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INFORME

Umuarama recebe no próximo domingo (10) a
partir das 10h o 3° Encontro Beneficente
Amigos do Bem e também o Projeto
Restauração. O evento será realizado no
Parque de Exposições Dario Pimenta Nóbrega e
contará com exposição de carro rebaixados
dando premiação para aqueles que forem
destaques. Ainda haverá sorteio de brindes e
jogo de rodas 17X6, stand automotivo, parque
infantil, etc. A entrada para a visitação é
apenas 1kg de alimento não perecível. A partir
das 12h acontece um Churrasco Gaúcho, os
convites estão sendo comercializados pelo
valor de R$ 30,00. Para mais informações
basta entrar em contato pelos telefones
(44) 3056-5305 ou (44) 99945-6116.

Prevenção

Comemoração

O Instituto Nossa Senhora
Aparecida (Av. Paraná,
3710) realizará durante o
dia de hoje (05) a
Campanha de Prevenção
das Doenças
Cardiovasculares. O evento
se estende até às 17h com
exames de glicemia,
aferição de pressão
arterial, cálculo de IMC e
esclarecimento de
dúvidas.

Na próxima quarta-feira
(06), véspera de feriado,
o Royal Lounge Beer &
Poker Club promove, às
23h, a festa Mundo
Mágico em comemoração
ao seu aniversário
de um ano.
O evento acontecerá na
Sociedade Rural de
Umuarama e os
interessados podem
reservar o bistrô pelo
telefone (44) 998216426.

Palestras
O Conselho Regional de
Farmácia do Estado do
Paraná promove no dia 20
de outubro o evento
Assistência Farmacêutica e
os Instrumentos de Gestão
no SUS. Os interessados
em participar devem
enviar as seguintes
informações para o email
est_eventos@crfpr.org.br: Nome, Número
do CRF, Endereço e
Telefone.

Bazar
O Projeto Amor e Ação D.
Pedro I realiza no
próximo sábado (09) um
bazar beneficente com
peças a partir de R$
1,00. O valor arrecadado
auxiliará na continuidade
ao projeto. O bazar inicia
a partir das 9h, na sede
da entidade, que está
localizada na Rua Ricardo
Reis no D. Pedro.
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Pecuária: é hora de investir

recessão econômica dos
últimos anos vem reduzindo o consumo interno de
carne no País e, no começo do ano, juntou-se à delação
dos donos do monopólio frigorífico e à eclosão dos escândalos da Carne Fraca, que vieram
à tona de forma irresponsável.
Tais fatos, aliados às expectativas de desdobramento, colocaram em xeque o nosso sistema
sanitário, criando questionamentos sobre a carne brasileira no mercado externo, ambiente propício para os nossos implacáveis concorrentes.
Esta tempestade perfeita é o
resultado de políticas econômicas equivocadas, dentre elas a
da formação de monopólios através de um capitalismo de Estado
de transparência questionável,
que, somadas a uma frouxidão
ética, causaram este ambiente no
País, especificamente no mercado de carnes. E está claro que o
pecuarista é quem está pagando a conta mais uma vez.
Em outros setores, movimentos como esse seriam inéditos
e deixariam até mesmo os mais
experientes empresários de cabelos em pé. Mas, quando olhamos para a história da pecuária
brasileira, percebemos que não
é a primeira vez que temos de
encarar uma crise aguda como
esta. Neste momento, a grande

vantagem do pecuarista é saber como enfrentar essas situações difíceis, preparando-se
estrategicamente para a recuperação do mercado.
Historicamente, a pecuária
mostra força de recuperação
perante cenários como o atual;
às vezes, em situações até piores. Vale recordar os focos de
aftosa em 2005, quando tínhamos um consumo interno promissor e caminhávamos para
um aumento de produção que
iria sustentar o Brasil na disputa pela liderança nas exportações de carne bovina. O caos
se instalou após a notícia da
existência dos focos chegar ao
mercado, derrubando a cotação
da arroba do boi gordo, que
chegou a valer menos que R$
50,00. Entretanto, a história
mostrou que, quem investiu naquele momento, conseguiu colher grandes frutos.
Mais do que apenas aproveitar as oportunidades de preços
geradas pela situação, o pecuarista precisa saber como e
onde investir. Áreas estratégicas que visem o resultado em
médio prazo devem ser priorizadas, focando a eficiência do
negócio, lançando mão de tecnologia e gestão.
Em épocas difíceis, a gestão
da fazenda ganha enorme destaque, sendo a principal ferra-

menta do pecuarista para economizar de forma eficiente e investir estrategicamente. Entre
estes investimentos, a genética
tem papel fundamental. O processo de melhoramento genético é contínuo e seus resultados
poderão ser colhidos a partir de
dezesseis meses para quem vai
comercializar o bezerro. Este insumo ainda segue demonstrando seus benefícios nas gerações
seguintes, graças à carga genética depositada no rebanho.
Por menos intuitivo que isso
possa parecer, a crise é o melhor momento para investir. O
pecuarista que tiver o olhar voltado para o futuro e souber
aproveitar o momento para melhorar o rebanho, certamente
estará mais preparado para lucrar com os bons tempos que
virão quando mais essa tempestade passar.
Bento Abreu Sodré de Carvalho Mineiro - diretor das Fazendas Sant’Anna, de Rancharia (SP).
Envie sua opinião ou
sugestão de artigo para o
endereço
editoria@tribunahoje.jor.br .
Os artigos devem ter até
3.800 caracteres, com
identificação do autor.
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Quadro negro

Mentiras de um
criminoso contumaz,
afirma Beto Richa

O

governador Beto Richa
afirmou nesta segundafeira (04) que as acusações atribuídas a ele na
Operação Quadro Negro são falsas, levianas e irresponsáveis. “Vou
dizer com todas as letras: é mentira”, disse, reforçando que a delação do empresário Eduardo Lopes de Souza não traz uma única
prova. “Todas as acusações deste criminoso não merecem crédito. Ou querem transformar um criminoso contumaz em herói?”
Segundo Richa, os ataques
que está sofrendo são fruto de
ilações, e ressaltou que a delação
sequer foi aceita pela Justiça. “Se
não tivesse mencionado o governador, estaria preso até hoje. Inventou esta historinha para conseguir a liberdade, e conseguiu”,
relatou Richa. “Como não existiu
nada do que ele inventou, vai
voltar para a cadeia”.
Richa reafirmou que não há
fato concreto na delação e lamentou a violação do segredo
de Justiça do processo, fato que
classificou como grave. “A verdade vai aparecer e prevalecer.
O segredo de justiça é para proteger pessoas de bem e houve
uma violação”, destacou.
O governador também vai

entrar com uma representação
judicial contra Souza, proprietário da Construtora Valor e responsável por desvios de recursos na construção de escolas.
“Estou absolutamente tranquilo. Não tem participação minha
neste conluio e ele vai responder na Justiça as acusações que
faz contra a minha pessoa”.
DEMISSÃO
O governador explicou que
adotou as medidas necessárias
para punir a empresa e seus responsáveis, além de servidores,
desde que apareceram as primeiras suspeitas contra a construtora, em 2015. “De imediato,
determinei a demissão de todos
os servidores envolvidos”, disse.
“As informações levantadas foram repassadas à Polícia Civil,
Ministério Público e Tribunal de
Contas para as medidas cabíveis”, lembrou.
Segundo Richa, as medidas
resultaram em investigação criminal e prisão dos suspeitos na
operação que foi batizada pela
Polícia Civil de Quadro Negro.
Além disso, a construtora e seus
responsáveis foram punidos pelo
Governo do Estado. A empresa
foi declarada inidônea para participar de licitações e recebeu

uma multa de R$ 2.108.609,84.
Em outra frente, a Procuradoria-Geral do Estado entrou com
ações civis públicas na 1.ª, 4.ª e
5.ª Varas da Fazenda Pública por
dano ao erário contra a construtora Valor e seus dirigentes, incluindo Eduardo Lopes de Souza. Os
pedidos de indenização pelos danos causados ao Estado somam
R$ 41.091.132, 80. “Todas as medidas cabíveis foram tomadas para
reparação e ressarcimentos ao
erário, e punição dos envolvidos”,
afirmou Richa.
Ele lamentou que parte da
imprensa não tenha divulgado as
ações adotadas pela administração estadual contra a empresa
e seus proprietários. “Também
omitem o volume de recursos
que aplicamos na educação. São
35% das receitas, algo que nenhum governo estadual está fazendo”, disse Richa.
Questionado se as acusações
que vem sofrendo podem comprometer seu futuro político, Richa disse que não está preocupado com isso. “Não estou pensando em eleição. Digo sempre
que minha honra, minha dignidade e a dignidade da minha família estão muito acima da política”, afirmou.

