGO Aratimbó,
cartão postal de
Umuarama

DONA Lair Alvarenga, há muitos anos morando no Bairro,
estranha  a grande movimentação na região

A AVENIDA Paraná passa no meio do Bairro e tem grande
movimento de veículos

O PRESIDENTE  da Associação de Moradores, Delcides de Camargo, mostra  o terreno
onde começou a construir  a sede da Associação

VISTA parcial do Bairro, bastante arborizado e valorizado

FOTOS THIAGO CASONI
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO  •  DEUS SALVE O REI

 • REDE GLOBO

 • RECORD

MALHAÇÃO
Rosália vende um vaso da casa de

Isadora para comprar comida. Gabriela
conversa com Garoto na frente da es-
cola. Alex sente ciúmes de Maria Alice
e Leandro. Pérola fica magoada ao ser
dispensada por Alex. Pérola acusa Ro-
sália de roubar Isadora. Kavaco se de-
clara para Amanda e a beija. Talíssia
afirma a Simone que Valentina será ini-
ciada em sua religião, apesar das ame-
aças de Jorge.

ORGULHO E PAIXÃO
Susana garante a Petúlia que im-

pedirá o encontro entre Darcy e Elisa-
beta. O artista Januário desenha Darcy
no hospital. Uirapuru beija Lídia e pro-
põe um romance secreto entre os dois.
Brandão confronta Uirapuru, que ofen-

de o coronel. Jorge beija Amélia, que
desmaia em seus braços. Há um pro-
blema na estrada para São Paulo e Ema
e Susana interrompem a viagem. Amé-
lia revela a Jorge que sofre de uma do-
ença rara. Darcy defende Januário, que
estava sendo expulso do hospital. Su-
sana e Petúlia sabotam o carro de Ema.
Rômulo se explica a Cecília e os dois
reatam o noivado. Vestido como o Mo-
toqueiro Vermelho, Brandão ameaça
Uirapuru. Aurélio descobre que Ema vi-
ajou sem sua permissão.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Mercedes afirma que Xodó deve con-

tar o que sabe a Gael. Samuel flerta
com um entregador de pizza e Suzy e
Adinéia se incomodam. Raquel marca
um encontro com Bruno e Odair provo-
ca o rapaz. Nádia se decepciona com
a performance de Odair. Amaro faz a

cirurgia e Estela torce para que ele re-
cupere a visão. Gael desconfia da pro-
ximidade entre Sophia e Zé Victor. Zé
Victor ameaça Sophia. Mercedes de-
senvolve o dom de Cleo, que começa a
ouvir as mesmas vozes que a avó. Xodó
pede para conversar com Gael. Lívia
conta para Tomaz sobre sua gravidez.
Cícero convida Sheila para morar em
sua casa e se declara para a moça.
Caetana e Leandra insistem para que
Desirée revele seu segredo a Juvenal.
Raquel confessa a Bruno que tem dúvi-
das sobre o que sente por ele. Patrick
sugere a Clara negar a proposta de acor-
do feito por Fabiana e Renato. Xodó diz
a Gael que Sophia é uma assassina.

CARINHA DE ANJO
Haydee também entra em um apli-

cativo de namoro. Adolfo diz que Cecí-
lia não pode falar de Tereza e dúvida da
índole da mulher. Em casa, Cecília re-
vela ao marido que foi conversar com
Adolfo e foi terrível devido a frieza do
homem. Gustavo não gosta de Cecília
ter ido atrás do homem e reclama. Ce-
cília diz que já passou da hora do espo-
so lhe ver como sua companheira e não
apenas como uma pessoa frágil.

AMOR PROIBIDO
Bihter conta para Behlul que Firde-

vs disse para Adnan que ele e Nilay
estavam apaixonados. Behlul conta
para Adnan que viu Hilmi saindo da casa
de Elif e Adnan aproveita para questio-
ná-lo sobre Nilay. Behlul e Nihat brigam
por causa de Hilmi.

Sabendo do atentado aos Estados
Unidos, Ricardo tenta acalmar os con-
vidados no casamento. Em Nova Ior-
que, as pessoas correm desesperadas
diante do ataque de mísseis. Dylan tenta
proteger Noah. No deserto, terroristas
islâmicos fazem novos disparos. Em
Roma, Ricardo pede para Stefano acal-
mar os convidados. Mísseis invadem o
céu da cidade italiana.

