PR ganha o maior banco de
projetos e obras da história

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

O Paraná inicia uma nova era de planejamento de cur to, médio e longo prazos que vai
viabilizar e agilizar a realização de obras de infraestrutura de transpor te e logística,
além da segurança pública. A iniciativa foi confirmada ontem (segunda-feira, 26) pelo
governador Ratinho Jr ao lançar um programa de R$ 350 milhões para a contratação de
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projetos executivos. Umuarama está nos planos.
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Progresso

A Secretaria de Obras implanta tubulação no Jardim Ipê, ao lado do Parque Tarumã para captar e direcionar
a água das chuvas para a rede de galerias pluvial da região. O objetivo é evitar que a enxurrada provoque
erosão e ameace residências existentes no local. A obra foi iniciada na última semana e a previsão de
entrega é a próxima quinta-feira, 29.
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A Comissão de Agricultura
da Alep debate “O Paraná
livre da aftosa sem
vacinação”
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Comerciantes
comemoram resultados
surpreendentes da 44ª
Feira Ponta de Estoque
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Campeão do Citadino
Chave Prata leva moto
0KM e a passagem para a
chave Ouro
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ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

“Quem vai decidir
como usar recursos
para o Brasil é o
povo brasileiro e o
governo brasileiro.
De qualquer forma, a ajuda é
sempre bem-vinda”.

Marketing de causa: quem ganha?

Muito se ouve falar sobre empresas que fazem marketing relacionado à causa, mas ainda existem dúvidas sobre qual é o real beneﬁciário: a companhia que abraça um desaﬁo ou se as pessoas que
recebem os resultados desses esforços.
Vale lembrar que a ferramenta é uma forma de alinhar as estratégias de marketing de uma empresa às necessidades da sociedade, e
esse alinhamento vai muito além do marketing. Deve envolver toda a
organização. Assim, ambos se beneﬁciam: quem dá e quem recebe.
O que diferencia uma intenção boa ou ruim é se o objetivo é, de fato,
legítimo, consistente e sustentável. Estruturar uma ação social visando
somente benefícios reputacionais ou lucros, sem que a mesma esteja
alinhada à missão da companhia, não vale. E o consumidor percebe isso.
Pesquisa do instituto Ipsos apresentado durante o 2º Fórum de
Marketing Relacionado à Causa mostra que cresce o número de brasileiros
preocupados com ações relacionadas às causas. Dos 1.200 entrevistados,
78% esperam que as marcas contribuam positivamente para a sociedade,
algo que vai além de fornecer bons serviços e produtos.
Um dos exemplos mais longevos de Marketing de Causa é o
McDia Feliz. A campanha completa 31 anos e, sem dúvida, ajudou
a mudar o panorama do câncer infantojuvenil através do Instituto
Ronald McDonald. A entidade viabilizou a capacitação de proﬁssionais de saúde para o diagnóstico precoce e a criação de ambientes
que proporcionam bem-estar às crianças e aos jovens em tratamento,
além de seus familiares. Há três décadas, o índice de cura era de
15% e atualmente pode chegar a 80%. Os cerca de R$ 300 milhões
arrecadados ao longo desses anos ﬁnanciaram milhares de projetos
e salvaram muitas vidas.
Um dos grandes fomentadores do marketing de causa, o Instituto
Ayrton Senna entrou no McDia Feliz no ano passado e incluiu na
campanha um dos maiores desaﬁos do Brasil: a educação. Por meio
de doações, recursos de licenciamento e parcerias com a iniciativa privada, o IAS está em aproximadamente 600 municípios, com iniciativas
voltadas para os ensinos Fundamental e Médio e que beneﬁciam mais
de 1,5 milhão de alunos todos os anos.
Esse é apenas um dos muitos exemplos de que, quando o marketing de causa é feito com seriedade e consistência, toda a sociedade
se beneﬁcia.
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Ministro do Meio
Ambiente, Ricardo
Salles, sobre os
US$ 20 milhões
prometidos pelo
G7 (grupo das sete
maiores economias do mundo)
aos países afetados
pelos incêndios na
região amazônica.

Lotofácil
Megasena concurso: 2182
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15 46 53 61 72
Federal
1º prêmio
2º prêmio
3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

Francisco Neves é superintendente do Instituto Ronald McDonald e
Thiago Fernandes é diretor de Negócios do Instituto Ayrton Senna
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Audiência
da Aftosa

Por iniciativa do deputado Anibelli Neto (MDB),
que preside a Comissão
de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep), será realizada
amanhã (quar ta-feira,
dia 28), uma audiência
pública para debater “O
Paraná livre da aftosa
sem vacinação”. O encontro será realizado a partir das 9h no Plenário da
Assembleia Legislativa.
O deputado Anibelli Neto
é um defensor intransigente
que o Paraná receba este
status. Em várias oportunidades tem enfatizado
que “não existe o vírus
da aftosa circulando no
Paraná”. Assim, para ele,
este é o momento de se
debater o assunto.
Para Anibelli Neto, o
Paraná tem muito a ganhar
a par tir do momento em
que for declarado área livre
da aftosa sem vacinação
porque novos mercados
serão abertos para os produtos paranaenses.
ÁREA LIVRE
O Ministério da Agricultura deve publicar em
setembro um ato normativo que mudará o status do estado para Área
Livre de Febre Aftosa
sem Vacinação.
A previsão é que a
Organização Mundial de
Saúde Animal (OIE) reconhecerá a condição do
Paraná em 2021.
Na vistoria entre 15 e
19 de janeiro de 2018, o

DÁLIE FELBERG/ALEP

Plurianual

O Governo do Estado do Paraná realizará amanhã,
simultaneamente, uma série de audiências públicas em cidades
do interior. A intenção é apresentar e debater o Plano Plurianual
2020-2023. Em Umuarama, a reunião acontecerá no dia 28 de
agosto, das 17h às 19h, na Câmara Municipal de Vereadores,
no Centro Cívico, na avenida Rio Branco. Conforme a divulgação
do Governo, o “Plano Plurianual é o principal instrumento
de planejamento da administração pública. Uma reunião
transparente e de ampla discussão com a sociedade. Este
momento é o de escutar os cidadãos e você pode contribuir
com o plano de ações do Paraná para os próximos anos”.

