Agosto foi o mês das queimadas

Que agosto foi o mês das queimadas, não se discute. A chuva que veio no 1º de setembro,
apagou algumas marcas deixadas pelo fogo nas pastagens do centro urbano e às margens
das rodovias no entorno de Umuarama. Somente nos limites do município, os bombeiros
atenderam a 76 ocorrências, ou seja, mais de dois casos por dia entre 1º e 31 de agosto.
Entre este mesmo período em 2018, os bombeiros atenderam apenas a 11 casos de
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Preparado para o contrabando

PMs do grupo Rotam retornavam à Umuarama pela PR-323, vindos de um exercício ao final
da tarde de ontem (3), quando viram um GM Vectra e um Corsa saindo de uma estrada rural e
empreendendo fuga. Houve perseguição, até que o motorista do Vectra perdeu o controle e rodou
na pista. Em seguida, tentou fugir abandonando carro, mas foi capturado. O Vectra estava sem os
bancos dos passageiros. O Corsa seguiu em fuga e não foi mais avistado.
PÁGINA
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Câmara aprova redução
de cargos que vai gerar
economia de R$ 250 mil
por ano

PÁGINA
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Audiência pública
da Agepar vai ouvir
propostas de saneamento
em Umuarama

PÁGINA

16

Atleta Umuaramense em
recuperação de lesão no
quadril é vice no Montain
Bike

Opinião

Encarcerada posta em
liberdade porque ia ser mãe

Compareceu à minha presença, no Fórum de Vila Velha (ES),
Edna S., grávida de oito meses, que estava presa na Cadeia da
Praia do Canto, em Vitória, enquadrada no artigo 12 da Lei de
Tóxicos (tráﬁco) porque foi presa com gramas de maconha.
Diante do quadro dramático - uma pobre mulher grávida, encarcerada -, proferi, em audiência, despacho que a libertou. “A acusada
é multiplicadamente marginalizada: por ser mulher, numa sociedade
machista; por ser pobre, cujo latifúndio são os sete palmos de terra
dos versos imortais do poeta; por ser prostituta, desconsiderada
pelos homens, mas amada por um Nazareno que certa vez passou
por este mundo; por não ter saúde; por estar grávida, santiﬁcada
pelo feto que tem dentro de si, mulher diante da qual este Juiz
deveria se ajoelhar, numa homenagem à maternidade, porém que,
na nossa estrutura social, em vez de estar recebendo cuidados
pré-natais, espera pelo ﬁlho na cadeia. É uma dupla liberdade a
que concedo neste despacho: liberdade para Edna e liberdade
para o ﬁlho de Edna que, se do ventre da mãe puder ouvir o som
da palavra humana, sinta o calor e o amor da palavra que lhe
dirijo, para que venha a este mundo tão injusto com forças para
lutar, sofrer e sobreviver. (...) Este Juiz renegaria todo o seu credo,
rasgaria todos os seus princípios, trairia a memória de sua Mãe,
se permitisse sair Edna deste Fórum sob prisão. Saia livre, saia
abençoada por Deus, saia com seu ﬁlho, traga seu ﬁlho à luz, que
cada choro de uma criança que nasce é a esperança de um mundo
novo, mais fraterno, mais puro, algum dia cristão.”
Foi ao vê-la grávida, incomodada com o peso do feto, pois
recusou sentar-se dizendo que ﬁcava mais à vontade de pé, que
pude compreender a dimensão do sofrimento de Edna.
Pouco tempo depois, Edna veio se apresentar em Juízo, como
tinha sido determinado. Trouxe no colo a ﬁlhinha. Ela me disse
então que, no dia em que foi libertada, prometeu a si mesma que
poderia passar fome, mas prostituta nunca mais seria.
Gostaria que essa decisão judicial fosse lida especialmente por
estudantes de Direito e magistrados em início de carreira.
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“A meta é audaciosa, mas
o apoio do Estado aos
pequenos agricultores que
trabalham com a produção
agroecológica e orgânica
vai ajudar a atingir esse resultado. De
forma progressiva, vamos aumentar a
compra da de alimentos sem agrotóxicos, principalmente da agricultura
familiar, melhorando a qualidade da
merenda de nossos alunos”.

Governador Carlos Massa
Ratinho Junior, que assinou
decreto regulamentando a Lei
16.751/10, que institui a alimentação escolar orgânica em todo
o sistema estadual de ensino do Paraná.
O objetivo é incluir alimentos orgânicos
gradualmente na alimentação dos alunos
das mais de 2 mil escolas estaduais, até
chegar a 100% da merenda em 2030. Parte
da produção virá da agricultura familiar.

Lotofácil
Megasena concurso: 2184

15 36 45 51 52 59
Quina

concurso: 5063

07 40 62 64 72
Federal
1º prêmio
2º prêmio
3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

João Baptista Herkenhoff é juiz de Direito aposentado
e escritor - jbpherkenhoff@gmail.com

concurso: 5419

74.107
41.609
04.318
68.504
57.458

Dia da Sorte

concurso: 0197

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

01 02 04 11 17 18 28
MÊS DA SORTE: ABRIL

concurso: 1860

01 02 03 04 05 10 11 15
17 18 19 21 22 23 24
Lotomania

concurso: 2001

01 03 11 17 19 29 31
35 49 50 53 57 63 79
83 87 89 91 95 99
Dupla sena
1º sorteio
2º sorteio

concurso: 1982

26 36 44 48 49 50
02 10 17 20 38 45

Timemania

concurso: 1378

03 05 15 44 49 55 70
TIME DO

XV DE PIRACICABA

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

PREVISÃO DO TEMPO

Umuarama

Quarta

26



14

Nublado com
muitas nuvens

Quinta

25



14

Nublado com
muitas nuvens

Curitiba

Quarta

22
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Nublado com
muitas nuvens

Quinta

12



7

Nublado com chuva

Fases da lua
Nova

30/08 - 07h38

Crescente

06/09 - 00h11

Cheia

14/09 - 01h35

Minguante

21/09 - 23h43
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Redução
de cargos

