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Governo anuncia pacote de
57 privatizações e concessões

Previsão é de arrecadar R$ 44 bilhões em investimentos. O aeroporto de Congonhas, segundo maior
do Brasil, foi incluído no programa, assim como a Casa da Moeda.
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INFORME

O Senac de Umuarama estará oferecendo cortes
gratuitos de cabelo nesta quinta-feira (24) a
partir das 19h. Os cortes serão realizados por
alunos do curso de Cabeleireiro, com
supervisão da instrutora. Os interessados
devem comparecer à unidade do Senac que
está localizada na Av. Duque de Caxias, 5238.
Vale lembrar que os atendimentos vão
acontecer por ordem de chegada. Para aqueles
que se interessam pela área, o Senac está com
inscrições abertas para diversos cursos da área
de beleza, como: Básico em Manicure e
Pedicure; Atualização em Cortes, Escovas e
Penteados e Micropigmentação Fio a Fio. Para
se inscrever basta dirigir-se até a unidade com
os documentos pessoais.

Leilão

GoT

A Rural Leilões de
Umuarama realiza neste
domingo (27) mais um
leilão de gado de corte
especial. Dessa vez, 500
animais, sendo machos e
fêmeas serão leiloados
para cria, recria e
engorda. O evento será no
Parque de Exposições
Dário Pimenta Nóbrega a
partir das 18h.

O restaurante Divina Ceia
de Umuarama vai
transmitir neste domingo
(27), o último episódio
da 7ª temporada da série
indicada ao Globo de
Ouro de 2017, Game of
Thrones. O restaurante
está localizado na Av.
Maringá, 4747. O evento
está programado para
iniciar às 19h.

Curso

Festival

A Enteléquia Educação de
Umuarama irá realizar nos
dias 12 a 15 de setembro
o curso ‘Excel Essencial e
Intermediário’. O curso
será das 19h às 23h na
UEM (Av. Ângelo Moreira
da Fonseca, 1800). A
inscrição pode ser feita
por meio do
emailcomercial@entelequia.com.br.

A Igreja Ev. Jesus, A Voz
da Esperança promove no
dia 14 de outubro o
Primeiro Festival de
Cachorro Quente da
cidade de Umuarama.
O evento será realizado a
partir das 19h na igreja
que está localizada na Av.
Brasil, 1918 (Próximo ao
Colégio Bento).
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CINZAS DA SOCIEDADE MODERNA

S

e ficarmos por alguns minutos, às margens de uma
avenida movimentada, observando o fluxo de automóveis, experimente enumerá-los,
cada um que passa, por suas cores. Fazendo um rápido cálculo estimativo, podemos chegar a um resultado como este: a cada 100 carros que passam, cerca de 50 são
cinzas, 25 brancos, 15 pretos, e 10
de outras cores. Para a maioria de
nós, que vivemos nossa rotina
apressada do dia-a-dia, isso pode
até parecer mais uma observação
de cultura inútil, uma simples curiosidade, em nada relevante. No
entanto, me tomando como exemplo, certa vez me imaginei em meu
tempo de infância e pré-adolescência, entre os anos 80 e início dos
90. Me recordo que um dos meus
passatempos era observar o trânsito de minha cidade, Mauá, na grande São Paulo. Classificava os carros pelas marcas e cores e fazia um
levantamento dos mais frequentes.
E confesso: não era uma tarefa fácil,
tamanha a variedade de cores, formas e marcas. Fuscas, Opalas,
Chevettes, Corcéis, Monzas, Del
Reys, Unos, Gols, amarelos, vermelhos, azuis, brancos, verdes, bejes,
marrons... Quase nenhum preto, ou
cinza. Muito diferente de hoje. Tempos diferentes, mentes diferentes,
talvez mais evoluídas, mas em um
contexto completamente mudado
em relação ao mundo de 25, 30, 40
anos atrás. Naquele tempo, possuir
um carro era uma das maiores conquistas para um trabalhador brasi-

leiro de classe média. Em uma época em que até para adquirir uma linha telefônica fixa era um verdadeiro martírio, além de caro, poder comprar um carro simbolizava uma vitória, uma marca de evolução, status.
E se fosse zero quilômetro então,
seria inimaginável. Geralmente, o
comprador ia para a concessionária
junto com a família, se a tivesse. O
pai, de braços dados com a esposa,
e as crianças correndo pelo pátio,
em volta dos veículos, os mais variados possíveis. Todas as cores,
modelos, anos e estados. A escolha
da cor, normalmente ficava a cargo
da esposa ou filhos, e a marca, tamanho e modelo era de acordo com
o porte da família ou orçamento. Ao
sair da loja com seu automóvel, o
proprietário sabia que aquele modelo era diferenciado, escolhido exatamente para ele. Um objeto que carregava todas as características de
seu dono, desde a cor até o modelo.
Algo que o acompanharia por muitos anos, ou até seu padrão de vida
evoluir e ele poder trocar seu velho
carro por um modelo melhor. Tempos estranhos aqueles, em que
nossa decisões eram guiadas pelas emoções, e que o estilo era algo
muito individual. Onde excentricidades eram respeitadas e as diferenças faziam parte da evolução que se
esperava, em um mundo que derrubava muros e saía de ditaduras. Sim,
crescemos muito de lá para cá. Hoje,
celulares podem ser adquiridos
como chaveiros e trocados como
camisetas. Carros são retirados com
o primeiro salário. A informação che-

ga em tempo real, na palma de nossa mão. Somos uma só massa,
compartilhando, curtindo e comentando. Por outro lado, nesta busca
frenética por posição social e influência, momentos deixaram de ser
apreciados. Sabores e toques são
pouco desfrutados. A natureza e a
arte deixaram de ser contempladas.
A vida física, palpável, não é mais
relevante. Como resultado, no mundo de hoje, as tendências de mercado e influências das grandes mídias
é que controlam as decisões humanas. As pessoas do século XXI são
levadas a se vestir igual, pensar
igual, agir igual. Enfrentar esse sistema significa ser perseguido, excluído ou tachado. Ser diferente deixa
os demais intrigados. “Como ele
pode ser assim, se vestir assim?”
Em meio a este tráfego de carros cinza, pretos e brancos, hoje eu me pergunto? Ainda há lugar no mundo para
a personalidade humana?
Genivaldo Braz de Campos é publicitário, diretor de Comunicação Social da Prefeitura de São Jorge do
Patrocínio, Agente de Desenvolvimento SEBRAE-PR e possuidor de
um carro cinza.