Assuntos

DEPUTADO Anibelli Neto (MDB)
presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
Ministério concluiu que a
Adapar tem um dos melhores serviços sanitários do
País e o Estado está apto
a avançar de bloco a qual
per tence no Programa
Nacional de Erradicação
da Febre Aftosa (PNEFA).
O Paraná saltaria do
quar to bloco a qual pertence, ao lado dos estados de São Paulo, Mato
Grosso do Sul, para avançar sozinho no processo
de conquista do status.
Entre os destaques da
avaliação está a constituição do Fundepec (Fundo
de Desenvolvimento da
Agropecuária do Paraná),
criado em 1995, para recolher recursos da iniciativa
privada que dão supor te
ao setor público para viabilizar ações de defesa
sanitária no Estado. O Fundepec, entre várias ações,
indeniza o produtor em
caso de sacrifício de animais se for necessário.
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Durante a audiência
pública, serão debatidos
os programas Detran
Participativo: ágil e digital
e Energia Copel, que
envolvem diretamente
dois órgãos ligados direto
à administração pública
estadual, Detran e Copel.
O encontro é gratuito e
não é necessário fazer
inscrição. A participação
pode ser presencialmente,
no endereço indicado, ou
online, via transmissão
ao vivo no Facebook do
Governo do Estado
do Paraná.

‘Desdoando’ terreno

Vereadores de Umuarama
recebem do Poder
Executivo, um pedido de
revogação da lei n.º 4.372,
de 28 de junho de 2019.
Esta mesma lei, autorizou
a concessão de direito
real de uso do imóvel
constituído no Jardim
Imigrantes II, com área de
1.868,50 m², à Associação
de Motociclistas ‘Feras
Motoclube’. A análise
inicial, em primeira
discussão na Câmara
Municipal foi realizada
durante a sessão ordinária
de ontem (26).

Justificativa

O Executivo explica que o pedido de revogação vem por
recomendação do MP-PR, pois: “Concessões de direito
real de uso de bem público são medidas excepcionais
e devem atender ao interesse público. Não devem
ser efetuadas às entidades que, não obstante sem
fins lucrativos, não possuam entre suas finalidades
contratuais ou estatutárias a prestação de serviços
filantrópicos ou que venham substituir a atuação estatal”.

Campanhas

Por sua vez, os diretores do ‘Feras’ lembram que reuniões
foram feitas com moradores do Imigrantes II, que chegaram
a propor a instalação da associação em outra localidade.
Segundo a diretoria, os moradores pediam que fosse
construído um parque infantil no local. É importante lembrar
que apenas durante o período de negociação pelo terreno
o ‘Feras’ também realizou campanhas que arrecadaram
alimentos para três famílias carentes moradores de Mariluz
e construíram uma mini pista educativa de trânsito no CMEI
Ignácio Urbanski, no Parque Dom Bosco.
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Verba para universidades

O deputado Hussein Bakri
(PSD) afirmou que a liberação
de R$ 130 milhões pelo
governador Ratinho Junior às
sete universidades estaduais vai
compensar os recursos retidos
pela desvinculação de receitas e,
assim, garantir o funcionamento
dos hospitais universitários
e demais atividades. “O
governador sabe que as
receitas são essenciais para a
manutenção das atividades
do ensino superior inserido
no contexto de atendimento à
comunidade e desenvolvimento
regional”, disse.

Universidades II

De imediato, serão liberados
R$ 20,8 milhões para pagar
residentes e mais R$ 5,5
milhões para os hospitais
universitários. Na prática,
os recursos darão um fôlego
às sete universidades: UEL,
UEM, UEPG, Unicentro,
Unioeste, Unespar e Uenp.

BRDE Inova

“O Paraná é um dos
estados mais inovadores
e o desenvolvimento da
economia paranaense passa
pelo setor. A missão do BRDE
é oferecer crédito para que
esses projetos possam sair do
papel e ofereçam soluções à
população”, disse o diretor
do BRDE, Wilson Lipski, ao
ministro Marcos Pontes
(Ciência e Tecnologia) sobre
a marca de R$ 700 milhões
em financiamentos a projetos
com foco em inovação no Sul
do País - 35% desse valor foi
investido no Paraná.

Biometria

O TRE avisa que até a próxima
segunda-feira (30) terminam
os mutirões de cadastramento
biométrico em 40 cidades do
Paraná. A lista das cidades
pode ser acessada no www.
tre-pr.jus.br. Em outras 64
cidades a biometria obrigatória
continua em andamento.
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Livre da aftosa

O deputado Anibelli Neto
(MDB), presidente da Comissão
de Agricultura da Assembleia
Legislativa, confirmou para esta
quarta-feira (28) a audiência
pública para debater “O Paraná
livre da aftosa sem vacinação”.
Anibelli Neto é um defensor
intransigente que o Paraná
receba este status e já enfatizou
que “não existe o vírus da aftosa
circulando no Estado”.

Mobilidade urbana

A Câmara de Vereadores
autorizou o prefeito Rafael
Greca (DEM) a tomar dois
empréstimos no valor de R$
420 milhões para obras de
mobilidade urbana em Curitiba.
São R$ 405 milhões do BID e R$
15 milhões da Caixa Econômica.
A maior parte dos recursos
será usada na requalificação da
Linha Direta, que conecta cinco
eixos estruturais (corredores
de transporte com canaletas
exclusivas) por meio de seis
terminais e 13 estações-tubo.

