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Apreensão

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) apreendeu cerca de 400
mil carteiras de cigarro na
manhã desta terça-feira (10) em
Alto Paraíso. Avaliada em R$ 2
milhões, a carga era transportada
em uma carreta bitrem, que foi
abordada quando passava em
frente à Unidade Operacional de
Porto Camargo. l Pág. 6
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Afsu encara amanhã
o Maringá em sua
primeira partida pela
Taça Paraná

Ratinho Jr retira 60 mil itens do
regime de Substituição Tributária

O governador determinou a retirada de mais de 60 mil itens do setor de alimentos do
regime de Substituição Tributária (ST). A medida vai garantir competitividade às empresas paranaenses. Entre os itens alcançados pela medida estão biscoitos, bolachas,
massas, waffles, pizzas, azeites de oliva, margarinas, óleos refinados, frutas e vegetais congelados, conser vas de produtos hor tícolas, doces e geleias. O volume de opel Pág. 4
rações abrangidas é de R$ 4,4 bilhões anuais.
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“O senhor me desculpe o desabafo,
eu estou fazendo
a minha parte. Eu
estou deixando de gastar
R$ 20 mil de cartão de crédito
e estou passando a gastar
R$ 8 [mil], para poder viver
com os meus R$ 24 mil (...)
Vamos virar pedinte quase?”

Distâncias que nos protegem

Ouve-se muitas vezes mães falarem assim: onde foi que eu errei?
A minha ﬁlha é tão simpática com as amigas, tão delicada com o
namorado, mas comigo está sempre nervosa, parece descarregar
em mim todas as suas frustrações, todas as suas mágoas. Ela chega
do trabalho muitas vezes nervosa, eu simplesmente pergunto como
foi o seu dia e ela me responde de forma rude. Onde foi que eu errei?
Essas histórias ouvimos com frequência. Provavelmente dá pra
dizer: você não é ruim.
Há um processo chamado deslocamento, no qual procuramos
transferir a agressão recebida para um local ou uma pessoa em que
nos sentimos mais seguros. Então a sua ﬁlha, que foi humilhada pelo
chefe e tudo que não conseguiu e não pôde dizer para ele, acaba
descarregando na família, o lugar onde depositamos muitas de nossas
angústias.
Não estou falando que isso é maravilhoso, que é justo ou que é
bom. Estou apenas dizendo que aquela ﬁlha sabe que, no fundo, se
explodir com você não sofrerá grandes consequências, como se tivesse
explodido com o chefe na empresa.
Essa atitude pode até deixar você triste, mas ela sabe que pode
contar com seu perdão sem sofrer represálias.
Também nós não estamos dizendo que você, mãe, deva aceitar
ser tripudiada, feita de gato e sapato. Estou apenas mostrando uma
possibilidade para que você não se culpe pelas atitudes da sua ﬁlha
como se tivesse feito algo errado. Nós sempre erramos, mas talvez,
nesse caso, com a sua ﬁlha, você não errou.
Aprenda a se distanciar um pouco dos acontecimentos para pensar melhor. Assim perceberá que as pessoas em sua volta têm seus
problemas. Às vezes descontam a raiva, a mágoa, as frustrações em
quem estiver por perto. Mas não entre nesse jogo. Aprenda a separar
as coisas. Determinados problemas não são seus e, estrategicamente
falando, não deixe que se tornem seus.
Tenha uma boa compreensão dos fatos e tome certa distância
para se proteger. Compreender a realidade, compreender por que as
coisas são assim, por que está acontecendo isso com a minha ﬁlha,
com meu ﬁlho, com meu pai, com minha mãe... é muito importante.
Assim, compreendendo a realidade, você vai viver melhor.

Procurador
Leonardo Azeredo
dos Santos, do
Ministério Público
de Minas Gerais, ao
reclamar durante uma hora e 40
minutos sobre seu salário bruto
de R$ 35.462,22. Em julho, além
dos R$ 23.803,50 líquidos de salário, ele recebeu ainda R$ 9.008,30
de indenizações e R$ 32.341,19 de
remunerações retroativas/temporárias, totalizando salário líquido
de R$ 65.152,99.

Lotofácil
Megasena concurso: 2186

12 18 19 27 41 46
Quina

concurso: 5068

05 27 37 39 75
Federal
1º prêmio
2º prêmio
3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br
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Umuarama

Quarta

33
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Nublado com
muitas nuvens

Quinta

27
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Nublado com
poucas nuvens

Curitiba

Quarta
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Nublado com
poucas nuvens

Quinta
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Nublado com
muitas nuvens
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Crescente

06/09 - 00h11

Cheia

14/09 - 01h35

Minguante

21/09 - 23h43

Nova

28/09 - 15h27
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CPI do
Transporte
ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Revisão

Com a instauração da CPI do Transporte Público, a
ideia da bancada de oposição da Câmara Municipal de
Umuarama, é fazer uma revisão geral nos documentos
apresentados pela empresa à prefeitura para analisar se
o reajuste é, de fato, justificável. A empresa aponta ainda
que, pelos cálculos, a tarifa técnica deveria ser superior
a R$ 5. Além disso, de acordo com a Viação Umuarama,
não existe nenhum subsídio para as passagens gratuitas
(idosos, deficientes) e também para estudantes que
pagam meia. Nesses casos a empresa ‘arca’ com as
despesas sozinha.