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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Fundo sem acordo

Comissão aprova fim
das coligações partidárias
A
feitas logo após as eleições.
A federação será criada por
decisão das convenções nacionais dos partidos que a compõem e poderá ser reproduzida
no Senado, na Câmara, nas assembleias legislativas e na Câmara Legislativa do Distrito Federal.
Pelo substitutivo também
não há obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas
em âmbito nacional, estadual,
distrital ou municipal. As coligações permanecem autorizadas
nas eleições majoritárias.
A proposta torna constitucional ainda que aos detentores
de cargos dos poderes Executivo e Legislativo, incluindo os vices e suplentes, possam perder
o mandato em caso de desfiliação do partido pelo qual foram
eleitos. A proposta admite, no
entanto, que o mandato seja
mantido caso a desfiliação partidária ocorra por justa causa, em
situações de discriminação política, pessoal e de mudança ou
desvio do programa partidário.
CLÁUSULA
Uma das principais mudanças

comissão especial da Câmara que analisa Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 282/2016, que
trata do fim das coligações partidárias para as eleições, aprovou
nesta terça-feira (23), em votação
simbólica, o parecer elaborado
pela relatora deputada Sheridan.
Apenas um destaque ou sugestão de texto foi aprovado, o que
prevê que o fim das coligações
valerá a partir das eleições de 2018,
e não em 2020 como previsto inicialmente pela relatora.
A proposta aprovada prevê
que os partidos possam formar
uma federação entre as legendas que tenham o mesmo programa ideológico no lugar das
coligações partidárias que vigoram atualmente nas eleições proporcionais. A atuação da federação deve seguir uma identidade política única e, ao mesmo
tempo, respeitar o estatuto de
cada partido. Uma das principais
diferenças é que as federações
unem os partidos pelo tempo de
mandato, ao contrário das coligações que costumam ser des-

estabelecidas pela PEC 282 é a
definição de um patamar mínimo de votos que um partido
precisa ultrapassar para ter direito a recursos do Fundo Partidário e acesso gratuito à veiculação de propaganda no rádio e
na televisão.
De acordo com o substitutivo aprovado na comissão, a
partir de 2030, somente os partidos que obtiverem no mínimo
3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço
dos estados, terão direito aos recursos do Fundo Partidário. Os
partidos deverão ainda ter elegido pelo menos 15 deputados
distribuídos em pelo menos um
terço dos estados.
Vencida a etapa na comissão, a proposta será encaminhada para apreciação dos deputados em plenário. Por se
tratar de uma mudança constitucional, deve receber pelo
menos 308 votos para ser
aprovada. Se aprovada no plenário da Câmara, volta para o
Senado por ter sofrido alterações pelos deputados.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de
Moraes negou ontem (23) mandado de segurança protocolado
pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) para obrigar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia , a analisar o
pedido de impeachment do presidente Michel Temer apresentado pela entidade. A decisão do
ministro ainda não foi divulgada.
No dia 25 de maio, a OAB protocolou na Câmara o pedido de
impeachment de Temer tendo
como base a gravação de conversa entre ele e o empresário Joesley
Batista, um dos donos da JBS.
A OAB alegou no pedido ao

GIVALDO BARBOSA/O GLOBO

Ministro nega pedido da OAB
sobre análise de impeachment

O bilionário financiamento público de campanha proposto na reforma
política – pode chegar a R$ 3,6 bilhões – rachou o Congresso sobre a
regulação do uso do dinheiro. Líderes defendem que o TSE controle a
distribuição com lupa e regras rígidas – mas não apresentam
soluções, indicando que o dinheiro do povo cairá na vala comum da
gastança partidária sem controle. “Tudo que aconteceu no Brasil hoje
faz com que deva ser redobrada a atenção com eventuais gastos nas
campanhas eleitorais. Mas não há acordo, tem muita gente contra”,
admite o líder do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB).

Opção de saldo..

Mais cauteloso, o líder do PSDB,
Ricardo Trípoli (SP), investe na
tese de que “não pode ter
dinheiro novo, tem que utilizar o
que já existe, emendas
parlamentares”.

.. e extrato

Segundo Trípoli, “o recurso iria
para os tribunais regionais, que
passariam para os partidos. Teria
uma supervisão dos tribunais e,
tendo controle, não há
dificuldade”.

Conta-gotas

Carlos Zaratini (SP), líder do PT,
defende a tutela do TSE no
repasse a conta-gotas para as
legendas, com pente-fino na
prestação de contas.

Roteiro da rifa

É notória a incompetência de
seguidos governos (e do atual
também) na gestão da Eletrobrás,
o que dá margem para
privatização. Mas gente da
oposição achou estranho o aval
do presidente Michel Temer dois
dias depois da visita de Aécio
Neves ao Palácio Jaburu. O
senador tucano é ligado na
energia.

Herança tucana

Dimas Toledo, o manda-chuva
em Furnas por anos – começou
na gestão Fernando Henrique e
adentrou o Governo Lula da Silva
– era apadrinhado de Aécio na
estatal. Dimas saiu , mas deixou
lá uma filha empoderada,
diretora de departamento.

Choque na língua

Quando governador de Minas,
Aécio investiu pesado na Cemig
e comprou boa parte da Light no
Rio de Janeiro. Aécio ‘mandava
tanto’ na Light que certa vez, ao
ser provocado pelo prefeito César
Maia, o tucano deu recado para
ele controlar a língua senão o Rio
corria o risco de ficar no escuro.

Vigilância aérea
O Serviço Florestal Brasileiro
desenvolve um sistema de
vigilância no qual um drone
sobrevoa uma área para medição
e mapeamento online. Isso dará
celeridade a processos.

Bancos elétricos

Os maiores bancos privados do
País já estudam consórcios para
disputar a compra da Eletrobrás.
Na esteira, investidores até de
um grupo de comunicação sócio
de banco.

Bloco na rua

O presidenciável do PDT Ciro
Gomes continua em campanha –
a exemplo de Lula (pelo
Nordeste), Alckmin e Dória Jr
(por capitais). Ciro, Carlos Lupi,
presidente do PDT, e Manoel
Dias vão hoje à Assembléia de
Porto Alegre em homenagem a
Getúlio Vargas, que há 63 anos
se suicidou com tiro no coração.

Instituto Garcia

Lula da Silva vai a Buenos Aires
em outubro para participar da
primeira reunião de criação do
Instituto Marco Aurélio Garcia, o
intelectual petista falecido este
ano. O ex-presidente petista
será patrono do instituto MAG,
que funcionará na Universidade
Metropolitana para a Educação
e o Trabalho, na capital
portenha.

Memória petista

Escritos, ensaios, livros, fotos e
outros documentos deixados
por Marco Aurélio Garcia sobre
a UNE, o exílio, a
redemocratização e o PT ficarão
guardados na nova entidade.

Saldo zerado

O Governo de Minas prometeu
pagar os funcionários na terça
parte do salário do mês, mas não
caiu nada na conta da turma até
ontem à noite.

Ponto Final

Michel Temer, ao lado do ministro do STF, Alexandre de Moraes
Supremo que a demora de Maia
em processar o pedido representa “ato ilegal e omissivo”, ainda que a Constituição garanta
ao presidente da Câmara a prer-

rogativa de fazer uma análise
prévia sobre a aceitação de pedidos de impeachment do presidente da República e não estipule prazo para isso.

Estranhe, desconfie, questione muito quando as grandes emissoras
de TV, sócias de conglomerados financeiros, acham normal rifar a
Eletrobrás para o setor privado.
Com Walmor Parente (DF), Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ)
e Henrique Barbosa (PE).