Comissão de Contas

Os diretores Joaquim Silva
e Luna (brasileiro) e Ernst
Bergen (paraguaio) apoiam
o controle externo da Usina
Itaipu Binacional com a criação
da Comissão Binacional
de Contas: “A iniciativa
demonstra que a atual gestão
de Itaipu está buscando ser
cada vez mais transparente,
atendendo o que sociedade
espera”, disse Silva e Luna.

Parto de emergência

O deputado Galo (Pode)
destacou o trabalho dos
socorristas do Samu que fizeram
no sábado (24) um parto de
emergência dentro de um barco
no Rio Itiberê, em Paranaguá. A
mulher grávida saiu da Ilha de
Piaçaguera, do outro lado da
Baía de Paranaguá, em trabalho
de parto. A mãe e do bebê
Miguel, após o parto, foram
encaminhados para Hospital
Regional do Litoral.

Terraplenagem
na Ivo Sooma

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

ALÉM de dar comodidade, rapidez e segurança ao tráfego, o projeto elimina
gargalos oferecendo opções de saída para os motoristas
Avança a terraplanagem na
Avenida Ivo Shizuo Sooma, no
trecho onde será construída
uma rotatória, na parte municipalizada da rodovia PR-489
(saída para Xambrê).
Esta é uma das obras
previstas no projeto para
orientar o trânsito, desafogando o movimento que
hoje é totalmente direcionado para a Avenida Dr.
Ângelo Moreira da Fonseca.
Além de dar mais comodidade, rapidez e segurança
ao tráfego de veículos,
o projeto busca eliminar
gargalos oferecendo mais
opções de saída para os
motoristas. “Quem vai se
deslocar para a região do
Jardim Tropical, Parque Dom
Pedro, San Martin e bairros
próximos não precisará chegar à Ângelo Moreira, pois
terá a opção do acesso na
frente da Aceu (Associação Cultural e Esportiva de
Umuarama). A rotatória será
um ponto seguro para cruzar
a avenida”, lembrou o prefeito Celso Pozzobom.
As obras também avançam rapidamente na direção do Sonho Meu, que
também será beneficiado
pela duplicação. O local
está recebendo galerias
pluviais, poços de visita
e bocas de lobo para, em
seguida, a empresa realizar
a terraplenagem.
A obra conta com o

investimento de R$ 7 milhões
376 mil através de parceria
entre o governo do Estado e
a Prefeitura de Umuarama.
A avenida terá 2 kms de
extensão, com ciclovia no
canteiro central. A via terá 6
metros de largura em cada
sentido e a intersecções
com outras vias.
“Teremos acessos seguros aos jardins Universitário
e São Fernando, à Aceu e ao
Parque Tarumã, além de uma
trincheira ligando as marginais na altura do Parque Irani,
beneficiando os moradores do
Conjunto Sonho Meu e bairros
próximos”, explicou o secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano e Projetos
Técnicos, Isamu Oshima.

Cascalhamento na 215

O cascalhamento da Estrada
215, Serra dos Dourados está
na reta final, restando cerca
de 1.100 metros de um total
de quase 8 kms. O trecho é
revitalizado pela Prefeitura
e oferecerá conforto e
segurança aos motoristas, no
deslocamento entre a sede e
os distritos. “Por ali passam
veículos de transporte de
pacientes, ônibus do transporte
escolar e caminhões que
levam insumos e a produção
agropecuária local, além da
comunidade rural”, explica o
prefeito Celso Pozzobom, o
investimento do município é
de R$ 830 mil.

GERAL
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Galerias no Jardim Ipê

A Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos
está implantando uma tubulação
no Jardim Ipê, ao lado do Parque
Tarumã, para captar e direcionar
a água das chuvas para a rede de
galerias pluvial da região. O objetivo
é evitar que a enxurrada provoque
erosão e ameace residências existentes no local.

A obra foi iniciada na última
semana e a previsão de entrega é
a próxima quinta-feira, 29. “Estamos utilizando tubos de 60cm na
maior parte da rede, que terá cerca
de 200 metros de extensão, e de
40cm na parte superior, onde a captação terá menor volume. Esta obra
atende moradores da região, que
não contaram com o serviço durante

a implantação do bairro e estão preocupados com o risco de erosão”,
explicou o responsável Valdivino
Manoel de Oliveira, o Gerevine.
Além da tubulação, a empresa contratada constrói nove poços de visita
(PV) e bocas de lobo. A rede passará
entre uma área institucional do município e propriedades particulares, a cerca
de quatro metros das residências.

Oficina de Compras Públicas
A Oficina de Compras Públicas foi
realizada pela Casa do Empreendedor no auditório do Sebrae e reuniu
dezenas de empresários e estudantes interessados em empreender. O
foco é conquistar o cliente que compra bastante e paga em dia – o poder
público, em especial a Prefeitura, que
tem uma condição rara no cenário

nacional. “Apenas 10% das prefeituras
do país estão com as contas em dia,
tanto com fornecedores quanto com
o funcionalismo. Nossa Prefeitura
pertence a este pequeno grupo”,
apontou o secretário municipal de
Administração, Vicente Afonso Gasparini, que foi um dos palestrantes.
“A cidade é um grande canteiro