 • BAND

 • SBT

Amália é picada
por uma cobra

Catarina convence Rodolfo a
convidar Virgílio para trabalhar
como conselheiro no reino. Dia-
na não gosta de ser vigiada por
Lucíola. Afonso, Levi e Amália
conseguem fugir de Delano. Ro-
dolfo vende títulos de nobreza
para arrecadar fundos para o
castelo. Matilda diz a Lupércio
que Rodolfo revogou a proibição
das reuniões públicas. Glória fica
frustrada com a falta de atenção
de Osiel à aparência. Ulisses
aproveita a ausência de Brume-
la para liderar a equipe da cozi-
nha do castelo. Rodolfo pede a
Betânia que parabenize Ulisses
pelo jantar. Amália é picada por
uma cobra.

DIVULGAÇÃO
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Le

ão

 A Lua Nova ajuda a organizar as idei-
as e planos, ainda mais na vida profis-
sional. Seu jeito animado aumenta suas
chances de se dar bem na conquista.
Cor: gelo.

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Mostre que tem garra e espírito com-
petitivo! Mas, se não tiver cautela, pode
bater de frente com um chefe ou pes-
soa que tem cargo superior ao seu.
Cor: ouro.

To
ur

o Talvez não seja tão fácil lidar com sen-
timentos e lembranças incômodos.
Ouça sua intuição, que continua afia-
da e pode apontar saídas inespera-
das. Cor: bege.

G
êm

eo
s Não falta força e energia para ir atrás

de um sonho, ainda que esteja distan-
te. Se unir forças com os amigos, será
mais fácil ter sucesso nessa empreita-
da. Cor: creme.

C
ân

ce
r Se está em busca de um emprego,

arrisque-se lutando por algo que tra-
ga mais reconhecimento e sucesso.
Terá que ralar dobrado e se esforçar
ainda mais. Cor: rosa.

V
ir

ge
m Vale a pena abrir as portas para algu-

mas mudanças. Deixe a resistência de
lado e aproveite o momento para que-
brar algumas regras ou se livrar de algo
que andava incomodando. Cor: preto.

Li
br

a

Aproxime-se das pessoas com quem tem
afinidades e aposte num bom papo para
estreitar os laços. Melhor não deixar al-
guém da família se intrometer demais na
sua vida amorosa. Cor: vermelho.

E
sc

or
pi

ão Hoje, você tem tudo para mergulhar no tra-
balho e colocar suas coisas em dia. Nada
vai cair do céu, mas, com dedicação e esfor-
ço, dá para melhorar as finanças e até des-
colar um dinheiro a mais. Cor: dourado.

Sa
gi

tá
ri

o O desejo de se divertir e curtir a vida
continua em alta. Com ideias ousadas e
originais, pode contar com a criativida-
de para se destacar e conquistar algu-
mas metas pessoais. Cor: branco.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Os laços com a família e o lar se tornam

mais fortes. Mas é melhor se concen-
trar no que une o pessoal de casa e
evitar atritos ou assuntos delicados que
podem abalar seu humor. Cor: roxo.

A
qu

ár
io

Bom dia para explorar a imaginação e
dizer o que pensa, seja no trabalho ou
na vida pessoal. Converse com um
amigo e peça conselhos, se estiver
precisando. Cor: cinza.

 P
ei

xe
s Quanto maior for o seu saldo bancário,

mais segurança irá sentir. Vale a pena ba-
talhar para fazer bons negócios, já que
isso tem tudo para melhorar a imagem que
os outros têm a seu respeito. Cor: marinho.
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FPF apoia árbitro
Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, árbitro da final do Paulistão,

escreveu na súmula que o quarto árbitro, Adriano de Assis Miranda,
tentou informá-lo que não houve pênalti de Ralf sobre Dudu

imediatamente após a marcação. Ele alega, porém, que demorou a
entender a mensagem devido ao barulho da torcida e ao fato de estar

cercado por jogadores. Em nota, a Federação Paulista de Futebol diz que
ele tomou a atitude correta.

“Informo que aos 33 minutos do 2º tempo da partida marquei uma
penalidade a favor da equipe da S.E. Palmeiras. No momento da

marcação os jogadores da equipe adversária questionam a marcação e
pressionam para que a mesma seja modificada. Durante esse

questionamento, o quarto árbitro, Sr. Adriano de Assis Miranda, me
informa dizendo: ‘canto’. Devido os jogadores falarem comigo, os atletas

reservas de ambas equipes falarem simultaneamente com o quarto
árbitro e também com o assistente 1, Sr. Anderson José de Moraes

Coelho, bem como o barulho da torcida, eu não pude ouvir com clareza a
informação do quarto árbitro”, escreveu o árbitro.