04 TRIBUNA HOJE

Umuarama, quinta-feira, 24 de agosto de 2017

www.tribunahoje.jor.br

Cidades
redacao@tribunahoje.jor.br

Condições do tempo

A chuva se afasta da região Noroeste do Paraná nos próximos dias. Segundo o Sistema Meteorológico do
Paraná (Simepar), a partir desta quinta-feira o centro mais intenso da massa de ar frio se afasta do Estado e as
temperaturas amenas, típicas da época, retornam. Até o domingo, os dias serão marcados por grande
amplitude térmica, por exemplo, no sábado (26), a mínima prevista é de 14ºC e a máxima 30ºC. O sol
predominará, mas acompanhado de nuvens.

Educação

Escola enfatiza a família e leva
pais de alunos para apresentações

trabalho. É muito positivo quando a escola consegue atrair e
envolver as famílias dos alunos,
afinal todos devem se empenhar
para uma boa educação, cada
um fazendo a sua parte”, disse.
Clory parabenizou a direção
pelo crescimento da escola e destacou o desenvolvimento de atividades adicionais, como uma
horta plantada com temperos e
ervas medicinais que é mantida e
utilizada para aulas diferentes, a
céu aberto, instruindo as crianças
a cuidar da natureza, observar o
crescimento das e depois autilização prática da produção.
A Escola Municipal Jardim Bi-

rigui atende 203 alunos e oferece educação infantil e ensino
fundamental (séries iniciais) para
crianças dos dois aos cinco anos
de idade, com turmas em meio
período e tempo integral. As ações
foram preparadas pela diretora
Márcia de Sá e coordenadora
Sônia Balbino. A apresentação
começou com professoras cantando a canção “Trem bala” e a
turma do maternal iniciou as exibições no palco do estabelecimento. Todas as turmas foram preparadas para cantar, dançar e
expressar sentimentos, vestidos
com roupas e fantasias conforme os enredos cantados.

PMU

T

razer família para a escola,
convivendo com o ambiente onde os filhos recebem conhecimento e reforçando a parceria na educação
das crianças, foi o objetivo da diretora Márcia Tiago de Sá e equipe de coordenação da Escola
Municipal Jardim Birigui, ao realizarem a Semana da Família.
Na última semana, pais, mães
e avós que cuidam das crianças
foram convidados a prestigiar
apresentações de música e dança e a compartilharem um café
da tarde, com variados quitutes
trazidos pelos familiares.
A secretaria municipal da
Educação, Maria CloryZanferrari, também foi apreciar as apresentações e elogiou a criatividade das professoras, a iniciativa
da direção e coordenação e a
presença maciça dos pais. “A
grande maioria veio prestigiar os
seus filhos, apesar do horário de

A atividade de interação foi na Escola Jardim Birigui na última semana

NO SÁBADO

Encontro exaltará beleza de
cabelos crespos e cacheados

ATRAÇÃO

PMCDO

Expo Cruzeiro 2017 começa nesta
quinta-feira com grandes atrações

Nesta semana a Acopa passou pelos últimos ajustes para receber o público da região
Na manhã desta quarta-feira (23) o prefeito Beto Sobrinho recepcionou a imprensa
no Parque de Exposições Acopa, em Cruzeiro do Oeste. O
administrador mostrou as instalações que irão receber a
Expo Cruzeiro 2017 e falou
sobre o projeto de recuperação do local, que há anos estava deteriorado.
O resgate do espaço foi uma
determinação do prefeito Beto
Sobrinho, que autorizou a revi-

talização completa da Acopa.
“Queremos recolocar Cruzeiro
do Oeste no cenário dos grandes eventos e como polo de
desenvolvimento da região noroeste. Resgatar a história da
Acopa é um compromisso que
eu assumi com a população e
agora que estamos próximos
de iniciar nossos festejos de 65
anos para mim é uma grande
satisfação e desde já convido a
todos a participarem conosco
da Expo Cruzeiro 2017”, disse

o prefeito Beto Sobrinho.
Nesta semana, o espaço estava recebendo os últimos ajustes para o público prestigiar a
programação da festa. Hoje
(24), a dupla Jeann&Julio animaráa Expo, Manutti sobe no palco na sexta-feira (25) e Tenesee e Bruna Viola no sábado
(26). Além disso, haverá rodeio
todos os dias.
Também haverá comidas típicas, barracas gastronômicas,
parque de diversões e leilão.

Esta cada vez maior o movimento nacional que incentiva
mulheres a assumirem os seus
fios naturais. Em Umuarama, o
assunto será pauta de um evento neste domingo (27). Promovido pelo Coletivo Zumbi e Dandara, o 1º Encontro de Crespas e Cacheadas de Umuarama
e Região, visa dar apoio à mulheres e homens com cabelos
afrodescendentes.
De acordo com uma das organizadoras, a estudante Juliana
Clemente, na ocasião haverá trocas experiências e debates sobre
a necessidade de cada pessoa
assumir os cachos. “Precisamos
quebrar esse padrão de beleza
que foi imposto por nossa sociedade de que cabelo liso é bom, e
que cabelo crespo é ruim. O preconceito que essas pessoas sofrem que é ruim”, lamenta.
Atualmente, as grandes marcas de cosméticos disponibilizam
shampoos, máscaras e tratamentos específicos para esse tipo
de cabelo e para a estudante,
esta ação vem facilitando a adesão de homens de mulheres ao
natural. “O próprio mercado
aproveitou esse momento em
que as mulheres estavam se assumindo. Antigamente não tínhamos tantos produtos como

hoje, são amplas as opções”,
comenta acrescentando que, a
maior dificuldade encontrada por
essas pessoas na verdade é o preconceito. “Há aquelas que se sentem bem com o cabelo liso, isso
é uma escolha delas. Mas sabemos que tem mulheres que têm
dificuldades para assumir seu
cabelo, pois desde cedo foi “ensinado” para elas que cabelo
crespo é ruim. E não existe isso,
cabelo é cabelo”, encerra.
O evento deste sábado começa a partir das 14h e contará com o bate-papo da blogueira e youtuber, Taciana Arceirão
falando sobre aceitação, autoestima e amor próprio, uma
palestra sobre identidade da
mulher negra entre a exclusão
e liberdade, além da oficina de
turbante com a professora de
história Ingrid Alves. A programação ainda contempla a apresentação da aromaterapeutaNikita Freitas sobre Aromaterapia
e Redescoberta do Ser e,
Allanya Medina dará dicas sobre
cuidados com os cabelos crespos e cacheados.O Encontro de
Crespas e Cacheadas será na
Hold Cosméticos, localizada na
Rua Jandaia, 4805. A entrada é
um 1 kg de alimento não perecível, com exceção do sal.
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Após agressão
O

Professores da Escola Cândido
Portinari fazem paralização

PMU

prefeito Celso Pozzobom
e a secretária de Educação do município, Maria
CloryZanferrari, se reuniram com professores e a direção da Escola Municipal Cândido
Portinari, localizada no Conjunto Habitacional Sonho Meu, na
tarde de ontem (23). A pauta do
encontro foi a discussão de mudanças para melhorar a segurança do estabelecimento – que
tem cerca de 570 alunos matriculados – e amenizar a indignação dos professores, depois que
três servidores foram agredidos
verbal e fisicamente pela mãe de
uma estudante, dentro do estabelecimento.
A reunião teve a presença
dos professores, direção e coordenação da escola, Guarda
Municipal e equipe da Secretaria
Municipal de Educação, além do
prefeito e da secretária. Revoltados, os professores decidiram
pela paralisação temporária das
aulas, indignados por conta da
violência. Portanto, nesta quinta-feira (24), e também na sexta (25), não haverá aula na Escola Cândido Portinari, que permanecerá fechada. As aulas voltam ao normal na próxima se-

