Covil de ladrões

A Polícia Civil de Umuarama descobriu ontem (27) um
barracão em Douradina, que era utilizado como esconderijo
de caminhões e tratores furtados e roubados. Ninguém foi
preso. Este foi o primeiro passo dos investigadores para
desbaratar uma quadrilha que furtava, roubava de receptava
caminhões no noroeste do Paraná. l Pág. 09
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Umuarama atinge seu melhor
nível no Mapa do Turismo

Umuarama é um dos locais mais organizados do Paraná para o turismo, de acordo
com o Mapa Turístico 2019 divulgado pelo Ministério do Turismo. Desde 2017, a avaliação da cidade está evoluindo ano após ano e agora atingiu a categoria B – um dos
níveis mais elevados, considerando que apenas três cidades do Estado obtiveram
l Pág. 8
nível A (Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu).
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Audiência pública sobre
o Plano Plurianual no
Paraná acontece hoje em
Umuarama
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Ação da Polícia Civil
prendeu advogados
envolvidos em fraude no
interior do Paraná

PÁGINA

16

Afsu empata em casa
com o Marreco e se
complica na Chave
Ouro do Futsal
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Opinião
Amazônia, meu amor

MARCELO CAMARGO AGÊNCIA BRASIL
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“Com base nos dados
disponíveis, estimamos
que o PIB tenha ficado
estável ou crescido
ligeiramente. Para
os trimestres seguintes,
esperamos alguma aceleração,
que deve ser reforçada pelo
efeito da liberação de recursos
do FGTS e PIS-Pasep”.

O incêndio na Amazônia é uma coisa terrível, não só para o
Brasil como para todo o mundo. Sabemos que todo aquele verde e
aquela água doce são as “reservas naturais” de vida desse nosso
planeta azul que insistimos em destruir e precisamos, sim, protegê-los. Teremos logo muito mais desertos no mundo. E o ser humano
não sobrevive sem água, sem oxigênio. Há que lutarmos para que
ela não desapareça.
Mas isso que está ocorrendo atualmente, essa explosão
de indignação com o que ocorre na grande área pulsante, essa
constatação repentina de que “estão destruindo deliberadamente
a Amazônia”, já se transformou em sensacionalismo, como já é
hábito, na maioria das mídias. Tudo acaba sendo motivo para se
fazer falatório e celeumas que não levam a nada. Fazem um auê
e logo tudo ﬁca esquecido. Falar só não resolve, é preciso agir.
Pensar em soluções.
As queimadas na Amazônia diminuíram, um pouco, nos últimos
tempos, conforme reportagens e pesquisas publicadas nas décadas
mais recentes, mas continuam ocorrendo. Não é um evento que
eclodiu agora, o que não diminui sua gravidade nem a responsabilidade de quem deveria zelar para que isso não acontecesse.
A verdade é que está todo o mundo metendo o bedelho, defendendo o verde, a água, o meio ambiente, mas o que interessa, mesmo,
a todos que reivindicam o controle e a “proteção” da Amazônia é o que
está abaixo do solo daquela região. São as riquezas que podem ser
extraídas, e não só debaixo do solo, em cima também.
Infelizmente, nossos governantes têm sido relapsos no cuidado
com a Amazônia, não cuidando dela como deve ser feito, não utilizando
recursos que são enviados por outros países. Recursos que até podem
ter vindo com segundas intenções, mas que poderiam ser usados em
favor da Amazônia. Muito dinheiro é gasto com partidos políticos, com
corrupção, mas para o meio ambiente não há recursos, como também
para a educação, para a saúde, para a segurança etc.
Precisamos parar de falar e nos levantar para cobrar que os
responsáveis façam o seu trabalho, que é cuidar da Amazônia. Vejo
a repercussão na mídia internacional e ﬁco muito triste. Ninguém
está tratando do assunto com seriedade, sempre há algum interesse por detrás.

Presidente do
Banco Central
(BC), Roberto
Campos Neto diz
que a atividade econômica
pode ter crescido ligeiramente no segundo trimestre
deste ano. E revela otimismo
com a liberação de saques
das contas ativas de FGTS a
partir do mês que vem.
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PPA em
Umuarama

O Governo do Paraná, por
meio da Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes, promove nesta semana
cinco audiências públicas do
Plano Plurianual no Interior
do Estado. O objetivo é reunir sugestões para servir de
base no processo de elaboração do Plano Plurianual (PPA)
de 2020 a 2023.
Em Umuarama, a audiência será realizada hoje (28),
entre as 17h e 19h, no
auditório da Câmara Municipal de Vereadores.
A primeira reunião foi
realizada na segunda-feira
(26) em Ponta Grossa, no
Teatro Ópera, e teve a participação de representantes
da sociedade, como associações, sindicatos, conselhos, faculdades, núcleo
de educação e secretários
e diretores de autarquias
municipais. Eles ouviram o
que está sendo planejado e
puderam dar sugestão nas
áreas de saneamento, cultura, esporte e educação.
O representante da
Secretaria do Planejamento,
Eduardo Cartaxo, conduziu

Paraná
Cultural

O segundo programa
trouxe o tema Paraná
Cultural. Eliette de Souza
Vilela, assessora técnica
da Secretaria de Estado
da Comunicação e da Cultura, falou dos resultados
na área da cultura, das
benfeitorias e dos resultados esperados, como
ampliar o acesso às atividades culturais em todas
as regiões do Paraná.

a audiência. Ele explicou
que todas as sugestões da
população serão encaminhadas aos órgãos e secretarias correspondentes para
análise. “Após as audiências públicas e adequações
finais, o Projeto de Lei do
PPA tem prazo até 30 de
setembro para ser encaminhado à Assembleia Legislativa, onde será analisado e poderá receber
emendas parlamentares”.
PROGRAMAS
Em Ponta Grossa, foram
apresentados três dos 22
programas no PPA. O primeiro foi Universalização
do Saneamento Básico,
que apontou os ser viços
prestados de fornecimento
de água tratada, coleta e
tratamento de esgoto sanitário e coleta seletiva e destinação de resíduos sólidos.
O Gerente de Planejamento
Estratégico da Sanepar, Luiz
Carlos Brás, apresentou
alguns dados da companhia como o abastecimento
de água que tem 100% de
cober tura nos municípios
onde a companhia atua.

Educação e
Esporte

O terceiro programa
foi Educação e Esporte:
Transforma Paraná.
Nicola Powidayko,
Gerente de Planejamento Estratégico da
Secretaria da Educação
e Esporte, apresentou
os dados que apontaram
que o Estado é o 6º com
melhor IDEB no ensino
fundamental e o 7º com
melhor no ensino médio.
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Planejamento administrativo

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de
planejamento de médio prazo da administração pública.
Ele tem duração de quatro anos, com início no segundo
ano do mandato do chefe do Poder Executivo e término
no final do primeiro ano de seu sucessor, de modo a
permitir a continuidade do processo de planejamento.
As próximas audiências públicas presenciais seguem um
cronograma pelo Interior do Estado e terão transmissão ao
vivo por meio da página do Facebook do Governo do Paraná.

