Trânsito na escola

Inspetor da Guarda Municipal e Escola de Trânsito da Umutrans, está visitando colégios para orientar os alunos – pedestres e futuros condutores – sobre atitudes que aumentam
a segurança ao transitar pelas ruas e avenidas da cidade.
Ontem (4) pela manhã, os alunos do Ensino Médio do Colégio
Estadual Bento Mossurunga receberam orientações sobre as
responsabilidades de cada um no trânsito. Cerca de 60 alunos
participaram da palestra.
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Governo autoriza contratação
de 3 mil agentes de segurança
O governador Ratinho Jr autorizou ontem os concursos públicos para contratação de
2,4 mil militares estaduais. São 2 mil policiais e 400 bombeiros. Além disso, o Estado
vai selecionar 50 delegados, 300 investigadores e 50 papiloscopistas para a Polícia
Civil. Também foram aber tas 238 vagas para agentes de cadeia para complementar o
l Pág. 8
quadro do Depar tamento Penitenciário (Depen).
PÁGINA

04

Unidade Básica de
Saúde do Jabuticabeiras
começa a receber obras
de ampliação
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Regionalização do
Turismo reúne hoje (5)
lideranças e empresários
do Noroeste
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Foragido da Penitenciária
Estadual de Cruzeiro
do Oeste é morto em
Umuarama
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JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

“Estão
usando politicamente
a questão da
Amazônia”.

Será o ﬁm do eSocial?

Nos últimos dias, empresários e proﬁssionais que trabalham
com folha de pagamento foram pegos de surpresa com a fala do
secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, de
que o eSocial deixaria de existir a partir de janeiro do próximo ano.
A aﬁrmação caiu como um balde de água fria sobre aqueles que
investiram pesado, seja na alocação de recursos humanos ou ﬁnanceiros, para deixarem suas empresas aderentes às especiﬁcações
do projeto que vinha funcionando desde janeiro de 2018. Entretanto,
para os críticos do sistema de controle de informações relacionadas ao
trabalho, a notícia do ﬁm do eSocial veio como um presente.
Acontece que, desde o início do novo governo, já era esperada uma simpliﬁcação do sistema. Muito se falava do excesso de
informações solicitadas, bem como das diﬁculdades sistêmicas
enfrentadas pelos contribuintes no envio dos dados ao ambiente
do eSocial. Mas, até então, seriam apenas simpliﬁcações. Tanto
que antes do citado posicionamento, a Portaria 716, de 4 de julho
de 2019, trouxe alguns ajustes, como, por exemplo, uma nova
mudança no cronograma de implantação.
Mas o que acontecerá após janeiro de 2020? Isso ainda é
uma incógnita, uma vez que não há qualquer dispositivo legal que
traga, claramente, quais serão as mudanças que acontecerão nas
atividades relacionadas à folha de pagamento.
Nem sequer saber se a extinção do eSocial se dará apenas
com a mudança do nome e redução de campos/informações, ou
se, de fato, outras plataformas serão criadas do zero. Porque,
de acordo com o secretário, a partir do ano que vem, o sistema
será substituído por outros dois: um da Receita Federal e outro de
Trabalho e Previdência.
De acordo com sites oﬁciais, a meta é simpliﬁcar o dia a dia do
empregador e, em consequência, estimular a geração de postos de
trabalho. Agora resta saber se, realmente, as coisas serão simpliﬁcadas e se isso vai melhorar a vida de empresários e proﬁssionais
de Departamento de Pessoal.
O que é certo é que, seja extinção ou simpliﬁcação, tenha
o mesmo nome ou mude de nomenclatura, é preciso que todos
os proﬁssionais estejam atualizados e aptos a correr atrás das
atualizações.
Paulo Pereira é especialista em Folha de Pagamento da Convenia
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O ministro
das Relações
Exteriores, Ernesto
Araújo, disse à
emissora americana CNN que o aumento das
queimadas nesta época do
ano são normais por causa das
condições climáticas. Segundo
ele, boa parte das discussões em relação à Amazônia
começa “de falsas premissas”.
“Queimadas e desmatamento
não são a mesma coisa”.

Lotofácil
Megasena concurso: 2185

09 18 19 22 42 47
Quina

concurso: 5064

06 35 58 63 73
Federal
1º prêmio
2º prêmio
3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

concurso: 5420

43.720
16.964
87.666
40.688
90.964

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

Quinta

28



11

Nublado com
muitas nuvens

Sexta

25



14

Nublado com
muitas nuvens

Curitiba

Quinta

16



12

Nublado com chuva

Sexta

15



9

Nublado com
muitas nuvens

Fases da lua
Nova

30/08 - 07h38

Crescente

06/09 - 00h11

Cheia

14/09 - 01h35

Minguante

21/09 - 23h43
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Venda de
animais

Apenas neste ano, a
Delegacia de Proteção ao
Meio Ambiente (DPMA)
apreendeu mais de 500
animais, entre domésticos e silvestres. Por dia, o
órgão recebe cerca de 30
denúncias – 80% delas se
referem a maus-tratos a
animais. Em agosto, quase
140 animais foram apreendidos de criadores irregulares. Mais de 100 pessoas
foram presas em 2019 por
crimes ambientais. Para coibir números como estes, a
Assembleia Legislativa do
Paraná (Alep) promoveu
na terça-feira (3) audiência
pública que discutiu regras
de comercialização de pets
no estado do Paraná. No
centro do polêmico debate,
o projeto de lei 185/2019,
do proponente do evento,
deputado Luiz Fernando
Guerra (PSL).
O projeto, que está em
tramitação no Legislativo,
estipula critérios para regularizar a atividade e combater os maus-tratos aos
animais, propondo a proibição do comércio físico ou
digital de cães e gatos por
pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos
comerciais similares. O projeto quer restringir esse tipo
de comércio aos criadouros
devidamente registrados
junto aos órgãos ambientais
e por eles fiscalizados.
De acordo com o autor,
a intenção é fomentar a
discussão e promover a
construção de um projeto
que contemple todos os
setores envolvidos. Para
Guerra, o mais importante