Representantes da escola, a Guarda Municipal e equipe da Secretaria
Municipal de Educação, além do prefeito se reuniram para tratar do assunto
gunda-feira (28).
“Viemos aqui ouvir os nossos
professores, que levam educação para as crianças do bairro e
não são devidamente valorizados por alguns pais. Esse episódio lamentável não tem razão de
acontecer e estamos tomando

providências para que não se repita”, disse Pozzobom.
Entre as mudanças definidas,
a Prefeitura vai implantar um
acesso exclusivo à secretaria,
que seja remanejada para outra sala. O horário de distribuição do programa Leite das Cri-

ESPECIAL

Programa Nota Paraná vai sortear
R$ 1 milhão em dezembro
Nesta quarta-feira (23) os três
principais prêmios de agosto do
Nota Paraná foram entregues
em Curitiba, ondem foi anunciada a premiação especial de R$ 1
milhão em dezembro, no sorteio
de Natal. Em agosto, por ser
mês dos Pais, os valores foram
multiplicados por quatro e os
sortudos receberam R$ 80 mil,
R$ 120 mil e R$ 200 mil.
Até agora, o programa de cidadania fiscal já ultrapassou a
marca de R$ 600 milhões em
prêmios e créditos disponibilizados aos contribuintes que pedem CPF na nota ou a instituições sociais que recebem doa-

ções de documentos fiscais. “O
Nota Paraná é um dos itens do
nosso ajuste fiscal e um programa de sucesso absoluto. Sugiro
a todos que peçam o CPF na
Nota porque vale a pena. O primeiro prêmio do Natal será de
R$ 1 milhão”, afirmou o governador Beto Richa, na ocasião.
O programa foi lançado em
agosto de 2015 e fez a primeira
liberação de créditos em novembro daquele ano. O primeiro sorteio ocorreu em dezembro de 2015. A adesão ao programa cresce mês a mês – já
são 1,68 milhão de pessoas cadastradas. Até agora foram re-

Algumas flores precisam
de cuidados especiais
para crescer.

Cuide você também.

alizados 21 sorteios, cada um
deles com 250 mil prêmios.
O secretário da Fazenda,
Mauro Ricardo Costa, afirmou
que, em dois anos de programa,
a arrecadação líquida do Estado
aumentou em torno de 16%.
“Com a implantação do Nota
Paraná, houve um crescimento
significativo no número de notas fiscais emitidas, o que significa a diminuição da omissão de
receita”, disse.
Toda primeira compra do
mês gera um bilhete ao participante do programa, independentemente do valor. Depois, cada R$ 50 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas
para o sorteio do seu respectivo período. O mesmo CPF
pode receber mais de um prêmio e os sorteios ocorrem quatro meses após as compras.
Os ganhadores de agosto
são das cidades de São José dos
Pinhais, Cianorte e Maringá.

anças também deve ser mudado – atualmente o leite é entregue às famílias atendidas entre
as 12h30 e 13h20 – para não
atrapalhar o acesso dos alunos
do período da tarde, além de tirar servidores das atividades
normais – já que algumas famílias chegam após o horário limite.
O prefeito também sugeriu
uma reunião com os pais dos
alunos, a ser agendada nos próximos dias, com convocação
por ofício. “Precisamos discutir
essa e outras questões também,
para melhorar o ambiente e evitar eventuais problemas. Vamos
explicar a situação, apresentar as
mudanças e discutir formas de
manter a escola como um lugar
seguro, saudável e propício para
o aprendizado das crianças, a fim
de que elas possam se desenvolver com educação, cidadania
e a alegria que faz parte da in-

fância”, acrescentou Pozzobom.
A secretária Clory disse que é
muito importante a presença de
todos os pais na reunião. “A escola é parceira da família na educação dos filhos. Cada um tem a
sua responsabilidade e deve cumpri-la para que as crianças possam se desenvolver de maneira
saudável. É importante que a família participe do dia a dia da escola, acompanhe o aprendizado
dos filhos e participe das reuniões
de pais e mestres, para saberem
o que se passa na escola. Afinal,
é ali que os filhos passam boa
parte do dia”, convidou.
Na questão da segurança, a
Guarda Municipal estará mais presente no entorno do estabelecimento e o inspetor Rissato vai
consultar o Conselho Tutelar e a
Justiça para avaliar quais procedimentos podem ser tomados
com relação ao incidente.

ATENÇÃO

Postos de saúde não terão
atendimento na sexta-feira
Os profissionais da enfermagem das Unidades Básicas de
Saúde (UBS) de Umuarama,
bem como técnicos e auxiliares
de enfermagem e ainda os motoristas de ambulâncias, terão
um treinamento ministrado pela
equipe do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Umuarama) nesta sexta-feira (25), durante todo o dia.
Em virtude desta qualificação, neste dia não haverá atendimento nos postos de saúde.
Portanto, na sexta-feira quem
precisar de atendimento médico pode procurar o Pronto
Atendimento Municipal (PA),
que funcionará normalmente
das 7h às 23h.
O tema do treinamento será
“Emergência pré-hospitalar – parada cardiorrespiratória e trauma”, com conteúdo distribuído
em duas etapas – prática e teórica – e será ministrado no auditório do Paço Municipal. O objetivo é proporcionar aos partici-

pantes conhecimentos atualizados sobre os procedimentos
necessários ao socorro às vítimas em situação de parada cardíaca e respiratória, bem como
a identificação dos casos, reconhecimento precoce e processos de reanimação.
Profissionais de saúde de todos os municípios pertencentes
à 12ª Regional de Saúde, que
tem sede em Umuarama, participarão do treinamento.
“Por isso, alertamos à população que nesta sexta-feira, 25/
08, todas as unidades de saúde
do município permanecerão fechadas, sem atendimento ao
público. Reforçamos que, em
caso de necessidade, as pessoas podem procurar o Pronto
Atendimento – na Avenida Rio
Branco, 4422, ou o hospital de
plantão, para os casos mais graves”, orientou a secretária de
Saúde, Cecília Cividini. Na sextafeira, o hospital de plantão é o
Norospar/ Hospital São Paulo.
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Economia
C

erca de 7,8 milhões de
idosos terão direito ao
saque de R$ 15,9 bilhões de contas do PIS/
Pasep, ainda neste ano. A informação foi divulgada pelo Governo Federal nesta quarta-feira
(23), com objetivo de aquecer
a economia do país. Serão beneficiados homens com 65
anos ou mais e mulheres com
62 anos ou mais.
O calendário completo com
as datas dos saques ainda não
foi divulgado, mas os primeiros
beneficiados receberão o dinheiro em outubro. Em junho de
2016 o saldo médio por cotista
era de R$ 1.187, sendo que a
maioria deles possuía ao menos
R$ 750 a ser resgatado.
SALDO
Os interessados em saber se
tem saldo no PIS/Pasep, os trabalhadores da iniciativa privada
devem procurar a Caixa Econômica Federal (agente operador
do PIS) e, os servidores e empregados públicos, devem recorrer ao Banco do Brasil (agente
operador do Pasep).No caso dos