Dar voz

Professor do magistério há
29 anos, Marcos Monteiro,
participou da audiência
pública por acreditar
que é um espaço que
dá voz ao cidadão. “É de
extrema importância o
planejamento de educação
para os próximos anos,
que atenda aos anseios da
sociedade para que a escola
possa cumprir seu papel
como agente transformador
de educação”.

Conhecimento

A Jornalista Jaciara Melo
participou do evento para
entender um pouco mais
como é uma audiência
pública porque, segundo
ela, para construir uma
cidade que se quer, tem
que participar. Jaciara
se interessa pelas áreas
da cultura e do esporte
e espera que o Plano
Plurianual contemple
ações que atendam
sua região.

Eletrônico

Quem não pode comparecer ao encontro tem a
oportunidade de participar com ideias e sugestões por
meio de um formulário eletrônico disponível no site
planejaparana.pr.gov.br. Ontem (27) a audiência aconteceu
em Apucarana, no Auditório da Prefeitura e amanhã
(quinta-feira, 29), será realizada em Cascavel, no Auditório
da Amop (Associação dos Municípios do Oeste). A sextafeira, 30, a última reunião acontecerá entre as 14h e 16h,
em Guarapuava, no Auditório da Faculdade Guairacá.

Veto

Vereadores da bancada de oposição prometem derrubar
o veto do prefeito sobre um projeto de Lei de autoria da
vereadora Ana Novaes, que institui a semana do bebê em
Umuarama. A proposta que visa entre outras ações, realizar
palestras, seminários e atos educativos em setembro, para
orientar mamães sobre os cuidados com recém-nascidos,
foi aprovado por unanimidade em plenário, inclusive por
vereadores da situação. São necessários seis votos para
rejeitar o veto. A oposição tenta reunir adeptos até a
próxima segunda-feira (2 de setembro), em sessão ordinária,
quando acontecerá a votação.
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Joice candidata

O senador Major Olímpio,
presidente estadual do PSL de
São Paulo, convidou a deputada
Joice Hasselmann (PSL-SP) - de
quem era desafeto - para ser a
candidata à prefeitura da capital
paulista. Joice é jornalista,
nasceu em Ponta Grossa e por
anos trabalhou em Curitiba.

Fez bem

O deputado Romanelli (PSB) disse
que o Estado acertou ao constituir
a força-tarefa para investigar os
contratos das seis concessionárias
de pedágio que exploram os 2,5
mil quilômetros das rodovias do
Anel de Integração: “O Paraná
não pode baixar a cabeça para
as concessionárias e precisa
dar um basta nas concessões
lesivas, nesses contratos cheios
de amarrações que beneficiam
grandes empreiteiras e sugam
o setor produtivo, esfolando a
população”.

Investigar a imprensa?
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CPI da JMK

Ratinho Junior a inclusão no
pacote de obras do Estado da
construção de uma ponte entre
as cidades de São Pedro do
Paraná e Taquarussu (MS). “Já
temos o apoio do governo do
Mato Grosso do Sul e agora o
apoio do governador Ratinho
Junior. Isso vai dar um novo
impulso econômico para toda
a nossa região, em especial
ao extremo-noroeste”, disse o
prefeito de Santa Cruz de Monte
Castelo, Fran Boni.

Future-se

A Comissão de Finanças da
Câmara dos Deputados recebe
hoje o ministro Abraham
Weintraub (Educação) para
debater o programa Future-se,
lançado em julho pelo governo
federal. O programa pretende
reestruturar o financiamento
do ensino superior público e
sugere que as universidades e
os institutos federais tenham
autonomia de gestão, financeira
e administrativa.

A Polícia Federal pediu à
Justiça a busca e apreensão de
documentos que indicassem a
relação entre Maurício Ferro,
ex-executivo da Odebrecht,
com “jornalistas e veículos
de imprensa”. A relação de
qualquer pessoa com jornalistas
é protegida pelo sigilo da fonte,
diz a Constituição. Mesmo
assim, a juíza Gabriela Hardt,
da 13ª Vara Federal de Curitiba,
autorizou a medida.

Meio ambiente

Fundo eleitoral

Boca Aberta

O Congresso Nacional vota hoje
o projeto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o próximo
ano, que prevê um fundo
eleitoral de R$ 3,7 bilhões. No
ano que vem, serão eleitos em
4 de outubro os prefeitos e os
vereadores dos mais de 5 mil
municípios brasileiros.

Queremos ponte

Deputados, prefeitos e líderes do
noroeste pediram ao governador

Pesquisa CNT/MDA aponta que
93,5% dos brasileiros consideram
muito importante a preservação
do meio ambiente, 83,4%
afirmam que o aquecimento
global é uma realidade e para
69% deve ter o equilíbrio entre a
preservação do meio ambiente
e o desenvolvimento econômico
do País. O levantamento fez 2.020
entrevistas de 22 a 25 de agosto
em 137 cidades de 25 estados.
O Conselho de Ética da Câmara
dos Deputados aprovou, por
unanimidade, a abertura de
processo de cassação por quebra
de decoro parlamentar do
deputado Boca Aberta (Pros-PR).
O processo foi aberto a partir de
representação do deputado Hiran
Gonçalves (PP-RR), que acusa o
paranaense de quebrar o decoro
ao promover uma “blitz” surpresa
em um hospital de Jataizinho, no
norte do Paraná.

Francisco César Farah,
ex-diretor-geral da Secretaria Estadual da Administração e Previdência (SEAP)
entre junho de 2017 e
dezembro de 2018 foi
um dos ouvidos pela CPI
da Alep que apura irregularidades no contrato de
manutenção da frota do
Executivo. A reunião presidida pelo deputado Soldado Fruet (PROS) aconteceu na terça (27) no
auditório da Alep.
Segundo Farah, desde
que assumiu o posto, foi
detectada como deficiência no contrato a “morosidade dentro das oficinas
para consertar os carros”.
Ele relatou que foram realizadas reuniões com os
gestores dos contratos,
como Bombeiros e PM,
oficinas e representantes
da JMK, prestadora do
serviço, para sanar os problemas. No período foram
aber tos cinco processos
administrativos referentes
aos atrasos nos pagamentos às oficinas, que teriam
sido solucionados na
sequência. “A JMK pagava
a oficina e encerrávamos
o processo”, detalhou,
citando que em alguns
casos havia contato telefônico com os representantes da empresa para
resolver as pendências, o
que não considerou irregular. “Estamos no ser viço
público para solucionar
problemas. Se uma ligação vai resolver para liberar um veículo para atender a população, acho
normal (uma ligação)”.
Ele apontou dois problemas em todo o processo,
a falta de pagamento às