Fachin mantém segredo de conversas
sobre negociação de Joesley com a PGR
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin
decidiu manter em segredo de
Justiça os áudios que revelam
conversas do empresário Joesley Batista e seus advogados
durante o processo de negociação do acordo de delação premiada fechado com a Procuradoria-Geral da República (PGR).
Os áudios foram recuperados pela Polícia Federal (PF) após
a defesa do empresário retirar as

gravações do pen drive que foi
entregue aos peritos para comprovar a veracidade dos áudios
que foram utilizados para basear as primeiras denúncias envolvendo as delações da JBS.
Em decisão assinada no dia 30
de agosto e tornada pública ontem (04) pela Corte, Fachin atendeu a um pedido dos advogados
de Joesley e entendeu que as gravações devem ficar sob sigilo.
Para o ministro, as conver-

sas dizem respeito a orientações
dadas pelos defensores a Joesley Batista durante o período de
discussão sobre as “possibilidades de sucesso” do acordo de
delação. A data das conversas
não consta no processo e não é
possível afirmar se elas ocorreram antes ou depois da reunião
na qual o empresário gravou
uma conversa com o presidente Michel Temer, em março, no
Palácio do Jaburu.

Conexões de Dilma

Não está fácil a vida de ex-presidente apeada do cargo. Sem os jatinhos da
FAB ou fretados pelo PT, Dilma Rousseff encarou horas de voos comerciais
– e com conexões – na sexta e sábado passados em trajetos do Rio de
Janeiro para Chapecó (SC) e Porto Alegre, mas exigiu ‘atendimento
diferenciado’, dentro das prerrogativas permitidas em lei. Mas sofreu, e
como! Na sexta, ela voou do Rio para Chapecó com escala de uma hora
no Aeroporto de Viracopos (Campinas). No dia seguinte, para sair de
Chapecó rumo à ‘vizinha’ Porto Alegre, Dilma embarcou num voo que
‘subiu em contramão’ para nova conexão em Campinas (SP), para depois
‘descer’ para Porto Alegre.

Ex-Presidenta

Para os trajetos, ela pediu proteção
à Polícia Federal ‘para evitar
abordagens indevidas’, ‘bem como
a exposição da ex-Presidenta em
locais de maior movimentação’.

Vão-se os anéis..

Nos percursos, segundo ofício 47/
2017 NAEXPR-POA ao qual a Coluna
teve acesso, solicitou aos
administradores dos terminais e à
PF desembarque e atenção
prioritários.

Des
tinat
ár
ios
Destinat
tinatár
ários

O ofício, assinado por uma secretária
da ex-presidente, foi direcionado
para os delegados da PF nos
aeroportos, e para as gerências das
companhias Gol e Azul.

Sem muros

A crise econômica e as restrições
orçamentárias deixaram as
fronteiras brasileiras mais
escancaradas. Com o
contingenciamento de mais de 40%
nos recursos, as Forças Armadas
reduziram sensivelmente as
operações ao longo dos 16.886
quilômetros de fronteira terrestre.

Expediente

A situação tende a piorar. O
dinheiro do ano só cobrirá gastos
até o fim desse mês. Duas medidas
drásticas deverão ser anunciadas
pelo Ministério da Defesa: a
redução de expediente e até o
fechamento provisório de postos
militares – medida até então
“descartada” pelo comandante do
Exército, general Eduardo Villas
Bôas, há 15 dias.

Jararaca banguela

De Lula da Silva, numa das dezenas
de visitas a cidades do Nordeste, já
não tão confiante mais na volta da
Jararaca em 2018: “Mais valem as
lágrimas da derrota do que a
vergonha de não ter tentado”.

Carioca

Dilma Rousseff tem ficado mais
tempo no Rio de Janeiro. Não será
surpresa se mudar seu domicílio
eleitoral e sair candidata ao Senado
pelo Estado fluminense.

Oi e tchau

Na sessão do Congresso Nacional na
quarta (30), sobre vetos presidenciais,
Aécio Neves entrou discreto no
plenário, registrou presença e vazou.
Sem papos e abraços.

Vizinho avaliza

A PF anda tão em alta na aprovação
popular que serve até de referência
para o endereço de uma boate com

belas garotas ‘para diversão’ em
Jataí (GO). O folheto da Casa Rosa
mostra em destaque a rota: “Atrás
da Polícia Federal”.

Contra-reforma

Sindicalistas vão lançar no 7 de
Setembro, durante o tradicional
protesto Grito dos Excluídos,
campanha para tentar anular a
Reforma Trabalhista. Esperam
coletar mais de 1,3 milhão de
assinaturas para apresentar um
Projeto de Lei de Iniciativa Popular.

Desgoverno

A CUT lança hoje o portal <
anulareforma.cut.org.br > e
distribuirá kits com o texto do
Projeto de Lei, formulário de
assinatura e cartilha com os pontos
da reforma. O presidente da
Central, Vagner Freitas, afirma que
“a nave (de Temer) está
completamente desgovernada”.

Na raiz

Mais sobre a insegurança do Rio de
Janeiro: O senador Sérgio Petecão
(PSD-AC), Estado fronteiriço com
Bolívia e Peru, repete: “Sempre digo,
baseado em estudos da Polícia
Federal, que é muito mais fácil
combater o tráfico lá na entrada do
que combater nos morros do Rio de
Janeiro. A situação é grave”.

Lista negra

Idealizador da CPI mista para
investigar operações do BNDES com
a JBS, o senador Ataídes Oliveira
(PSDB-TO) exigirá explicações da
Comissão de Valores Mobiliários,
fundos de investimentos e do
Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE).

Casa caiu

Os irmãos Joesley e Wesley Batista
entregaram uma bomba ao PGR
Rodrigo Janot, e provavelmente sem
querer. Um áudio de até 4 horas de
uma conversa entre os irmãos, sem
saberem que estavam se gravando,
indica que eles tramaram a delação
premiada - e com ingredientes
adicionais nada ortodoxos - com um
procurador da PGR, e até um
ministro do STF. Janot avisou que
pode reaver os benefícios da
delação, mas sem derrubar as
provas.

Heróis reais

O prêmio de reconhecimento de
policiais e agentes de segurança, o
Heróis Reais, chegou ao Sul e recebe
inscrições até o 12 de setembro. As
melhores histórias serão escolhidas
por voto popular no site
www.heroisreais.com.br. A Taurus
vai premiar com equipamentos,
treinamentos e viagens.

Com Walmor Parente (DF), Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ)
e Henrique Barbosa (PE).
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Condições do tempo

A amplitude térmica será um dos destaques no clima de Umuarama nesta semana. De acordo com o Sistema
Meteorológico do Paraná (Simepar), as temperaturas mínimas variam de 18ºC a 20ºC no amanhecer, mas
durante a tarde podem alcançar os 33ºC. Não há previsão de chuva para região Noroeste do Paraná até o
sábado (09), com isso, aUnidade Relativa do Ar continua baixa em todas as regiões.

Oportunidade

Prefeitura leiloa veículos e
máquinas nesta terça-feira

PMU

A

Prefeitura de Umuarama realiza hoje (05)o
leilão de veículos e máquinas inservíveis que
ocupam espaço no pátio rodoviário. A intenção é aplicar
os recursos na manutenção e
aquisição de novos equipamentos. Há lotes com motocicletas e um veículo Kadett
Ipanema, ano/modelo 1994/
1995, por R$ 400,00 cada, e
também pás carregadeiras e
máquina utilizada na pavimentação, avaliadas em R$ 40 mil
a unidade. Uma pá carregadeira em melhores condições é
ofertada por R$ 60 mil.
Conforme o aviso de licitação, o leilão objetiva “a alienação dos veículos, máquinas,
caminhões e sucatas, conforme
discriminado no edital, no estado em que se encontram, pertencente ao município e considerados inservíveis ao serviço
público”. O arremate está marcado para as 9h desta terça-feira, valendo o maior lance verbal, a partir da avaliação. O local
de vistoria é o pátio rodoviário
da Prefeitura (rodovia PR-480,
saída para Serra dos Dourados),
das 8h às 11h30 e das 13h30
às 17h, até a data de recebimento dos lances.
O local do leilão será o Anfiteatro HaruyoSetegutte, no

Estarão disponíveis caminhões, peruas Kombi, motoniveladoras, automóveis, ônibus e micro-ônibus, usina
de asfalto e tratores, entre outros
Paço Municipal (Avenida Rio
Branco, 3717 – Centro Cívico,
Umuarama). Demais informações ou esclarecimentos pode-

rão ser obtidas na Secretaria de
Administração – Divisão de Licitações e Contratos, no térreo
do Paço Municipal, ou pelo tele-

fone (44) 3621-4141, ramal
127 ou 129, fax 3621-4138, no
horário normal de expediente
da Prefeitura, ou ainda pelo e-

mail licita@umuarama.pr.gov.br
e site www.umuarama.pr.gov.pr
no link “licitações”. As regras do
leilão estão definidas no edital de
leilão 01/2017, já divulgado no
órgão oficial do município e também disponível na Sala de Licitações da Prefeitura.
Poderão participar pessoas
físicas, jurídicas ou firmas individuais e a forma de pagamento
é à vista, com cheque pessoal
no valor do lance, no ato do
arremate. O certame terá somente propostas verbais, em
que será declarado vencedor o
arrematante que oferecer o
maior lance – igual ou superior
ao valor da avaliação. Os documentos dos veículos (recibo de
compra e venda), só serão preenchidos no nome do arrematante. Os interessados poderão adquirir caminhões, peruas Kombi, motoniveladoras,
automóveis, ônibus e microônibus, usina de asfalto e tratores, entre outros.