Mais de 7 milhões de idosos terão
direito ao saque do PIS/Pasep

cotistas já falecidos, os herdeiros terão direito aos recursos do
PIS/Pasep.
DECISÃO
Assim como osaque das contas inativas do FGTS, que injetou neste ano cerca de R$ 44
bilhões na economia, a medida
deve contribuir para aquecer a
economia brasileira. Ontem, o
presidente Michel Temerdisse em
cerimônia no Planalto, que o
governo se baseou na proposta
de reforma da Previdência, que
prevê idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens
e de 62 anos para mulheres,
para definir o critério dos saques
do PIS/Pasep.”Nós estamos,
antecipadamente, injetando novos valores na economia brasileira”, disse o presidente.
De acordo com o governo,

são participantes (ou cotistas)
do Fundo PIS/Pasep somente
os trabalhadores de organizações públicas e privadas que
tenham contribuído para o Pasep ou para o PIS até a data
de 04 de outubro de 1988, e
que não tenham efetuado o
resgate total de seus saldos
junto ao fundo.
Os trabalhadores que começaram a contribuir após essa data
não possuem saldos para resgate
junto ao fundo.
O governo vai enviar nesta
quinta (24) uma medida provisória ao Congresso prevendo a
liberação dos saques do PIS/
Pasep.A MP permite que os recursos sejam disponibilizados em
folha de pagamento ou em depósito automático em contas
correntes ou poupança.

LEGISLAÇÃO
Pela legislação atual, os cotistas só poderiam efetuar os saques do PIS/Pasep nos seguintes casos:aposentadoria;idade
igual ou superior a 70 anos; invalidez (do participante ou
dependente);transferência para
reserva remunerada ou reforma
(no caso de militar);idoso e/ou

portador de deficiência alcançado pelo Benefício da Prestação
Continuada;participante ou dependente acometido por neoplasia maligna, vírus HIV ou doenças da Portaria Interministerial
MPAS/MS nº 2998/2001;ou
morte, situação em que o saldo
da conta será pago aos dependentes ou sucessores do titular.
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Inflação oficial

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), que calcula a prévia da inflação oficial, registrou
0,35% em agosto. A taxa é superior à prévia de julho, que havia acusado deflação (queda de preços) de 0,18%,
mas inferior ao percentual de agosto de 2016 (0,45%).A inflação de 0,35% da prévia de agosto foi influenciada,
principalmente, pelos aumentos dos custos dos transportes.

Economia
C

om a meta de melhorar o
caixa da União e estimular
a economia, o governo
decidiu colocar à disposição da iniciativa privada a administração de 14 aeroportos, 11
lotes de linhas de transmissão, 15
terminais portuários, além de parte da Eletrobras, como foi anunciado no início da semana. Com a
medida, o governo espera arrecadar, a partir de 2017, cerca de
R$ 44 bilhões ao longo dos anos
de vigência dos contratos.
Em reunião nesta quarta-feira (23) no Palácio do Planalto, o
Conselho do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) decidiu incluir no programa de desestatização rodovias, a Casa da
Moeda, a Lotex e a Companhia
Docas do Espírito. Ao todo, são
57 projetos de venda de empresas e parcerias pública-privada.
AEROPORTOS
Os aeroportos a serem lici-

Pacote de privatização inclui
Casa da Moeda e Congonhas

tados foram divididos em quatro blocos. Um deles inclui apenas o aeroporto de Congonhas,
segundo maior do país com
movimento de 21 milhões de
passageiros por ano. Um segundo abrange aeroportos do Nordeste (Maceió, Aracaju, João
Pessoa, Campina Grande, Juazeiro do Norte e Recife). Outro
bloco será formado por terminais localizado no estado de
Mato Grosso (Cuiabá, Sinop, Ala
Floresta, Barra do Garça e Rondonópolis). Um quarto bloco vai
abranger os aeroporto de Vitória e de Macaé.

Ainda no setor aeroportuário será realizada a alienação da
participação acionária da Infraero (49%) nos aeroportos de
Guarulhos, Confins, Brasília, e
Galeão, que já foram licitados.
Linhas de transmissão
Os lotes de linhas de transmissão, que serão licitados em
dezembro, estão distribuídos em
dez estados: Bahia, Ceará, Pará,
Paraná, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Minas, Gerais e Tocantins.
“O modelo de remuneração
e as taxas de desconto fazem
com que os investidores enxer-

guem as linhas de transmissão
como investimento de renda
fixa”, diz trecho do documento
divulgado pelo Planalto.

Com a repasse dos 15 terminais portuários à iniciativa privada, o governo estima arrecadar
R$ 2 bilhões.
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Umuarama
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Um homem de 40
anos de idade sofreu
ferimentos graves, na
tarde da quartafeira (23), depois que se
envolveu num violento
acidente de trânsito. Ele
conduzia seu veículo Fiat
Prêmio, pela rodovia PR489, entre os municípios
de Umuarama e Xambrê,
quando perdeu o
controle da direção e
capotou num
determinado trecho da
pista. Consciente, o
homem foi socorrido às
pressas por integrantes
do Corpo de Bombeiros
de Umuarama e
posteriormente foi
encaminhado ao Hospital
Nossa Senhora
Aparecida. De acordo
com os socorristas, o
motorista apresentava
suspeita de fratura no
tórax. Pouco depois que
foi retirado do veículo,
também recebeu
atendimento feito por
integrantes do Samu.

À esquerda, cocaína apreendida no Parque Industrial e ao lado, um adolescente apreendido com várias porções de maconha
Segundo o detido, que foi
conduzido à Delegacia de Polícia
de Umuarama, em duas porções teria pagado a quantia de
R$ 300 e o traficante fugiu correndo ao notar a aproximação
da viatura policial.
Insatisfeitos com a quantida-

onde estavam dois grandes tabletes de maconha.
Já na delegacia, o jovem detido que continuou negando o
envolvimento com a comercialização de drogas e que seria
apenas um mero usuário, foi denunciado por tráfico de entor-

de de drogas encontradas no
local, os PMs acionaram o grupo Canil, que deslocou o cão farejador ‘Fire’. Durante uma busca nos fundos de duas residências, o animal localizou uma sacola escondida entre lajotas no
subsolo de um dos imóveis,

pecentes e colocado à disposição da Justiça.
A segunda ação aconteceu
na tarde de ontem (23), quando as equipes patrulhavam pelas ruas do Parque Irani, até
que se depararam com um
adolescente de 17 anos, suspeito e já conhecido dos PMs,
por envolvimento na comercialização de drogas.
Ao notar a chegada da guarnição policial, o garoto tentou
fugir e se escondeu no quintal
de sua casa, quando foi abordado e no interior do imóvel foram
encontradas várias porções de
maconha, prontas para a venda. O garoto foi conduzido à
Delegacia de Polícia de Umuarama, onde foram tomadas as
devidas providências.