oficinas e segundo ele,
o principal seria o preço
praticado no contrato. “O
preço era de 2014 que
não foi reajustado nos
últimos cinco anos. O que
desmotivava as oficinas,
que não davam prioridade para executar os
ser vidos do Estado”. De
acordo com Farah o preço
hora da mão de obra no
contrato era de R$ 32,
sendo que no mercado o
cobrado girava em torno
de R$ 100.
Ele apontou ainda que
ao final de 2017 o MP,
que também fazia par te
do contrato, abriu mão da
par ticipação e abriu um
novo edital, contratando
a própria JMK pelo valor
de R$ 90 a hora da mão
de obra. “O Executivo
para cancelar precisava
de quase o dobro do orçamento naquele momento,
o que impedia uma nova
licitação, por isso a tentativa de regularizar a situação”, relatou. Ele apontou
também que no contrato
emergencial assinado em
2019 o valor da hora da
mão de obra é de R$ 92.
INSPETORA DO TC
A outra depoente foi
Rita de Cássia Bompeixe
Carstens Mombelli, chefe
da 3ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal
de Contas do Estado PR.
Segundo ela, entre 2015
e 2018, a 3ª Inspetoria
era responsável por fiscalizar as ações da SEAP e
foram encontrados indícios
de irregularidades no atestado técnico da JMK.
A CPI volta a se reunir
na próxima terça-feira, 3
de setembro.

GERAL
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Projeto de Lei garantiu
patrocínio no Citadino

Mediante projeto apresentado
pelo vereador Junior Ceranto (PSD),
aprovado pelo Poder Legislativo, Lei
Municipal em Umuarama garante que
empresas privadas firmem parceria
para patrocínio e apoio financeiros,
em eventos realizados pelo Município.
Estão inseridos festivais, campeonatos espor tivos, congressos, feiras,
seminários, desde que gerem desenvolvimento socioeconômico.
Sancionada pelo prefeito Celso
Pozzobom no ano passado, em 2019
os resultados da Lei Municipal de
número 4305 já começaram a aparecer. Um exemplo vem do Campeonato
Fuji Moto Honda Citadino de Futsal
2019 – Chave Prata, que se encerrou na última quinta-feira (22) com a

entrega das premiações.
Como o nome da competição já
diz, o campeonato foi patrocinado
pela Moto Honda, Concessionária de
Umuarama, responsável pela premiação do evento e demais tratativas. Em
troca, de acordo com o artigo terceiro
da LM 4305, a empresa pode veicular
propaganda com o seu nome, o que se
mostra viável tanto na esfera pública,
como também na esfera privada.
A campeã deste ano foi a equipe
‘Ó O Gás’, que recebeu uma moto
Honda de 160 cilindradas, ano 2019,
troféu e medalhas personalizadas. O
vice levou R$ 2 mil em dinheiro além
de troféu e medalhas. Para o terceiro
lugar o prêmio foi troféu, medalhas
personalizadas e a quantia de R$ 1

ASSESSORIA

LEI proposta pelo vereador garante que empresas
firmem patrocínio em eventos do Município
mil. “É gratificante ver uma Lei tão
impor tante sendo colocada em prática, ajudando diretamente com o
espor te da nossa cidade”, destaca
o vereador Junior Ceranto.
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Escola em Ação orienta
sobre combate à dengue
O Projeto Escola em
Ação, da Coordenadoria
de Vigilância em Saúde
(Covisa) da Secretaria
de Saúde, iniciou esta
semana nova etapa nas
escolas municipais e turmas do 7º, 8º e 9º anos
das escolas estaduais,
levando informações e
conscientização sobre a
luta contra o mosquito
transmissor da dengue,
o Aedes aegypti.
Ontem (27), dois

colégios estaduais foram
visitados – Professor
Paulo Alber to Tomazinho, pela manhã e o Dom
Pedro II à tarde, onde os
alunos foram orientados
através de palestra sobre
a origem do mosquito, o
que é a doença – uma
das viroses mais importantes hoje no mundo –,
os principais sintomas, o
risco de evolução para um
quadro mais complicado,
a dengue hemorrágica, o

tratamento e o foco central que é a prevenção.
“O tratamento mais
eficaz contra a dengue
e não ter a doença. Para
isso, basta que cada um
faça a sua par te, cuidando do quintal e da
vizinhança, eliminando
locais que possam acumular água e possibilitar
a reprodução do Aedes.
Sem mosquito não tem
dengue”, alertou a chefe
da Covisa, Maristela de

Azevedo Ribeiro.
No último ano epidemiológico, Umuarama
enfrentou situação de epidemia – com 441 casos
confirmados e 1.355 notificações. Após a virada do
ano, a partir de agosto,
já são 11 casos notificados e três confirmados,
segundo o Informe técnico 02 – Semana Epidemiológica 31/2019 a
33/2019, da Secretaria
de Estado da Saúde.

Usina de britagem vai eliminar entulho
e produzir cascalho para as estradas
Está praticamente
concluída a usina de
triagem e britagem que
a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
está implantando no
Aterro Sanitário para
reciclagem e reaproveitamento de entulho
de obras. A proposta,
com este investimento,
é reduzir o volume de
rejeitos dispensados na
natureza e produzir cascalho para utilização em
estradas rurais a par tir
dos detritos que resultam da construção civil.
A esteira foi colocada
em funcionamento para
testes e o resultado agradou. “A usina produzirá
três tipos de cascalho

de ampla utilização na
conser vação de estradas rurais e ruas sem
pavimentação. Teremos
pedras grossas, médias
e finas, com separação
de ferragem e capacidade
de produção de até 20
metros cúbicos por hora”,
explicou o diretor de
Meio Ambiente, Matheus
Michelan Batista.
A triagem também
será feita na usina que
funcionará com três operários. Entre aquisição
e instalação, o investimento do município é de
R$ 479 mil em recursos
próprios. A operação da
usina auxiliará o setor
de Serviços Rodoviários
a melhorar as condições

das estradas, na visão do
prefeito Celso Pozzobom.
“Temos quase 600
km de estradas não pavimentadas, que exigem
cuidados constantes.
O cascalhamento é um
ser viço que reduz essa
necessidade de manutenção e garante melhores condições de trânsito

para os moradores da
zona rural, no deslocamento e no escoamento
da produção”, apontou o
prefeito. “Onde ainda não
é possível a pavimentação asfáltica, o cascalho é uma ótima opção
e com produção própria
poderemos atender mais
estradas”, finalizou.