de obras e necessita do consumo de
materiais e serviços de empresas
privadas. Se empresas locais fornecem o que o poder público necessita,
este dinheiro gira na economia local,
trazendo renda, ajudando a manter
empresas e empregos”, reforçou o
coordenador da Casa do Empreendedor, Paulo Leon Baraniuk.
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PR ganha o maior banco de
projetos e obras da história
O Paraná inicia uma nova era
de planejamento de curto, médio
e longo prazos que vai viabilizar e
agilizar a realização de obras de
infraestrutura de transporte e logística, além da segurança pública.
A iniciativa foi confirmada ontem
(segunda-feira, 26) pelo governador
Ratinho Jr ao lançar um programa
de R$ 350 milhões para a contratação de projetos executivos.
Do valor total, R$ 290 milhões
serão direcionadas para modernização de rodovias (pavimentação,
trevos, contornos e pontes). Outros
R$ 40 milhões serão para estruturar a malha ferroviária e concretizar
as ligações Foz do Iguaçu-Cascavel e Dourados-Paranaguá. Para a
segurança pública estão reservados R$ 20 milhões para a implantação da Cidade da Polícia, construção de penitenciárias, institutos de
criminalística e batalhões policiais.
O banco de projetos prevê investimentos de R$ 105 milhões em 12
meses (2019 e 2020), além de outros
dois aportes, de R$ 155 milhões e
R$ 90 milhões, nos anos subsequentes. No lançamento do programa, o
governador liberou editais para a licitação de R$ 51 milhões em projetos

executivos de 26 trechos de rodovias
em todas as regiões do Estado.
RODOVIAS
As obras abrangem as PRs
323 (Norte/Noroeste), 280 (Sul/
Sudoeste), 092 (Campos Gerais),
445 (Norte), 317 (Noroeste), 412
(Litoral), 466 (Centro/Norte), 151
(Campos Gerais/Nor te) e 180
(Oeste). “Esse não é um programa
do nosso mandato, mas um banco
que vai ficar por muitos anos à
disposição dos próximos governadores, deputados e secretários”,
afirmou Ratinho Junior.
Integram o pacote de projetos
executivos os contornos de Londrina (Norte), Cianorte, Umuarama,
Campo Mourão, Castro, Curitiba
(Norte), além do Trevo Cataratas,
em Cascavel, e as pontes Querência e Japurá (Noroeste), Ariranha

GERALDO BUBNIAK/AEN

GOVERNO vai investir R$ 350 milhões na contratação de projetos executivos na área de rodovias,
ferrovias e segurança pública
Ivaí (Centro), Guaratuba e Nhundiaquara (Litoral).

Novos pensamentos

“Temos que começar pela base, pelos projetos, e o Paraná nunca pensou
dessa maneira. Com os projetos executivos teremos condições de buscar
recursos para concretizar as obras que são vitais para o nosso desenvolvimento econômico”. Ratinho Jr ressaltou que a iniciativa de criar um banco de
projetos demandou o envolvimento de diversas áreas do Governo do Estado,
além de parlamentares, e é parte de um programa maior de investimentos e
atração de recursos para renovar toda a infraestrutura do Estado, preparando
o Paraná para ser o hub logístico da América do Sul.

R$ 130 milhões às universidades
O governador Ratinho Jr anunciou também ontem (26), em
reunião com reitores no Palácio
Iguaçu, uma suplementação orçamentária de R$ 130 milhões para
as sete universidades estaduais do
Paraná. Neste primeiro momento,
foram destinados R$ 20,8 milhões
para pagamento de bolsistas

residentes e mais R$ 5,5 milhões
para os hospitais universitários. O
valor total, que será repassado em
parcelas até o final do ano, é para
compensar os 30% dos recursos
retidos pela Desvinculação de
Receitas de Estados e Municípios
(DREM) e também para a folha de
pagamento das instituições.

Aos hospitais Universitários,
recursos já estão contratualizados. Em Londrina e Maringá, onde
os HUs fazem a gestão plena do
sistema municipal perante o SUS,
a contratualização é feita com os
municípios. Em Ponta Grossa
e Cascavel, o contrato é com a
Secretaria da Saúde.

GERAL\ESPLANADA
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Ponta de
Estoque

A 44ª edição da Feira
Ponta de Estoque de
Umuarama, aber ta dia 22
no Parque de Exposições
foi encerrada às 18h de
sábado (24). Promovido
pelo Conselho da Mulher
Empresária e Executiva da
Aciu (Associação Comercial, Industrial e Agrícola
de Umuarama), o evento
de vendas foi considerado
positivo pelos expositores.
A empresária Marli Cordeiro, da Laços & Rosas,
comentou que apesar de
esperar sempre por boas
vendas, não esperava por
tanto sucesso. “Este ano
realmente foi surpreendente. Parece que as pessoas se prepararam mais.
Vendemos muito bem, graças a Deus, muito mais do
que esperávamos. E espero
poder participar novamente
o ano que vem”, disse.
Patrícia Machado, da
Califorladies, conta que vendeu tudo o que levou. “Levamos cerca de 400 peças,
vendemos todas. Este é o
terceiro ano seguido que
participamos da feira e é um
evento extraordinário, mas
senti uma falha na estrutura
oferecida nos banheiros. O
restante, foi muito bom. A
comida é ótima”.
Bruna Bergamasco, da
Autentic, também disse

estar feliz por ter par ticipado da Feira Ponta de Estoque. “Vendemos muito bem.
Acreditamos que quando
você tem excelentes produtos e disponibiliza com descontos reais, isso garante
a satisfação do cliente. Ele
sabe que está diante de
uma opor tunidade única
e aproveita. Todos saem
ganhando ao final”, analisa.
Os ar tesanatos de
Adriana Giarolla, da Adriana
Ar t’s, também fizeram
sucesso. “Trouxemos objetos
de decoração a preços realmente incríveis, que venderam bastante. Nossas canecas personalizadas também
fizeram muito sucesso, pois
imprimimos a foto do cliente
na hora. São novidades para
a Feira Ponta de Estoque e
graças a Deus tudo correu
muito bem”, disse.
NOVIDADES
Este ano a Feira Ponta
de Estoque trouxe novos
expositores. A empresa
Estofados Brito Neves
ofereceu conjuntos estofados, poltronas e puf fs
exclusivos, já a Destro
Acabamentos trouxe pisos
e outros materiais de construção e também sucesso
a presença d´O Boticário,
com per fumes, e a Quem
Disse, Berenice?, com
maquiagens.