FRANCISCO ALVES

Casal de turista é assaltado por quadrilha na fronteira
Um casal de turista de São
Paulo que passavam pelo Paraná após fazerem compras
no Paraguai, foram mantidos
reféns por uma quadrilha de
‘piratas do asfalto’. O bando
rendeu as vítimas e levou todas as mercadorias adquiridas
no país vizinho, além de um
veículo e dinheiro.

agiram fortemente armados
com fuzis, pistolas automáticas
e até metralhadoras.
Os criminosos bateram à porta do quarto em que estavam
por volta das 4h e, assim que a
porta foi aberta, anunciaram o
roubo, vindo a invadir o quarto.
O casal, que é de Matão (SP),
foi levado refém dentro do pró-

O crime aconteceu pouco
depois que o casal chegou em
território brasileiro e resolveu
parar para pernoitar em um hotel situado no município de Francisco Alves (76 quilômetros de
Umuarama).
Foi então que acabaram
abordados por uma quadrilha
formada por sete bandidos, que

prio carro, um GM Prismae deixado posteriormente às margens da rodovia PR-323.
O bando fugiu com dois volumes de mercadorias (brinquedos), celulares e aproximadamente R$ 1 milreais em
espécie.As vítimas registraram
boletim de ocorrência na delegacia de Francisco Alves.

MANDADO DE PRISÃO

Índio procurado vivia entre andarilhos em Praça
Um índio integrante de uma
tribo de Laranjeiras do Sul foi
encontrado em Umuarama na
manhã de ontem (23). Ele vivia
a algum tempo como morador
de rua, e foi preso na durante
uma ação policial para a desocupação da Praça Santos Dumont. Contra o homem a Justiça havia expedido um mandado de prisão.
A ação aconteceu dentro de
um programa de recolhimento

de moradores de ruas das praças do centro de Umuarama,
que se transformaram em residências improvisadas.
Na ocasião em que os PMs
eram acompanhados por funcionários da Prefeitura, Centro POP
e Secretaria de Assistência Social,
descobriram que um dos andarilhos era procurado pela Justiça.
Pelo fato do índio possuir mandado de prisão em aberto, foi encaminhado à delegacia e colocado á disposição da Justiça.
Desde o início do mês, quando uma operação envolvendo
órgãos de segurança e a assistência social do município retirou
andarilhos que fixavam residên-

DIVULGAÇÃO

CAPOTAMENTO

Polícia Militar aumenta ações
de combate ao tráfico de drogas

FOTOS/ALEX MIRANDA

m duas ações parecidas,
mas realizadas em bairros
diferentes, policiais militares que integram os grupos Rocam e RPA do 25º Batalhão de Umuarama realizaram a
prisão de um jovem acusado de
traficar cocaína e de um adolescente. Este, mantinha guardado em casa uma grande
quantidade de maconha em
porções preparadas para a comercialização.
A primeira ação foi realizada
por volta das 20h30 de terçafeira (22), depois que as equipes
realizavam patrulhamentos no
Parque Industrial e abordaram
um jovem suspeito. O rapaz, de
24 anos de idade saía de um
beco na Rua Florisvaldo RicieliCampelini e tentou esconder
duas porções de cocaína na
boca, mas foi descoberto.
Uma varredura foi realizada, mesmo na escuridão, até
que os policiais localizaram minutos depois um pote plástico que armazenava R$ 815
em espécie e outras duas porções de cocaína.

Mandado de prisão força PM a prender índio que se misturava aos moradores
de rua de Umuarama
cias em logradouros públicos e
outros espaços, a PM visita regularmente os locais e invariavelmen-

te encontra as mesmas pessoas.
A orientação é que procurem os
abrigos disponíveis na cidade.

Esporte
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Zé Ricardo acerta com o Vasco

Dois dias após oficializar a saída de Milton Mendes, o Vasco acertou a contratação do técnico Zé Ricardo, ex-Flamengo. O treinador já
comandará o treino na próxima sexta-feira (25) em São Januário e fará sua estreia no clássico com o Fluminense, neste sábado, às 16h,
no Maracanã. Ele assinará contrato até o final de 2018. Zé Ricardo terá a missão de recolocar o Vasco nos trilhos no Campeonato
Brasileiro, já que a equipe venceu apenas um dos últimos oito jogos e vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima.

Paranaenses

JOGAM HOJE

21h45

SUL-AMERICANA
Libertad x
Santa Fe

Coxa treina reforçado para receber o Vitória

D

em vencer há dois jogos e a apenas três pontos de distância da zona
de rebaixamento, o Coritiba treina concentrado no duelo de segunda-feira com o Vi-

tória, às 20h, no Couto Pereira,
pela 22ª rodada do Brasileirão.
O time baiano está empolgado por ter encerrado a invencibilidade do líder Corinthians no
fim de semana e com a possibili-

dade de deixar a zona da degola
nesta rodada.
Para conter a euforia do rubro-negro baiano, o Coxa espera contar com o zagueiro Cleber
Reis e o meia Rafael Longuine,

UFC

Jon Jones cai no antidoping
O retorno triunfal de Jon Jones ficou
manchado ontem, quando o atual
campeão dos meio-pesados do UFC
recebeu o resultado do exame
antidoping realizado depois da
pesagem do UFC 214, quando
venceu Daniel Cormier. Jones testou
positivo para turinabol, um
esteroide anabolizante. A
expectativa é que o norte-americano
perca o cinturão da organização. Se
for considerado reincidente, poderá
ser suspenso por até quatro anos.
Essa é a terceira vez que o lutador é
flagrado em um exame antidoping.
No primeiro, por ter sido cocaína em
um teste fora de competição, acabou
não sendo punido. No segundo, ficou
fora do UFC 200 na semana da luta
e conseguiu provar que era um
remédio (para performance sexual)
contaminado. Agora, foi um
anabolizante.

ATLÉTICO-PR

Thiago Heleno pode voltar contra o Fla
De olho em um duelo que
teve a rivalidade entre as equipes acirrada nos últimos anos,
o elenco principal do Atlético-PR
deu continuidade, ontem, à preparação para enfrentar o Flamengo no domingo, pela 22ª
rodada do Brasileirão. O duelo
está marcado para as 16h, na
Ilha do Urubu, e será um confronto direto pelo G6.
A reapresentação do Fura-

cão após o empate sem gols
com o Grêmio foi às 9h, no CT
Alfredo Gottardi. Os jogadores
iniciaram o expediente na academia, onde realizaram exercícios de liberação muscular. Em
seguida, foram ao campo para
um treino com uma hora e
meia de duração.
No gramado, o técnico Fabiano Soares iniciou as atividades dando ênfase na posse de

bola. Na sequência, foram realizados jogos em campo reduzido. O zagueiro Thiago Heleno
treinou normalmente e deverá
retornar à equipe. Já o lateraldireito Jonathan, ainda em recuperação de lesão na coxa,
segue fora e não deverá viajar
ao Rio de Janeiro. Por sua vez,
o volante Lucho González, desfalque no empate com o Grêmio, ainda é dúvida.