Foi aprovado por unanimidade, em sessão
extraordinária convocada
para a segunda-feira (2)
o Projeto de Resolução
6/2019, que alterou a
Resolução nº 01, uma disposição acerca da estrutura orgânico-administrativa da Câmara Municipal
de Umuarama que reduziu cargos e aumentou
a economia do Poder
Legislativo Municipal.
A extraordinária foi
realizada antes da sessão ordinária, tendo sido
convocada para às 18h,
seguida da sessão ordinária, que acontece habitualmente às 19h30 das
segundas-feiras.
O texto, aprovado por
unanimidade em dois
turnos, propôs a extinção de 11 cargos de provimento em comissão e,
na forma da Constituição
Federal, cria 8 cargos de
provimento em comissão,
com atribuições específicas, reduzindo-se 3
cargos, implicando em
economia mensal de R$
17.626,26. Anualmente
representa aproximadamente R$ 250 mil.
CRÉDITO PARA
MEDICAMENTOS
Posteriormente foi
apreciado Projeto de Lei
Ordinária 86/2019, aprovado por unanimidade. De
autoria do Poder Executivo,
a proposição abre crédito
adicional especial ao Orçamento Geral do Fundo

Municipal de Saúde no
valor de R$ 150 mil. Em
sua justificativa, o Chefe
do Executivo (prefeito
Celso Pozzobom) aponta
que o procedimento se
fez necessário para que a
Secretaria de Saúde possa
adquirir medicamentos
que compõe o básico da
Assistência Farmacêutica
de sua atribuição.
Pozzobom enfatiza
ainda que o município
integra o Consórcio de
Inter gestores Paraná
Saúde, o qual, neste
semestre, em datas
a serem confirmadas
nos meses de agosto
e novembro, oferecerá,
aos consorciados, dois
lotes de insumos para
serem disponibilizados à
população. Assim, para
que Secretaria de Saúde
adquira os fármacos dos
quais carece de forma
mais econômica e menos
onerosa, é imprescindível
a disponibilização imediata de verbas.
FILA ÚNICA
Finalmente, foi apreciado aprovado por unanimidade o Projeto de Lei
Ordinária que criou o Projeto Fila Única e altera a
forma de distribuição das
vagas disponíveis nos
CMEIs da rede municipal
de ensino. O novo texto
cria situações de prioridade e outras peculiaridades a serem consideradas na classificação dos
inscritos no programa.
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Andar da carruagem

Corre o ‘burburinho’ nos bastidores da política local, de que
Angélica Carcel, esposa do deputado estadual Delegado Fernando
Martins poderá ser pré-candidata à prefeitura de Umuarama. Em
entrevista ao Jornal Tribuna Hoje News, o próprio deputado afirma
que nenhuma hipótese está sendo descartada. Os coordenadores
de campanha que atuaram junto ao PSL estão aguardando o
‘andar da carruagem’, com a finalidade de descobrir a viabilidade
de apoiar algum candidato, ou pedir seu apoio para lançar
Angélica, sem descartar ainda que o próprio deputado pode tentar
mudar de ares, se lançando como pré-candidato.

Auxiliadora

Angélica foi procurada
pela reportagem e relatou
que por enquanto, está
trabalhando voluntariamente
ajudando o deputado.
“Fiquei com a parte social,
no atendimento às pessoas
que procuram e querem
levar suas demandas ao
deputado. A política mesmo,
negociações com lideranças,
não me envolvo”. Angélica
tem participado de reuniões
com entidades, mas sempre
acompanhada de Fernando.

PSL Mulher

Ainda de acordo com Angélica,
o partido do Delegado
Fernando (PSL) está criando
PSL Mulher que, segundo
ela, veio para dissipar a visão
de um partido machista.
“Gerenciei por um tempo
os trabalhos no escritório
regional, mas ainda não há
nenhuma possibilidade de
que eu seja lançada como
pré-candidata à prefeitura de
Umuarama, vamos continuar
os trabalhos aqui na cidade”,
encerra Angélica.

Veto permanece

A vereadora Ana Novaes (PPL), a vice-presidente da Câmara,
buscou apoio parlamentar, para derrubar um veto do prefeito
Celso Pozzobom (PSC) a um de seus projetos, aprovado por
unanimidade recentemente. A proposição da vereadora era
para que fosse instituída no município a semana do bebê.
Pozzobom justificou que já existem ações semelhantes,
desempenhadas através do Programa Nascer em Umuarama
de atribuição da Diretoria de Atenção Primária em Saúde.
Ana conseguiu os votos de Deybson Bitencourt, Jones Vivi,
Toninho Comparsi e de Mateus Barreto, mas eram necessários
seis, formando maioria. Como o presidente Noel do Pão também
vota nestes casos, houve um empate e o veto foi mantido.

CPI Transporte Público

A vice-presidente da Câmara confirmou que a bancada de
oposição já possui as quatro assinaturas necessárias para dar
prosseguimento ao pedido de abertura de CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) para investigar os aumentos do
transporte público de Umuarama. De autoria do líder da bancada,
vereador Deybson bBitencourt, a CPI pretende abrir a chamada
“Caixa Preta da Viação Umuarama” apara investigar os aumentos
e reajustes autorizados pelo governo municipal que tornaram a
passagem da circular de Umuarama uma das mais caras do Brasil.
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Novos líderes

O PP filiou mais 250 novos
integrantes na legenda
em Curitiba com foco nas
eleições do ano que vem. “A
contribuição de cada pessoa
é fundamental para que
tenhamos uma sociedade
digna e justa. Buscar e
utilizar o dinheiro público
em prol da população que
mais precisa. É para isso
que nós lutamos”, disse a
deputada Maria Victória,
presidente da legenda na
capital paranaense.

Sem celular

Por decreto, o prefeito de
Curiúva, Nato Moura (PSC),
proibiu o uso de celular,
smartphones e tabletes
pelos servidores municipais
durante o expediente. Os
aparelhos estão liberados
para emergências ou para
situações que mantenham
relação direta com o trabalho.