é a elaboração de uma proposta viável e eficaz para
combater os maus-tratos
e regulamentar a venda
de animais domésticos no
Paraná. “Todas as correntes
envolvidas com tema puderam expor seus pontos de
vista nesta audiência. Agora
vamos buscar o denominador comum para coibir
o principal problema, os
maus-tratos. O importante
é fiscalizar para proteger os
animais”, avaliou.
DEBATE
O cerne da discussão
envolve basicamente dois
grupos: de um lado, proprietários de criadouros de
cães e gatos e donos de
pet shops; de outro, ONGs
e entidades protetoras dos
animais. No meio de tudo,
muitas opiniões, tanto
contra quanto a favor da
comercialização.
A médica veterinária e
mestranda da Universidade
Federal do Paraná (UFPR)
em bem-estar animal, Paula
Pimpão de Freitas, apontou
alguns temas que, segundo
ela, são críticos na venda de
animais. Durante o comércio, disse, há a restrição de
espaços, que não permitem
o comportamento natural das
espécies, a exposição a barulho excessivo, além da venda
de filhotes, que pela idade,
podem apresentar uma série
de problemas de comportamento. “Quando expomos
os animais assim, os colocamos como mercadorias,
como um bem de consumo.
Com isso, qual mensagem
queremos passar para a
sociedade?”, indagou.
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Cooperativismo

O deputado estadual Delegado Fernando se reuniu com o
Secretário Norberto Ortigara da Secretaria da Agricultura e
Abastecimento (SEAB), para tratar de assuntos relacionados ao
Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar
no Paraná (Coopera Paraná) do Governo do Estado. O projeto
tem o objetivo de fortalecer as cooperativas e melhorar a
competitividade e a renda dos agricultores familiares. O Paraná é
um dos maiores produtores agrícolas do mundo.

Sem caixa...

Ao ser ouvido na CPI
(Comissão Parlamentar
de Inquérito) da JMK, na
Assembléia Legislativa do
Paraná, o ex-diretor financeiro
da empresa, responsável
por gerir a frota do Estado,
Thiago Mallard Scaldaferri,
relatou aos deputados que
desde que assumiu a função,
por onde permaneceu por
cerca de um ano, percebeu a
“desorganização” da empresa
e que teve como missão
“otimizar os trabalhos”.
Scaldaferri relatou que a
saúde financeira “gerava
desconforto devido ao volume
de fornecedores ligando e sem
caixa para pagar”.

...nem capital de giro

Scaldaferri revelou que a
empresa não possuía capital
de giro e dependia dos
pagamentos do Governo
para quitar dívidas com
fornecedores. Em razão de
certo atraso do Governo, não
era possível quitar os débitos
corretamente. “Existia
atraso e afetava muito”. O
ex-gerente disse que não
tinha acesso à conta da
CEF utilizada para receber
os valores do Governo e
que os pagamentos aos
fornecedores eram realizados,
por ele, através de uma conta
do Bradesco após apresentar
uma planilha dos débitos aos
dirigentes da empresa.

Bater talvez, pagar jamais

O projeto de lei que exime agentes públicos do pagamento de
indenização ao Estado ou a terceiros, por dano material causado
na condução de viatura pública em decorrência da prestação
de serviço público de urgência e emergência, recebeu parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alep. O
parecer foi apresentado pelo deputado Delegado Jacovós (PL).
“É uma luta de muito tempo da PM e da Polícia Civil”, afirmou o
deputado Soldado Adriano José (PV), que assina a proposta.

R$ 150 para medicamentos

Os vereadores de Umuarama aprovaram por unanimidade, um
projeto de lei que autoriza a prefeitura a adquirir crédito adicional
de R$ 150 mil para compra de medicamentos. O projeto, que é
de autoria do Executivo prevê crédito adicional ao orçamento
geral do Fundo Municipal de Saúde, com a justificativa de que a
secretaria de saúde precisa adquirir medicamentos “integrantes
do componente básico da Assistência Farmacêutica de sua
atribuição”. A prefeitura de Umuarama é membro do Consórcio
de Intergestores Paraná Saúde e, de acordo com o projeto, em
novembro os consorciados poderão adquirir insumos a preços
mais econômicos aos cofres públicos. A data desta compra,
todavia, não foi divulgada.
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GERAL/ADI

Ações inovadoras

O deputado Galo (Pode)
destacou as ações da diretora
de Comunicação da Assembleia
Legislativa, Kátia Chagas.
Galo enfatizou a palestra da
jornalista em São Paulo durante
seminário da Associação
Brasileira de Televisões e
Rádios Legislativas, que
reúne órgãos como Senado,
Câmara dos Deputados e
assembleias legislativas de todo
o País. Todos eles, segundo
o deputado, “interessados
em conhecer e repetir as
experiências bem-sucedidas
desenvolvidas pelo Legislativo
do Paraná”.

Referência

O presidente Ademar
Traiano (PSDB) afirmou que
a comunicação da Alep se
tornou “uma referência de
boas práticas” e enfatizou que
a “Assembleia se orgulha de
sua equipe de comunicação e
de sua diretora, Kátia Chagas”.
Traiano lembrou que iniciativas
e projetos pela comunicação
do Legislativo têm recebido
prêmios nacionais, como
o aplicativo Agora é Lei no
Paraná. “Um atestado de que o
setor está cumprindo a missão
que recebeu de inovar, tornar a
Assembleia mais transparente e
mais próxima da população”.

Apoio total

“Todo o trabalho é possível
porque temos apoio do
presidente Traiano e do 1º
secretário Luiz Cláudio Romanelli.
Eles deram carta branca para
implantar programas e inovar
com liberdade para trabalhar
e isso faz toda a diferença.
Foram criados vários programas,
como o ‘Assembleia no Enem’
e aplicativos premiados como o
‘Agora é Lei no Paraná’”, afirmou
Kátia Chagas. A Assembleia
Legislativa do Paraná também
foi a primeira do País a transmitir
ao vivo as sessões plenárias por
Facebook, Instagram e Twitter.

Feira do livro

A Feira Internacional do
Livro de Foz do Iguaçu tem
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nova data. Será de 18 a 24
de outubro, no Clube Gresfi.
A programação ainda será
divulgada pela prefeitura.

Semana Brasil

O governo lançou a campanha
para estimular o consumo
durante a semana de 7 de
setembro, a Semana do Brasil.
A campanha tem a participação
de 4.680 empresas de todo
o País que vão oferecer
descontos e promoções em
produtos e serviços do varejo,
comércio e serviços.

PEC rejeitada

Com o plenário vazio, o Senado
rejeitou a PEC das Liminares
proposta pelo senador
Oriovisto Guimarães (Pode),
que buscava regulamentar a
concessão dessas decisões pelo
STF. O texto obteve 38 votos
favoráveis contra 15. Mas,
por se tratar de PEC, o texto
precisaria de pelo menos 49
votos para ser aprovado.