Visitante

Gerente de uma loja de departamentos em visita a
Umuarama, Leise Amorim, de Cuiabá/MT, aproveitou para
conhecer a Feira Ponta de Estoque. “Estou surpresa com
este evento. É realmente tudo muito bacana, com grandes
oportunidades, muitas opções. Parabéns a todos que trabalharam na organização deste evento”, declarou.
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R$ 1 bilhão de presente

A virada de cenário da Petrobras
após o escândalo da Lava Jato
foi significativa no mercado
e com reflexos para o bolso
de seus funcionários. Numa
equação envolvendo compliance
na gestão, retomada do valor
de mercado, leilões e vendas
de subsidiárias, os bilhões
renderam um bom dinheiro
extra para a turma do crachá. A
petroleira ganhou tanto dinheiro
que acaba de pagar, em julho,
numa tacaca só, R$ 1 bilhão
de prêmios para os servidores.
É a chamada Remuneração
Variável, para “empregados que
tiveram desempenho destacado
em 2018”, explica à Coluna a
assessoria da empresa.

É isso aí

Ainda de acordo com a assessoria,
o PRVE “tem por objetivo alavancar
os resultados da companhia com
foco na meritocracia, alinhando a
Petrobras às práticas de mercado”.

Poço palaciano

As “prospecções” indicam
que a Diretoria de Assuntos
Corporativos da Petrobras vai
trocar três gerentes. Podem
ser egressos do mercado; não
servidores de carreira.

Cenários

Imagina se o governo do Brasil
se mete a falar que se preocupa
com o meio ambiente na França
e pretende cuidar das florestas
nacionais e comunais da
Provence. Imagine...

Aliás...

... Os livros de História vão
mostrar ao presidente Bolsonaro
o quanto a sua verborragia figadal
e piadista faz mal a ele e ao Brasil.

Primeiro teste

Um grande teste para o Palácio
saber quem está ou não fechado
com o presidente Jair Bolsonaro.
O projeto de lei original da Lei
do Abuso da Autoridade é de
autoria do senador Randolfo
Rodrigues (Rede-AP). Em caso
de veto parcial de Bolsonaro, a
sessão do Congresso Nacional
que os analisará será aberta.
Começando pelo Senado.

Monitoramento

O Governo acompanhará com
lupa a votação. Embora assuntos

diferentes, a Lei do Abuso será
um termômetro para saber o
humor dos senadores sobre a
vindoura Reforma da Previdência,
cujo relatório na Casa será
concluído nesta semana.

Celeridade

O relator da Reforma da
Previdência, senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE), tende
a recusar as 130 emendas
apresentadas para evitar que
a PEC 6/19 volte à Câmara. Ele
finaliza parecer preliminar que
será apresentado na Comissão
de Constituição e Justiça. E tem
reafirmado que mudanças serão
discutidas na proposta paralela
da Reforma.

Sopro no cangote

As principais alterações ao
texto foram apresentadas por
parlamentares vinculados aos
servidores públicos que, desde
a tramitação na Câmara, tentam
mudar as regras de transição e
o cálculo para aposentadoria.
Os servidores os pressionam de
perto todo dia.

TransEunicio

Motoristas que se embrenham
pelas vias do DF rumo
à histórica Pirenópolis
descobriram nova estrada, um
“tapete”, asfaltada há dois anos,
que cruza cerca de 30 km dentro
de uma única propriedade,
entre os municípios Alexânia
e Corumbá. Num trecho, há a
entrada majestosa e rodeada
de palmeiras da Fazenda Santa
Mônica. O dono é o ex-senador
Eunício Oliveira. Vem a ser uma
das maiores fazendas do País.

Vá entender

Policiais militares do Maranhão
que prenderam quadrilha do
segundo maior assalto a bancos
do País, em Bacabal, comem
o pão que o diabo amassou.
Respondem a dois inquéritos, um
pela PM e outro pela Polícia Civil.
O roubo ao Banco do Brasil foi dia
25 de novembro de 2018, e com
os bandidos foram encontrados
fuzis, metralhadoras, pistolas,
coletes e R$ 45 milhões.

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br Caixa Postal 1890 - CEP 70254-970 - Brasilia DF
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Trio adolescente acaba
apreendido após roubo
Três adolescentes foram apreendidos em Terra Roxa depois que
assaltaram uma residência e fazerem uma família refém. O roubo
aconteceu no sábado (24), no Jardim Elisa e, conforme os PMs, o
trio agiu armado.
Os garotos chegaram à residência, ameaçaram os moradores e levaram joias, celular e uma
Toyota Hilux que eram de propriedade da família.
Ao saírem do local, a família
acionou a Polícia Militar. Após ouvirem os detalhes do fato e as características dos assaltantes, que não
estavam encapuzados, os policiais
suspeitaram que os responsáveis
pelo roubo fossem pessoas conhecidas da polícia por já praticarem
esse tipo de ato. A PM, então,
mostrou fotos dos suspeitos e a
família confirmou que eram eles

que teriam assaltado a residência.
Em diligências, a PM conseguiu encontrar dois jovens ainda
no sábado. Um deles estava em
casa e o outro foi abordado na rua.
Na delegacia eles confirmaram que
seriam os autores do roubo e disseram que as joias estavam escondidas em um terreno vazio e a Hilux
havia sido levada para o Paraguai.
Os policiais foram em busca de
recuperar as joias e devolvê-las à
família. Já o carro não foi localizado até o momento, pois ele foi
levado ao Paraguai para a venda.
No domingo (25), o outro menor
envolvido no roubo foi encontrado.
De acordo com a PM, ele estava na
casa de um amigo. Os três apreendidos encontram-se na Polícia Civil
de Terra Roxa. Na casa de um dos
menores, uma arma longa foi
encontrada e também apreendida.