Tarifa Zero

Será em 2 de outubro, na
Assembleia Legislativa,
a audiência pública que
vai apresentar e coletar
assinaturas ao projeto
lei de iniciativa popular
que prevê a tarifa zero no
transporte coletivo urbano
das cidades e das regiões
metropolitanas. A proposta
está sendo coordenada pelo
Instituto Brasil Transporte.

Não gostei

O presidente da AMP e
prefeito de Pérola, Darlan
Scalco (PSDB), não gostou
do projeto de lei do senador
Oriovisto Guimarães
(Pode-PR) que prevê a fusão
das cidades com menos
de 5 mil habitantes: “Se a
distribuição das receitas não
fosse tão covarde e injusta
como é hoje, uma vez que
mais de 60% de toda a
arrecadação dos municípios
fica em Brasília, obrigando
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os prefeitos e vereadores a
pedirem migalhas de recursos
ao Congresso Nacional e à
União, o senador Oriovisto
Guimarães não precisaria ter
a preocupação de acabar com
essas cidades”, disse Scalco.

Eleição padrão

Projeto de lei do deputado
Homero Marchese (Pros) prevê
a padronização das indicações
dos conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado com
critérios mais rígidos para a
escolha. “A partir dos requisitos
previstos, estabelecemos
um passo a passo para a
escolha dos conselheiros,
em uma metodologia que
garante mais publicidade
e transparência para o
processo”, diz o deputado.

Doação

A Copacol fez campanha
destinada à Casa da Dona Vani
e à Uopeccan. A cada compra
de bolachas caseiras, 100%
do valor foi revertido para as
duas entidades de Cascavel.
A arrecadação chegou a R$
130 mil - R$ 100 mil entregues
para a Uopeccan e R$ 30 mil à
Casa da Dona Vani.

Remédio da cannabis

O senador Flávio Arns (Rede)
apresentou projeto de lei
que regulamenta o uso
da cannabis medicinal. O
remédio reduz sintomas das
convulsões, epilepsia e pode
ser usado para tratar esclerose
múltipla, Alzheimer, Parkinson
e dores. “Há casos em que as
pessoas tiveram que obter
na Justiça a autorização para
cultivo da planta. O que a
gente quer é regulamentar
o plantio, a produção, o
controle, a fiscalização, e
que isso possa acontecer
por empresas, com regras
específicas - e ao mesmo
tempo em associações
que atendam pessoas que
necessitam do medicamento”.

Audiência do
saneamento

Representantes da
Sanepar participam amanhã (quar ta-feira, 4), em
Umuarama, e quinta-feira
(5), em Campo Mourão,
de audiências públicas
sobre o novo Regulamento Geral do Saneamento (RGS), promovidas
pela Agência Reguladora
do Paraná (Agepar).
A Agepar deve realizar
10 audiências no Estado.
Outras reuniões já foram
realizadas em Santo Antônio
da Platina e Ponta Grosa, na
semana passada. Ontem
(3), foi em Cascavel. O
objetivo é debater, diretamente com a população,
as regras para atuação
das empresas do setor de
água e esgoto.
A proposta de regulamento ficou disponível
para consulta pública no
site da Agepar nos meses
de maio e junho e recebeu
diversas contribuições. As
audiências públicas são a
última etapa para que a
Agepar faça a elaboração
final do documento.
O regulamento estabelece as regras de prestação
e utilização dos serviços
de saneamento a serem
observadas pelo prestador
de serviços, usuários e terceiros envolvidos. É a forma
de garantir o fornecimento
de água e o esgotamento
sanitário, sem prejuízo ao
usuário e com garantias de
investimentos para ampliação dos serviços.
Esse processo de construção do novo regulamento
irá atualizar as regras atuais
estabelecidas em 1988,

pelo decreto 3.926, portanto antes do Marco Regulatório do Saneamento (a lei
11.445, de 2007).
O QUE MUDAR?
O Regulamento Geral
do Saneamento contém as
definições dos serviços e
equipamentos utilizados
para a prestação dos serviços de água e de esgoto;
as responsabilidades do
prestador de serviços, dos
usuários e de terceiros;
as unidades e categorias
de consumo; os pontos
de entrega de água e de
coleta de esgoto; as instalações do abastecimento
de água e do esgotamento
sanitário; as ligações, desligamentos e religações;
prazos para prestação de
ser viços; solicitações de
ampliação de rede; hidrantes; adesão aos serviços;
atendimento aos usuários
presencial, telefônico e
virtual; solicitação de informação, serviços, reclamação, sugestão e denúncia;
leitura e medição dos volumes de água e de esgoto;
fraudes; uso irregular
dos sistemas de água e
de esgoto; faturamento,
pagamento e cobrança
de outros serviços; interrupção dos ser viços de
abastecimento de água e
de esgotamento sanitário;
infrações, sanções e penalidades aos usuários.
Em Umuarama a audiência será realizada entre as
19h e 21h, na sede do
Senac – Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial,
situada à avenida Duque de
Caxias, 5.238.
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Governo deve anunciar
hoje concurso para Polícia
O Governo do Paraná anunciou
que editais serão lançados para a
Polícia Militar e Civil nesta quar ta-feira (4). No convite, o governador
Ratinho Jr convida para a solenidade que ocorrerá às 11h30 no
Quar tel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado.
A previsão é que para a PM/PR,
o cargo oferecido seja de soldado.
Enquanto para a PC/PR, a previsão é
que os cargos de investigador, delegado e papiloscopista sejam ofertados.

POLÍCIA MILITAR
O edital lançado nesta quarta-feira será o segundo publicado
neste ano. O primeiro foi divulgado
em agosto e trouxe 90 vagas para
Cadete Policial. De acordo com o
último edital para soldado, a remuneração inicial do curso de formação era por volta de R$ 1,5 mil. No
entanto, após a formação, o vencimento subia para R$ 3.225,99.
POLÍCIA CIVIL
Já o concurso da Polícia Civil

é esperado desde o ano anterior
devido a aprovação do pedido para
vagas de delegado. Além disso, um
outro pedido com 766 vagas para
investigador está em trâmite.
De acordo com o governador,
os editais devem ter no mínimo 50
chances para delegados e 50 para
papiloscopistas e investigadores.
Hoje, a remuneração inicial de
um delegado chega a R$ 13 mil
enquanto de papiloscopista e investigador é por volta de R$ 5 mil.