SAÚDE

Uopeccan passa a integrar rodízio de plantões
O Hospital Uopeccan de
Umuarama passou a integrar
na manhã de ontem (04) o rodízio de plantões do município.
Assim, como oNorospar, Cemil,
Nossa Senhora Aparecida, a
Uopeccan passou a atender a
população que precisar de
atendimento médico.
Entre às 7h e 23h, as pessoas devem procurar o Pronto
Atendimento Municipal, pois
neste horário só são atendidos
nos Hospitais de plantão aqueles que tiveram encaminhamento para a unidade. Após as 23h,
os pacientes devem buscar diretamente a instituição de plantão na data.
Até o final da tarde desta se-

gunda-feira, ainda não era possível fazer uma avaliação do primeiro dia de atendimento do
hospital em regime de plantão.
“Vamos medir na verdade a
noite. Durante o dia tem o PA
funcionando até às 23h, então
a partir desse horário é que vamos poder medir o tamanho da
movimentação”, ressaltou o diretor da unidade, Wanderley
Roque Rosa.
De acordo com o diretor,
para que a Uopeccan fizesse
parte das instituições capacitadas a atender em plantão, pequenas mudanças foram necessárias. “Tivemos apenas que
adequar as equipes de clínicos
gerais, pediatria e ortopedia, ou

seja, partes burocráticas de funcionários, pois o restante já tínhamos”, ressalta.
Em dias de plantão, a população deve procurar a entrada
secundária da unidade, explica
Wanderley. “Por questão de logística, decidimos por o acesso
na parte lateral dos fundos e não
na entrada convencional”.
Neste primeiro momento,
todos os Hospitais que fazem
parte do rodízio atenderão todas as áreas. A única restrita
será a de obstetrícia, que só
terá atendimentos no Norospar. Para Wanderley, a atitude
só tem a favorecer a população. “Estamos nos esforçando
muito, o objetivo é oferecer o

melhor atendimento para a comunidade que está com uma
expectativa grande, vai haver
um ganho de modo geral, e
vamos trabalhar para atender
essa expectativa da população”, ressalta.
A princípio, o rodízio de plantões será realizado até dezembro
de 2017. A partir de janeiro, a
previsão é que os hospitais passem a atender 24 horas por dia,
nos sete dias da semana. Os pacientes que precisarem de pronto-atendimento, no entanto, terão outra alternativa. Para que
isto aconteça será necessário que
o município de Umuarama cumpra com o compromisso de disponibilizar uma nova UPA (Uni-

dade de Pronto Atendimento)
24 horas. Dessa forma, a população será sempre assistida no
primeiro momento pela UPA e,
caso seja necessário, haverá encaminhamento para os hospitais
do município.

Escala de plantão
Terça-feira (05) - Nossa S.
Aparecida
Quarta-feira (06) - Cemil
Quinta-feira (07) - Norospar
Sexta-feira (08) - Uopeccan
Sábado (09) - Nossa S. Aparecida
Domingo (10) - Cemil
Segunda-feira (11) – Norospar
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Programa

Bairro Limpo recolhe vários
caminhões de lixo de bairros

JOSÉ ANSELMO SABINO/PMU

S

eis caminhões de lixo e
entulho de todo tipo foi
o saldo do Programa
Bairro Limpo, realizado
pela Prefeitura nos parques Jabuticabeiras, Primeiro de Maio e
Sete Alqueires. Lançada a pedido do prefeito Celso Pozzobom,
a iniciativa atenderá dois ou mais
bairros da cidade a cada fim de
semana com uma limpeza completa – recolhimento de folhas
ensacadas, entulhos, móveis
velhos e serviços de conservação também serão realizados.
Na última sexta-feira (1º),
foram coletadas folhas de árvores que os moradores recolheram e dispuseram em sacos
plásticos. No sábado, equipes
da Secretaria de Serviços Públicos recolheram três caminhões de móveis velhos, eletroeletrônicos e entulho (menos galhos de árvore) no Primeiro de Maio e mais duas cargas no Parque Jabuticabeiras.
Ontem (04), o trabalho ficou
completo com o recolhimento
de resíduos no Sete Alqueires.
O prefeito Celso Pozzobom
acompanhou a limpeza das ruas,
também nesta segunda-feira. “A
Prefeitura, apesar de suas limitações, tem feito a sua parte na limpeza e conservação da cidade.

Somente no sábado três caminhões de móveis velhos, eletroeletrônicos e
entulho foram recolhidos no Primeiro de Maio
Mas precisamos da adesão dos
moradores, juntando o lixo de forma correta, separando os recicláveis e colocando o entulho na calçada apenas quanto o bota-fora
estiver agendado”, solicitou.
Além da limpeza, continuou
o prefeito, “também estamos
cuidando da conservação dos

ENSINO

Universidades estaduais obtém
nota máxima do Enade 2016
Nove cursos de universidades estaduais do Paraná avaliados no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), de 2016, conquistaram a
nota 5, máxima na avaliação.
Outros 35 cursos receberam a
nota 4 e 11 a nota 3. O resultado da avaliação, que analisou o
desempenho de cerca de 195
mil estudantes concluintes, dos
cursos de 197 instituições de ensino superior no Brasil, foi divulgado na última sexta-feira (1º)
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep).
As universidades estaduais
que tiveram cursos com nota
máxima são a de Maringá (UEM),
com Biomedicina e Odontologia;
a de Londrina (UEL), com o curso de Agronomia; de Ponta
Grossa (UEPG), com Agronomia,
Odontologia e Farmácia; do Oeste do Paraná (Unioeste), com Fisioterapia; e a do Centro-Oeste
(Unicentro), com os cursos de
Enfermagem e Agronomia.
“Os índices do Enade compro-

vam os resultados do importante trabalho desenvolvido em nossas universidades na busca incessante pela qualidade do ensino
superior”, afirmou o secretário
(em exercício) da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Décio
Sperandio. “Também são reflexo
da atenção dada pelo Governo
do Estado, que coloca o ensino
superior como prioridade de seus
investimentos, garantindo as condições necessárias para mantermos os índices de qualidade da
educação superior ofertada à
população paranaense”, disse ele.
O curso de Agronomia da
UEPG teve a segunda maior
nota entre os 253 cursos avaliados no Brasil e a maior nota entre as instituições públicas. Dos
206 cursos de Odontologia avaliados, o da UEPG ficou em 5º
lugar geral e em primeiro entre
as públicas. O curso de Odontologia da UEM é o 8º melhor avaliado no Brasil e o 4º entre as
públicas. Entre os 177 cursos de
Medicina avaliados, o da UEM ficou em 4º lugar geral.

bairros, varrendo as ruas, podando a grama dos canteiros e
logradouros públicos e orientando a população sobre areia, pedra e outros materiais de construção dispostos nas calçadas”,
disse. Para Pozzobom, é uma
obrigação da prefeitura manter
a cidade limpa, mas esta obriga-

ção é compartilhada com a comunidade, que não deve jogar
resíduos em qualquer lugar, em
locais públicos, canteiros ou terrenos baldios. “Isso cria um problema para a administração, que
precisa retirar servidores, veículos e estrutura de outras atribuições para cuidar deste descaso
com a nossa cidade”, lamentou.
O secretário de Serviços Públicos, José Guimarães, coordenou pessoalmente o trabalho e
confirmou que o Bairro Limpo
terá continuidade já no próximo
final de semana. “Só vamos confirmar nos próximos dias quais
localidades serão atendidas. Esperamos que a população tome
mais cuidado após a limpeza, colocando o lixo doméstico para
coleta nos dias certos, bem
como o reciclável, e evitando
jogar entulho em locais públicos.
Lugar de entulho é no aterro
sanitário”, orientou.

Outro resultado que o município espera com o Programa
Bairro Limpo é disciplinar a população para não descartar entulhos de forma irregular, em locais proibidos. Alguns pontos
com grande incidência do problema receberam limpeza e foram sinalizados com placas, orientando a população e informando sobre as penalidades
para os infratores.
O descarte irregular polui o
ambiente, dificulta a manutenção da limpeza pública, agride os
canteiros, favorece a proliferação de insetos e muitos materiais acumulam água, permitindo
a reprodução de vetores como
o mosquito transmissor da dengue. Além disso, afeta o aspecto
visual da cidade, pode alimentar
incêndios, provoca mau cheiro
e exige trabalho extra dos servidores, que precisam fazer a coleta manualmente.