GERAL\ESPLANADA
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Odonto avalia
saúde de PMs
Em ação de assistência ao 25º BPM, o curso
de Odontologia da Unipar
realizou avaliações dentárias de policiais e seus
familiares. O serviço foi
solicitado pelo comandante, tenente coronel
Agnaldo Letrinta. O intuito
é disciplinar a Saúde
Coletiva e levar o aluno
a exercitar os conhecimentos aprendidos em
sala de aula. A proposta
do projeto é diagnosticar, entre outros casos,
gengivite, periodontite,
necessidade de prótese,
além do mais comum,
a cárie. O trabalho
dos 30 estudantes, foi
super visionado pelas
professoras Vanessa

Rodrigues e Patrícia de
Melo; em relação aos
problemas detectados,
foram orientados para
os devidos cuidados.
Os que precisam de tratamento já estão sendo
atendidos na Clínica
Odontológica da Unipar.
CORONEL AGRADECE
“A valorização por
par te da Instituição
ao policial militar, a
qualidade do ser viço
odontológico que nos é
prestado, o respeito de
todos os envolvidos no
atendimento e a facilidade de ter um horário
próprio para os militares, mostram a importância da parceria”, descreve Letrinta.

Dia do profissional
de Educação Física
Para comemorar
o Dia do Profissional
de Educação Física,
celebrado em 1º de
setembro, o curso de
Educação Física da Unipar promove ação na
Praça Santos Dumont.
O evento foi agendado
para o sábado (31),
entre as 10 e 17hs. A
população está convidada
a participar das atividades
recreativas e educativas. A
valorização do profissional

de educação física é a
principal proposta da
ação, que já é tradicional.
“Nessa ação nós mostramos à comunidade a
importância do trabalho
do educador físico para
a melhoria de qualidade
de vida da população”,
diz a coordenadora, professora Silvia Sucupira,
informando que mais de
cem acadêmicos estão
escalados para monitorar
as atividades na praça.
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Sinal vermelho

Os resultados da pesquisa
CNT/MDA, que mostram
que a avaliação negativa do
governo Jair Bolsonaro saltou
de 19% em fevereiro para
39,5% este mês, acenderam o
sinal vermelho no Palácio do
Planalto. Embora o presidente
mantenha o hábito de ignorar
e desqualificar sondagens,
ministros e assessores da
Presidência consideram
os “preocupantes”. Saúde
(30,6%), Meio Ambiente
(26,5%) e Educação (24,5%)
foram apontados pelos
entrevistados como as áreas
de pior desempenho de
Bolsonaro. Palacianos correm
para divulgar uma agenda
positiva nos próximos dias.

A galope

Outro dado que preocupa o
Governo é avaliação pessoal do
presidente: recuou de 57,5%
para 41%; A desaprovação foi
de 28,2% para 53,7% entre
fevereiro e agosto.

PGR

Hoje, o nome de Bolsonaro
para a Procuradoria Geral da
República é o subprocurador
Antonio Carlos Soares
Martins, do Rio de Janeiro.

Fogo na língua

O ministro Onyx Lorenzoni
queima a língua ao não revisitar
a memória e citar incêndio
da Catedral Notre Dame. Pelo
visto, cuidamos bem do Museu
Nacional do Rio.

Queimadas

Em meio à crise das queimadas
na Amazônia, a oposição
na Câmara quer agilizar as
audiências com ministros
do Governo em comissões
da Casa. Os requerimentos
já foram aprovados. Dois
deles, da deputada Fernanda
Melchionna (PSOL-RS),
convocam Marcos Pontes, da
Ciência e Tecnologia, e Tarcísio
Freitas, da Infraestrutura, para
debaterem sobre o aumento
do desmatamento.

Despesas

O aumento de despesas do
Governo – em especial com
pessoal e Previdência – levou à
redução de 24% das despesas
discricionárias no 1º semestre
de 2019 em comparação ao
mesmo período de 2018. As
discricionárias são despesas
que a União tem liberdade
para definir a alocação dos
recursos, de acordo com as
necessidades.

O de sempre

Os orçamentos da Saúde,
Educação e Transportes,
por exemplo, caíram mais
de 30% nos primeiros seis
meses. A área da Saúde foi a
que mais perdeu orçamento
discricionário: caiu de R$
16 bilhões entre janeiro e
junho de 2018, para R$ 9,2
bilhões durante o mesmo
período deste ano. Os dados
são do Boletim Macrofiscal
elaborado pela Secretaria de
Política Econômica.

Herdeiro

Quem presenciou a cena
ontem no restaurante
Piantella, notou que o
deputado João Campos
(PSB-PE), filho do saudoso
presidenciável Eduardo,
herdou do pai a simpatia e
a ginga política. Foi tietado
pela maioria dos presentes às
mesas, e posou para fotos.

Rota da gratidão

João Campos faz em
Pernambuco a Rota da
Gratidão, visitando as bases
eleitorais para agradecer pela
eleição para federal. Percebe
que o País ainda vive um clima
de 2018, dividido, e aponta o
presidente Bolsonaro como
um dos agentes protagonistas
para a solução: “Quem teve o
bônus da vitória tem o ônus de
baixar a guarda”.

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP
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PC prende advogados
envolvidos em fraudes

A Polícia Civil do Paraná (PCPR)
deflagrou, na manhã de ontem (terça-feira, 27), uma operação com o
objetivo de cumprir mandados judiciais em endereços ligados a dois
advogados e uma auxiliar de escritório, suspeitos de associarem-se com o intuito de ajuizar ações
fraudulentas contra a Companhia
Paranaense de Energia (Copel),
Companhia de Saneamento do
Paraná (Sanepar) e a empresa
de telefonia Tim. O trio atuava no
município de Altônia, situado a 84
quilômetros de Umuarama.
Os advogados considerados
os alvos da operação, foram detidos temporariamente em cumprimento aos mandados judiciais.
As prisões e as buscas em endereços relacionados aos suspeitos

aconteceram no Centro de Altônia
e no Residencial Alphaville.
Nos locais foram apreendidos
diversos documentos, computadores, celulares e pendrives – que
serão utilizados como objeto de
investigação no decorrer das diligências. Além disso, em cumprimento a ordem judicial, os investigados tiveram o bloqueio de
bens materiais, entre estes nove
carros e uma lancha.
De acordo com as investigações, os indivíduos moviam
diversas ações indenizatórias de
forma fraudulenta em nome de
terceiros, que muitas vezes nem
chegavam a ter conhecimento
que estavam envolvidos nesses
processos. Em outras, os advogados tentavam induzir pessoas a
DIVULGAÇÃO

propor ação contra as empresas.
Conforme apurado, dos aproximados 3,8 mil processos ativos, sobrestados e arquivados
contra as empresas de energia elétrica, água e telefonia,
95% foram ajuizados pelos
investigados.
As investigações continuam com
o intuito de intimar e ouvir pessoas
envolvidas direta ou indiretamente
com o esquema fraudulento. Os
advogados encontram-se detidos
à disposição da Justiça.