“Após conseguir me aproximar do quarto árbitro, o mesmo me disse as
seguintes palavras: ‘Marcelo, para mim ele toca na bola, mas a decisão é sua’. 

O Campeonato Brasileiro de
2018 começa no próximo fim de
semana e terá algumas mudanças
em relação aos torneios anteriores.
Por exemplo, a CBF vetou a entrada
no gramado de crianças que te-
nham mais de 1,5 metro de altura.

A entrada de crianças no campo
acompanhando os jogadores do time
mandante é uma tradição no Brasil.

A proibição foi proposta pela
entidade que administra o futebol
no país e aprovada pelos 20 clubes
participantes. Valerá também para
a Série B e a Série C nacional, tam-
bém com concordância das 20 agre-
miações que disputam cada uma
dessas competições.

“Mascotes e cheerleaders po-
dem realizar ações no gramado,
mas devem ficar atrás dos gols,
durante os 90 minutos. Na entra-
da em campo, cada time por le-
var 44 crianças, devidamente,
uniformizadas, de 3 a 12 anos
(até 1,5 metro de altura)”, diz co-
municado da CBF.

A CBF também aprovou com os
clubes a criação de um “relatório

do visitante”. De acordo com a en-
tidade, ele servirá para o clube vi-
sitante relatar “todas as observa-
ções sobre o tratamento recebido
e a estrutura encontrada no está-
dio do adversário”.

A ideia é promover melhorias
nos campos a partir das observa-

ções que serão feitas.
A partir da edição deste ano tam-

bém haverá um grupo de Whatsa-
pp para facilitar o diálogo com a
CBF. O grupo terá participação dos
supervisores da entidade e repre-
sentantes das federações estadu-
ais dos participantes dos torneios.

A CBF quer  evitar a entrada de crianças altas junto com os jogadores

Vai começar o BrasileirãoVai começar o Brasileirão

DIVULGAÇÃO
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Ouro Branco vence
o Interbairros

A Secretaria Municipal de Espor-
te e Lazer finalizou no último domin-
go o Campeonato Interbairros e Dis-
tritos de Futebol Masculino, cate-
goria Sub-11. Os jogos aconteceram
nos gramados da cidade e também
nos distritos. A rodada final foi dis-
putada na manhã de domingo, 8,
no Estádio Municipal Lúcio Pipino.

O prefeito Celso Pozzobom, o
diretor de Esportes e Lazer, Jefer-
son Ferreira, a comissão organiza-
dora e muitos pais dos jovens atle-
tas prestigiaram a decisão, onde
brilhou mais forte a equipe do Con-
junto Ouro Branco, que faturou o tí-
tulo da competição. “Através des-
se evento, jovens talentos foram
descobertos e poderão representar
nossa cidade em jogos oficiais pelo
Estado, nos próximos anos”, co-
mentou Jeferson Ferreira.

Para o prefeito, o esporte orga-
nizado, sadio e bem conduzido é
uma condição importante para o
desenvolvimento das crianças.
“Nem todos aqui serão atletas pro-
fissionais, mas eles vão levar esse

aprendizado para a vida, saber que
mais importante do que a vitória é
a caminhada, o trabalho em equi-
pe, a competição sadia e leal. É
muito bom ver essa garotada prati-
cando futebol e dando o seu me-
lhor”, disse Pozzobom, ao entregar
a premiação, parabenizando as
equipes finalistas.

A primeira partida foi a dispu-
ta do 3º lugar, entre os times do
Conjunto 1º de Maio/Jabuticabei-
ras e Serra dos Dourados. A equi-
pe do distrito se mostrou mais
eficiente e venceu pelo placar de
3 a 0, com gols marcados por Pe-
dro Henrique Souza.

As duas melhores equipes da
competição chegaram invictas à
final. O Conjunto Ouro Branco do-
minou o primeiro tempo e abriu 3
a 0 sobre o ACI/Aceru, com gols
de Flávio de Araujo, Pedro Henri-
que Alves e Gustavo Galbiati.
Atrás no placar, o adversário rea-
giu no segundo tempo e marcou
com Víniciuis Barbosa e o time
ainda teve um pênalti no minuto

final da partida, defendido pelo
goleiro do Ouro Branco. O 3 a 1
no placar garantiu o título.