SÃO JORGE DO PATROCÍNIO

Festividades marcam o 20º Aniversário
do Parque Nacional de Ilha Grande
São Jorge do Patrocínio recebeu no sábado (02), cerca de
400 visitantes, em evento realizado na Prainha do Paracaí,
principal marco de entrada do
Parque Nacional de Ilha Grande, que neste mês comemora
seu 20º aniversário de fundação. Na noite anterior, houve
uma recepção no Recanto Portal de Luz, em Altônia, com solenidades e corte do bolo oficial
pelo aniversário do Parque.
Ciclistas das cidades de Pérola e Icaraíma realizaram um percurso de bicicleta, partindo do
distrito de Nova Jerusalém, aonde chegaram em comitiva. Também houve a descida pelo rio
Paracaí em caiaques, onde participantes percorreram 22 km de
remada de Esperança Nova a
São Jorge do Patrocínio.
Na ocasião, o prefeito e presidente do Coripa, Baraldi enalteceu a importância da data. “É
uma grande honra estar aqui

comemorando, junto com vocês esta data tão especial para
nossa região. A fundação do
Parque Nacional de Ilha Grande
representou uma grande conquista na defesa de tão importante biodiversidade”, declarou
Baraldi. O deputado Palozi, um
dos fundadores do Consórcio
Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio
Paraná e Áreas de Influência, recordou as dificuldades enfrentadas durante o processo de criação. “Fizemos muitas viagens
para Brasília em ônibus que rumavam para o Nordeste, pois
não havia recursos para passagens aéreas. A criação do Parque Nacional de Ilha Grande e
suas consequências representam o maior resultado do esforço de todos os parceiros que lutavam pela conservação dessa
área do rio Paraná, após a inundação das Sete Quedas”, lembrou o deputado.

Após o ato de abertura, crianças do Projeto de Educação
Ambiental “Ajuda que se espera
está nos filhos da Mãe Terra”,
realizaram o plantio de 20 mudas de ipê ao longo da pista de
acesso ao Parque Nacional. Em
seguida, o prefeito e autoridades
participaram do descerramento
da placa inaugural do Portal Turístico da Praia do Paracaí, marco de entrada do Parque Nacional de Ilha Grande.
PORTAL
Concebido a partir de um
projeto de 2014, com recursos
próprios, resultado de contrapartida do município pela arrecadação do ICMS Ecológico, o
Portal do Parque Nacional de Ilha
Grande foi inaugurado também
no último sábado. As obras começaram no início do ano e sua
concepção segue o conceito de
integração sócio-ambiental, incentivando o ecoturismo e
ações de preservação.
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No Paraná
A

Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep) aprovou nesta segunda-feira (04), em segunda e
terceira discussões, o pacote
de medidas de ajuste fiscal proposto pelo governador Beto
Richa (PSDB).
A proposta, que agora vira
lei, mexe em questões que envolvem o funcionalismo público
e recebeu 47 emendas, sendo
que dez delas foram aceitas pelo
líder do governo, o deputado
Luiz Cláudio Romanelli (PSB) na
Constituição de Comissão e Justiça (CCJ).

Deputados aprovam pacote de
ajuste fiscal proposto por Richa

Entre as emendas aprovadas,
a principal é mudança é nos concursos públicos para o preenchimento de vagas de soldado da
Polícia Militar (PM) e do Corpo de
Bombeiros nos próximos três
anos.
MEDIDAS
A maioria das medidas preten-

de mudar determinadas funções do serviço público. As maiores alterações vão mexer com
a área de segurança pública.
Para garantir o reforço de
policiais nas ruas, sem novos
concursos públicos, o governo propôs pagar horas-extras aos servidores que já es-

tão na ativa.
A mudança atinge policiais
militares, bombeiros, educadores sociais e agentes penitenciários. Agora, os funcionários
dessas categorias podem ser
chamados ao trabalho, mesmo
nos horários de folga.
Outra proposta é dar incen-

tivos para que policiais aposentados voltem ao trabalho. Eles
exercerão apenas funções internas e burocráticas, enquanto os mais novos poderiam ir
para as ruas. Há ainda um projeto que prevê vantagens para
policiais que decidirem adiar as
aposentadorias.

Líderes do Brics condenam
média com
testes nucleares da Coreia do Norte Despesa
juiz é de R$ 47,7 mil
por mês, diz CNJ

Em comunicado da 9ª cúpula de chefes de Estado e de Governo do Brics (grupo formado
pelo Brasil, a Rússia, Índia, China
e África do Sul) na cidade chinesa de Xiamen, os líderes do bloco condenaram ontem (04) for-

temente os testes nucleares norte-coreanos. Nesse domingo
(03), a Coreia do Norte anunciou
ter feito um teste bem-sucedido
com uma bomba de hidrogênio.
“Expressamos nossa profunda
preocupação com a atual tensão

e com a prolongada questão nuclear na Península Coreana e enfatizamos que a situação deve ser
apenas solucionada por intermédio de meios pacíficos e diálogo direto entre todas as partes envolvidas”, diz a Declaração de Xiamen.

Pesquisa aponta que 23% das mulheres
foram ameaçadas por um homem este ano
Pesquisa divulgada ontem
(04) do Instituto Locomotiva
aponta que 94% das pessoas
avaliam que uma mulher ser
“encoxada” ou ter o corpo tocado sem a sua autorização é
uma forma de violência sexual. A pesquisa ouviu, entre os
dias 15 e 20 de agosto, 2.030
mulheres e homens em 35 cidades brasileiras.
De acordo com a pesquisa,
somente este ano 13,7 milhões de mulheres afimaram
que já foram “encoxadas” ou
tiveram o corpo tocado sem
autorização, o que representa
17% do total de mulheres adultas do país. Este número é ainda maior (20% do total) entre
as mais jovens, na faixa etária

de 18 a 34 anos.
Conforme a pesquisa, 35%
dos brasileiros adultos, ou o correspondente a 84 milhões de pessoas, conhecem uma mulher que
foi beijada à força no último ano,
o que também constitui violência
sexual. A pesquisa mostra que
23% das mulheres (17,8 milhões
de mulheres) foram ameaçadas
por algum homem este ano.
O presidente do instituto,
Renato Meirelles, lamenta que
essa realidade seja presente na
vida de muitas brasileiras. “Um
juiz pode achar que não é violência sexual, mas 94% acham
que é. E não estamos falando
nem em ejacular”, disse. Na última terça-feira, Diego Ferreira de
Novais foi preso após ter ejacu-

lado em uma passageira em
ônibus na cidade de São Paulo. No entanto, na ocasião, o
juiz José Eugênio Amaral Souza o liberou aplicando uma
pena de multa, por considerar
o fato uma contravenção penal, e considerou que não houve constrangimento para vítima, o que repercutiu no país.
A pesquisa pretende provocar o debate na população sobre o tema para mostrar que
atos recentes não são exceção,
mas são a regra do dia a dia
brasileiro. “As mulheres são mais
vítimas de abusos e de machismo do que se pode imaginar”,
apontou. Completou que não
se trata de um ato isolado. “É
um ato contínuo”.

Fone (44)3621-6565

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

BRASIL

A presidente do CNJ e do STF, Cármen Lúcia, apresentou o
anuário Justiça em Números
Uma pesquisa divulgada pelo
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) revela que o custo mensal de um juiz no país foi de R$
47,7 mil, em 2016. Os números
foram divulgados ontem (04)
pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do conselho, ministra Cármen Lúcia. O
gasto do orçamento do Judiciário com pessoal ficou em R$
75,9 bilhões, valor equivalente a
89,5% das despesas totais.
De acordo com a pesquisa
Justiça em Números, com da-

dos referentes ao ano passado,
a taxa de congestionamento,
índice que mede o percentual de
processos baixados, permaneceu em 73%, número considerado alto pelo conselho. Em contrapartida, o número de sentenças aumentou e registrou
11,4%, a mais alta variação da
série histórica da pesquisa.
O levantamento também registrou tribunais que conseguiram 100% de eficiência, obtendo mais produtividade com
menos recursos. Em 2016, foram vencedores nesse campo
os tribunais de Justiça do Rio
Grande do Norte, Rio de Janeiro e do Amapá.
Após a apresentação dos
dados, o ministro do STF Luiz
Fux defendeu a investigação de
algumas “disparidades” e “supersalários”, mas disse que o
Poder Judiciário não pode ser
enfraquecido por conta dessa
discussão.

Variedades
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Fatos do dia
1982 - O Legião Urbana realizou seu primeiro show. A banda foi uma das nove atrações do
festival Rock promovido pela Festa Nacional do Milho.
1997 - A madre Teresa de Calcutá morreu, aos 87 anos, de parada cardíaca. Ela ganhou
prêmio Nobel da Paz por ajudar pobres na Índia.
DIVULGAÇÃO

ÁRIES (21/03 - 20/04)

Dentro da sua autoconfiança surgirá várias
lacunas que devem ser fechadas. Para
isso o Sol irá lhe ajudar a encontrar o melhor caminho. Aja destemidamente para enfrentar as dificuldades que surgirão neste
momento.
TOURO (21/04 - 20/05)

Uma admiração muito forte pelo belo irá levalo a superficialidade. Vênus irá poder lhe
ajudar e muito. Esteja resoluto em avaliar
as coisas por outros aspectos além da beleza. Valorize o trabalho árduo e reconheça
os valores das pessoas.
GÊMEOS (21/05 - 20/06)

Terá alguma dificuldade em compreender
determinadas situações. Deve voltar a se
relacionar bem com virgem. Ambos endossaram a ideia de cultivar mudanças.
Tente não se dispersar de ideias realmente importantes para você.
CÂNCER (21/06 - 21/07)

Para este signo o romantismo será bem
desenvolvido de acordo com a passagem
da Lua. Seus sentimentos elevados de forma positiva tendem a te levar para uma
assepsia de pensamentos. Pode se irritar
um pouco com a burocracia.
LEÃ0 (22/07 - 22/08)

O tempo que você tanto preza será colocado em risco. Mercúrio irá fazer com que
você venha a se prejudicar tanto. Porém
se mantenha leal ao seus princípios. O
fogo poderá lhe ajudar a despertar um pouco mais o seu lado criativo.