Superluta
Conor McGregor e Floyd Mayweather estão a dois dias de fazerem uma superluta que colocará no
bolso de cada um cifras milionárias. Para entrar pela primeira vez em um ringue de boxe, o irlandês
receberá 70 milhões de dólares (R$ 219,8 milhões). Já o boxeador multicampeão levará para casa
um pouco mais: 100 milhões de dólares (R$ 314 milhões). Isso sem levar em conta demais
participações nos lucros, como venda de bilheteira e pacotes de pay per view, além de outros. No
total, Mayweather projeta lucrar cerca de US$ 300 milhões (cerca de R$ 936 milhões) e McGregor
ganhar cerca de US$ 100 milhões (cerca de R$ 314 milhões).

recém-contratados junto ao
Santos e que já participam normalmente dos treinos sob o comando de Marcelo Oliveira.
Além deles, que até segunda-feira deverão ter o nome registrados como jogadores da
equipe, o treinador coxa-bran-

ca poderá contar com o centroavante Kleber Gladiador, que,
após 11 partidas suspenso, está
liberado para atuar e pela primeira
vez ficará à disposição de Marcelo Oliveira, já que o atual comandante chegou ao clube no
fim do mês passado.
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STF vota proibição

Ontem (23) o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu novamente o julgamento sobre a validade da comercialização do
amianto. Até a data havia quatro votos para manter o comércio da fibra e três pelo banimento da substância em todo o país. A
sessão será retomada nesta quinta-feira (24) com os dois últimos votos, que serão proferidos pelo ministro Celso de Mello e
pela presidente, Cármen Lúcia.

redação@tribunahoje.jor.br

Brasil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Justiça Federal condena
empresa de amianto
por danos coletivos

A

Justiça Federal condenou a companhia Sama
Minerações Associadas a
pagar R$ 500 milhões
por danos morais coletivos, em
quatro municípios da Bahia.
A decisão é fruto de ação
movida pelos ministérios públicos Federal e Estadual, na Bahia.
Segundo a Justiça, o valor da
indenização deve ser pago aos
municípios de Bom Jesus da
Serra, Poções, Caetanos e Vitória da Conquista. O dinheiro
deve ser utilizado na compra de
equipamentos e construção de
unidades para tratamento de
doenças associadas à exposição do amianto.
De acordo com a ação, entre os anos 1940 e 1967, a Sama
explorou amianto na jazida São
Félix do Amianto, que fica em
Bom Jesus da Serra, a cerca de
460 quilômetros de Salvador. No
entanto, ao encerrar as atividades de extração, os ministérios
alegaram que as medidas adequadas não foram adotadas, o
que poderia amenizar os efeitos
do mineral nos habitantes da
região. Consequentemente, alega-se que os resíduos teriam
contaminado número indeter-

minado de pessoas, incluindo
trabalhadores da mina, os familiares e moradores do entorno.
A ação considera como réus
a União, o estado e os municípios de Bom Jesus da Serra,
Caetano e Poções. A todos, ficou determinado que deverão
manter a junta médica criada
em acordo anterior, que será
responsável por todos os exames e procedimentos necessários para investigar doenças ligadas à exposição ao amianto.
Além da multa de R$ 500 milhões, a Justiça Federal determinou a indisponibilidade de
bens do ativo “não circulante”
da Sama e o bloqueio dos lucros da empresa.
Na ação, são citadas 11 pessoas, caracterizadas como vítimas e, a cada uma elas, a Sama
deverá pagar o valor de R$ 150
mil, por danos morais individuais, além de um salário mínimo
que deve ser pago todo mês,
de forma vitalícia. A determinação ainda exige que a Sama inclua as 11 vítimas em plano de

saúde e forneça medicamentos
e equipamentos necessários aos
tratamentos dessas pessoas.
Em nota, a Sama confirma
que foi notificada da decisão na
terça (22) e que a atividade desenvolvida pela empresa no local era “devidamente regulamentada”.
Além disso, a Sama disse considerar o valor de R$ 500 milhões
“incompatível” com os parâmetros estabelecidos por tribunais.
A companhia informou que não
fará o pagamento da multa, porque vai tomar todas as medidas
legais que estiverem ao seu alcance para “reverter tal decisão
nas instâncias superiores”.
O amianto é uma variação
de sais minerais, originado naturalmente, e utilizado em diversos produtos comerciais, devido à flexibilidade e resistência
química e térmica, por exemplo.
A exposição constante às fibras
de amianto, por meio de respiração, pode provocar doenças
respiratórias graves, incluindo o
câncer de pulmão.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ. COMARCA DE UMUARAMA. 2ª VARA
CÍVEL DE UMUARAMA – PROJUDI. Processo: 0009727-79.2010.8.16.0173. Classe
Processual: Execução de Título Extrajudicial. Assunto Principal: Classificação de créditos. Valor da Causa: R$ 123.238,00. Exequente(s): BANCO BRADESCO S/A. Executado(s):
ENI ISABEL DOS REIS MARTINS, J. A. MARTINS TRANSPORTES-ME E JACKERSON
APARECIDO MARTINS. EDITAL DE CITAÇÃOPELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O
DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA NATHAN KIRCHNER
HERBST DEUMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo
presente CITAo(a) executado(a) Eni Isabel dos Reis Martins, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº.
809.958.619-00, JackersonAparecido Martins, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº. 05.527.888/
0001-39 e J. A. Martins Transportes-ME,inscrito(a) no CPF/CNPJ nº. 05.527.888/0001-39,
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30(trinta) dias, de que por este
Juízo e Cartório tramitam os autos de Execução de Título Extrajudicial sob nº.000972779.2010.8.16.0173 - Projudi, onde é exequente Banco Bradesco S/A e executados Eni
Isabeldos Reis Martins, Jackerson Aparecido Martins e J. A. Martins Transportes-ME, nos
termos da inicial aseguir transcrita resumidamente:RESUMO DA INICIAL: “Por força do
Título Executivo (Cédula de Crédito Bancário), os executados sãodevedores do exequente
do valor total de R$ 123.238,00, atualizado em 24/09/2010. No entanto, até apresente data,
o executado não procurou cumprir com a sua obrigação, sendo totalmente infrutíferos
osesforços da exequente em receber o seu crédito amigavelmente. Requerimentos de
praxe”.Fica o executado CITADO de que por este Juízo de cartório tramitam os autos
supramencionados, tendosido recebido no dia 13 de outubro de 2010, pela Dra. Mychelle
Pacheco Cintra, Juíza de Direito à época,para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o
principal com seus acréscimos legais ou no prazo de 15(quinze) dias embargue a presente
ação, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem paragarantia do débito.
No prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e comprovado o depósitode
30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado,
poderá parcelar orestante em até seis vezes. Para o caso de pronto pagamento os
honorários ficam fixados em 10%. Em casode revelia, será nomeado curador especial.E,
para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não
aleguem ignorânciaou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na
forma da Lei.Umuarama, 02 de agosto de 2017.Nathan Kirchner Herbst. Juiz de Direito

O Observatório Social de Umuarama, em virtude da atual diretoria ter colocado seus cargos à disposição, convoca
todos os seus conselheiros e associados para a Assembléia Geral Extraordinária que se realizará em:
DATA: 23/09/2017, às 13h00min (1ª convocação) e 13h30min. (2ª convocação)
LOCAL: Sede do Observatório Social de Umuarama.
ENDEREÇO: Av. Brasil, 4140, sala 05, Umuarama-Pr
O assunto a ser tratado é o seguinte:
1. Eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal cujo mandato iniciará em 23.09.2017 e se
estenderá até 31.12.2019.
A eleição será realizada no dia 23.09.17, das 14 às 20 horas, na sede do Observatório Social de Umuarama.
Comissão Eleitoral: Orlando Luiz Santos, Antonio Livoni e Dirceu José Gibi.
Umuarama-PR, 23 de agosto de 2017.
Walter da Costa
Presidente do Conselho de Administração