COMEMORAÇÃO
Após o apito final, os pais
entraram em campo e
comemoraram com seus filhos. A
festa terminou com a entrega da
premiação, pelo prefeito Celso
Pozzobom, a presidente da
Câmara, vereadora Maria
Ornelas, e o diretor da Smel,
Jeferson Ferreira.
O artilheiro da competição foi
Thiago Carvalho (ACI/Aceru)
com 8 gols, que ganhou troféu e
um par de chuteiras oferecidos
pela Smel, e o melhor goleiro foi
Gustavo Eduardo, do Ouro
Branco, com apenas 2 gols
sofridos em toda a competição.
Faturou troféu e um par de luvas.
O campeonato foi conduzido pelo
coordenador técnico de Eventos
Comunitários da Smel, Ednei
Custódio da Silva.

TIAGO BOEING/ PMU

EQUIPE sub 11, do Conjunto Ouro
Branco, a grande campeã do Interbairros
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem
perder o que, com frequência, poderíamos

ganhar, por simples medo de arriscar.
(William Shakespeare)

Happy Day
A coluna destaca os leitores do
jornal Tribuna Hoje News que
comemoram aniversário -, Adna
Albertin Bussolaro, Leticia
Cavalliere Annes Vendruscolo,
Marilda Stefani de Mattos e
Akexabdra Cardoso Castro. Da
coluna: felicidades!

Rally
Tudo quase pronto para o evento
Rally Catedral que acontecerá no
sábado (21)  a partir das 7h30,

as inscrições já estão abertas e é só
acessar a ficha de inscrição que
está no evento Rally Catedral,

criado no face ou no Auto Posto
Brasil. Maiores Informações com
Juliano Nabhan pelo fone: (44)

99118-2778.
ANA CAROLINA Lopes, by Luci Lemes, no suplemento da Revista W que ganha lançamento logo
mais a noite, no Pimenta Doce.

LUCI LEMES

GLAMOUR
Com certeza este mês vem com tudo, dia 20 de abril,  tem a Festa VIP  que vai
sacudir a cidade no Umuarama Country Club.  A semana que vem acena com o
feriado e com ele muito relax depois de dançar até o sol raiar na festa que vai marcar
o calendário. A FESTA vai reunir a sociedade  em torno do novo espaço de festas
do Country.  Fiquem de olho na coluna que eu conto tudo....

Dica Empório dos Calçados
Como usar sapato azul

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

Uma das cores que se eviden-
cia nessa “onde colorida” é o sa-
pato azul, ele tomou um destaque
muito grande nas passarelas e
também gera diversas dúvidas so-
bre qual roupa que irá combinar
com a peça. Pensando nisso os
tons discretos podem ajudar. Se
você tiver um estilo mais contem-
porâneo, as roupas brancas serão
uma excelente opção, com um ar
mais sofisticado e neutro, com cer-
teza fará o maior sucesso. Assim
como o preto e o cinza farão uma
ótima combinação com o seu sa-
pato, e no caso da cor cinza você
pode explorar todas as suas to-
nalidades. E se você for uma pes-
soa ousada e que não tem medo
de arriscar, use com roupas com
estampa da mesma cor. Os laços
podem agradar, e não tenha medo
de seus tamanhos pois  estão
maiores nessa estaçã e ficam um
luxo nos calçados.

MODELO: Mariana Caparroz

 FOTO: KARINA SCARAMUSSA
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Botão do pânico no Paraná
Combater todas as formas de vio-

lência é prioridade da política de direi-
tos das mulheres, da Secretaria da
Família e Desenvolvimento Social. Para
melhorar a proteção às mulheres em
situação de risco, o Paraná está im-
plantando um dispositivo de seguran-
ça preventiva – o botão do pânico. Uma
capacitação foi promovida para cerca
de 80 pessoas de 15 municípios que
vão receber o equipamento.

No Paraná, a implantação do dis-
positivo de segurança é uma forma
de fiscalizar as medidas protetivas.
Em 2017, ao adotar o botão do
pânico em todo o território, o Para-
ná se tornou o primeiro estado a

implantar esse tipo de tecnologia
que vai aumentar a proteção de
mulheres em situação de risco.
Para os casos de descumprimento
de medida judicial, o dispositivo
ajuda na proteção das mulheres
que se sentirem ameaçadas com
a proximidade de seus agressores.

Participaram do treinamento re-
presentantes de Vitória (ES), que
adota o dispositivo desde 2013. A
coordenadora estadual da Política
da Mulher da Secretaria da Famí-
lia, Ana Cláudia Machado, explica
que a capacitação trouxe a experi-
ência de outros profissionais.
“Esse encontro foi muito importan-

te para relatar as experiências po-
sitivas e aproximar os municípios.
Assim, a Secretaria da Família con-
segue trabalhar em conjunto”, res-
salta a coordenadora.