Busão queimando

Na madrugada da terça-feira (27) um
ônibus de passageiros que saiu de
Umuarama pegou fogo na rodovia
PR-862. A Polícia Rodoviária Estadual
(PRE), embora tenha atendido a
ocorrência, não soube informar
os detalhes da situação. Havia 20
passageiros no ônibus quando o
motorista notou fumaça saindo dos
fundos do veículo e encostou.
Rapidamente as chamas se
espalharam, não houve vítimas. O
veículo foi guinchado pela empresa
e os ocupantes seguiram viagem
– com destino a São Paulo – em
outro veículo.

Caminhão recuperado
Na noite da segunda-feira (26) durante a Operação Hórus, policiais integrantes do NEPOM
da Polícia Federal e da Força Nacional apreenderam um caminhão de Umuarama, utilizado no
contrabando. A apreensão ocorreu após confronto, pois os contrabandistas reagiram a tiros
quando foram localizados pelos policiais na Base Náutica de Itaipu. Não houve feridos e os
criminosos fugiram. Os policiais fizeram buscas à noite no lago, porém não os localizaram. Além
do caminhão, também foi apreendida uma embarcação e cigarros contrabandeados do Paraguai.

PMs de Douradina recuperaram
na noite da segunda-feira (26) um
caminhão boiadeiro que havia sido
furtado em 25 de junho em Cruzeiro
do Oeste. Informações anônimas
levaram os policiais até o local onde
o veículo havia sido deixado. À época
do crime, câmeras de monitoramento
registraram a ação marginal.

LOCAL
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PC descobre esconderijo
de caminhões roubados

Investigações levaram policiais
civis integrantes da 7ª Subdivisão
Policial (SDP) até um barracão situado
no município de Douradina (60 quilômetros de Umuarama). O local estava
sendo utilizado como esconderijo de
veículos furtados e roubados.
De acordo com o superintendente
da Polícia Civil de Umuarama, investigador Aécio Santos, há cerca de 15 dias
a recuperação de um caminhão furtado
em um posto de combustíveis em Douradina, reacendeu as suspeitas de que
naquela cidade poderia existir um local
utilizado para o armazenamento de veículos furtados ou roubados.
As investigações foram reforçadas naquela cidade até que o barracão foi descober to.
Após a abordagem, realizada na
tarde de ontem, os investigadores localizaram Quatro caminhões Cavalos Trator,
acoplados com Carretas Baú e Frigorífico, todos com indicativos de roubo ou
furto. Tais veículos foram avaliados em
aproximadamente R$ 1.5 milhão.
O dono do barracão foi localizado e
relatou aos policiais que possui contrato

DIVULGAÇÃO

VEÍCULOS furtados e roubados estavam escondidos no barracão em Douradina
de aluguel com uma pessoa cuja identidade ainda está sendo averiguada pelos
investigadores de Umuarama.
Ainda de acordo com o superintendente Aecio, as investigações não
foram encerradas, pois a intenção é
identificar a quadrilha que está realizando os furtos e roubos dos veículos,
posteriormente receptando-os e como
se procedem a comercialização ou utilização dos produtos de furto ou roubo.
Foi localizada ainda uma máquina

tipo Pá Carregadeira, da marca Volvo,
modelo L60F, furtada no município de
Cambé e avaliada em R$ 300 mil. Além
do implemento, também foi apreendido
um caminhão VW 24.280 Advantech,
placa BAU-5360; um caminhão Volvo
FH 12 380, cavalo mecânico placas
MPZ-2952, com Carreta Frigorífica de
placas ACP-9088; um caminhão baú
VW 24.280 6X2, modelo Constellation,
placas MCL-8807 e um caminhão baú
VW 25.370 6X2 Trator, placas PFJ-8680.

Casal é preso com simulacro e pedras de crack
Equipes integrantes do 25º Batalhão
de Polícia Militar de Umuarama prenderam
na tarde da terça-feira (26) o casal D. D.
de S. e E. O. Q., suspeitos de estarem
envolvidos em crime de tráfico de drogas e
corrupção de menores. O casal foi detido
em casa, após denúncias anônimas.
De acordo com os policiais, quando
as equipes chegaram ao endereço
repassado pelo denunciante (na rua
Porto Alegre), viram uma pessoa correndo para o interior. Os policiais foram
autorizados a entrar pela moradora.
Durante a revista dentro de um
veículo, foi localizada uma porção
de maconha, 39 pedras de crack,
um simulacro de arma de foto, além
de um televisor 32 polegadas e um
botijão de gás. D. e Q. não souberam

informar a procedência dos objetos.
Um adolescente de 17 anos, que
havia entrado na residência ao avistar a viatura, foi apreendido durante a
ação. Ele já tem passagens anteriores

na delegacia por envolvimento em
crime de roubo. O casal também possui antecedentes criminais.
A Polícia Civil ficou responsável por
investigar o crime.
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Cidade atinge seu melhor
nível no Mapa do Turismo
Umuarama é um dos locais
mais organizados do Paraná
para o turismo, de acordo com o
Mapa Turístico 2019 divulgado
nesta semana pelo Ministério do
Turismo. Desde 2017, a avaliação da Capital da Amizade vem
evoluindo ano após ano e agora a
cidade atingiu a categoria B – um
dos níveis mais elevados, considerando que apenas três cidades
do Estado obtiveram nível A (Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu).
“Estamos num pequeno grupo
de municípios onde o turismo é
organizado, as informações estão
bem atualizadas pelas empresas e
o turista será bem atendido”, disse
o secretário Douglas Bácaro. Na
categoria B estão Maringá, Cascavel, Guarapuava, Ponta Grossa,
São José dos Pinhais, Pato Branco,
Telêmaco Borba, Toledo e Campo
Mourão, além das litorâneas Guaratuba, Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná, além de Umuarama.
No final da gestão anterior, a
avaliação local era D. Desde então,
com o trabalho feito pela Divisão
de Turismo junto às empresas do
segmento, setor público e órgãos
de fomento e representação,
a evolução foi grande. “Esse
avanço é resultado do trabalho
desenvolvido em diferentes áreas
ligadas direta ou indiretamente ao
turismo”, apontou Bácaro.
O prefeito Celso Pozzobom
destaca a infraestrutura que o
município desenvolve na esfera
pública – como a modernização e
ampliação do Aeroporto Municipal
Orlando de Carvalho, conclusão do
Centro de Eventos, implantação do
Parque Tecnológico, implantação