Delegacia Cidadã

Em reunião com o da Segurança Pública e Administração
Penitenciária, Coronel Romulo
Marinho, nesta terça-feira (3),
em Curitiba, o deputado estadual
Delegado Fernando Mar tins (PSL)
discutiu sobre a implantação da
Delegacia Cidadã em Umuarama.
É um projeto modelo de atendimento em delegacias no Paraná
que conta com espaços específicos e reser vados para separar
vítimas de agressores. O projeto
possibilita o auxílio de assistentes sociais e psicólogos, quando
necessário.
Durante a reunião na SESP,
discutiu-se as medidas para viabilização do projeto, como doação do terreno para construção,
projeto de engenharia, custo de
obra, tratativas que serão encaminhadas à secretaria e, por fim,
o início da licitação e construção
do prédio.
O primeiro passo para a
implantação da Delegacia Cidadã
em Umuarama é a doação do
terreno pelo Munícipio, questão
já discutida em reunião entre o
parlamentar e o Vereador Mateus
Barreto na última sexta-feira (30).

ASSESSORIA

DEPUTADO Delegado Fernando com o secretário de Segurança Coronel Romulo Marinho
INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR
% dia
COMERCIAL -0,1%
PTAX (BC) +0,2%
PARALELO 0,0%
TURISMO
0,0%
EURO
+0,2%
US$ 1 É IGUAL A:
Iene
105,88
Libra est. 0,8273
Euro
0,9117
Peso arg.
55,75

03/09
comp.
4,1790
4,1651
4,0500
4,0000
4,5679

venda % mês
4,1800 +0,9%
4,1657 +0,7%
4,4200 +1,4%
4,4000 +1,4%
4,5689 +0,5%

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0394
Libra est.
R$ 5,04
Peso arg.
R$ 0,07
R$1: 1.501,28 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/ Poup. antiga Poup. nova
TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
1/8 a 1/9
0,5000 0,3434 0,0000
2/8 a 2/9
0,5000 0,3434 0,0000
3/8 a 3/9
0,5000 0,3434 0,0000
4/8 a 4/9
0,5000 0,3434 0,0000

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
R$/m2
%m %ano %12m
Paraná (ago) 1.581,50 0,36 4,50 5,44
Oeste (jul)
1.580,82 2,76 4,02 6,49

BOVESPA

MERC. RURAL
03/09

IBOVESPA: -0,94%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Sul América UNT
MRV ON

99.680 pontos
%
R$
+1,19% 25,60
-1,06% 45,52
-1,91% 32,86
-1,69% 32,06
-4,19% 46,15
-4,82% 18,94

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índice em %
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

JUL AGO
0,19
0,40 -0,67
-0,01
-

ano 12m
2,42 3,22
4,09 4,95
4,39 5,56

REAJUSTE DE ALUGUÉIS
Índice
JUL
AGO
SET
IGP-M (FGV)
1,0651 1,0639 1,0495
IGP-DI (FGV)
1,0604 1,0556
* Correção anual. Multiplique pelo índice

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)
I
R$ 1306,80
III
R$ 1403,60
II
R$ 1355,20
IV
R$ 1509,20
*Faixa II: empregados domésticos.

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 03/09
PR
SOJA
76,42
MILHO
28,20
TRIGO
46,67
BOI GORDO 151,19
FRANGO
2,68

DIA
0,6%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%

30d.
13,8%
-3,3%
0,2%
0,2%
0,0%

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gordo @; frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 03/09 FECH.
SOJA
856,50
FARELO
288,00
MILHO
349,75
TRIGO
447,25

DIA
30d.
-0,50
0,7%
-1,30 -1,5%
-8,25 -12,5%
-4,00 -8,9%

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

LOTES/ATACADO
Em 03/09
R$/sc
SOJA Cascavel 85,00
SOJA Paranaguá 91,00
MILHO Cascavel 33,00

SEM 30d.
1,8% 18,1%
1,7% 14,8%
3,1% 3,1%

SELIC ANUAL: 6,0% | TJLP: 5,95%

GERAL\ESPLANADA
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Ônibus e
varredeira

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Mãos ao alto!

A cara de pau dos congressistas
brasileiros é tamanha que só
nos falta assalto à mão armada.
Enquanto o salário mínimo terá
um reajuste de apenas R$ 42 em
2020, o governo corta Orçamento
para bolsas de estudo e programas
sociais, o Fundo Partidário dinheiro mensal que banca a
operação das legendas - saltará
de R$ 927,8 milhões para R$ 959
milhões. E o Fundo Eleitoral,
dinheiro público para bancar
campanhas de candidatos em
2020, saltará de R$ 1,5 bilhão
para até R$ 2,5 bilhões - com
vistas a chegar R$ 3,7 bilhões,
articulam os deputados.

Na conta
VEÍCULOS entregues pelo prefeito às secretarias de Serviços Públicos e Saúde
A frota municipal ganhou
mais um reforço importante
na tarde de ontem (3). O prefeito Celso Pozzobom repassou as chaves de um ônibus
novo para o transporte escolar e de um caminhão equipado com varredeira mecânica ao setor de ser viços
públicos – que representam
um investimento de R$ 957
mil –, e quatro novas ambulâncias para substituição
da frota do Samu Noroeste,
adquiridas com recursos
federais e estaduais que
somam R$ 690 mil.
O prefeito agradeceu a
união dos prefeitos que integram os órgãos representativos dos municípios – como
a Amerios e o Cibax – por
defenderem os interesses
municipalistas em bloco,
obtendo resultados que
favorecem a todos. Lembrou
que nesta gestão já foram
adquiridos quase 80 veículos, máquinas e implementos muito necessários para
atender às demandas da
população urbana e rural, e
da grande responsabilidade
que é utilizar esses implementos. “Empregamos bem
os recursos arrecadados,