Família grande
A duquesa de Cambridge e mulher do
príncipe William da Inglaterra, Kate
Middleton, está grávida do seu terceiro filho,
informou na última segunda-feira (04) o
Kensington Palace, residência oficial do
casal. O anúncio foi feito após a duquesa
cancelar um compromisso nesta segundafeira por sentir fortes enjoos. Em
comunicado, divulgado pelo jornal “The
Guardian”, o palácio informou: “O duque e
duquesa de Cambridge estão muitos felizes
em anunciar que a duquesa de Cambridge
está à espera do terceiro filho. A rainha e os
membros de ambas famílias estão
encantados com a notícia”.Os duques já são
pais do príncipe George, de 4 anos, e da
princesa Charlotte, de 2 anos.

DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

De cara nova

Depois de aparecer com visual novo e
investir no corte “Joãozinho” ao assumir a
identidade masculina de Ivan, na novela “A
Força do Querer”, Carol Duarte recebeu uma
declaração de sua namorada, Aline Klein, e
dedicou todo o sucesso de seu personagem
a amada. “Você do meu lado é a melhor
coisa que me aconteceu! Tem tanto de você
nisso tudo que você nem faz ideia. Você é o
amor da minha vida!”, escreveu. Em
homenagem à artista, a fotógrafa radicalizou
na transformação e agora exibe cabelos
igual ao da companheira.

VIRGEM (23/08 - 22/09)

Suas projeções sistemáticas tendem a
serem eficientes neste momento. A constelação da qual você pertence porém
estará mais apática. Você terá que vir a
ser coerente entre vida profissional e a
sua vida pessoal.
LIBRA (23/09 - 22/10)

Conduzido por Vênus representante do
amor sentirá seu coração bater mais forte.
Tão forte que irá atrair de forma amorosa o
seu oposto. Porém deve avaliar as suas
prioridades diante dos sentimentos que
conduz até agora.
ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

A busca incessante do que você realmente acredita através da dialética será enaltecido. Este momento tão delicado na sua
vida será muito marcante para você. Este
processo de encontrar a verdade será
transformador.
SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Verá sua honra ser questionada e vilipendiada. Mercúrio será a chave para você
voltar a encontrar coragem e determinação para se defender. Também deve reaver o seu otimismo e tratar com seriedade
essa questão.
CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)

Irá realizar algumas coisas que você vinha planejando algum tempo. Seu poder
de convencer as pessoas será o caminho. O elemento terra e os planetas Saturno e Marte irão contribuir de fato para as
suas conquistas.
AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Uma vitória está eminentemente para vir de
encontro a você. Todo seu potencial aplicado ao longo do tempo te dará este belo resultado. Porém Mercúrio pode influenciar
para que tarde o recebimento dos frutos de
seus esforços.
PEIXES (20/02 - 20/03)

Tende a se sentir mais relaxado sem muito stress durante o seu dia. Pode haver
uma atividade intensa em Saturno o que te
jogaria para baixo. Porém irá se apresentar mais afetivo com algumas das pessoas que ama.

Prova de amor

Novelas
amiga de Sabine. Timóteo avisa a Athaíde que a
forma de achar o documento que está com
Zeca vê quando Jeiza desce do carro de Caio.
Arlete é entrar na casa dela e simular um
Jeiza confessa a Cândida que gostou de ter
assalto. Bebeth diz a Luíza que sempre ouviu de
beijado Caio. Caio questiona Irene sobre
Solange. Silvana tenta convencer Eurico de que a Maria Pia que os pais dela brigavam
constantemente por causa de dinheiro. Eric pede
assinatura nos cheques não é do empresário.
a Ingrid sigilo a respeito de um recado que
Jeiza marca um jantar com Caio, e Alan
aconselha a pupila a ter calma. Rubinho pede
recebeu. Siqueira começa a interrogar Agnaldo
que Bibi negocie um armamento com bandidos e sobre o roubo no hotel.
Alessia alerta a amiga. Joyce rejeita Ivana e Zu a
conforta. Cândida comenta com Edinalva e
Os dias eram assim
Ritinha que Jeiza recebeu flores de Caio. Eurico
Monique avisa a Toni que recebeu uma
cede em fazer um cartão de crédito para Elvira.
proposta para trabalhar e morar fora do Brasil.
Elvira pensa em pedir ajuda a Sabiá para
Gustavo pede para Rimena ir à semifinal do
encontrar Solange/Irene. Joyce decide cortar a
festival e Laura tenta convencer a filha. Vitor
mesada de Ivana. Simone sugere que Ivana
fica nervoso com um telefonema de Gabriela.
adote o nome de Ivan. Ritinha conta para Zeca
Renato conversa com Vera sobre Lucas. Kiki e
que Jeiza beijou outro homem. Bibi perde a
Caíque levam Nanda ao hospital. Toni pede
negociação de armas com os bandidos.
para Rudá consolar Esperança por causa de
Monique. Caíque se preocupa com Nanda.
Pega a Pega
Ernesto tem notícias sobre sua filha e Vera o
Douglas desconfia do envolvimento de Malagueta conforta. Renato vai ao festival assistir à
no roubo. Malagueta impede Mônica de fugir do
apresentação de Gustavo. Rimena chega no
hotel. Eric avisa a Luíza que ela precisa se
fim do concurso, mas vai embora ao ver
preparar para dizer a Pedrinho que ele não
Gustavo e Renato abraçados. Laura critica a
receberá de volta o dinheiro que estava com
filha por querer voltar para o Chile. Renato,
Agnaldo. Siqueira aceita a volta de Domênico à
Vera e Ernesto brindam à conquista de
delegacia. Lígia inventa que deseja ser a melhor Gustavo no festival.

A Força do Querer

NOTAS
Teatro
Julia Lemmertz e Lorena da
Silva farão, com Ana Beatriz
Nogueira e Deborah Evelyn,
“Mordidas”, adaptação de
“Tarascones”, de Gonzalo
Demaría. A versão
brasileira da peça é de
Miguel Falabella. Ana
Beatriz Nogueira, aliás,
reestreia “Um pai (Puzzle)”,
quinta, no Teatro Maison de
France.

Viagem no tempo
A direção de “O
Apocalipse”, novela da
Record, recorrerá a
recursos de computação
gráfica para fazer a Nova
York dos anos 1980.

Não andou
“O harém”, série de Ana
Luiza Azevedo, Claudia
Tajes e Vicente Moreno
baseada no livro de Nora
Peixoto, subiu no telhado. A
Globo não aprovou a
história sobre imigrantes
que viraram escravas
sexuais. A direção agora
avalia se a equipe vai
reescrever os textos ou se
o projeto será adiado.

Fôlego
“Segredos de Justiça”,
quadro do “Fantástico” com
Glória Pires, poderá virar
um seriado na Globo. Já
existe um projeto no núcleo
de Guel Arraes e a equipe
está trabalhando no
argumento.

08 TRIBUNA HOJE

Umuarama, terça-feira, 05 de setembro de 2017

www.tribunahoje.jor.br

Operação
P

elo menos 80 pessoas foram presas pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Brabo, deflagrada
ontem (04) para desarticular um
esquema de tráfico internacional
de cocaína. Desse total, 28 foram
detidas no Porto de Santos, que
funcionava como principal local de
envio da droga para a Europa. O
balanço é parcial. Os 127 mandados de prisão e 190 de busca e
apreensão foram cumpridos por
cerca de 800 policiais nos estados
do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul
e do Distrito Federal.
Segundo os delegados responsáveis pela operação, o objetivo era desmontar diversas células criminosas, sem que houvesse
uma principal, que atuavam em
consórcio para o envio da droga
para países europeus. “Algumas
estratégias efetivadas pelo grupo

PF combate o tráfico
internacional de drogas

contavam com a participação de
grupos criminosos aqui no Brasil,
seja no tocante à logística, seja na
aquisição”, explicou Rodrigo Costa, delegado regional de combate
e investigação do crime organizado. Em São Paulo, o esquema
contava com integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Durante a investigação, que
teve início em agosto de 2016,
foram apreendidas 6 toneladas
de cocaína. A apuração começou a partir de informações for-

O delegado federal Aguinaldo
Mendonça Alves explica que há
casos em que a droga pode ser
enviada nos navios sem a conivência de funcionários terceirizados do Porto de Santos. “Pode
ser introduzida, por exemplo,
através do içamento. Dessa forma, quando ele é feito diretamente do mar para o contêiner
do navio, não tem nenhuma
pessoa do porto que faz esse tipo
de atuação”, explicou o delegado. A PF destaca que, apesar de
28 pessoas terem sido presas no

necidas pelo DEA (agência norte-americana de combate ao tráfico de drogas). Foram apreendidos hoje 3 quilos (kg) de cocaína e uma pistola com um dos
investigados. As drogas iam para
portos da Itália, Espanha, Inglaterra e França. Dois presos são
sérvios e viviam no Brasil como
intermediadores para a venda na
Europa. Segundo a PF, a cocaína chegava na Europa por cerca de R$ 25 a 30 mil, o quilo.
Estima-se que até 50% desse
valor ficava no Brasil.