Furto na pescaria
A PM de Francisco Alves
foi acionada para verificar um
fur to na manhã de domingo
(25) em uma rampa de
acesso ao Rio Piquiri, entre
Francisco Alves e Terra Roxa.
As vítimas infor maram
que ladrões levaram o veículo e a carretinha do barco.
O crime aconteceu enquanto
os pescadores estavam no
rio. Eles disseram aos policiais que saíram para pescar
por volta das 5h e deixaram
o Ford Pampa, cor cinza, placas BHK-2833, e uma carretinha de transpor te de barco,
placas AXL-3186.

MARTINS NETO/TRIBUNA DE CIANORTE

O corpo de um homem
de 41 anos, morador
de Umuarama, foi
encontrado em uma
fábrica de concreto,
que fica situada nas
proximidades do Motel
Romanus, em Cianorte.
Segundo as informações
coletadas pela polícia,
ele teria descarregado o
caminhão na empresa,
mas sequer terminou
o procedimento. Pelo
estado em que fio
encontrado o corpo, ele
estaria no local há cerca
de dois dias. O nome
não foi divulgado. As
causas da morte serão
investigadas.

Tito pede Flora em namoro
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Janaína pede a Herculano que não a
procure mais. Horácio liga para o detetive
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer- entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
cedes. João se surpreende com a maté- que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no
ria sobre o Patotinha Mágica, com mentiacidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
celebram NEWS,
o retorno de26
FloraDE
à escola.
Marcelo ajuda
beijando João. Vanessa fica eufórica ao HOJE
FEVEREIRO
DEGabriela
2019
saber por Jerônimo que ela trabalhará na com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
PopTV. Gisela se desespera com o pedinome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
fica surpresa ao encontrar Moana no aparelogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
tamento de João.
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DIVULGAÇÃO
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isso verifique a hora de fazê-lo sem
jornal
son, ator e
comeFúteis;
se sentir
Luca
diz
a
Mirela
que
a
aceita
no projeto
poderiam
seu site
deculpado.
notícias ofensivas. Geandro nhy, mas que já que está ali eles
diante
frívolos

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Blues & Cia

Dia 14 de setembro ( 22h) tem evento dos
bons Choperia kaskata -, Groove & Blues
com AC Trio, Patrícia Borges e convidados.
Um mix de estilos que vai movimentar a
noite quando setembro vier.
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Antes de ser
diagnosticado
com depressão ou
baixa autoestima,
certifique-se de
que não está rodeado por idiotas.
( Sigmund Freud)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna
Hoje News que comemoram aniversário hoje
-, Cleide Coelho, Neli Teixeira, Maria Claudia
Pedroso, Murilo Mulato, Lacyr Guilherme e
Leonardo Welter Junior. Da coluna: felicidades!

Palestras

PORTRAIT

A escritora e amiga Angela Russi comemorou 10 anos da Coleção ‘Vire a Página’ e
recebeu aplausos na noite da última quarta-feira -, a gratidão pairava no ar e a alegria
na sua face. Uma década de envolvimento neste projeto que ganha a cada dia mais importância e se destaca pela suavidade em falar deste tema especialmente para crianças..
Da coluna e equipe Tribuna Hoje: nossos aplausos.

A Unipar convida a comunidade para palestras sobre saúde mental. Nesta terça, 27,
serão duas: ‘Saúde mental e espiritualidade’,
com Dr. Genilson Ribeiro, e ‘Saúde mental
e acupuntura’, com a Dra. Leila Ribeiro, do
Rio de Janeiro. A realização é do projeto de
extensão da Diretoria de Ensino a Distância
e do curso de Medicina da Unipar. Inscrição:
Começa às 19h, no auditório do Câmpus III.

Wanderley Rosa, diretor da Uopeccan Umuarama, prestigiou a homenagem à Angela Russi
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Em Setembro!

Chá do Lions

O Chá das Domadoras do
Lions Clube de Umuarama
acontece no sábado (31)
a partir das 15h, na Toca
do Leão. Uma tarde beneficente com muitos brindes
e menu espetacular.

ASSESSORIA UNIPAR

O Instituto IDE Brasil promove o “Encontro de Donos de Negócios em Umuarama – Com ter lucro de
5 anos em apenas 1”. O evento tem apoio da Aciu e será no dia 9 de setembro, no Hotel Caiuá, em
três possibilidades de horário: às 8h, 10h30 e 19h, com entrada gratuita. Elton Petterle, presidente
do IDE Brasil comanda o encontro, que vai falar sobre estratégias para conquistar mais clientes,
seja o protagonista de seu sucesso e método exclusivo para turbinar seu lucro.
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Com a palavra, elas!
O Ciape (Centro Integrado de Apoio a
Projetos Empresariais) da Unipar promoveu, com sucesso, o 1º Ciclo Gestora.
Em formato de bate-papo, o evento foi
transmitido pela internet, atingindo mais
de duzentas espectadores. As convidadas foram as doutoras pesquisadoras da
Unipar, professoras Maria Helena Diegues, Hélida Magalhães e Lucimar Bonetti; a diretora de educação a distância da
Unipar, Cristina Codato; a executiva de
RH da Gazin, Sônia Rossi; a empresária
e presidente da Aciu Mulher, Carla Frasquette; e a consultora do Sebrae, Jane
Queiroz. Na foto elas posam com o coordenador do Ciape, Bruno Oliveira.