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

UMUARAMA concentra diversos fatores, entre eles vários centros de eventos, que favorecem o turismo
do Conselho Municipal de Turismo
(Comtur) e o Umuarama e Região
Convention & Visitors Bureau –,
entre outros. “Tudo isso ajuda
a desenvolver a nossa vocação
turística de eventos e negócios,
saúde, compras, meios científico e espor tivo. O crescimento
desse setor projeta a cidade
para investidores, atrai novos
negócios e fomenta o desenvolvimento econômico”, apontou.
POTENCIAL
Umuarama concentra ainda
diversos fatores que favorecem
o turismo e permitem realizar o

potencial que a cidade oferece.
“Temos educação de ponta com
universidades (pública e privada),
o Instituto Federal do paraná, muitos eventos nas áreas de saúde,
cultura, esporte e lazer e a iniciativa privada conectada, através
do trade turístico e instituições
parceiras em hotelaria, centros de
eventos, gastronomia, lazer, transportes e hospitais, com apoio ativo
da Associação Comercial, Indústria
e Agrícola de Umuarama (Aciu), da
Sociedade Rural e do Sistema S”,
acrescentou o chefe da Divisão de
Turismo, Anderson de Freitas.

Hora da virada

Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o novo Mapa do Turismo
é fundamental para que a pasta possa direcionar ações que desenvolvam o setor
em cada região. “Estamos num momento de virada para o turismo brasileiro e
contamos com este novo mapa para termos uma radiografia atualizada do potencial turístico do Brasil e investir de forma adequada na melhoria de infraestrutura,
realização de campanhas publicitárias, entre outras ações”, finalizou.
“O horizonte é amplo e as possibilidades estão mais próximas da realidade
com essa avaliação positiva do Ministério do Turismo. Estamos no caminho
certo e não podemos estacionar. Esse processo deve avançar em conjunto,
entre a cidade e a região, pois todos só têm a ganhar”, finalizou o secretário
Douglas Bácaro.

Tito pede Flora em namoro
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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
beijando João. Vanessa fica eufórica ao celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela
NEWS,
26para
DEregistrar
FEVEREIRO
saber por Jerônimo que ela trabalhará na HOJE
com o pedido
de Rafael
Alex e FloraDE
em 2019
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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ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
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Capricórnio

Peixes

Aquário

Câncer

Capital da Noruega, é
uma das cidades mais
caras do mundo
(?) naturais: sebes

Terceira
(?), tipo de
narrador
(Lit.)

Grand (?),
postal do
Colorado
(EUA)

Prefixo de
"apicultor"
Zelosa;
atenciosa

Molho
tradicional
da comida
japonesa

Setor
profissional
Intransitivo
(abrev.)

Tratamento
dado a
freiras
(red.)

• RECORD

Jesus
Deborah e Tiago Justo
se casam. JuSolução
Solução
dite é apedrejada. Lázaro casa com Susana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crianças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

vamente sobre como usa a sua energia
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Virgem

fica surpresa. Poliana visita(símbolo)
Pendleton.
Instinto
sexual
Luísa se preocupaAcolá
cada vez mais
com sua
Mateus Sosituação financeira.
Mirela
vê
Gabi
na eslano, em
"Pega Pega"
cola
e,
chateada,
desabafa
com
Raquel.
Leandra
Perto, em
(?), atriz
inglês
carioca
Luca
diz a Mirela
que a aceita no projeto
Duração
da rádio da escola. Sara
do diz a Pendleton
ramadã
que o humor dele Raiz
está islâmico
muito melhor após
Interjeicúbica deNa escola, Marcelo
a visita
Poliana.
ção dede
inum bilhão
citamento
(Mat.)
pede para João voltar
para casa.

2/it. 3/red. 4/girl — oslo3/mês.
— tour.4/gola
5/shoyu.
10/ismael
neri.
— 6/canyon.
near — sure.
8/labareda.

a cuidar mais da sua aparência? Isso
vai fazer você se sentir melhor.

Protagonista do
Dia do Fico
(Hist.)

Código do
Brasil, no
endereço
(abrev.)
da
internet
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Gêmeos

se surpreende com o comportamento de aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver TeSeu estado de humor atrai novas
Sua necessidade de liberdade torna
resa
comdeJonhy
e Roberto fala com desLourdes
Maria. eLuz
a Júnior que penoportunidades
este diz
é o momento
você atraente
aos olhos
outras pesde fazer
novos
contatos.
estará conversa
diz a Teresa
sa em
ficar
com
ele.Você
Gabriel
Tempes-de conhesoas. Vocêdém
está realmente
saindo de que gostou
tade com
sensível
ao frio.sua
Por isso,
não por Luz.
sua concha!cer
Vocêsuas
está maisfinas
consciente
ventos
amizades.
Teresa
furiosa
com mais
Murilo
sobre
paixão
circulares Borboleta
se exponha muito. Você precisa fazer
de suas necessidades práticas e será
de alta ve- com asas
locidade
cor de
diz que ela
só
vai
ajudá-los
como
advogaStellamais
pede
que Adamastor mantenhacapaz
as de transformá-las
exercício.
em um ativo.
laranja
rouba imporbebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se da. Nico agride Armando eAflitivos;
tortutantes
papéis
que o senhorrantes
iria entregar
desespera
ao encontrar Aranha desacorVocê precisa
ser mais
cuidadoso
O clima é construtivo e gratificante no
BANCO
BANCO
juiz. antecipando
dado.queSóstenes
a Luz sobre com
suao seuaodinheiro,
diz respeito àsconta
relações pessoais
suas despesas. Seus impulsos não
e a sortecom
vai permitir
que você faça
conversa
Murilo.
lhe deixarão seguir o seu ritmo natural
novos contatos. Você está desperdiAs pode
aventuras
de Poliana
e isso vai desgastá-lo. Agora
ser
çando tempo demais com assuntos
a hora de tirar um
dia de folga.
Marcelo
chega
em
casa
e fica desesinsignificantes e isso é desgastante.
• SBT
perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
Teresa
Suas ideias estão tomando forma, você
Você sabe como aproveitar a vida
padaria eeisso
pede
Genoveva
tenta
convencer
que
ao máximo e as
pessoas
querem ser Mayra vai
receberna
reconhecimento
vai para dormir na casa
comoRubens,
você. Use isso
a seu favor
sua autoestima.
vai
Filipa Você
pergunta
para Yasmin quem
perdoe
porque
apara
sociedadeaumentar
in- dele.
se dar melhor com as pessoas que o
estar muitoela
ativo acha
e isso o deixará
esgo- mais bonito da escola
o
menino
teira está
falando
muito,
Mayra
diz
que
não
rodeiam. Você vai se sentir mais contado. Você terá que aceitar que não
fortável, então
não começar e que quer
e confessa
que,
para ela, é João. Yasmin
se importa
compor
osque
comentários
está no lugar
certo para pensar
objeti-