os repasses e parcerias.
Cabe a todos zelar por este
patrimônio para sejam úteis
pelo maior tempo possível”, afirmou.
A secretária Mauriza Lima
disse que “o novo ônibus
substitui um veículo com
quase 30 anos de uso e vai
garantir mais segurança e
conforto para as crianças,
que são o nosso futuro”.
A secretária de Saúde
Cecília Cividini disse que
a liberação das ambulâncias permite encostar veículos desgastados, que
rodam desde o início do
Samu em 2013 e que já
chegaram usados, dando
melhores condições de
trabalho aos funcionários
e mais segurança e confor to para os pacientes.
O secretário José Guimarães, lembrou que a entrega
da varredeira mecânica
encerra um processo de
mais de um ano de pesquisa, testes e processo
licitatório, “mas que valeu a
pena. Agora temos um equipamento que vai agilizar a
limpeza, a coleta de folhas
nos canteiros e no desentupimento de bocas de lobo”.
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As maiores fatias do Fundo
Partidário abastecem as contas
do PSL, partido do presidente
Jair Bolsonaro, e do PT. São
os dois maiores partidos do
Congresso hoje.

No azul

Somente este ano, o PSL
abocanhou mais de R$ 115,1
milhões - o equivalente a 12,4%
do total de R$ 927,8 milhões
previstos para 21 legendas.

Fábrica de diplomas

Há cinco anos a Coluna vem
denunciando a fábrica de
diplomas de algumas faculdades
Brasil adentro, cujos donos
ou são políticos, ou têm
bom trânsito no Ministério
da Educação, onde aprovam
facilmente cursos muito
demandados como medicina,
fisioterapia e direito. A operação
da Polícia Federal que prendeu
os donos da Universidade do
Brasil apenas abriu os portões do
esquema nacional.

Tem mais

Há dois focos, e denúncias
anônimas feitas por alunas
pipocam no MP e na PF: num
esquema, a fraude é no Fies, o
famoso financiamento estudantil,
no qual as faculdades são
suspeitas de embolsar o dinheiro
de “alunos fantasmas”. A outra
farra é a venda de vagas para
ingresso do aluno nos cursos
mais cobiçados. Um festival de
banditismo, de professores, donos

de instituições e, pior, dos futuros
“profissionais”.

Transparência

É justo corrigir: O presidente da
Petrobras, Castello Branco, não
recebeu bônus de desempenho
porque não estava na empresa
em 2018. Mas petroleiros
querem saber: para quem foi
e quanto recebeu, e por que a
Petrobras não divulga a lista. A
petroleira distribuiu R$ 1 bilhão
em prêmios a funcionários. Mas
nem todos receberam.

Reação

Após a alta reprovação do
presidente Jair Bolsonaro,
revelada nas pesquisas CNT
e Datafolha, ministros foram
conclamados a divulgar balanços
das ações para salvar a imagem
do Governo e do chefe da nação.
A ideia é mostrar que, apesar
da língua afiada, Bolsonaro tem
trabalhado pelo País.

Êpa, êpa

Estelionatários têm usado o nome
do Tribunal de Contas da União
(TCU) para tentar aplicar golpes.
Eles se passam por servidores do
tribunal e informam às vítimas
que elas têm valores a receber
por perdas no Plano Collor. Como
condição para que a vítima receba
o dinheiro, os criminosos exigem
um depósito, antecipado, em
contas bancárias.

Atenção

O TCU, que é um tribunal
meramente administrativo e
fiscalizador de órgãos, reforça
que “em hipótese alguma
entra em contato com cidadãos
exigindo depósitos bancários”.

FGTS Digital

O Conselho Curador do FGTS
aprovou orçamento de R$ 10
milhões para desenvolvimento
de plataforma para agilizar
os processos de arrecadação,
apuração, lançamento e
cobrança. O FGTS Digital deverá
entrar em operação em 2020.

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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Agosto foi o mês das chamas
O fato de agosto ter sido o
mês das queimadas, é indiscutível. A chuva que veio no 1º
de setembro, apagou algumas
marcas deixadas pelo fogo em
pastagens no centro urbano e às
margens das rodovias no entorno
de Umuarama. Somente nos limites do município, os bombeiros
atenderam a 76 ocorrências,
ou seja, mais de dois casos por
dia entre 1º e 31 de agosto.
Entre este mesmo período, em
2018 os bombeiros atenderam
somente a 11 casos de incêndio
em vegetação.
De acordo com o tenente Willian Marques, oficial de relações
públicas do 6º Subgrupamento de
Bombeiros de Umuarama, os fatores que influenciaram muito nas
queimadas de vegetação, além da
intervenção humana, foi a falta de
chuva e a baixa umidade no ar.
“Um mês de seca, no final
do inverno na região noroeste, a
falta da chuva e a baixa umidade,
proporcionam o aumento de queimadas, tanto em áreas urbanas
quanto ambientais”.
Ainda de acordo com o tenente,
a falta de conscientização das pessoas sido fator influenciador no
aumento dos casos. “Na maioria
das ocorrências atendidas durante
o mês de agosto, foram dentro
do centro urbano, geralmente em

LARISSA DINIZ

BOMBEIROS trabalharam duro durante todo o mês de agosto controlando incêndios em vegetação
terrenos baldios abandonados e
com muito lixo acumulado. Nestes locais geralmente se criam os
focos de incêndio”, conta.
O bombeiro explica também
que a maioria dos incêndios é
causada por atitudes impávidas da comunidade. Moradores
ateiam fogo em folhas juntadas
ou no lixo acumulado. Quando
isso é feito per to, ou até no interior destes terrenos cheios de

Meios de combate

As formas de combate ás chamas são feitas de várias maneiras. Uma delas
foi com água. O deslocamento da central até o local onde está o fogo é feito com
o caminhão tanque. As equipes molham o terreno e depois abafam as chamas.
Este método é utilizado geralmente em incêndios em vegetação no terremos
baldios no perímetro urbano.
Marques aponta ainda que, dependendo da área atingida, outros métodos
são utilizados. “Quando o atendimento deve ser feito em grande escala, impossibilitando a aproximação do caminhão é preciso utilizar outros recursos. Em
regiões de campos e rodovias as equipes trabalham com abafadores, ventilação
ou tetraedro do fogo”, encerra.