Adversário de Gleisi

O deputado Paulo Teixeira (SP)
decidiu disputar a presidência
do PT contra a deputada Gleisi
Hoffmann (PR) - candidata
de Lula. “Vou lançar
oficialmente a candidatura
nas próximas semanas”.

Bolsas cortadas

O governo federal suspendeu
o financiamento de 5.163
bolsas (R$ 37,8 milhões)
de novos pesquisadores de
mestrado e doutorado. No
Paraná, foram 446 bolsas
cortadas (R$ 2,7 milhões).

Frente com Requião

O ex-deputado Ângelo
Vanhoni articula aliança do PT
com o MDB para as eleições
municipais de 2020. A ideia
seria lançar o ex-senador
Roberto Requião na disputa
pela Prefeitura de Curitiba
com o PT na vice. Para isso,
Vanhoni espera ganhar a
presidência municipal do PT
na eleição interna que ocorre
neste domingo (8).

Ampliação
na UBS

A Secretaria Municipal de Saúde informa
que desde a manhã de
ontem (4), a Unidade
Básica de Saúde (UBS)
do Parque Jabuticabeiras está fechada para
receber reformas que vão
melhorar as condições de
trabalho e dar mais comodidade aos usuários.
Durante o período de
obras, o atendimento
será prestado provisoriamente na Rua das
Gardênias, nº 4017, que
está sendo preparado
para abrigar a estrutura
e deve atender a população local a par tir da
próxima segunda-feira
(9). Até lá os pacientes
do Jabuticabeiras serão
remanejados para a UBS
do Parque 1º de Maio e
os casos mais urgentes
serão encaminhados ao
Pronto Atendimento.
A refor ma da UBS
está no pacote de obras
e ampliação de cinco
unidades de saúde que
receberão melhorias
graças a convênios do
município com a Secretaria de Estado da
Saúde. “A unidade tem
algumas dificuldades,
pois é um prédio antigo,
por isso decidimos realizar as obras neste
momento. Com a ampliação, os usuários terão
mais espaço e confor to

enquanto aguardam
atendimento e os nossos profissionais terão
melhores condições
de trabalho”, explicou
o diretor de Atenção
Primária em Saúde,
Elizeu Ampessan.
Nos últimos dias,
uma equipe da Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos realizou as
adequações estruturais
necessárias no imóvel
alugado para abrigar a
UBS do Jabuticabeiras,
provisoriamente, e nesta
quar ta os funcionários
fecharam a unidade para
preparar a mudança.
“A expectativa é que
nesta quinta e na sexta-feira seja possível
colocar tudo no lugar e
implantar os sistemas
de integração da unidade à rede de dados
da Secretaria de Saúde,
para que os usuários
possam ter agendamento e acompanhamento das suas consultas e procedimentos”,
acrescentou o diretor.
“O objetivo é melhorar
constantemente a qualidade estr utural em
toda a rede, para que
os usuários tenham um
atendimento cada vez
melhor”, completou a
secretária municipal de
Saúde, Cecília Cividini.
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Regionalização do Turismo
reúne empresários do Noroeste

Umuarama sedia hoje (5), reunião
de apresentação do Relatório Estratégico de Consultoria para o Desenvolvimento dos Destinos Turísticos do
Noroeste do Paraná, com a presença
do especialista em Turismo Rogério
Borges Schwanck, de Assunção (PY).
Ele é consultor do Sebrae e foi responsável pelo planejamento estratégico e
desenvolvimento do turismo na Usina
Hidrelétrica Itaipu Binacional.
O evento é uma parceria da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
da Prefeitura de Umuarama e o Sebrae
e será dividido em dois momentos: na
parte da manhã, a partir das 8h30, será
destinado aos gestores de turismo e
lideranças de Umuarama e região, e a
partir das 15h30 reunirá empresários
do trade turístico da cidade e região. O
Sebrae fica na rua Floraí, 4295 – Zona

I, próximo ao Bosque dos Xetá.
O secretário Douglas Bácaro, e o
chefe de Divisão de Turismo da Prefeitura, Anderson de Freitas, receberam
o consultor Rogério Schwanck para
conhecer a cidade e a região nos
dias 1º e 2 de agosto.
“Realizamos visitas técnicas no Aeroporto, no Centro de Eventos e percorremos o município, apresentando nossos
equipamentos e espaços públicos, e também outros atrativos da região. O resultado desse inventário será apresentado
no encontro desta quinta, com a proposta
de consultorias do Sebrae para a formatação e qualificação dos destinos
turísticos”, explicou Bácaro.
Na cidade foram visitadas ruas,
avenidas, praças, os lagos Aratimbó
e Tucuruvi, os bosques Uirapuru e
dos Xetá, obras em andamento, a

nova rodoviária, teatros, hospitais,
universidades, o Instituto Federal do
Paraná (IFPR), a réplica da Torre Eiffel, o comércio local, estabelecimentos
gastronômicos e hotéis, entre outros.
NA REGIÃO
Na região, as visitas técnicas foram
em Porto Figueira e Porto Camargo,
no Parque Nacional de Ilha Grande; o
Projeto de Sustentabilidade Ambiental
Green Farm – CO2 Free (em Itaquiraí/
MS), o Museu Paleontológico de Cruzeiro do Oeste e a Reserva Biológica
as Perobas em Tuneiras do Oeste.
“Não foi possível visitar todos os municípios lindeiros ao rio Paraná, pertencentes à Ilha Grande, ao Salto Paiquerê no
rio Goioerê e no Rio Piquiri. Porém estes
municípios e seus atrativos naturais também estão contemplados na regionalização”, acrescentou Anderson de Freitas.
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Crime ambiental

Um homem assinou um Termo
Circunstanciado na terça-feira (3) assumindo
a responsabilidade de queimadas de
resíduos a céu aberto em Umuarama.
Segundo o Batalhão de Polícia Ambiental
(BPAmb), ele agiu acompanhado de outros
três homens e queimou fios encapados em
uma propriedade rural da cidade.
O fato foi denunciado anonimamente à
polícia. No local havia sinais de queimadas
e o responsável foi encaminhado à sede
do Batalhão. Ele assinou o documento
de infração penal e deve responder
criminalmente pela queimada. A ocorrência
foi acompanhada pelo o Instituto Ambiental
do Paraná (IAP) a fim de que providências
administrativas sejam tomadas. Na ocasião,
600 quilos de fios de cobre desencapados
foram apreendidos pela Polícia Ambiental.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Na terça-feira (3) à noite, Polícia Militar recebeu denúncia de que um caminhão seguia entre Xambrê e
Umuarama carregado com cigarros do Paraguai. Uma equipe da P2 localizou o caminhão, que foi abordado. Na revista, foram encontrados no baú frigorífico, 550 caixas de cigarros. O condutor disse ter pego
a carga em Altônia e levaria até Maringá.