SENAC

O curso de Cozinha Japonesa já está com matrículas
abertas, no Senac, no período de 9 de setembro a 13 de
setembro das 18h30 às 21h30 durante toda a semana. Investimento total: R$ 280,00 parcelado em até 4x R$ 70,00.
mais detalhes pelo 36215700. Vagas limitadas.
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CRUZE SEDAN LTZ I TURBO.................16/17.........................VERMELHO...........COMPLETO, AUT, COURO.......................R$ 79.900,00
EQUINOX PREMIER.................................17/18.........................BRANCO................COMPLETO, AUT, COURO, TS.............. R$ 136.900,00
FOCUS
1.6............................................
SE.............................................17/18.........................BRANCO................COMPLETO.
..................................................R$ 64.900,00
COBALT
1.4 LTZ
12/13............................PRETO ................................. COMPLETO .............................................................
R$ 34.900,00
COBALT
LTZLT.................................................17/17.........................CINZA.....................COMPLETO.
............................................ 13/13............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT
....................................................39.900,00
R$ 36.900.00
ONIX1.81.0
..................................................R$
COBALT 1.8 LTZ ............................................ 14/15............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
ONIX
1.0 LT
LT.................................................17/18.........................PRATA.....................COMPLETO
..................................................R$
CRUZE
SEDAN
TURBO..............................16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT,
COURO .......................................44.900,00
R$ 79.900,00
CRUZE
SEDAN
TURBO..............................16/17............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT,
COURO .......................................37.900,00
R$ 78.900,00
ONIX
1.4 LT
LT.................................................15/15.........................BRANCO................COMPLETO.
..................................................R$
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
ONIX
1.4 LTZ
LT.................................................18/19.........................PRATA.....................COMPLETO.
..................................................R$
CRUZE
SEDAN
II TURBO .........................16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT,
COURO .......................................48.900,00
R$ 91.900,00
CRUZE
SEDAN
TURBO
.........................17/18............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT,
COURO .......................................54.900,00
R$ 94.900,00
ONIX
1.4 LTZ
LTZII AT..
.......................................17/18.........................BRANCO................COMPLETO,
AUT........................................R$
HYUNDAI IX35 ............................................. 14/15............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX
1.4
ACTIV.........................................16/17.........................VERMELHO.
.
.........COMPLETO.
.
.................................................R$
49.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT ....................................... 16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
PRISMA
1.4 LT............................................16/17.........................PRATA.....................COMPLETO.
..................................................R$ 48.900,00
ONIX
1.4 LTZ ................................................
13/14............................PRATA.................................. COMPLETO .............................................................
R$ 39.900,00
ONIX
1.4
LTZ
...............................................
16/16
............................BRANCO
..............................
COMPLETO,
AUT
....................................................62.900,00
R$ 46.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4.....................11/12.........................PRATA.....................COMPLETO...................................................R$
PRISMA 1.4 LTZ ............................................ 13/14............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
LT4X4
2.8AT4X4
AT......................................14/15.........................BRANCO................COMPLETO,
AUT........................................R$
S10S10
LT 2.8
.........................................
14/15............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT
.....................................................93.900,00
R$ 95.900,00
S10S10
LT 2.8
.........................................
16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT
..................................................
R$ 118.900,00
LT4X4
2.8AT4X4
AT......................................16/17.........................BRANCO................COMPLETO,
AUT.....................................
R$ 109.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ......................................... 17/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
LT4X2
1.8DIESEL
AT............................................12/13.........................PRATA.....................COMPLETO,
AUT........................................R$
S10SPIN
LTZ 2.8
................................12/13............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT,
COURO .......................................34.900,00
R$ 86.900,00
SAVEIRO
1.6
CS
ROBUST
..............................16/17
............................BRANCO
..............................
COMPLETO
.............................................................
R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT............................................13/14.........................PRETO.....................COMPLETO, AUT........................................R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 AT .............................................. 13/14............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
TRACKER
1.8 LT.........................................15/16.........................PRATA.....................COMPLETO,
AUT........................................R$
SPIN
LT 1.8 AT ..............................................
14/15............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT
....................................................63.900,00
R$ 45.900,00
SPIN
LTZ 1.8 AT ............................................
14/14............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT,
7L ...............................................
R$ 44.900,00
TRAILBLAZER
LTZ 2.8 4X4 AT..............13/14.........................BRANCO................COMPLETO,
AUT,
COURO, 7L............. R$ 116.900,00
TRACKER LTZ ................................................ 13/14............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER LTZ 2.8 4X4 AT..............14/15.........................PRETO.....................COMPLETO, AUT, COURO, 7L............. R$ 125.900,00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ

EXTRAVIO DE ALVARÁ

G. M. VIDROS LTDA – ME, firma inscrita nº CNPJ 14.965.417/000149, situada na Avenida Presidente
Castelo Branco, 3941, sala 1 Edifício
Santiago, Zona 1, CEP: 87501-170,
nesta cidade de Umuarama, Estado
do Paraná, comunica o extravio do
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 31.232.
Com esta publicação o mesmo fica
sem nenhum efeito legal.

T. A. CARRITO IMPRESSOS
- ME, firma inscrita nº CNPJ
13.428.809/0001-60, situada na
Rua Arapongas, 4305, CEP 87502180, nesta cidade de Umuarama,
Estado do Paraná, comunica o
extravio do ALVARÁ DE LICENÇA
Nº 29.725. Com esta publicação o mesmo fica sem nenhum
efeito legal.

ESPORTE

UMUARAMA, 27 DE AGOSTO DE 2019

Inter Bairros Sub 15
No domingo (01) no Estádio
Municipal Lucio Pipino, quatro
disputam as semifinais do Inter
Bairros Sub-15 em dois jogos. O
primeiro às 9h entre Ouro Branco
x ACEL/ACERU e o segundo as
10h15 entre 1° de Maio x Colégio
Bento Jardim União. A competição começou com 8 inscritos que
disputaram em dois grupos.
As semifinais prometem fortes
emoções para domingo, caso haja
empate nas disputas serão resolvidas através da penalidade máxima.