A juíza da 1ª Vara Especializada
de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher do Juízo de Vitória,
Brunella Baglioli, destacou que a ins-
talação do dispositivo rompeu o ci-
clo de violência. “Essa ferramenta
não vai acabar com a violência con-
tra a mulher, mas é uma forma de
coibi-la. Trata-se de mais um disposi-
tivo que permite o acesso às vítimas
em situação de risco e que, de outra
forma, não teríamos”, explica a juíza.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL

ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são
conferidas, vem através deste convocar, nos termos do estatuto e da legislação
em vigor os associados para participarem de uma assembléia geral ordinária  que
se realizará  (se Deus permitir) no Dia 18/04/2018 ás 17:00 Hs em primeira
convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Avenida Presidente
Castelo Branco nº 3797 C nesta cidade de Umuarama  Estado do  Paraná , onde
serão deliberados a seguinte pauta do dia:
 -  Leitura e aprovação da ata anterior
-  Discussão e aprovação  do Balanço Financeiro do  exercício de  2017.
-Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita
a segunda convocação 01 hora após com os presentes, onde serão deliberados
os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.

Umuarama, 10 de Abril de 2018.

PAULO VICENTE DA SILVA
Presidente

EXTRAVIO DE ALVARÁ
DE LICENÇA

L E SCHIAVON – ME, inscrita, no
CNPJ 13.107.033/0001-87 situado
na Rua: Belo Horizonte, 1932, Jardim
Tamoyo, CEP: 87505-070, nesta ci-
dade de Umuarama, Estado do Para-
ná, vem publicar o extravio do ALVA-
RÁ DE LICENÇA Nº 29.401. Com
esta publicação o mesmo fica sem
nenhum efeito legal.
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MERCEDES / C-250 SPORT 2.0 MODELO 2015 - PRETA, GASOLINA, AUTOMATICA, TÉTO, MULTIMÍDIA, BANCOS

EM COURO, AIBAGS, ABS, COMPLETA, Ú/DONO. R$ 165.800,00

HB-20S 1.6 CONFORT PLUS MOD. 2014 – PRETA PEROLIZADA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COM-

PLETO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 39.800,00

HB-20 HATCH 1.0 CONFORT PLUS MOD. 2014 – BRANCA, AIRBAG, ABS, SOM, C/ SOM NO VOLANTE, ÚNICA

DONA, COMPLÉTO, NA GARANTIA.  R$ 34.800,00

IX-35  GLS  2.0  MOD.  2015  -  CINZA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS, COURO, Ú/DONO, C/.73 MIL KM,

COMPLETA. R$ 73.800,00

C-3 TENDANCE 1.5  MOD. 2015  -  BRANCA PEROL, FLEX, MECANICO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO.

R$ 37.800,00

PEUGEOT 307 HATCH 2.0 FELINE MOD. 2006 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO, AR, DIREÇÃO, RODAS, COM-

PLETO.   R$ 17.800,00

HONDA FIT 1.4 LX MODELO 2013 – CINZA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RO-

DAS, SOM, COMPLETO. R$ 37.800,00

HONDA CR-V 2.0 LX ANO 2009 – PRETA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS EM COURO, ABS, AIRBAG, SOM,

RODAS, Ú/ DONA, COMPLETA.  R$ 45.800,00

COROLLA XEI 2.0 MOD. 2017 – BRANCO PEROLIZADO, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, COURO, PLACA-A,

C/22 MIL KM, COMPLETO. R$ 87.800,00

COROLLA ALTIS 2.0 MOD. 2014 – BEGE METÁLICO, FLEX, AIRBAG, ABS, BANCO DE COURO, COMPLETO. R$

64.800,00

COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 - PRETA, FLEX, AUTOMÁTICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, C/ 25 MIL KM, Ú/

DONO, NA GARANTIA. R$ 85.800,00

COROLLA XEI 2.0 MOD. 2011  -  PRATA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, COURO, PLACA-A, COMPLETO, Ú/

DONO. R$ 48.800,00

COROLLA XLI 1.8 MOD. 2009 - PRETA, FLEX, MECANICO, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, RODAS, SOM, COMPLETO, Ú/

DONO. R$ 39.800,00

COROLLA XLI 1.8 MOD. 2008 – PRATA, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, DIREÇÃO, AR, ALARME, TRAVA, VIDRO