Garota,
em inglês
Proteção
do bueiro

Sugestões
práticas

&

Antônio
Olá!
Não entenda as piadas literalmente,
Nobre,
Sua ética rigorosa terá que fazer
entoada no
Bactéria
poeta
vocativo
Rubens
pagar
fez.
Com
o
O sobre
sétimo
guardião
Roentgen
você estaráver
muito
na defensiva.
Vocêpor tudo que
de forma
português
julgamentos
as pessoas
ao
Maria (?),
(símbolo)
alongada
cantora do
está focando
sua energia
pretexto
de deverforma
Jonhy, Teresa
vai à casa
Eurico
a ser
antena
seu redor,inaugura
mas tente não
muito de telefosucesso
"Linda
mais eficaz e se beneficiando dos
severo.
Você vai
sentireuma
necesRosa" em provode Mariano e ao ver Aída pensa
nia em
Serro
Azul,
Valentina
e Olavo
momentos de descanso que está
sidade real de aproveitar ao máximo
Peixe
co-foi ver Jocá-la.
Teresa
diz
a
Mariano
que
discursam
na
cerimônia.
Mirtes
prepara
tendo.
os prazeres da vida - siga suas
mestível
do litoral
necessidades.
Sem
Manipula- poderiam
eles
seu site
de notícias ofensivas. Geandro nhy, mas que já que está ali brasileiro

Ser
elemental
da terra
(Folcl.)

6

trativa do
Executivo
Vogal
estadual

ção (?),
iniciativa
controversa
no campo
da bioética
Produto de
pacotes de
viagens
Lamentos
sofridos
Ramo da
moda que
inclui grifes
como Chanel e Dior

Peça com
que o jóquei
comanda
o cavalo

Primeiro
governador-geral
do Brasil (Hist.)

&

Libra

(?)-5:
aprofundou
a Ditadura
(Hist.)

Encanto
pessoal
(ing.)

5

Escorpião

Região hidrográfica com
a maior capacidade
energética do Brasil
Ângulo entre dois planos

0I
(N
6T

Áries

Sem utilidade (fig.)
Pedido
(?) britânica: alvo
Harper (?),
dos fãs ao frequente de tabloides
romancista de "O Sol é
final de
e paparazzi
Para Todos"
shows

B E R L A
I$ 5 E ( E
S7 M8 A 6 E $L
6 L7 R
S0 T E ( C & I
5 O( Z 7 $G
P M; A , T 6
' E , & P $E
A D U
$ / 2
N E T I C
,
(
S
P E
/ O2 M1 A (R
O( U R (
C
I$ S% $ C 5A
T/ A2 C 5 O 2S

Touro

Prática
desumana
comum em
países
africanos,
afeta
meninas
entrando na
puberdade
Cidade do
Triângulo
Mineiro
famosa
por seu
Mercado
Municipal
Pintor paraense de
"Namorados"
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horóscopo

* 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

Beneficente

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, menu espetacular e renda para os excelentes
projetos das domadoras. Vale prestigiar.
THIAGO CASONI

Sim, eis o que
os meus sentidos
aprenderam sozinhos. As coisas
não têm significação: têm existência. As coisas são
o único sentido
oculto das coisas.
( Fernando Pessoa)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna
Hoje News que comemoram aniversário hoje
-, Neto Feitosa, Marcelo Piffer, Deyse Fernanda Cavalari, Rinaldo Aparecido Crivelaro,
Airton Massayoshi Kondo e Silvio Menezes
Rojo. Da coluna: felicidades!

Comunique-se
O mês de setembro ganha também a 20ª
edição do Encomun e a Jornada de Administração, de 9 a 13, no Campus III, na
Universidade Paranaense.

Na noite de lançamento do Shopping Palladium Umuarama, Marlene e Orlando Santos, ele presidente da Associação Comercial sempre atenta aos novos
empreendimentos.

Almoço!

O domingo, 15 de
setembro, tem como
endereço certo o
almoço beneficente
do Rotary Capital da
Amizade, no Parque
de Exposição a partir
das 11h30. Renda
revertida para entidades assistenciais da
nossa cidade.
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Quando Setembro vier. . .

Rodeio, shows, leilão e muito mais atrações na tradicional Expo Pérola
que acontece no mês que vem. De 10 e 14 de setembro vale prestigiar a
festa que tem na agenda de shows as duplas Bruno e Barreto e Chrystian e Ralf.

Visita Técnica ao Shopping Palladium!
A tarde de segunda-feira ( 26) foi de visita as instalações do novo shopping da Umuarama por um grupo de empresários e entidades de serviço. Integrantes da diretoria
da ACIU, do CONJOVE e as mulheres empresárias que fazem parte da Câmara da Mulher
Empreendedora e Gestora. A visita foi acompanhada por Juliana Buch que conduziu
o grupo e explanou informações acerca do empreendimento -, mostrou e destacou os
espaços das lojas, das salas de cinema e demais informações. Empolgadíssimo, o grupo
de formadores de opinião destacou: “ Um excelente empreendimento que com certeza
será sucesso”. A entrega aos lojistas está programada para o final do ano e a inauguração para Abril de 2020. As fotos são de Thiago Casoni.

Diretoria da Câmara da Mulher

Vista panorâmica da Praça de Alimentação

Início da visita . . . e atentos as explicações
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CLASSIFICADOS

UMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

23

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
COBALT
1.4 LTZ
12/13............................PRETO ................................. COMPLETO .............................................................
R$ 34.900,00
FOCUS
1.6............................................
SE.............................................17/18.........................BRANCO................COMPLETO.
..................................................R$ 64.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................ 13/13............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
ONIX 1.0 LT.................................................17/17.........................CINZA.....................COMPLETO...................................................R$ 39.900,00
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
LTZ
II
TURBO
.........................17/18
............................PRETO
.................................
COMPLETO,
AUT,
COURO .......................................54.900,00
R$ 94.900,00
ONIX 1.4 LTZ 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$
ONIX
1.4 ACTIV
AT ....................................... 16/17............................BRANCO ..............................
COMPLETO, AUT
....................................................49.900,00
R$ 54.900,00
ONIX
1.4 LTZ ................................................
13/14............................PRATA.................................. COMPLETO .............................................................
R$ 39.900,00
PRISMA
1.4 LT............................................16/17.........................PRATA.....................COMPLETO.
..................................................R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ ............................................... 16/16............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
RANGER
3.0
LIMITED
4X4.....................11/12.........................PRATA.....................COMPLETO.
.
.................................................R$
62.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................ 13/14............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10S10
LT 2.8
.........................................
14/15............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT
.....................................................93.900,00
R$ 95.900,00
LT4X4
2.8AT4X4
AT......................................14/15.........................BRANCO................COMPLETO,
AUT........................................R$
S10 LT 2.8 4X4 AT ......................................... 16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 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
2.8.......................16/17
4X4 AT..............14/15.........................PRETO.
....................COMPLETO,
AUT,
COURO,
7L............. R$ 125.900,00
TRAILBLAZER
2.8 4X4 LTZ
DIESEL
............................PRATA..................................
COMPLETO, AUT,
COURO
.....................................
R$ 159.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
L C DE OLIVEIRA – NUTRIÇÃO
ANIMAL, firma inscrita nº CNPJ
19.310.097/0001-67, situada na
Rua Santo André, 2450 Jardim São
Cristóvão, CEP: 87507-230, nesta
cidade de Umuarama, Estado do
Paraná, comunica o extravio do
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 31.993.
Com esta publicação o mesmo
fica sem nenhum efeito legal.
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Copas de Futsal
Infantil