Citadino Chave
Ouro

A bola volta a rolar em quadra hoje
(27), pela Chave Ouro do Citadino.
O Dunas pega a Clínica Santa Clara
e o GCI encara o Colibri. Na quinta
(28) tem o jogo isolado entre
Acarrepar e ACERU. Na sexta (30)
Umucampo pega o MS móveis.
Na chave ouro não existem saldos de gols, como na chave prata,
tornando assim a disputa mais
acirrada. O prêmio é um carro 0KM
para a equipe vencedora.

Circuito de Vôlei

Estão abertas as inscrições para
o Circuito Municipal de Vôlei de
Praia que está sendo disputado em
Umuarama. As próximas partidas
do campeonato, serão realizadas no
próximo sábado (31). Esta é a terceira
etapa juvenil e infantil. Já no próximo
domingo (01) acontecerá a segunda
etapa na categoria adulto livre, onde
serão realizadas disputas de naipes
feminino e masculino, tendo início as
13h, na quadra de areia construída
no centro do Bosque Uirapuru.

Lesão da Marta

A meia-atacante Marta, do Orlando
Pride-EUA, sofreu uma lesão
muscular do bíceps femoral da
coxa esquerda e foi cortada, nesta
segunda-feira (26), da primeira lista
de convocadas da técnica Pia Sundhage. Ela sentiu dores durante a
partida contra o Washington Spirit.
Marta entrou em contato com o
Departamento Médico da Seleção
Feminina e seguirá tratamento nos
Estados Unidos. A jogadora fica de
fora dos dois primeiros amistosos
após a Copa do Mundo da França.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
Resolução de Conflitos
Estão abertas as
inscrições para o curso
livre de Mediação e
Resolução de Conflitos,
ofertado pela Unipar
de Umuarama. Tendo
como público-alvo os
profissionais de Direito,
a capacitação tem prazo
de inscrição até o dia
10 de setembro, com o
objetivo de apresentar
um programa capaz de
desenvolver o pensar
crítico quanto à nova
sistemática processual,
preparando os
profissionais para mediar
conflitos e construir
acordos sólidos, sempre
respeitando as vontades
das partes interessadas.
Serão 30 horas de
aulas, ministradas por
especialistas com vasta
experiência na área.
Métodos Extrajudiciais
de Conflitos e Trabalho
Psicológico na Mediação
de Conflitos Familiares
são as disciplinas a
serem trabalhadas. Mais
informações e inscrições
no site da Unipar, página
Cursos Livres.
Direito Público
Nos Cursos Livres,
os estudantes e
profissionais do Direito
podem optar também
pela oficina de Peças
em Direito Público,
curso preparatório

para exame da OAB
e concursos públicos.
As inscrições estão
abertas em Umuarama
e vão até o dia 30
deste mês; número
de vagas é limitado,
apenas 50. Ministrado
pelo procurador do
Estado, Helton Lustoza,
o curso tem como
objetivo capacitar os
alunos sobre as regras
e a prática das peças de
Direito Administrativo,
Constitucional e
Tributário. A carga
horária é de 50 horas,
com aulas em regime
semanal (às segundasfeiras). Inscrições no site
da Unipar.
Qualidade de vida Mais
uma vez a Unipar de
Toledo se aproxima da
comunidade. O curso de
Farmácia foi convidado
a participar da Sipat
(Semana Interna de
Prevenção de Acidentes
no Trabalho) da empresa
Alibra Ingredientes,
de Marechal Cândido
Rondon. Os futuros
farmacêuticos prestaram
serviços de saúde aos
funcionários da empresa.
A equipe aferiu a pressão
arterial e fez testes de
glicemia capilar, além
de orientar sobre como
prevenir as doenças
cardiovasculares e a
diabetes.

MEDICINA NA UNIPAR É A ESCOLHA CERTA
VESTIBUL AR 29/09 - INSCRIÇÕES ATÉ 13/09
SAIBA MAIS medicina.unipar.br
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Ó O Gás é campeão do
Citadino Chave Prata

Mesmo perdendo por 3 a 2, a Ó
O Gás equipe levou o prêmio. Isso só
aconteceu devido à goleada de 7 a 0
sobre o Chopp Queens nas semifinais.
Tal resultado garantiu praticamente sua
vitória por antecipação no campeonato,
além da subida para a Chave Ouro.
A final, foi uma partida bem acirrada para as duas equipes. A Vidro
Mais entrou em quadra com muita
garra na busca de alcançar ao menos
o empate contra o Ó O Gás, que manteve a diferença de pontos no jogo,
segurando sua vitória até o final.
Após seis meses de competição,
e mais de 130 jogos entre 30 equipes par ticipantes, o campeonato
ficou mais fortalecido, se transformando na maior competição regional
de futsal em todo o Paraná. Nesta
edição, os atletas promoveram
vários desafios que deram emoção
às partidas. Os campeões levaram
uma moto Honda 160 cc, 0KM, além
do acesso à Chave Ouro em 2020.
RESULTADOS
Ó O Gás F.C./Narguilira/044 Black
Store/Meu Wisk Meu Gole foi campeão, tendo como vice o Vidro Mais/
Flávyo Tur/Milani, que levou R$ 2 mil
e, em terceiro colocado está o Paraíso
Móveis/Serra dos Dourados Futsal,
recebendo a quantia de R$ 1 mil.

DIVULGAÇÃO

TIME campeão levou para casa uma moto de 160 cc
LARISSA DINIZ

Quatro maratonistas representaram Umuarama na segunda
edição do Duathlon de
Guaíra. Reinaldo Ferreira, 56
anos, Anderson Cristian, 44
e seus filhos Gabriel Cristian,
20 e Caio Henrique, 11.
A competição foi no domingo
(25), quando Anderson
ficou em segundo na classificação geral com o tempo de
21:32. Gabriel terminou em
primeiro na categoria de 16 a
24 anos, e se estabeleceu em 7º na geral, Caio ganhou na categoria mirim com o tempo de
27:30 e Reinaldo ficou em primeiro lugar na categoria de 56 a 59 no tempo de 22:59.