Porto de Santos, isso não significa que há envolvimento do órgão. “Houve uma participação
pontual dos servidores do Porto de Santos”, destacou.
O nome da operação (Brabo)
faz referência a um dos destinos
da droga, o Porto de Antuérpia,
na Bélgica. “Brabo seria um soldado romano que teria libertado
os habitantes da região do Rio
Escalda, onde se localiza Antuérpia, do jugo de um gigante e jogado sua mão no rio. Essa lenda
deu origem ao nome da cidade.”

Tornozeleira eletrônica é
PRF apreende cerca de 90kg de maconha achada na Avenida Paraná
condutor do Kia Ceranto com

Os 90 kg foram apreendidos na madrugada da segunda-feira
A Polícia Rodoviária Federal
apreendeu na madrugada de
segunda-feira (04) na cidade de
Alto Paraíso cerca de 90 kg de

maconha. A droga era transportada por um homem de 28 anos
morador de Joinville.
De acordo com a polícia, o

placas de Joinville – SC em uma
abordagem rotineira na unidade
operacional de Porto Camargo
(BR-487) apresentou sinais de
nervosismo e contradições
quanto à viagem que realizava.
Os policiais federais decidiram
realizar uma busca mais avançada no veículo e quando abriram
o porta-malas encontraram os
diversos tabletes da droga.
O condutor informou que
pegou a droga no município de
Ponta Porã – MS e que levaria
até sua cidade. O indivíduo foi
preso e responderá pelo crime
de tráfico de drogas onde pode
pegar de 5 a 15 anos de prisão.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia
Civil na cidade de Xambrê.

Uma equipe do 25° Batalhão
da Polícia Militar encontrou na
tarde de domingo (03)uma tornozeleira eletrônica. O objeto que
tem comoprincipal objetivo de
reduzir as lotações das penitenciárias dos estados brasileiros foi
encontrado em uma lixeira nas

proximidades do Hospital São
Paulo, na Av. Paraná.
A tornozeleira foi entregue à
7ª Subdivisão Policial, autoridade
responsável, para os procedimentos cabíveis. Já na delegacia,
foi constatado que a tornozeleira
pertence a Diego Resende.

UMUARAMA

Homem é encontrado
morto em estrada rural
OBEMDITO

DIVULGAÇÃO

ALTO PARAÍSO

REGIÃO

Detentos fogem da 9ª SDP de Maringá
Até o final da tarde de ontem
(04), três presos haviam sido recapturado para a 9ª Subdivisão
Policial (SDP) de Maringá após
uma fuga na noite do último
domingo (09). Dezenove detentos fugirão durante a rebelião
que iniciou por volta das 22h. Os

presos renderam um agente carcerário que fazia o atendimento
em uma das celas. O grupo estourou alguns cadeados e o grupo fugiu pelo teto da delegacia.
O agente carcerário foi solto
na manhã de ontem depois de
uma negociação entre os deten-

tos e equipes da Polícia Civil, Militar e Batalhão Especiais (Bope).
Dois detentos foram recapturadosna região da Universidade Estadual de Maringá (UEM),
outro se apresentou junto ao
advogado.

Corpo foi localizado em uma estrada rural próximo a saída
para Serra dos Dourados
Após a denúncia da população,
a Polícia Militar de Umuarama localizou o corpo de uma vítima no
meio de uma estrada, nos fundos
do pátio da Prefeitura (saída para
Serra dos Dourados), na manhã
de ontem (04). O homem executado com vários tiros foi identificado como Wagner de Lima.
Inicialmente o Samu esteve
no local para atender a ocorrên-

cia, mas foi confirmado o óbito
e o corpo foi recolhido ao IML. A
polícia ainda realizou buscas na
região para identificar possíveis
pistas, mas nada foi encontrado.
Segundo a polícia, os moradores da região do conjunto Primeiro de Maio afirmam terem
ouvido disparos por volta das
5h30. O homicídio está sendo
investigado pela Polícia Civil.

Esporte
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Ronaldo, o melhor para Buffon

Na última temporada de sua carreira, o goleiro Gianluigi Buffon elegeu Ronaldo Fenômeno como o melhor atacante que já
enfrentou. Em entrevista ao jornal "Marca", o italiano chamou o brasileiro de "protótipo do jogador perfeito". "O que mais me
causou danos foi o Ronaldo, o brasileiro. O protótipo do jogador perfeito: tinha potência, velocidade, intuição, técnica, rapidez,
era um jogador que te deixava de boca aberta. Parecia que havia sido criado em um laboratório. Não podia pensar que um ser
humano teria todos esses dons", afirmou.

Eliminatórias

JOGAM HOJE

17h
17h30
18h
20h
20h30

Tite muda time para
desafiar a Colômbia

O

Estádio Metropolitano,
em Barranquilla, será
palco do confronto
dos líderes das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa
do Mundo de 2018. Nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília),
Colômbia e Brasil duelam pela
16ª rodada.
Enquanto a seleção brasileira
lidera com folga e já tem vaga
confirmada no Mundial, a colombiana, com 25 pontos, precisa-

rá conter o ímpeto ofensivo da
equipe de Tite, que já acumula
37 gols até aqui.
O zagueiro Cristián Zapata,
do Milan, alertou para a força do
ataque do Brasil, além de enaltecer Neymar. Ainda para o defensor, o ponto conquistado na última rodada, no empate (0 a 0)
diante da lanterna Venezuela,
será útil apenas no caso de um
triunfo sobre o Brasil.
“Será uma prova para todos,

mas em especial para nós, da
defesa. Eles têm jogadores que
podem desequilibrar a qualquer
momento, principalmente Neymar, um dos melhores atualmente”, comentou Zapata.
O técnico José Pékerman
deve escalar James Rodríguez e
Teo Gutiérrez entre os titulares.
A dupla ficou apenas no banco
na partida passada, uma vez que
ambos ainda se recuperam de
lesões musculares.
CBF

Técnico Tite confirmou quatro mudanças na seleção para o jogo de hoje

Em busca da décima
A seleção brasileira foi recepcionada com muita festa pelo povo local. A empolgação se dá,
sobretudo, pela sequência de nove vitórias consecutivas na era Tite. Para chegar à décima, a equipe
terá quatro mudanças. Duas são obrigatórias, pela lesão de Miranda e a suspensão de Marcelo.
Outras duas são por opção do técnico. Tite confirmou Fernandinho na vaga de Casemiro e Roberto
Firmino na de Gabriel Jesus. Cabe destacar que, em 12 jogos à frente do time, Tite tem 11 vitórias,
duas delas contra os colombianos e com placares modestos - os mais apertados. Em setembro do ano
passado, vitória por 2 a 1, na Arena da Amazônia pelas Eliminatórias, e em janeiro deste ano um
time formado só por atletas que atuam no país bateu o adversário por 1 a 0, em amistoso no
Engenhão, no Jogo da Amizade. Agora é o teste de força, com o rival necessitando de uma vitória
para seguir com relativa folga na zona de classificação à Copa 2018.

COLÔMBIA X BRASIL - 5/9, ÀS 17H30 (DE BRASÍLIA)

Ospina; Santiago Arias,
Cristián Zapata, Óscar
Murillo e Fabra; Carlos
Sánchez, Barrios, James
Rodríguez, Cuadrado e Teo
Gutiérrez; Falcão García:
Técnico: José Pekerman

Alisson; Daniel Alves,
Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Fernandinho, Paulinho e Renato
Augusto, Willian, Neymar
e Roberto Firmino. Técnico: Tite

ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS
Bolívia
x Chile
Colômbia
x Brasil
Equador
x Peru
Paraguai
x Uruguai
Argentina
x Venezuela

15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
15h45
16h
16h30

ELIMINATÓRIAS EUROPEIAS
Áustria
x Geórgia
Moldova
x País de Gales
Irlanda
x Sérvia
Itália
x Israel
Liechtenstein
x Espanha
Macedônia
x Albânia
Islândia
x Ucrânia
Turquia
x Croácia
Kosovo
x Finlândia
Mali
x Marrocos
Argélia
x Zâmbia

11h30
14h
14h30
14h30
15h
15h

ELIMINATÓRIAS AFRICANAS
Congo
x Gana
África do Sul
x Cabo Verde
Congo
x Tunísia
Costa do Marfim x Gabão
Burkina Fasso
x Senegal
Egito
x Uganda

6h
9h10
12h
12h
12h
14h30

ELIMINATÓRIAS ASIÁTICAS
Austrália
x Tailândia
Iraque
x EAU
Qatar
x China
Uzbequistão
x Coreia do Sul
Irã
x Síria
Arábia Saudita
x Japão

18h35
23h05
23h05

ELIMINATÓRIAS CONCACAF
Honduras
x Estados Unidos
Panamá
x T. e Tobago
Costa Rica
x México
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Gás Natural

A produção nacional de gás natural atingiu, em julho, o volume recorde de 115 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d). O
recorde anterior havia sido de 111,8 milhões de m3/d, registrados em dezembro do ano passado.O dado foi divulgado pela
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ontem (04). O volume é 3,5% maior que o observado no
mês anterior e 7,3% superior ao de julho de 2016.