vegetação rasteira e obviamente
seca, as chamas as espalham
com facilidade.
EFETIVO
Atualmente o 6º SGB de Umuarama conta com apenas seis bombeiros militares para o atendimento
aos chamados. “Estivemos utilizando o efetivo completo, fazendo
o revezamento em turnos das
equipes, no atendimento às ocorrências de incêndio em vegetação,
mas como demos início à ‘Operação Quati’, tivemos à disposição
um reforço no efetivo”.
O tenente complementa ainda
que na área jurisdicional do 6º
SGB, (região que compreende
os municípios de Altônia e Cruzeiro do Oeste), foram atendidas
mais de 100 chamadas e solicitações para controle de incêndios
ambientais, muitos deles às margens de rodovias.

LOCAL
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Dupla presa com Van roubada

Uma Van tomada de assalto e carregada com peixe foi recuperada pela
Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste.
Dois homens foram presos.
A apreensão aconteceu num
patrulhamento de rotina, por volta
das 5h, per to do trevo de acesso à
cidade de Cruzeiro do Oeste. Os PMs
visualizaram a Van de cor branca,
sendo guiada em atitudes suspeitas
e resolveram abordá-la.
O motorista foi questionado a respeito da carga e disse que transportava peixes na carroceria frigorífica. Ele
disse ter adquirido a mercadoria em
um posto de combustíveis em Umuarama duas horas antes da abordagem
e que a levaria para Campo Mourão.
Os PMs vistoriaram o veículo minuciosamente e encontraram uma bolsa
com documentos de outras pessoas. Os
ocupantes não souberam dizer de quem
eram, levantando suspeitas dos policiais.
Peal nota fiscal, foi mantido contato com o dono da empresa distribuidora de peixes que informou que
os documentos eram de seus funcionários e que a carga tinha como
destino Maringá e não conheciam os
ocupantes da Van.
Durante este tramite, os PMs foram
informados do roubo que aconteceu

FOTOS: DIVULGAÇÃO

VEÍCULO tomado de assalto estava carregado com peixe
na PR-323 entre Umuarama e Cruzeiro
do Oeste e que um casal havia sido
rendido por quatro bandidos encapuzados e armados e depois levado até

Janiópolis, onde foi libertado.
A dupla recebeu voz de prisão e
foi encaminhado à Delegacia de Cruzeiro do Oeste.

Matou e se apresentou
O suspeito de matar Elton
Fagundes em Cruzeiro do Oeste
se entregou à polícia no início de
ontem (3). O crime aconteceu na
casa da vítima, de 36 anos, que
foi encontrada mor ta amarrada
e com sinais de golpes de faca.
De acordo com o delegado Isaías
Cordeiro de Lima, o suspeito é
Jackson Domingos, 18 anos,
morador de Cruzeiro do Oeste,
também ex-cunhado da vítima. O
suspeito afirmou ter matado em
legítima defesa, afirmando que a
vítima foi até sua casa e o ameaçou e teve que contê-lo, vindo a
amarrá-lo, antes de desferir os
golpes de faca.

Na segunda-feira (2) à noite, Bombeiros de Umuarama atenderam a um incêndio em uma residência
na rua Deolinda Tereza Uliano, no Jardim Itália. A casa de madeira, foi totalmente tomada pelas
chamas. Os bombeiros controlaram o fogo e fizeram o rescaldo, num trabalho que durou mais de
duas horas. Vizinhos disseram que há cerca de um mês não mora ninguém no local.

s
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Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Lewis Hamilton, quatro
vezes campeão (F1)

Alain
Resnais,
cineasta
francês

Venda,
em inglês
Medida
de acidez
do líquido
(Quím.)
Classe
social
medieval
dominante

Deixa
preparado
Embriagada

(?) Bolena,
rainha
inglesa
decapitada
Olá!
Explosivo
tóxico
amarelo

Água potável (bras.)
Interjeição
de enfado

"(?)
mon île",
sucesso
de Caetano
Marco da
vitória dos
Aliados na
2a Guerra

Abril
(abrev.)

Sobre, em
francês
(?) na Rua,
grupo
teatral
brasileiro

Que vivem
afastadas
do convívio social
Qualidade
do rei
Salomão
(Bíblia)

BANCO

Acústica (abrev.)
O segundo melhor
conceito, na
avaliação escolar
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Solução

E

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em
sua vida no mês que vem. É um bom momento
para fazer contatos! O seu bem-estar interior se
beneficiará se você se concentrar mais no conforto
de sua casa, assim a sua vida diária melhorará.

Aliança
militar
com sede
na Bélgica

O
N
A

Você percebe os erros que cometeu no passado e
as circunstâncias fazem você melhorar as coisas.
Você está se recusando a aceitar suas fraquezas
presentes, o que é a razão da sua fadiga.

(?) Jazz,
time de
basquete
dos EUA

B

O seu radar emocional estará extremamente aguçado e fará com que você seja seletivo. Não se
afaste. Há tantas coisas acontecendo ao seu redor
que você só tem um desejo: ficar sozinho, o que
você realmente vai precisar.

Grupos de
alunos
em uma
escola
Tubérculo
muito cultivado no
Nordeste

U
T
A
H

Sua cabeça está nas nuvens e você não está motivado a agir. No aspecto prático, você é tímido, mas
o seu estado de ânimo, por outro lado, não poderia
ser melhor! Retomar uma atividade de lazer que não
envolva atividade física seria ideal para você.

O número
3,1416
(Mat.)

Na hora
apropriada

C

O bom humor faz com que você seja simpático
com as pessoas ao seu redor. Você sabe como
propagar essa simpatia. Você vai estar em sua
melhor forma. Não tente resolver todos os desafios de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

Latitude
(abrev.)

A

Você vai parecer mais profundo para as pessoas que
o cercam, o que é a chave para seu sucesso hoje.
Você está muito preocupado com os outros, dê-se
uma pausa. É verdade que você não sabe quais são
os seus limites, por isso deve descansar.