Umuarama, quinta-feira, 24 de agosto de 2017

BMW 2.0I X-1 SDRIVE ANO 2015 - BRANCA, FLEX, AIRBAG, ABS, TÉTO, INTERIOR BEGE, C/.17 MIL KM, Ú/
DONO TOP DE LINHA. R$ 110.800,00
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 ALTIS 2.0 MOD. 2018 - BRANCA PEROLIZADO, AIRBAG, ABS, BCOS/ELÉTRICO, SOM, C/.1.200
KM, TOP/LINHA. R$ 112.800,00
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 2013 – PRATA,DIESEL,4X4,AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, 5-LUGARES,ÚNICO
DONO,COMPLETA. R$ 135.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 MOD. 2012 – PRETA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS,SOM,5LUGARES,COMPLETA. R$ 123.800,00
HILUX
CAB. DUPLA
STD. 3.0
MOD. 2015 – PRATA, DIESEL, 4X4, MECÂNICA, AR, DIREÇÃO,
RODAS,VIDROS,MULT-MÌDIA,ÚNICO DONO,COMPLETA. R$ 95.800,00
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$ 35.800,00
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$ 33.800,00
FIESTA SEDAN 1.6 MOD. 2010 - PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RODAS,
COMPLETO. R$ 22.800,00
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 TREND 1.0 G-5 MOD. 2012 - BRANCA, FLEX, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, ÓTIMA
CONSERVAÇÃO. R$ 23.800,00
GOL
POWER
G-5
1.6
MOD. 2010 – PRETA, FLEX, 4-PORTAS,AR,DIREÇÃO,RODAS,VIDROS,
TRAVAS,ALARME,COMPLETO. R$ 23.800,00
GOL TREND G-4 1.0 MOD.
11/12 - BRANCA, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,
ALARME,COMPLETO,ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 20.800,00
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
GOLF
1.8
GL
MOD. 1997 – PRETA PEROLIZADO, GASOLINA, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO,
RODAS,VIDROS,TRAVAS,ALARME,COMPLETO. 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
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.

www.tribunahoje.jor.br 11 CLASSIFICADOS

CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

AMAROK HIGHLINE

14/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 99.900.00

CAMARO SS CONVERSIVEL

15/15

PRETO

COMPLETO 2.400 KM

R$ 197.000.00

CAPTIVA SPORT

14/15

VERMELHO

COMPLETO

R$ 84.900.00

CRUZE SPORT LT

15/15

BRANCO

COMPLETO,AUT,COU

R$ 64.900.00

CRUZE SEDAN LT

14/14

PRETO

COMPLETO, AUT

R$ 55.900.00

CRUZE LTZ TURBO FLEX

16/17

BRANCO

COMPLETO,AUT

R$ 94.900.00

ONIX 1.4 LT FLEX

14/14

PRATA

COMPLETO

R$ 38.900.00

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

R$ 46.900.00

PRISMA 1.4 LTZ

16/17

VERMELHO

COMPLETO,AUT, KM 3.000

R$ 62.900.00

MONTANA LS

13/13

BRANCA

COMPLETO, RLL

R$ 29.900.00

TRACKER LTZ

15/15

BEGE

COMPLETO

R$ 74.900.00

TRAILBLAZER DIESEL

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 124.900.00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
EMMANUEL NOGUEIRA ALMEIDA pessoa fisica de direitos
privados, inscrito no CPF:
689.683.295-91 estabelecida
na Rua Amambai, nº 3135 –
Zona I-A, CEP 87501-170, na
cidade de Umuarama Estado
do Paraná, com cadastro municipal nº 32065 comunica
para os devidos fins o extravio
de seu Alvará de Licença Municipal, com esta publicação o
mesmo torna-se sem valor
legal e comercial.
EXTRAVIO DE ALVARÁ
DONATELLI CONFECÇÕES LTDA
- ME pessoa jurídica de direitos
privados, inscrito no CNPJ:
11.319.648/0001-41, CMC:
26431, estabelecida na Avenida
Paraná, 5227 Zona III CEP
87502-000, na cidade de Umuarama Estado do Paraná, com
cadastro municipal nº 28.741.
Comunica para os devidos fins
o extravio de seu Alvará de Licença Municipal, com esta publicação o mesmo torna-se sem valor legal e comercial.

Umuarama, quinta-feira, 24 de agosto de 2017
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Aniversariantes
A coluna destaca os leitores e os assinantes do jornal Tribuna Hoje
que comemoram aniversário, Gilmar Canceliere do Carmo, Solange
Aparecida Ryszka, Domingos dos Santos (Maria Helena), Flávio
Eduardo Gorla, José Carlos Cavalini, Wesley Juliano Mulato e Kellin
Cristina Medina Marin. Da coluna: felicidades!

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

Censura teus amigos na intimidade
e elogia-os em público.
(Ditado latino)

BOA
O destaque do mês de
agosto (24) no Centro
Cultural, é o Concerto
Musical da Banda da
Polícia Militar, com
início às 20h. Também é
um evento gratuito e vai
movimentar a noite
desta quinta.

TEATRO
E para fechar o mês de
agosto, amanhã dia 25,
às 19h30, acontece a
apresentação do
espetáculo teatral
“Murro em Ponta de
Faca”, uma
superprodução do
Centro Cultural.

VERDADES
O curso com Braz
Vendramini “Mitos e
Verdades sobre o
Direito do Consumidor”
será nos dias 4 e 5 de
setembro, das 19h às
22h30, na Aciu. O
conteúdo vai abordar
garantias e avais,
trocas, arrependimento,
checagens e fraudes,
uso de imagem, o
direito de cobrar,
formalização de
processos e
precificação de
produtos. Vagas
limitadas, e mais
informações na ACIU.

RECONHECIMENTO ESTADUAL
A procuradora parlamentar da Câmara Municipal de Umuarama, doutora Rosane Stédile Pombo Meyer recebeu na
última segunda-feira, monção honrosa concedida pela Assembleia Legislativa do Paraná pelo Dia da Mulher
Advogada, celebração instituída pela Lei Estadual nº 19.022/2017. A homenagem se deu em reconhecimento à
qualidade dos serviços advocatícios prestados, sendo indicação do Deputado Cláudio Palozi. O desempenho
profissional de Rosane se comprova desde sua formação universitária, e, posteriormente com a concessão de láurea
acadêmica de honra ao mérito pela Escola de Magistratura do Paraná. No exercício da advocacia há mais de 15 anos,
ela estagiou no Ministério Público do Estado do Paraná, foi Juíza Leiga perante o Juizado Especial Cível, professora
da Escola da Magistratura do Estado do Paraná. Também atuou como assistente de Juiz de Direito perante o Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná com atuação nos gabinetes da 1ª e 2ª Vara Criminal de Umuarama.

Fone (44)3621-6565