Ministério

Brasil tem superávit de
energia pela primeira
vez em 77 anos

P

ela primeira vez em quase 80 anos, em 2017 o
Brasil deverá ter superávit de energia, segundo o
Boletim Mensal de Energia, documento elaborado pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (MME),
divulgado nesta segunda-feira
(04). Esse é o melhor resultado
desde 1940, ano inicial de disponibilidade de estatísticas globais de energia.
Segundo o boletim, a estimativa de Oferta Interna de
Energia Elétrica (OIEE) deste
ano é de 631,7 terawatts-hora
(TWh), o que corresponde
uma elevação de 1,9% na comparação com 2016. Já a proporção de fontes renováveis
deve permanecer acima de
80% este ano.
De acordo com o levantamento, o superávit é resultado
das altas taxas de crescimento
na produção de petróleo e de
gás natural, associadas a uma
baixa demanda global de ener-

gia. A produção de petróleo
acumula alta de 10,9% até junho, na comparação com o
mesmo período do ano passado. Em junho, segundo o boletim, o aumento foi de 5%. Já
a produção de gás natural
cresceu 8,9% no ano e 7,4%
até junho.
Conforme as previsões para
este ano, a demanda total de
energia deve crescer aproximadamente 1,5% e a demanda total de energia elétrica cerca de 2%. “As fontes renováveis na matriz energética ficam
acima de 42% e as renováveis
na matriz de oferta elétrica acima de 80%. A energia eólica
sobe mais de 1 ponto percen-

tual na matriz elétrica”, diz trecho do boletim.
Em junho, a produção de
biodiesel cresceu 22,5%, com
expansão de 3,1% no ano. “O
resultado contribui para a possibilidade de superávit, além da
contribuição para a manutenção de uma matriz energética
com alta proporção de renováveis”, diz trecho do boletim.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, o boletim tem
como objetivo acompanhar
um conjunto de variáveis energéticas e não energéticas para
elaboração de estimativa do
comportamento mensal acumulado da demanda total de
energia do Brasil.

COOPLU
Cooperativa dos Produtores de Leite de Umuarama
CNPJ 07.806.884/0001-15
Tendo em vista a convocação pessoal que vem sendo realizada desde o
dia 01/08/2017, CONVOCA nos termos estatutários, todos os cooperados
da entidade, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e eleição da
nova diretoria, a ser realizada no dia 7 de setembro de 2017, na SRU, com
primeira chamada às 8hs00.

Umuarama, terça-feira, 05 de setembro de 2017

BMW
320-I VG
71
ANO
2008 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, COURO, TETO SOLAR,
AIRBAG,ABS,SOM,REVISADA,IMPECÀVEL. R$ 55.800,00
FREELANDER II SD4 SE ANO 2012 – BRANCA, DIESEL, 4X4, PLACA –A , COMPLETA, INTERNA BEGE ,ÚNICA
DONA, COMPLETA. R$ 88.800,00
AZERA 3.0 V=6 MOD. 2013 - PRATA, GASOLINA, AUTOMATICO, TETO, START, C/.63 MIL KM, ÚNICO DONO,
COMPLETO. R$ 74.800,00
HB-20
COMFORT PLUS
SEDAN
1.0
MOD.
2014 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS,ALARME,SOM,COMPLÉTO, IMPECÁVEL. R$ 36.800,00
KIA SORENTO EX2 MOD. 2012 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, RODAS,ÚNICO
DONO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 59.800,00
VELOSTER 1.6 MOD. 2013 - PRATA, GASOLINA, AUTOMATICO, TÉTO, COURO, AIRBAG, ABS, TOP DE LINHA,
Ú/DONO. R$ 51.800,00
PEUGEOT
307
HATCH
2.0 FELINE
MOD. 2006 ––PRATA,GASOLINA, AUTOMÁTICO, AR,
DIREÇÃO,RODAS,COMPLETO. R$ 17.800,00
HONDA CIVIC LXS 1.8 ANO 2011 - CINZA, FLEX, MECANICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, COMPLETO,
REVISADO. R$ 38.800,00
HONDA CIVIC SI 2.0 ANO 2010 - PRETA, GASOLINA, MECANICO, AIRBAG, ABS, PLACA-A, ÓTIMA
CONSERVAÇÃO, COMPLETO. R$ 50.800,00
COROLLA
GLI
1.8
MOD. 2014 – PRATA, MECÂNICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS,
COMPLETO,EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 52.800,00
ETIOS HATCH 1.3 X MOD. 2015 - BRANCA PEROLIZADO, FLEX, 5-PORTAS, AIRBAG, ABS, SOM, COMPLETO. R$ 36.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 ANO 2015 - BRANCA, DIESEL, 5-LUGARES, 4X4, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, COURO,
MULT-MIDIA, Ú/DONA. R$ 161.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 ANO 2012 - PRETA, DIESEL, 5-LUGARES, 4X4, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, 79 MIL
KM, PNEUS NOVOS, Ú/DONA. R$ 124.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 MOD. 2012 – PRETA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS,SOM,5LUGARES,COMPLETA. R$ 123.800,00
HILUX CAB. DUPLA SRV 3.0 MOD. 2011 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, COURO, PNEUS BF
NOVOS,COMPLETA,EXCELENTE CONSERVAÇÃO. 91.800,00
AGILE
LTZ
1.4
ANO 2012 ––BEGE METALICO, FLEX, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, RODAS,TRAVAS
,ALARME,COMPLETO,REVISADO. R$ 26.800,00
ASTRA HATCH 2.0 MOD. 2007 - PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, CD PLAYER,
RODAS, COMPLETO. R$ 21.800,00
CORSA
HATCH
MAXX
1.4
MOD. 2011 – PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,
ALARME,SOM,COMPLETO. R$ 21.800,00
CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 04/05 - PRATA, GASOLINA, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME.
R$ 16.800,00
CORSA SEDAN 1.0 MOD. NOVO 03/04 - PRATA, GASOLINA, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME,
REVISADO. R$ 15.800,00
CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 02/03 - PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COMPLETO. R$ 18.000,00
CORSA SEDAN CLASSIC LIFE ANO 2005 ––PRATA, GASOLINA, 4-PORTAS, REVISADO , ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 13.800,00
KADETT GLS 2.0 ANO 1998 – BRANCO, GASOLINA, AR, DIREÇÃO, RODAS, TRAVAS, ALARME,VIDROS
ELÉTRICOS,COMPLETO,ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 9.800,00
ONIX
LLTT
1.4
ANO.
2014 – RETA, FLEX, AIRBAG, ABS, MY-LINK, COM 53 MIL KM, ÓTIMA
CONSERVAÇÃO,COMPLETO. R$ 34.800,00
PRISMA 1.4 MAXX MOD. 2011 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, EXELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 22.800,00
S-10 CAB. SIMPLES LS 2.8 MOD. 2015 - PRETA, DIESEL, 4X4, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, PNEUS BF, COMPLETA. R$ 74.800,00
S-10 CAB. SIMPLES ADVANTAGE 2.4 MOD. 2010 - PRATA, FLEX, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETA. R$ 33.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.4 EXECUTIVE MOD. 2010 – PRATA, FLEX, COURO, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, RODAS, COMPLETA. R$ 40.800,00
VECTRA GLS ANO 1994 – BRANCA, GASOLINA, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS,ALARME,
COMPLETO, REVISADO. R$ 8.800,00
ZAFIRA
ELEGANCE
2.0
ANO
2010 – PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, DIREÇÃO, RODAS,
VIDROS,COMPLETA. R$ 32.800,00
ZAFIRA
CD
ANO 2003 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, AR,
DIREÇÃO,VIDROS,RODAS,COMPLETA. R$ 19.800.00
ECOSPORT FREESTYLE 2.0 MOD. 2015 – PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM, C/ CONTROLE
NO VOLANTE,ÚNICA DONA,COMPLETA. R$ 55.800,00
NEW
FIESTA
SEDAN
SE
1.6
MOD. 2013 – BRANCA, FLEX,AIRBAG,ABS,SOM,RODAS,AR,
DIREÇÃO,VIDROS,ÚNICA DONA,COMPLETO. R$ 34.800,00
FIESTA SEDAN 1.6 MOD. 2010 - PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RODAS,
COMPLETO. R$ 22.800,00
FUSION AWD/GTDI 3.0 ANO 2014 - BRANCA, GASOLINA, TOP DE LINHA, TÉTO, AIRBAG, ABS, COURO,
PLACA-A, COMPLETO. R$ 81.800,00
RANGER CAB. SIPLES 3.2 MOD. 2014 – PRATA, DIESEL,4X4, MECÂNICA, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS BF,
COMPLETA, ÚNICO DONO. R$ 73.800,00
FOX CITY 1.0 MI MOD. 2009 – PRATA, FLEX, 5- PORTAS, RADIO, REVISADO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.
R$ 18.800,00
FOX CITY 1.0 MI MOD. 2010 – PRETO, FLEX, 4-PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, TRAVAS, ALARME, REVISADO. R$ 20.800,00
FOX CITY 1.0 MOD. 2010 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO HIDRAULICA, 4-PORTAS, ALARME, TRAVAS E VIDROS
ELETRICOS. R$ 20.800,00
GOL
POWER
G-5
1.6
MOD. 2010 – PRETA, FLEX, 4-PORTAS,AR,DIREÇÃO,RODAS,VIDROS,
TRAVAS,ALARME,COMPLETO. R$ 23.800,00
GOL MI CITY 1.0 MOD. 2005 - VERMELHA, ALCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COMPLETO. R$ 14.800,00
GOL CITY 1.0 ANO 2005 - CINZA URANO, FLEX, 4-PORTAS, VIDROS,TRAVAS, ALARME, C/ 68 MIL KM,ÓTIMA
CONSERVAÇÃO. R$ 13.800,00
GOL MI CITY G-3 1.0 MOD. 2003 - VERMELHA FERRARI, ALCOOL ORIGINAL FABRICA, 4- PORTAS,
BASICO, R$ 11.000,00
GOL SPECIAL MI 1.0 ANO 2000 - BRANCA, GASOLINA, 2-PORTAS, PLACA-A, BASICO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 9.800,00
GOL CL 1.6 AP MOD. 1996 – PRATA, GASOLINA, 2- PORTAS, MODELO BOLA, ALARME. REVISADO,
R$ 8.800,00
POLO HATCH 1.6 MOD. 2004 – PRETA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,ALARME,ÚNICA
DONA,COMPLETO. R$ 20.800,00
SAVEIRO CROSS CD 1.6 ANO 2015 – BRANCA, AIRBAG,ABS,SOM,PILOTO AUTOMÁTICO, RODAS,C/ 19 MIL
KM,COMPLETA. R$ 52.800,00
TORO VOLCANO 2.0 MOD. 2017 - PRETA, DIESEL, AUTOMATICA, 4X4, 7-AIRBGS, ABS, BCOS ELÉTRICOS E
COURO, C/.14 MIL KM. Ú/DONO. R$ 108.800,00
IDEA HLX 1.8 MOD. 2006 ––PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, TETO SOLAR, COMPLETA.
R$ 20.800,00
PALIO ATTRACTIVE 1.0 MOD. 2015 - VERMELHA, FLEX, 4-PORTAS, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
SOM, COMPLETO. R$ 31.800,00
PALIO 1.6 ANO 1997 - CINZA STEEL, GASOLINA, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RODAS,
REVISADO. R$ 9.800,00
PALIO
WEEKEND
ADV
LOOKER
MOD. 2011 – PRETA, DUOLOGIC, FLEX, AR, DIREÇÃO,
RODAS,SOM,COMPLETA. R$ 29.800,00
PALIO WEEKEND - ADV
ADV.. 1.8 ANO 2009 - BRANCA,, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COURO, COMPLETA. R$ 25.800,00
HONDA NXR 160 BROS ESDD ANO 2015 ––VERMELHA, FLEX, PLACA –A, PARTIDA,FREIO A DISCO,C/ 9 MIL
KM,ÓTIMA CONSERVAÇAO. R$ 9.800,00
HONDA BIZ 125 EX ANO 2015 – BRANCA, FLEX, PARTIDA ELÉTRICA, RODAS DE LIGA LEVE,C/ 5 MIL
KM,ÚNICA DONA. R$ 9.200,00