ELÉTRICO, COMPLETO. R$ 30.800,00

COROLLA XLI 1.6 MOD. 2005 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, AR, DIREÇÃO, RODAS,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETO R$ 23.800,00

ETIOS HATCH 1.3 X MOD. 2015 - PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLE-

TO, ÚNICO DONO. R$ 35.800,00

HILUX SW4 SRV 3.0 ANO  2013 – PRATA, DIESEL, 4X4, AUTOMATICA, COURO, MULTI-MIDIA, 5-LUGARES, ABS ,

AIRBAG, COMPLETA. R$ 130.800,00

HILUX SW4 SRV 3.0 MOD. 2012 - PRETA, DIESEL, 5-LUGARES, 4X4, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, 79 MIL KM,

PNEUS NOVOS, Ú/DONA. R$ 120.800,00

HILUX SW4 SRV 3.0 MOD. 2011 - PRETA, DIESEL, 7-LUGARES, 4X4, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, ÓTIMA CON-

SERVAÇÃO. R$ 105.800,00

HILUX SR 3.0 4X4 CD MOD. 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, CAPOTA, ÚNI-

CO DONO, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 110.800,00

HILUX SW4 SRV ANO 2008 – PRETA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, Ú/ DONO, 220 MIL KM,

PNEUS NOVOS, IMPECÁVEL.  R$ 78.800,00

HILUX SRV  3.0  ANO  2002  -  PRATA, DIESEL, 4X4, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,

COMPLETA. R$ 43.800,00

ASTRA HATCH  2.0 MOD. 2011 - CINZA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR DIGITAL, DIREÇÃO, VÍDROS, TRAVAS, ALARME,

SOM, COMPLETO.  R$ 29.800,00

ASTRA HATCH 2.0  ELITE  MOD. 2005 – PRETA, FLEX, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, MECÂ-

NICO, REVISADO. R$ 22.800.00

CAPTIVA  SPORT 2.4  MOD.  2015 -  BRANCA, GASOLINA, AUTOMATICA, TÉTO, AIRBAG, ABS, COURO, C/48 MIL

KM, Ú/DONO. R$ 73.800,00

CELTA LIFE 1.0 MOD. 2006 - BRANCA, FLEX, 2-PORTAS, RODAS, TRAVAS, ALARME, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$

12.800,00

COBALT  LTZ  1.4  ANO  2012  -  CINZA, FLEX, MECÂNICO, AIRBAG, ABS, SOM, 45 MIL KM, Ú/DONA, COMPLE-

TO. R$ 33.800,00

CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 04/05  -  PRATA, GASOLINA, PLACA-A, IPVA/PAGO, BASICO, REVISADO. R$

15.800,00

CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO  03/04  -  PRATA, GASOLINA, PLACA-A, TRAVAS, ELÉTRICAS, ALARME,

IPVA/PAGO, Ú/DONO, REVISADO. R$ 14.800,00

CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO ANO 2006 – PRATA, FLEX, PLACA-A, IPVA/PAGO, VIDRO, ALARME,

TRAVA ELÉTRICAS, SOM, BASICO. R$ 17.800,00

CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO  02/03  -  PRETA, GASOLINA, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALAR-

ME, RODAS, PLACA-A, COMPLETO. R$ 16.800,00

CRUZE LTZ 1.4 TURBO ANO MODELO 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMÍDIA, PLACA-

A, COMPLETO, NA GARANTIA, C/.15 MIL KM. R$ 91.800,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT ANO 2015 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, MULTIMÍDIA, AIR-

BAG, ABS, 32 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETO. R$64.800,00

CRUZE HATCH / SPORT 1.8  ANO  2014  -  BRANCA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, COURO, COM-

PLETO. R$ 52.800,00

CRUZE SEDAN LT 1.8 ANO 2012 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, MECÂNICO, ÚNICO DONO,IPVA

PAGO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 43.800,00

MONTANA LS 1.4 ANO 2014 – PRATA, FLEX, ABS, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,

COMPLETA. R$ 28.800,00

ONIX 1.0 SÉRIE ANO 2014 – LARANJA METÁLICO, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,