Perseguição e apreensão

PMs do grupo Rotam de Cruzeiro do Oeste, apreenderam por
volta das 19h da terça-feira (3),
um veículo preparado para transpor te de contrabando em Mariluz.
A equipe se deslocava pela rodovia PR-180, em direção a Mariluz, quando avistou um veículo
Hyundai/Santa Fé de cor preta.
O veículo possuía emplacamento
do estado de São Paulo e era
conduzido em alta velocidade.
O motorista também realizava
manobras perigosas.
Os policiais resolveram abordá-lo e uma perseguição começou. O veículo fugia em pela
rodovia PR-468, seguindo para
Umuarama.
Um cerco foi montado com o
apoio de PMs do 25º Batalhão.
No percurso, o condutor perdeu o
controle e saiu da pita, colidindo
contra um barranco.
O Santa Fé foi abandonado
pelo condutor, que conseguiu
fugir pelo matagal.
Na revista interna, os policiais descobriram que o veículo
estava equipado com um rádio
transmissor e estava sem os

bancos dos passageiros. Conforme a PM, este fato configura
que o Santa Fé estava preparado para uso no contrabando.
O veículo foi removido ao pátio
do Destacamento da PM de Mariluz, para posteriormente ser entregue à Polícia Federal de Guaíra.
VEÍCULO apreendido após fuga da PM
pela rodovia
INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR
% dia
COMERCIAL -1,8%
PTAX (BC) -1,0%
PARALELO -1,6%
TURISMO -1,6%
EURO
-0,5%
US$ 1 É IGUAL A:
Iene
106,30
Libra est. 0,8204
Euro
0,9069
Peso arg.
56,01

04/09
comp.
4,1040
4,1243
4,0400
4,0400
4,5458

venda % mês
4,1050 -0,9%
4,1249 -0,3%
4,3500 -0,2%
4,3300 -0,2%
4,5481 0,0%

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0388
Libra est.
R$ 5,03
Peso arg.
R$ 0,07
R$1: 1.517,91 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/ Poup. antiga Poup. nova
TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
4/8 a 4/9
0,5000 0,3434 0,0000
5/8 a 5/9
0,5000 0,3434 0,0000
6/8 a 6/9
0,5000 0,3434 0,0000
7/8 a 7/9
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
04/09

IBOVESPA: +1,52%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
Bradesco PN
Cyrela Realt ON
MRV ON
Magazine Luiza ON

101.200 pontos
%
R$
+2,58% 26,26
+2,20% 46,52
+1,25% 32,46
-5,10% 23,80
-6,44% 17,72
+3,68% 37,20

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 04/09
PR
SOJA
76,77
MILHO
28,19
TRIGO
47,08
BOI GORDO 151,09
FRANGO
2,68

DIA
0,5%
0,0%
0,9%
-0,1%
0,0%

30d.
14,3%
-3,4%
1,0%
0,2%
0,0%

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 04/09 FECH.
SOJA
862,50
FARELO
292,20
MILHO
346,00
TRIGO
456,25

DIA
30d.
6,00
1,4%
4,20 -0,1%
-3,75 -13,4%
9,00 -7,0%

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 04/09
R$/sc SEM 30d.
SOJA Cascavel 82,00 -3,5% 13,9%
SOJA Paranaguá 88,00 -3,3% 11,0%
MILHO Cascavel 32,00 -3,0% 0,0%

SELIC ANUAL: 6,0% | TJLP: 5,95%
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‘Piratinha’
executado

UMUARAMA24HORAS

CORPO de ‘Piratinha’ estendido no asfalto após ter sido morto a tiros na rua Jasmim
Valdinei Pereira do
Nascimento, 42, conhecido pela alcunha de ‘Piratinha’, foi morto na noite
da terça-feira (3) no Parque das Jabuticabeiras,
em Umuarama. O corpo
do homem foi recolhido
ao Instituto Médico Legal
(IML) de Umuarama depois
de constatada sua morte.
O crime aconteceu por
volta das 22h e, conforme
informações coletadas
pela Polícia Militar, ocupantes de um veículo de cor
prata teriam passado em
frente ao bar onde ‘Piratinha’ estava. Em seguida
retornaram, usando capuzes e abordaram a vítima
que foi alvejada com vários
disparos de arma de fogo.
Mesmo ferido, ‘Piratinha’ conseguiu sair do

estabelecimento, vindo a
morrer no asfalto da rua
Jasmim. O atirador fugiu e
não foi identificado.
Uma ambulância do
Samu foi acionada e médicos constataram, a morte,
quando outros órgãos de
segurança foram acionados.
A cena do crime foi
averiguada por peritos do
Instituto de Criminalística
e, inicialmente foi verificado pelos investigadores
que ‘Piratinha’ possuía
uma extensa ficha criminal, com antecedentes
por fur to, roubo e tráfico
de drogas. Ele estava foragido da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste
(Peco). A Polícia Civil de
Umuarama ainda investiga
as circunstancias que levaram à execução.

Mariluz

Alex Ferreira dos Santos, 27, conhecido como ‘Lek’, 27,
foi morto a tiros no início da noite da terça-feira (3), em
Mariluz (38 km de Umuarama). ‘Lek’ foi alvejado quando
estava na rua Barão do Rio Branco. Socorristas foram acionados para tentar salvar a vida do rapaz, nas quando chegaram
ele já estava morto. A cena do crime foi isolada pela PM, que
encontrou um facão nas proximidades do corpo.
‘Lek’ era procurado da justiça por homicídio.
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Cerco às
“filantrópicas”

Representantes das Igrejas católica e neopentecostais -,
ONGs e associações beneficentes
entraram em desespero. Uma
emenda incluída na PEC paralela
da Reforma da Previdência
extingue as renúncias fiscais
das entidades que as livra de
impostos. As exceções são os
hospitais das Santas Casas,
que têm o lobby forte de
congressistas suprapartidários,
estão praticamente quebradas
e atendem boa parte do SUS.
A proposta tem apoio de vários
partidos, o aval discreto do
Planalto e é um cerco a muitas
entidades “filantrópicas” que,
segundo o texto, oferecem
pouca contrapartida social em
detrimento da renúncia fiscal
da qual se beneficiam. A ideia
é fazer uma cobrança “gradual”
de contribuição previdenciária
na folha de pagamento. Os
20% do INSS.