Local onde
se monta
o cenário
no teatro

E
C O S
O
P
P I
T A N
L H
O C E
O I
A
R
N T A
A N S
T A
S
N
U S T
R I A

Seu relacionamento com crianças e jovens
elevam o seu espírito. Usar uma máscara não
combina com você. Se você sair, mantenha os
pés no chão e não pense que você é invencível.
Há sinais de que lhe faltam vitaminas.

Que
apresenta
semelhança

S
I
G
N
O
S
D
O
Z
O
D
I
A
C
O

Sua suscetibilidade pode provocar faíscas hoje.
Você precisa de paz e tranquilidade e se concentrar em si mesmo. Vai ser difícil resistir a alguns
excessos. Tenha especial cuidado com as refeições e fique fora de correntes de ar.

Planta que tem
propriedades
cicatrizantes
Cláudia Ohana, atriz

L O G
A L O
T
L
E E
R M A
A T A
L E
M A
A P R
R O
R
D
E D I
A
B E D

Se você se prender aos seus valores, você terá o
melhor dia de todos, não dê ouvidos a ninguém.
Uma vida equilibrada está ao seu alcance. Pense
antes de reagir às coisas, isso funciona. Seu ponto
de vista é a fonte.

Áries, Escorpião,
Aquário e Sagitário
Momento maior do
jogo de handebol

E
B
R
I
A

Você estará pronto para colaborar construtivamente pelo prazer de se sentir útil. Seria bom
relaxar e ouvir as suas necessidades básicas sem
um senso deslocado de orgulho. Você precisa
dormir mais.

© Revistas COQUETEL

Podem derreter por
Sufixo
Posição
Os grupos efeito do aumenta- de Danilo
como o aquecimen- tivo de e Marcelo
WWF
to global "chorona" no futebol

C
A
L
O
T
A
S
P
O
L
A
R
E
S

Você está controlando suas emoções com mais
autoconfiança hoje. Certifique-se de que você
não se torne inacessível. Você está seguindo
com otimismo. Certifique-se de manter uma dieta
equilibrada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

3/sur — tnt. 4/dans — maza — otan — sale — utah.

Hoje será um bom dia para estreitar os laços de
amizade. É hora de organizar uma reunião com
os amigos! Você quer fazer algo que gosta e isso
é exatamente o que você precisa para recuperar
energias.

Libra

horóscopo

11
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Convite

O encontro para discutir questões referentes à
população em situação de rua acontece hoje, às
18h30, no Centro Cultural Vera Schubert com
representantes de entidades e comunidade.
THIAGO CASONI

A liberdade de
fracassar é vital
se você quer ser
bem sucedido.
As pessoas mais
bem sucedidas
fracassaram
repetidamente,
e uma medida
de sua força é o
fato de o fracasso
impulsioná-las a
alguma nova tentativa de sucesso.
(Michael Korda )

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna
Hoje News que comemoram aniversário hoje
-, Aloiti Vignoli, Guilherme Vasconcelos,
Celiane Miranda Modolo de Melo e Derval
Alexandrino. Da coluna: felicidades!

Negócios
Na segunda (dia 9) acontece 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 Hotel
Caiuá, em três possibilidades de horário:
às 8h, 10h30 e 19h. Entrada gratuita.

PORTRAIT

TALITA DESTRO e MARCOS DA MATA ganham o zoom da coluna desta quarta-feira, início de
Setembro, em compasso de espera para a chegada do baby (Esther), na maior alegria.
ARQUIVO PESSOAL

APOIO: TRIBUNA HOJE NEWS

Maria Aparecida Brito e Alda Druciak, em recente evento na casa da Amizade
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Desfile Cívico

O desfile cívico, militar e religioso de 7 de Setembro, Dia da Independência do
Brasil terá como novidade a volta da Fanfarra Municipal em parceria com a Guarda
Mirim de Umuarama. A expectativa é de pelo menos 70 alas, representando instituições dos mais variados segmentos desça a Avenida Paraná, no sábado.
THIAGO CASONI

PIT STOP

Na inauguração do novo espaço na Concessionária Uvel, o prefeito Celso Pozzobom e o presidente da ACIU Orlando dos Santos deram uma paradinha para
conhecer o novo Camaro que é um dos queridinhos do universo masculino. Vá
conhecer também no showroom da Uvel.
ARQUIVO PESSOAL

Fernando Lombardozze e Frank Seide, na Casa da Amizade

FAROL

O Sebrae oferece oportunidade de aulas e atividades
abordando autoconhecimento e relações interpessoais, de 4 a 6 de setembro, das 15h às 23h. Mais
detalhes pelo 3623-8100. Inscreva-se.
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CRUZE SEDAN LTZ I TURBO......16/17....................................VERMELHO............................COMPLETO, AUT, COURO....................................R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO......18/19....................................BRANCO.................................COMPLETO, AUT, COURO....................................R$ 96.900,00
FOCUS 1.6 SE..................................17/18....................................BRANCO.................................COMPLETO................................................................R$ 64.900,00
ONIX 1.0 LT......................................17/17....................................CINZA......................................COMPLETO................................................................R$ 39.900,00
ONIX 1.4 EFFECT...........................18/19....................................BRANCO.................................COMPLETO................................................................R$ 53.900,00
ONIX 1.0 LT......................................17/18....................................PRATA......................................COMPLETO ...............................................................R$ 44.900,00
ONIX 1.4 LT......................................15/15....................................BRANCO.................................COMPLETO................................................................R$ 37.900,00
ONIX 1.4 LT......................................18/19....................................BRANCO.................................COMPLETO................................................................R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ...................................13/14....................................BRANCO.................................COMPLETO................................................................R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT..............................17/18....................................BRANCO.................................COMPLETO, AUT.....................................................R$ 54.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4..........11/12....................................PRATA......................................COMPLETO................................................................R$ 62.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT...........................16/17....................................BRANCO.................................COMPLETO, AUT.................................................. R$ 109.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 AT.......................14/14....................................BRANCO.................................COMPLETO, AUT, COURO....................................R$ 92.900,00
SPIN LT 1.8 AT.................................12/13....................................PRATA......................................COMPLETO, AUT.....................................................R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 AT.................................13/14....................................PRETO.....................................COMPLETO, AUT.....................................................R$ 39.900,00
TRACKER 1.8 LT..............................15/16....................................PRATA......................................COMPLETO, AUT.....................................................R$ 63.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
MENDES E BRAMBILA LTDA
- ME, fir ma inscrita nº CNPJ
13.155.928/0001-97, situada
na Avenida Por tugal, 4911, Zona
I-A, CEP: 87504-530, nesta cidade
de Umuarama, Estado do Paraná,
comunica o extravio do ALVARÁ
DE LICENÇA Nº 29.570. Com esta
publicação o mesmo fica sem
nenhum efeito legal.