ALARME, SOM/MY LINK, RODAS, COMPLETO. R$ 33.800,00

PRISMA JOY 1.4 MOD. 2009 - PRATA, FLEX, PLACA-A, IPVA/PAGO, BÁSICO, Ú/DONO, PLACA-A, ÓTIMA

CONSERVAÇÃO. R$ 15.800,00

S-10 CAB. DUPLA 2.4 ADV.  ANO 2016 - BRANCA, FLEX, AIRBAG, ABS, COURO, SOM, C/ 21 MIL KM, Ú/

DONO, COMPLETA.  R$ 72.800,00

S-10 CAB. DUPLA 2.8 LTZ ANO 2015 - BRANCA, DIESEL, AUTOMATICA, 4X4, AIRBAG, ABS, COURO, MULTI-

MIDIA, PNEUS BF, IMPECAVEL. R$ 110.800,00

S-10 CAB. SIMPLES ADV. 2.4 MOD. 2010 - PRATA, FLEX, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,

RODAS, COMPLETA. R$ 33.800,00

S-10 CAB. DUPLA EXEC 2.4 MOD. 2010 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, COURO, SOM, AR, DIREÇÃO, RO-

DAS, COMPLETA.  R$ 40.800,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ MODELO 2015 – PRETA, DIESEL, TURBO, AUTOMÁTICA, 4X4, BANCOS EM COURO,

MULTIMIDIA, 7-LUGARES, COMPLETA. R$ 133.800,00

FOCUS  SEDAN - SE 2.0  MOD.  2017  -  BRANCA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, C/.11 MIL KM, Ú/

DONO, NA GARANTIA. R$ 74.800,00

FIESTA SEDAN 1.6 MOD. 2014 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, ÚNICA DONA, COMPLETO,

EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 32.800,00

FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,

ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00

FOX TREND 1.0 MI MOD. 2009 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, PLACA-A, IPVA/PAGO, SOM, BASICO, SOM,

REVISADO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.   R$ 16.800,00

GOL TREND 1.0 MOD. 2013 – PRETO, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, SOM, ALARME, TRAVAS, VIDRO

ELÉTRICO, IPVA PAGO. R$ 25.800,00

GOL CL BOLA 1.6 AP MOD. 1996 – PRATA, GASOLINA, 2- PORTAS, MODELO  BOLA, ALARME. REVISADO,

R$ 8.800,00

PARATI SURF 1.6 MOD. 2009  -  PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, PLACA-A, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RO-

DAS, IPVA/PAGO, COMPLETA. R$ 23.800,00

PARATI MI 1.6 MOD. 1999 - BRANCA, GASOLINA, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,

RODAS, REVISADA. R$ 11.800,00

VOYAGE TREND 1.6 ANO 2011 – PRATA, FLEX, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALAR-

ME, SOM, COMPLETO. R$ 24.800,00

FREEMONT  PRECISIO 2.4  ANO  2012  - PRETA PEROLIZADA, GASOLINA, AUTOMATICA, 7-LUGARES,

AIRBAG, ABS, COURO, COMPLETA. R$ 55.800,00

RENEGADE 1.8 LONGITUDE ANO 2016 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG, ABS, SOM, 16 MIL

KM, ÚNICA DONA, COMPLETO. R$75.800,00

PALIO FIRE 1.0 MOD. 2012 – PRATA, FLEX, 4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, EXCELENTE CON-

SERVAÇÃO. R$ 19.800,00

UNO MILLE ECONOMY FIRE MOD. 2013 – AZUL METÁLICO, FLEX, 4-PORTAS, AR CONDICIONADO, ALAR-

ME, VIDROS, TRAVAS. R$ 19.800,00

HONDA CG 150 TITAN ESD ANO 2015 – VERMELHA, FLEX, PARTIDA ELETRICA, FREIO A DISCO, ÚNICO

DONO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 7.800,00
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CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR

Vaga de Emprego -
Rondonópolis MT

Tapeceiro Profissional com experi-
ência em Costura, tapeçaria final
e acabamento.
Salário: R$ 2.300,00
enviar currículo para:
a.mobiliario.adm@outlook.com
Contato: 66 3422-0782
66 99923-4646