Lupa neles

O pente-fino é válido para
um Brasil cheio de entidades
suspeitas. O problema é que
o texto, como está, prejudica
também muitas que realmente
ajudam. A conferir.

Do seu, do nosso

O presidente Jair Bolsonaro
pode esbravejar que vai
manter o fundo eleitoral em R$
1,86 bilhão, mas quem decide
é o Congresso, e essa turma
quer R$ 2,5 bi ou R$ 3,7 bi.

Em suma

O presidente pode vetar o
aumento, mas a turma do
plenário derruba o veto. Todos
os partidos, inclusive o PSL do
presidente, querem dinheiro
para as campanhas municipais.

Sugar “Fies”

Os dados são inacreditáveis, mas
reais para um país que peca no
investimento em educação há
décadas e tem cortado bolsas
do Financiamento Estudantil.

Os Sugar daddies - aqueles
homens ricos que “conquistam”
namoradas num site exclusivo
- patrocinam mais de 155 mil
estudantes no Brasil, 23% das
cadastradas no serviço.

Quem são?

O site descreve os daddies:
“um homem maduro, rico e
bem-sucedido, normalmente
entre 35 e 60 anos de idade.
Se relaciona com mulheres
jovens e atraentes e patrocina
um estilo de vida de luxo para
elas”. São Paulo (52.022), Rio
(34.852) e Minas (19.213) são
os líderes em cadastradas. O
DF tem 6.717 cadastradas com
ou atrás de “papais”.

Menos um

Bolsonaro perdeu de público a
admiração do colega Sebastian
Piñera, do Chile, que lhe deu
uma direta em rede nacional,
diante da crítica do presidente
do Brasil ao falecido pai da
ex-presidente Michelle Bachelet,
assassinado pela ditadura.

Memória

O pai do presidente da
OAB foi morto porque
confrontou a ditadura. O pai
da ex-presidente Bachelet
foi morto porque era oficial
da Força Aérea e se opôs
ao golpe de Pinochet.
Ambos foram criticados
pelo presidente Bolsonaro,
cujo pai, Percy Geraldo, foi
preso por exercício ilegal
de odontologia no regime
militar, depois absolvido.

Cadeira ortodôntica
Ninguém mais no Palácio sabe
como, discretamente, botar
um freio na língua afiada
do presidente da República.
Dizem que só o dentista, hoje,
pode impedi-lo de falar.

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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PR irá contratar 3 mil
agentes de segurança
O governador Ratinho Jr autorizou ontem (4) os concursos públicos
para contratação de 2,4 mil militares
estaduais. São 2 mil policiais e 400
bombeiros. Além disso, o Estado vai
selecionar 50 delegados, 300 investigadores e 50 papiloscopistas para
a Polícia Civil. Também foram abertas
238 vagas para agentes de cadeia
para complementar o quadro do Departamento Penitenciário (Depen).
O governador ressaltou que segurança pública se faz com inteligência
e tecnologia, mas principalmente com
presença física e recursos humanos
para atender todas as demandas da
sociedade. “Nós estamos cortando em
diversas áreas e passamos a investir no que é realmente essencial para
melhorar a vida das pessoas. Segurança é prioridade número 1 e para
isso precisamos de novos contingentes e equipamentos”, afirmou.
Ele destacou que os índices de
violência começam a reduzir quando
segurança pública é feita com eficiência e integração. “Mais da metade
das cidades do Paraná não registrou
nenhum homicídio neste ano. Também passamos a prender mais, o que
obriga a aber tura de mais espaço no
sistema prisional. O planejamento
de contratações é nesse sentido,

ARNALDO ALVES/AEN

RATINHO Jr autoriza concurso para a Polícia Militar, Polícia Civil e Depen
aliado a construção de novas casas
de custódia para atender toda essa
demanda”, pontuou.
O governador também citou que
os novos contratados vão reforçar a
segurança em pontos estratégicos do
Estado. “Acima de tudo, esses concursos públicos vão trazer mais segurança para a população”, destacou.
Ratinho Junior também ressaltou os
investimentos que estão sendo feitos
em viaturas e novos helicópteros.
PLANEJAMENTO
O secretário da Segurança Pública

Militares e civis e agentes

A contratação de 2 mil policiais militares representa um ganho de material
humano e de reposição ao efetivo, segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Péricles de Matos. Os batalhões operacionais de todo o Estado terão
seus quadros ampliados e poderão apresentar mais resultados à população. Os
400 novos bombeiros vão reforçar unidades de diversas regiões do Estado. Para a
Polícia Civil, a abertura do edital é imprescindível para que a corporação desempenhe sua função de polícia judiciária. O delegado-geral Silvio Rochemback disse
que as novas vagas serão distribuídas de acordo com critérios técnicos para atender demandas represadas que sobrecarregam o trabalho de investigação.
Os novos agentes de cadeia serão contratos por Processo Seletivo Simplificado (PSS) e atuarão nas unidades que serão concluídas até o fim deste ano
ou até meados de 2020.