@tribunahojenewsumuarama
EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA MARCELO PIMENTEL BERTASSO CÍVEL DA
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que pelo presente CITA o(a) requerido(a) Luis Eduardo Souza, inscrito no CPF nº 700.403.871-86, atualmente em lugar incerto e não sabido,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de Ação Ordinária sob nº 0012393-14.2014.8.16.0173 - Projudi,
onde é requerente Itaú Unibanco S/A e requerida Luis Eduardo Souza, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente: RESUMO DA INICIAL:
O réu, como titular da conta corrente nº 01188-1, junto à agência 8442 do Autor, e em decorrência do não pagamento do cartão de crédito, contraiu
empréstimo denominado SOB MEDIDA CARTÃO COMPOSIÇÃO, operação contrato nº 42052/766679948, celebrado na data de 07/08/2013 no valor
de R$ 68.290,77, para pagamento em 12 parcelas. Ocorre que o réu, apesar de insistentemente cobrado para solução na esfera extrajudicial, deixou
de pagar as parcelas do empréstimo desde a vencida em 05/09/2013, acarretando o vencimento antecipado da dívida. Em razão disso, o réu deve ao
Autor a quantia de R$ 76.338,39, na data de 22/09/2014. Demais requerimentos de praxe. Fica o(a) requerido(a) CITADO(A) de que por este Juízo
de cartório tramitam os autos supramencionados, tendo sido recebido no dia 31 de outubro de 2014, pelo Dr. Marcelo Pimentel Bertasso, MM. Juiz de
Direito desta Vara à época, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, conteste a presente ação, sob pena de revelia, caso em que será nomeado curador
especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o
presente que será publicado e afixado na forma da Lei. Umuarama, 17 de julho de 2019.
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Mulher na boleia
DIVULGAÇÃO

Um novo aplicativo
de transpor te para
mulheres já está em
funcionamento em
Umuarama. Trata-se
do Motor Pink, que
vem com a proposta
de garantir maior segurança e comodidade às
mulheres, conectando
passageiras às motoristas. O aplicativo
funcionará de for ma

semelhante ao Uber,
com o diferencial de
conectar passageiras
apenas a motoristas
mulheres. O ser viço
deve começar a funcionar
na cidade nos próximos
dias e já está recrutando
mulheres motoristas interessadas em trabalhar,
além de já estar disponível para download no
IOS e Android.

Distrito sem água
O distrito de Serra
dos Dourados poderá
ser afetado amanhã (5), a par tir das
9 horas no abastecimento de água.
Segundo a assessoria da Sanepar, a realização de ser viços de
melhoria no sistema
poderá afetar a distribuição. A previsão
é de que a situação
seja normalizada gradativamente até o fim
da tarde. A Sanepar

também ressalta que
só ficarão sem água,
durante este período,
os clientes que não
têm caixa-d’água no
imóvel, conforme recomendação da ABNT
(Associação Brasileira
de Normas Técnicas).
A Companhia sugere
que cada imóvel tenha
uma caixa-d’água de
pelo menos 500 litros.
Assim, é possível ter
água por 24 horas, no
mínimo.

LOCAL
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Umuaramense é vice no
Bike House Cascavel
A triatleta Lismara Ambrósio, 22,
participou no último domingo (1) da
competição Bike House em Cascavel, onde conquistou o 2° lugar geral
feminino. A umuaramense participou
da prova na modalidade MTB (Mountain Bike – uma corrida ciclística
realizada em estradas de terra).
A prova foi um verdadeiro desafio, que exigiu dos atletas muita
força física e psicológica para concluir os percursos de terra cheio
de pedras, além de encarar as surpresas climáticas, que deixaram a
corrida ainda mais emocionante.

Não Para Por Aqui

Lismara, no dia que antecedeu à
prova em Cascavel (sábado, 31), participou da Primeira Corrida Noturna
promovida pelo 19° Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Toledo, no qual
conquistou o 5° lugar geral feminino,
mostrando que a atleta tem muito
gás e engajamento para provas múltiplas e em curtos períodos de tempo.
Estas duas competições seguidas,
foram consideradas conquistas pessoais para a atleta, que sofreu uma
lesão no quadril em uma competição
há poucos meses. E por causa desta
lesão, ela ficou fora de competições
internacionais.

A atleta disse que teve de manter
o foco e aplicou alto desempenho
para chegar em segundo lugar, principalmente por ter sido sua estreia na
modalidade. “Foram 50 km com um
percurso ‘animal’ contendo muito
barro, subidas, trechos escorregadios e chuva”, lembra Lismara.
A atleta ainda brincou, falando
que também levou uma ‘bela e
encardida’ experiência para casa.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

DEPOIS da prova, Lismara, ainda suja de lama,
conseguiu o segundo lugar no MTB em Cascavel
O time do Umuarama
Futsal Sub-15 se classificou para as finais do
Campeonato Paranaense.
Os garotos terminaram a
participação na 3ª etapa
do Campeonato Paranaense de base, realizada
em Medianeira, com duas
vitórias e uma derrota,
ficando em 2º lugar no
grupo garantindo vaga
para última etapa. A 4ª etapa (final) acontecerá entre os dias 25, 26 e 27 de
outubro em Curitiba.