CONSULTE NOSSO SITE = www.valvelveiculos.com.br
Av. Londrina, 3556 – FONE: (44) 3622-3348 – (PABX) (44) 9976-1955
CEP 87502-250
UMUARAMA
PARANÁ

Transporte com segurança, use a cadeirinha.
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CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CAMARO SS CONVERSIVEL

15/15

PRETO

COMPLETO 2.400 KM

R$ 197.000.00

CAPTIVA SPORT

14/15

BRANCA

COMPLETO

R$ 75.900.00

CAPTIVA SPORT

14/15

VERMELHO

COMPLETO

R$ 79.900.00

COBALT 1.4 LTZ

16/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 53.900.00

COBALT 1.4 LTZ

16/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 53.900.00

CRUZE LTZ II TURBO FLEX

16/17

BRANCO

COMPLETO,AUT

R$ 104.900.00

MONTANA LS FLEX

16/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900.00

ONIX 1.4 LTZ FLEX

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 46.500.00

ONIX 1.4 LTZ FLEX

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 46.500.00

ONIX 1.4 LTZ FLEX

15/16

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 49.900.00

ONIX 1.4 LTZ FLEX

16/16

PRATA

COMPLETO

R$ 46.500.00

PRISMA 1.4 LTZ FLEX

16/16

PRATA

COMPLETO,AUT

R$ 52.900.00

PRISMA 1.4 LTZ FLEX

16/17

VERMELHO

COMPLETO,AUT, KM 3.000

R$ 62.900.00

TRACKER LTZ

14/14

CINZA

COMPLETO,COU

R$ 64.900.00

TRACKER LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO,COU,TS

R$ 74.900.00

TRACKER LTZ

15/15

BEGE

COMPLETO,COU,TS

R$ 72.900.00

TRAILBLAZER DIESEL

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 124.900.00

BIZ 125 EX

15/15

PRETO

COMPLETO, 3.550 KM

R$ 8.900.00
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Aniversariantes
A coluna destaca os leitores e os assinantes do jornal Tribuna Hoje que
comemoram aniversário, Pedro Tunel Hassegawa (Mariluz), José Alberto
Santana, Carlos Valente, Ana Clara Valente e Luiz Sérgio de Toledo Barros
Filho. Da coluna: felicidades!

Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Para ver muita coisa é preciso
despregar os olhos de si mesmo
(Friedrich Nietzsche)

SETEMBRO

Dica Empório
dos Calçados
Anabelas

A campanha Setembro Amarelo foi
criada em 2014 para a realização de
conscientização para a prevenção do
suicídio. O movimento acontece durante
o mês de setembro, em todo o mundo.
Há uma atenção especial no dia 10 de
setembro, considerado o Dia Mundial de
Prevenção do Suicídio.

DADOS
O Mapa da Violência de 2014
(levantamento mais recente) aponta que a
taxa de suicídios perde apenas para a de
homicídios e acidentes de trânsito entre
as mortes por fatores externos. Segundo a
pesquisa, houve uma alta de 15,3% entre
mortes de jovens e adolescentes no Brasil,
entre 2002 e 2012 (período em que os
dados foram recolhidos).

MAPA
Ainda segundo o Mapa da Violência, o
suicídio é predominante no sexo
masculino, com exceção da Índia e
China. O aumento das taxas no Brasil tem
sido registrado em todas as faixas etárias,
sendo a de idosos com o maior número:
8 mortes para cada 100 mil
habitantes.De acordo com a Organização
Mundial da Saúde, o Brasil é o 8º país
com mais mortes por suicídio. Em 2012,
foram registradas 11.821 mortes, sendo
9.198 homens e 2.623 mulheres.

Sandália anabela /
Verão 2018 /
Empório dos Calçados

Empório dos Calçados
"Elegância e conforto para seus pés"
Loja I : Rua Ministro Oliveira Salazar, 4951
fone: 3056-5055
Loja II: Avenida Paraná , 4194
fone: 3056-3777
Instagram: @emporiodoscalcados1e2
Umuarama - Paraná

Fone (44)3621-6565

Queridinhas de todo verão, o salto
anabela está em evidência mais
uma vez. A anabela pode possuir
ou não a meia pata, que é aquela
elevação na parte posterior do
calçado que ajuda a compensar um
pouco a altura do salto. As
anabelas com meia pata são
chamadas de plataformas e, assim
como as anabelas comuns, são
excelentes para se criar looks e
combinar peças. E o melhor é
quando juntamos o conforto e
elegância, duas palavras que estão
diretamente ligadas quando o
assunto da vez é o sapato anabela.
O conforto está ligado as
características do calçado já
mencionadas, como o formato do
salto e compensação da altura, no
caso das plataformas. E a
elegância, proporcionada também
pelo conforto, aliada aos
centímetros à mais que só um belo
salto pode dar. Para quem ama um
salto e não desce dele de jeito
nenhum, vale a pena investir neste
modelo que é a cara da estação.