e Administração Penitenciária, Rômulo
Marinho Soares, disse que as polícias
têm buscado trabalhar com planejamento estratégico, integração, inteligência e boas práticas. “A meta do
governador é valorizar os recursos
humanos. Ele me disse para tirar do
papel tudo o que está atrasado: promoções, progressões e concursos. O
resultado final disso é o melhor atendimento para a sociedade”, comentou.
Na cerimônia, o governador assinou um decreto autorizando as progressões de mais 143 policiais militares. Em julho, ele já havia assinado
os avanços de carreira de 1.582 policiais militares e civis.
Segundo o deputado Hussein Bakri,
líder do Governo na Assembleia Legislativa, com as autorizações para os novos
concursos públicos, que contam com
apoio dos parlamentares, o Paraná caminha na contramão dos demais Estados.
“Vivemos um cenário nacional incerto.
Recai sempre na caneta do administrador qualquer sobressalto na folha de
pagamento, mas o governador Ratinho
Junior tem feito esse esforço”.
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GM e Umutrans levam
palestra de trânsito a escolas
O inspetor Thiago Mota Neri,
da Guarda Municipal e Escola de
Trânsito da Umutrans, está visitando alguns colégios para orientar os alunos – pedestres e futuros
condutores de veículos no trânsito
de Umuarama – para orientá-los
sobre atitudes que aumentam a
segurança ao transitar pelas ruas
e avenidas da cidade.
Ontem (4) pela manhã, conversou com alunos do Ensino Médio
do Colégio Estadual Bento Mossurunga, na Zona VII, falando sobre
as responsabilidades de cada um
no trânsito. Cerca de 60 alunos
participaram da palestra.
“Levamos informações para as
instituições que solicitam a nossa
parceria para orientar os alunos
e colaboradores. Esse trabalho
é importante por ajudar a reforçar, nos motoristas do futuro, o
conceito do trânsito seguro e da
direção defensiva, com respeito à
vida, para que consigamos reduzir
o número de acidentes e principalmente de vítimas nas nossas
vias públicas”, disse a diretora da
Umutrans (Diretoria de Trânsito),
Dianês Maria Piffer.
ESCOLA VIVA
Além das palestras e orientações, a Umutrans mantém ativa
a Escola de Trânsito. Entender o
fluxo e saber como se compor tar
para conviver com mais segurança em meio ao mundo motorizado são alguns dos temas

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

INSPETOR da Guarda Municipal passando orientações de trânsito aos alunos
abor dados durante o curso,
que em parceria com a Secretaria Municipal de Educação tem
orientado centenas de crianças
da rede de ensino do município.
“A maior par te da população
utiliza carros particulares e transpor te escolar, enquanto quem
mora per to das escolas utiliza
as vias públicas para caminhar. A
Escola de Trânsito vem atender às
necessidades da escola e da nova
lei que inclui o trânsito como um
tema transversal a ser trabalhado
na Educação Infantil”, justifica o
prefeito Celso Pozzobom.
“Nas aulas, as crianças recebem conceitos sobre o trânsito,

Carteira de pedestre

Ao final do curso os alunos recebem carteira de pedestre, bloco de minimultas e a cartilha com todas as informações para auxiliar os pais na condução
dos veículos ou no comportamento como pedestre, cobrando uma boa conduta. No ano, nove pessoas já morreram vítimas do trânsito em Umuarama.

responsabilidade e as obrigações
de cada um para que haja harmonia entre pedestres, ciclistas e
motoristas. Esse projeto mostra
como os recursos públicos podem
ser bem investidos, pois estamos
preparando os futuros motoristas,
pedestres e cidadãos que assumirão nossos lugares na sociedade,
ao seu tempo”, disse o prefeito.
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Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Virgem
Libra

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião
Peixes

Se você está procurando mudar seu estilo de vida,
as portas estão se abrindo na direção certa, então
esqueça suas hesitações. A melhor maneira de se
sentir mais à vontade é fazendo alguma atividade
física, então comece a fazer algum exercício.
Você vai ter uma infeliz tendência a idealizar o
passado - saia desse caminho! Se você for longe
demais com isso, correrá o risco de estragar seus
relacionamentos atuais.

Suas variações de humor vão lhe trazer sorte - agora
é a hora de fazer alguns novos contatos. Você estará
mais sensível ao frio, use roupas quentes e movimente-se mais.
Desconfie de esquemas arriscados e duvidosos.
Não se deixe distrair com bobagens, você precisa
de espaço para refletir. Sua vitalidade está em alta,
durma mais para mantê-la assim.

Você está em um estado de espírito brincalhão e
mais relaxado e seu otimismo é muito oportuno.
Você está em boa forma e poderá se aproveitar
disso de maneira prática. Você terá que parar antes
de ficar totalmente desgastado.

(?)-stop:
o voo sem
escalas
(inglês)
Tecido
resistente
e flexível
da orelha

Faz produzir um
barulho

BANCO

Sóror
(síncope)
Delatar
(gíria)

"O (?) Basílio", livro
de Eça de Queirós
Cidade de exilados
cubanos nos EUA

Veste
rasgada do
mendigo

Grito de
surpresa
Bário
(símbolo)

Refrescarse (bras.)
Ouro, em
espanhol

Letrasímbolo
do Partido
Verde

Consoante
de ligação
em "cafeteira"

Opera
Mamífero
de tromba
curta

Sufixo de
"nitrila"
(Quím.)

Agir
como o
aparteante
Fina
(?)
Zeppelin,
banda de
"Kashmir"
(?) Gore,
Nobel da
Paz em
2007

Laís
Souza,
ex-ginasta

Jorge (?),
escritor de
"Capitães
de Areia"
55

Solução

U

Você pode facilmente chegar a um acordo e a um
compromisso firme e vai se orgulhar de suas realizações. Você deve ser capaz de ver as consequências
de seus excessos e ganhar ao gastar sua energia
na mesma proporção.

"Interno",
em PIB
Região da
França onde ocorreu
a invasão
aliada na
2ª Guerra
O tipo de
zumbido
no ouvido
(Med.)

Emprestar
(dinheiro)
com juros

S

Alguns conselhos de fora vão tranquilizá-lo sobre
profundas convicções que você tem. Tudo o que
resta é agir de acordo com esses conselhos. Você
está em boa forma, mantenha o esforço que tem
feito com os alimentos e tudo vai ficar bem.

Infrator
do artigo
213 do
Código
Penal

(?) loco:
no próprio
local
(latim)
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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 timbre
de voz de
Paulo
Szot (pl.)

Meridional
(abrev.)

C
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Você está lutando pelos seus objetivos com coragem
e determinação. Mantenha os olhos abertos, há aliados úteis no seu caminho hoje. Você ficará melhor
equipado para enfrentar as suas obrigações se gastar
energia de forma mais saudável e equilibrada.

"Endereço"
de micros

Filosofia política de
Margaret Thatcher
Parte interna
e macia do pão

A
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Parece que você está procurando problemas,
quando a sua necessidade de perfeição é causa
principal da existência desses problemas. Sua
energia não conhece limites - nada pode pará-lo!
Você poderia beber água com mais regularidade.

© Revistas COQUETEL

Sucesso de Cartola
Guarani e "Máximo",
nos anos 1970
xavante em MDC
Subdivisão da loja
(Mat.)
(Geog.)
de departamentos
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Você ainda terá que fazer uma pausa eventualmente. Você não tem motivação para cuidar de si
mesmo, uma tendência ao excesso pode ameaçar
a sua saúde.