CLASSIC LS FLEX ........................................... 14/15 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ................................................ R$ 27.900,00 ...
ONIX 1.4 LTZ FLEX ........................................... 14/15 .................. PRATA .......................... COMPLETO ...................................................... R$ 42.900,00
ONIX 1.4 LTZ FLEX ........................................... 13/14 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 39.900,00
PRISMA 1.0 LT FLEX ........................................ 14/14 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 37.900,00
PRISMA 1.0 LT FLEX ........................................ 15/15 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 39.900,00
PRISMA 1.4 LTZ FLEX ...................................... 13/13 .................. CINZA .......................... COMPLETO ...................................................... R$ 39.900,00
PRISMA 1.4 LTZ FLEX ...................................... 15/16 .................. PRATA .......................... COMPLETO ...................................................... R$ 48.900,00
TRACKER 1.8 LTZ FLEX ................................... 14/15 .................. PRATA .......................... COMPLETO, TS, AUT ...................................... R$ 69.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ............................. 16/17 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 82.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................... 16/17 .................. PRETO ......................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 96.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ......................... 16/17 .................. PRATA .......................... COMPLETO, AUT, KM 10.000 ........................... R$ 99.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ......................... 16/17 .................. PRATA .......................... COMPLETO ...................................................... R$ 98.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO ....................... 16/17 .................. VERMELHO ................ COMPLETO, AUT, TS ....................................... R$ 98.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO ....................... 17/18 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, TS, KM 3.600 ............................. R$ 108.900,00
EDGE V6 LIMITED AWD .................................. 13/13 .................. PRETO ......................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 79.900,00
S10 LT 4X4 DIESEL ........................................... 15/15 .................. BRANCA ..................... COMPLETO, AUT ............................................ R$ 103.900,00
S10 LT 4X4 DIESEL ........................................... 16/17 .................. BRANCA ..................... COMPLETO, AUT ............................................ R$ 119.900,00
S10 LTZ 4X4 DIESEL ......................................... 13/13 .................. BRANCA ..................... COMPLETA, AUT .............................................. R$ 94.900,00
TRAILBLAZER LTZ V6 ....................................... 14/15 .................. BRANCA ..................... COMPLETA, AUT ............................................. R$ 114.900,00
HARLEY DAVIDSON VRSCF ......................... 08/09 .................. PRETA .......................... COMPLETA, KM8.000 ...................................... R$ 35.900,00
BMW S1000 RR ................................................ 12/13 .................. PRETA .......................... COMPLETA ................................................ R$ 49.900,00 ...
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Recursos para PM

Micropavimentação nos bairros
Ainda nesta semana, a Prefeitura de Umuarama iniciará um grande programa de recuperação do pavimento asfáltico

em vários bairros da cidade. A prioridade, definida pelo prefeito Celso Pozzobom, é atender as vias públicas mais
deterioradas, onde o tapa-buraco já não é suficiente. A previsão de investimento é de R$ 1 milhão em recursos próprios e
o prazo de execução, caso não ocorram intempéries climáticas, é de 30 dias. No total, serão recuperados 27 quilômetros

de vias públicas. “Nós assumimos o município com o compromisso de melhorar as condições do pavimento, porque a
situação é crítica. Em muitos trechos, o tapa-buraco já não resolve.” explicou Pozzobom, ao anunciar que a melhoria
deve abranger 162 mil m² de ruas e avenidas da cidade. O primeiro bairro a ser atendido, a partir da próxima quarta-

feira, 11, é o Jardim Alphaville e na sequência o Parque dos Bandeiras e o Parque 1º de Maio. A programação inclui ainda
trechos de ruas do Conjunto Habitacional Guarani e também dos bairros San Marino, Shangrilá, Conjunto Habitacional

Sonho Meu, Jardim Ouro Branco, Parque Caiuá e Jardim Panorama.

 TEN. Coronel Letrinta,
apresenta relatório sobre a
aplicação dos recursos em
reunião do Conselho

O Conselho Comunitário de Se-
gurança de Umuarama anunciou o
repasse de recursos para a Policia
Militar e Policia Ambiental na se-
mana passada. Os recursos são
oriundos do Ministério Público do
Trabalho e já estão disponibilizados
para o 25º Batalhão da PM e sen-
do apl,icados em projetos previa-
mente encaminhados pelo coman-
do do BPM ao MPT. A Policia Ambi-

ental também já está utilizando os
recursos na construção de sua nova
sede, que fica ao lado do Batalhão.

De acordo com a diretoria do Con-
selho,  a Policia Militar está receben-
do  R$ 300 mil, para a compra de
três motocicletas, colocação de cer-
ca elétrica no pátio de veículos apre-
endidos, circuito interno de monito-
ramento com câmeras em diversos
pontos do quartel, melhorias no ca-

nil e armas. O Tenente Coronel Le-
trinta esteve na reunião do Conseg
fazendo relato das obras que estão
sendo desenvolvidas com os recur-
sos repassados pelo Ministério Pú-
blico do Trabalho via Conselho.

Para a Policia Ambiental foram
disponibilizados R$ 131 mil, para
a construção do muro e aquisição
de equipamentos de escritório, e
outras melhorias.
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