Hoje (28) as equipes disputaram o terceiro e quarto lugar
da Copa Smel de futsal infantil.
A decisão desde as categorias
Sub-9 até a Sub-15, acontecerão no Ginásio de Esportes
Amário Viera da Costa, a partir
das 19h. As disputas de hoje
serão entre o Afsu x Camisa 10,
os Astros da Colina pegam o
Altónia Futsal, o Tapira Futsal
encara os Astros da Colina e às
21h Caliari joga contra o Afsu,
encerrando a rodada da noite.

60 equipes

A Copa Smel é uma promoção
da Secretaria de Esporte e Lazer
que está realizando desde maio
as competições entre as categorias Sub-7 até a sub-15. São 60
equipes de escolinhas de Futsal
de Umuarama e região que foram
inscritas nessa edição da competição. Todas no naipe masculino.
A grande final ainda não tem data
definida pela organização.

Thaisa convocada

A jogadora Thaisa Moreno, de
Xambrê, foi novamente escalada para defender a Seleção
Brasileira Feminina de Futebol.
Thaisa iniciou sua carreira em
Umuarama, ainda bastante
jovem. A escalação da atleta
aconteceu na semana passada,
durante a escalação da nova
equipe montada pela técnica da
Seleção, Pia Sundhage. Thaisa
integra a lista com outras 22
jogadoras, que participarão do
Torneio Uber Internacional de
Futebol Feminino de Seleções.
Entre as convocadas, Yaya, do São
Paulo, fará a estreia na categoria
adulta. A competição terá quatro
jogos disputados em rodadas
duplas. O primeiro adversário do
Brasil será a Argentina, na quinta-feira (29) às 21h30.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
Brasiguaia A
professora Marta
Izabel Fiorentin tem
anos de experiência e
conhecimento na área
de História. Docente
da Unipar de Toledo, a
historiadora acaba de
lançar o livro Imigração
“Brasiguaia” – Cotidiano,
Sociabilidades e
Hibridação Cultural. O
livro tem o propósito
de expor a ideia de
pertencimento dos
imigrantes brasileiros
em relação à sociedade
paraguaia, focando
em questões como
identidade cultural e
nacional e hibridismo
cultural, a fim de
perceber as diferenças
entre uma geração
e outra. Além disso,
informa como essas
famílias de imigrantes
foram estabelecendo
e construindo os
espaços de convivência
e interrelação social,
construída ao longo
dos anos. O livro
também busca dar
visibilidade à realidade
social experienciada
pelos descendentes de
imigrantes brasileiros no
Paraguai.
Prevenção Com
o objetivo de
conscientizar os
colaboradores sobre
segurança no ambiente

de trabalho, a Sipat
(Semana Interna de
Prevenção de Acidente
de Trabalho) já é
tradição na Unipar. Na
Unidade de Cianorte, os
colaboradores tiveram
orientações sobre
diversos temas, como
uso e manuseio de
extintores e hidrantes,
direção defensiva e
ansiedade, estresse e
depressão.
Transgêneros A
pesquisadora da
Unipar, professora
Tereza Rodrigues,
ministrou a primeira
palestra da Semana
Acadêmica do curso
de Direito da Unidade
de Francisco Beltrão.
O tema abordado
foi Transgêneros
– Conquistas e
Problemas Persistentes.
Participaram
acadêmicos e
professores dos cursos
de Direito e Psicologia. A
palestrante aproveitou
a ocasião para fazer o
lançamento do seu mais
recente livro, intitulado
‘Transgêneros’, obra
que dedicou à artista
Roberta Close. Quando
se decidiu pelo tema,
ela lembra que no
Brasil havia muito
pouco material sobre
o assunto, por isso, foi
estudar na França.

MEDICINA NA UNIPAR É A ESCOLHA CERTA
VESTIBUL AR 29/09 - INSCRIÇÕES ATÉ 13/09
SAIBA MAIS medicina.unipar.br
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Afsu empata e volta ao
limite da classificação
O Umuarama Futsal empatou
com o Marreco Futsal, na noite da
segunda-feira (27), em uma partida válida pela 2ª fase da Série
Ouro do Campeonato Paranaense.
O jogo aconteceu na casa do
Umuarama, no ginásio Amário
Vieira da Costa.
O resultado final ficou em 3x3.
Agora, o time da Capital da Amizade caiu para o 7º lugar com 37
pontos e o Marreco está em 5º
com 40. Na primeira vez em que
os dois times se enfrentaram
em uma par tida pela Série Ouro,
ainda neste ano, o Umuarama
perdeu por 3x1, fora de casa.
O próximo jogo da Afsu será
na quar ta-feira (4) contra o Cresol de Dois Vizinhos. A par tida
será fora de casa, no ginásio Teodorico Guimarães, às 20h30. O
time de Dois Vizinhos está em 8º
na classificação, com 33 pontos.
Na primeira vez em que as duas
equipes se enfrentaram neste
ano, Umuarama venceu por 4x3.
PALAVRA DO TÉCNICO
Nei Victor, técnico do Umuarama, disse em entrevista ao
Jornal Tribuna Hoje News que a
equipe jogou bem, mas não explicou o que levou à derrota. “A
equipe se compor tou bem dentro de quadra, mas infelizmente
não transformou as opor tunidades em gols. Apenas alcançou o
empate, não vencendo a par tida,
além dos três gols que foram
sofridos por falhas”.
Nei disse também que para o
próximo jogo, não contará com
alguns de seus atletas. O sofreu
um desfalque na par tida contra

ASSESSORIA

NEI Victor não conseguiu levar o Afsu à vitória e time está no limite da classificação
o Marreco. O jogador Lucas foi
expulso deixando a situação
ainda mais complicada para o
time. Nei também comentou a

respeito da classificação e que
as expectativas a respeito da
colocação ficam entre o 6º e o
8º lugar na tabela.