O 21 é
afetado na
síndrome
de Down
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Um conselho de fora vai tirar você de um impasse.
Esteja aberto para as sugestões das pessoas que
o cercam. Sua forma física está cada vez melhor e
é hora de praticar um esporte. É hora de se movimentar e não ficar no lugar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

2/in. 3/led — non — oro. 9/barítonos.

Áries

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

Viva, Viva, viva!

A loja Tayara ( da empresária Lana de Oliveira
Pires) ganha movimento no próximo dia 26 de
setembro quando comemorá 35 anos. E por conta
disso muitos parabéns da suas clientes. Tintim!
LUCI LEMES

“Não gosto
que falem de
uma moda
Chanel. Pois
Chanel é antes
de tudo um
estilo. A moda
muda. O estilo
permanece.”
(Coco Chanel)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna
Hoje News que comemoram aniversário hoje
-, Carlos Valente, Daniele Bonjorno, Anna
Clara Cher Valente, José Alberto Santana,
Cilene Resende, Isael Antônio dos Santos,
Pedro Tunel Hasegawa e Luiz Sérgio de Toledo Barros Filho. Da coluna: felicidades!

Agende-se!
A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora
de Negócios de Umuarama já tem agenda para
a palestra ‘Lentes invisíveis: como encarar os
desafios do mundo digital nos negócios’, com
o professor Paulo Tomazinho. Será dia 16 de
outubro, no Auditório do Senac, às 19h30.

APOIO: TRIBUNA HOJE NEWS

PORTRAIT

O portrait de hoje retrata Roselli Garcia, Alexsandro Romero e Enzo Garcia
Romero, para a série Famíla by Luci Lemes.

Visita ao Rotary !

A noite de segunda ( 2) foi de visita de cortesia aos amigos do Rotary Clube Umuarama
-, eu como Presidente da Câmara da Mulher acompanhada da diretora Denise Constante
Freitas. Fomos recebidas com o maior carinho presidente Vilmar Custódio Pereira e sua
esposa Rosângela Vieira. Entre as rotarianas presentes fomos recepcionadas por Neusa
Barbado Farias, Juliana Buch e Elen Iombriller. Quem também faz parte do clube é Rose
Alves e Miriam Caetano Bezerra Lueders. Revi vários amigos e tomei conhecimento dos
vários projetos agendados por eles. Contem sempre comigo para a divulgação.
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Verão 2020

Fernanda Brasileiro faz lançamento de verão da sua grife FÉE, dia 12 de Setembro,
no Royal Garden das 17h às 21h. O tema Estilo com Essência e Propósito contará
com a participação de Lili Giovanini e Gisela Trovo como convidadas especiais para
o Talk. Excelência, com certeza.
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

ZOOM
n O Instituto Nossa Senhora Aparecida

JULIANA BUCH, em dia de festa, na Casa da Amizade

marcara presença no Desfile de 7 de
Setembro. Colaboradores, familiares e
amigos estão convidados a fazer parte
do pelotão, que irá representar a importância desta tradicional casa saúde,
referência em Alta Complexidade para
Cirurgia Cardiovascular e Medicina Intervencionista para todo o Brasil. O convite
foi feito pela Prefeitura Municipal.

n A agenda coletiva de eventos na Capital
da Amizade vai entrar em ebulição nos
meses de Setembro, Outubro e Novembro.
Muitas palestras, cursos e workshops já
estão no boca a boca e prometem congestionar a agenda de vários empresários e
empresárias da cidade.

n A Câmara da Mulher Empreendedora e

ELEN IOMBRILLER, na posse do Rotary Clube Umuarama

Grupo Planalto!

Nesta quinta-feira, dia 5 setembro, às
16h no restaurante do Hiper Planalto haverá apresentação dos resultados e entrega dos vale-compras para entidades
envolvidas na Campanha de Aniversário do
Planalto. Várias entidades participaram. A
comunidade abraçou a ideia e também ganha aplausos juntamente com os diretores.
Solidariedade acima de tudo. Agradeço a
gentileza do convite.

Gestora já agendou uma Rodada de Negócios para o início de Novembro, dia 8.
E vai fazer barulho para os que gostam
de novidades. Save the date please......
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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
COBALT
1.4SEDAN
LTZ ............................................
12/13............................PRETO
................................. COMPLETO .............................................................
34.900,00
....................................... BRANCO..........................COMPLETO,
AUT, COURO............................ R$R$84.900,00
CRUZE
LTZ II TURBO.................16/17.
COBALT 1.8 LTZ ............................................ 13/13............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
....................................... BRANCO..........................COMPLETO.
....................................................... R$R$64.900,00
FOCUS
COBALT
1.81.6
LTZSE..............................................17/18.
............................................ 14/15............................BRANCO
.............................. COMPLETO .............................................................
41.900,00
CRUZE
LT TURBO..............................16/17............................BRANCO
..............................
COMPLETO, AUT,.......................................................
COURO .......................................
79.900,00
....................................... CINZA.
..............................COMPLETO.
R$R$39.900,00
ONIXSEDAN
1.0 LT..................................................17/17.
CRUZE SEDAN LT TURBO..............................16/17............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
....................................... PRATA.
..............................COMPLETO
R$R$44.900,00
ONIXSEDAN
1.0 LT..................................................17/18.
CRUZE
LTZ I TURBO ..........................16/17............................VERMELHO
.........................
COMPLETO, AUT,.......................................................
COURO .......................................
87.900,00
CRUZE
LTZ II TURBO .........................16/17............................BRANCO
.............................. COMPLETO, AUT,.......................................................
COURO .......................................
91.900,00
....................................... BRANCO..........................COMPLETO.
R$R$37.900,00
ONIXSEDAN
1.4 LT..................................................15/15.
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
....................................... BRANCO..........................COMPLETO.
R$R$48.900,00
ONIX 1.4
LT..................................................18/19.
HYUNDAI
IX35
............................................. 14/15............................PRATA..................................
COMPLETO, AUT,.......................................................
COURO .......................................
64.900,00
ONIX
1.41.4
ACTIV
AT ....................................... 16/17............................BRANCO
.............................. COMPLETO, AUT.......................................................
....................................................
54.900,00
....................................... BRANCO..........................COMPLETO.
R$R$39.900,00
ONIX
LTZ...............................................13/14.
ONIX 1.4 LTZ ................................................ 13/14............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
....................................... BRANCO..........................COMPLETO,
AUT............................................. R$R$54.900,00
ONIX
AT..........................................17/18.
ONIX
1.41.4
LTZ LTZ
...............................................
16/16............................BRANCO
.............................. COMPLETO, AUT ....................................................
46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................ 13/14............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4......................11/12........................................ PRATA...............................COMPLETO........................................................ R$ 62.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ......................................... 14/15............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT..................................................... R$ 95.900,00
S10
LT 2.8
4X44X4
AT .........................................
16/17............................BRANCO
.............................. COMPLETO, AUT ..................................................
118.900,00
....................................... BRANCO..........................COMPLETO,
AUT...........................................R$R$109.900,00
S10
LT 2.8
AT.......................................16/17.
S10 LT 2.8 4X4 AT ......................................... 17/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
.
.................................14/14.
.
......................................
BRANCO..........................COMPLETO,
AUT,
COURO............................
R$
92.900,00
S10
LTZ
2.8
4X2
AT.
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO
1.61.8
CSAT.............................................12/13.
ROBUST ..............................16/17............................BRANCO
..............................
COMPLETO .............................................................
37.900,00
....................................... PRATA.
..............................COMPLETO,
AUT............................................. R$R$34.900,00
SPIN LT
SPIN LT 1.8 AT .............................................. 13/14............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
....................................... PRETO..............................COMPLETO,
R$R$39.900,00
SPIN
LT 1.8
AT.............................................13/14.
SPIN
LT 1.8
AT ..............................................
14/15............................PRATA..................................
COMPLETO, AUT AUT.............................................
....................................................
45.900,00
SPIN
LTZ
1.8
AT
............................................
14/14
............................BRANCO
..............................
COMPLETO,
AUT,
7L
...............................................
44.900,00
TRACKER 1.8 LT..........................................15/16........................................ PRATA...............................COMPLETO, AUT............................................. R$R$63.900,00
TRACKER LTZ ................................................ 13/14............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
GISLENE DE SOUZA COIMBRA, firma inscrita nº CPF
053.191.499-21, situada na Rua
Vilhena, 3485 Jardim Carolina,
CEP: 87501-700, nesta cidade
de Umuarama, Estado do Paraná,
comunica o extravio do ALVARÁ
DE LICENÇA Nº 31.477. Com
esta publicação o mesmo fica
sem nenhum efeito legal.

UMUARAMA, 05 DE SETEMBRO DE 2019

Setembro Verde

ASSESSORIA

Ontem, (4) o
hospital Norospar
iniciou as atividades alusivas ao
Setembro Verde,
mês voltado para
a conscientização
sobre a i m p o r tância da doação
de órgãos. Foram FUNCIONÁRIOS do Norospar realizaram panfletafeitas panfleta- gem e orientações aos acadêmicos da Unipar
gens e orientação
No dia 19 haverá a
aos estudantes da Unipar, m o b i l i z a ç ã o s e r á e m
como o objetivo de escla- frente ao hospital com a
recer dúvidas sobre os distribuição de brindes,
procedimentos de doação verificação de pressão
de órgãos.
ar terial e glicemia. Dia 27
No sábado (7), feriado de setembro, encerrando
da Independência, o hos- as atividades, acontece
pital participará do desfile ação interna para funciocívico-militar organizado nários do hospital, que
pela prefeitura de Umua- par ticiparão de palestra
rama e também fará ato com um paciente transpara lembrar o público sobre plantado e na sequência
o Setembro Verde.
haverá um café da tarde.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA
2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR CEP: 87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0014307-45.2016.8.16.0173
Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Prestação de Serviços
Valor da Causa: R$ 14.707,28
Exequente(s):
ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA
Executado(s):

ANDERSON CORREA DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
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, através dos autos nº. 0014307-45.2016.8.16.0173 de Cumprimento de Sentença
onde é exequente Associação Paranaense de Ensino e Cultura e executado(a) Anderson
Correa dos Santos, vem tornar público e de conhecimento geral de que por este ato procede a
INTIMAÇÃO do(a) executado(a) Anderson Correa dos Santos, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº
091.528.139-24, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 14.707,28, sob pena de ser acrescida ao montante
da condenação multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no percentual de 10% (dez por
cento).
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, 05 de agosto de 2019.
Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYFK 73HL7 D9735 FR7TA
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Circuito de Vôlei de
Praia teve nova etapa
Foi realizado no último final de
semana no Bosque Uirapuru, em
Umuarama, uma nova etapa do Circuito Municipal de Vôlei de Praia.
No total foram 31 equipes participaram e foram divididas em jogos
nos dois dias da competição. Os
jogos aconteceram no sábado (31),
entre 17 equipes e no domingo (1),
entre nas 14 equipes das categorias livre, adulto, infantil e juvenil,
nos naipes masculino e feminino.
O torneio foi aber to à comunidade, tanto para participar nas
competições, quanto para apreciar
as partidas e torcer pelas equipes
ou duplas. As classificações foram
através de pontuação individual dos
integrantes de equipes ou duplas,
que gerou acumulo de pontuação no
ranking geral. Ao final, os melhores
ranqueados receberão prêmios individuais, em todas as categorias.
De acordo com os organizadores
do evento, o torneio é composto por
cinco etapas entre todas as categorias. A edição do último final de
semana foi a terceira etapa do circuito
infantil e juvenil e a 2° do livre adulto.
“Fico feliz, pois é um evento
vem crescendo a cada etapa e

DIVULGAÇÃO

JOGOS aconteceram no Bosque Uirapuru no
último final de semana
está sendo muito bem aceito pela
comunidade, e apesar de o fim de
semana ter sido chuvoso, os competidores compareceram”, lembrou
o professor Alessandro Dias, também organizador do evento.
As inscrições ainda podem ser
feitas para quem deseja jogar nas
próximas etapas, para mais informações a respeito, entre em contato com a Secretária de Esporte e
Lazer de Umuarama (Smel).

Citadino Chave Ouro

Na última terça (3) aconteceram os
primeiros jogos de ida nas semifinais
da chave Ouro do Campeonato
Citadino de Futsal. Foram realizados
dois jogos entre as equipes do Aceru,
que vencou por 1 a 0 a Umucampo e
o Colibri, que empatou em 1 a 1 com
a Clínica Santa Clara. Os resultados
finalizaram os jogos de ida, e na
próxima terça (11) será a volta. O
resultado de terça mostrará quais
serão as equipes que irão se enfrentar
na final, que vale um Fiat 0 km.