Números

VEREADOR da bancada de oposição quer analisar custos da Viação Umuarama
que justificam o reajuste
Um mês após o início
das articulações, foi aprovado na Câmara Municipal
de Umuarama o requerimento para instauração
de Comissão Parlamentar de Investigação (CPI)
que pretende apurar fatos
relacionados ao transporte público na cidade. O
documento, de autoria do
vereador Deybson Bittencourt (PDT), foi aprovado
por unanimidade.
Agora o trâmite é elencar cinco vereadores para
compor a comissão provisória, tão logo os trabalhos serão iniciados. O
prazo é de 90 dias com
possibilidade de prorrogação por período igual,
o que pode levar as discussões para 2020.
PASSAGEM MAIS CARA
A aber tura da CPI foi
motivada pelo reajuste no
valor das passagens autorizado no último mês pelo
prefeito Celso Pozzobom
(PSC), que resultou na

alteração da tarifa para R$
4,30 (cartão magnético) e
R$ 4,50 (dinheiro).
Os usuários reprovaram a alteração e por isso
a articulação da oposição
é para que seja feita uma
revisão geral nos documentos apresentados pela
empresa Viação Umuarama à prefeitura.
O descontentamento da
população foi o que motivou o vereador Deybson
Bittencourt (PDT) que, em
agosto começa a coletar
assinaturas para instauração da CPI na Câmara.
CAIXA PRETA
O objetivo, segundo o
vereador, é ‘abrir a caixa
preta da Viação Umuarama’. A diretoria da
empresa de transpor tes
afirma que está “absolutamente tranquila” quanto
a instauração de uma CPI.
Para que isso aconteça é
necessário que ao menos
1/3 dos vereadores assinassem a proposta.
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De acordo com a
diretoria da Viação
Umuarama, somente
durante o último mês,
66 mil pessoas que têm
direito aos passes grátis
utilizaram o transporte
público no município.
Outras 142 mil pagaram
a íntegra da tarifa. Entre
as justificativas que
embasam o reajuste
estão a aquisição de
novos veículos, custo com
manutenção, diesel
e pessoal.

Custos

A CPI quer analisar custos
da empresa e detalhes
sobre os cálculos que
levam a direção da
Viação Umuarama a
afirmar que o valor
técnico de cada ‘passada
pela roleta’ deveria ser
de R$ 5 no município.
“Quando houve a
diminuição do diesel, a
passagem não diminuiu.
É obrigação da empresa
ter veículos em boas
condições”,
critica Deybson.

Funsus

Deputados estaduais aprovaram o projeto de lei do
Executivo, que pode garantir, já em setembro, recursos
de até R$ 15 milhões para investimentos em segurança
pública. A matéria aprovada na sessão plenária da
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) cria o Fundo
Especial do Sistema Único de Segurança Púbica (Funsus/
PR) e seu Conselho Estadual. A criação é obrigatória para
que o Estado possa receber recursos do Fundo Nacional
de Segurança Pública (FNSP).

Investimentos

Com o avanço do projeto, o governo estima que o Estado
vá receber entre R$ 11 milhões e R$ 15 milhões do
fundo nacional para investimentos. Os recursos serão
usados para reequipamento, manutenção, treinamento
e infraestrutura das forças policiais. Segundo o governo,
há a necessidade de celeridade na votação para que o
repasse possa ser feito ainda este mês. Caso contrário, o
repasse só pode ser feito no final do ano.
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Provisória do MDB

A executiva estadual do MDB
escolheu a comissão provisória
em Curitiba: Rogério Carboni
(presidente) e vereador
Silberto Cardoso (tesoureiro).
O deputado Anibelli Neto,
o advogado Clóvis Costa e
a vereadora Noêmia Rocha
foram indicados como
membros. A comissão vai
organizar as novas filiações,
dialogar com outros partidos
e organizar a chapa de
candidatos a vereador. Os
vereadores Silberto e Noêmia
Rocha vão coordenar a
formação da chapa. Dos atuais
dois, o MDB pretende eleger
de quatro a seis vereadores na
capital paranaense.

Substituição tributária

O deputado Emerson Bacil
(PSL) destacou a medida do
governador Ratinho Junior que
determinou a retirada de 60 mil
itens do regime de substituição
tributária. “Fala-se muito em
desburocratização. É isso o
que a iniciativa busca. Esse
anúncio é muito importante ao
empreendedor, comerciante
e empresário. São mais de
60 mil itens que saem da lista
da substituição tributária. E
faz com possamos ser mais
competitivos”.

Traiano em Brasília

O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado
Ademar Traiano (PSDB),
estará hoje em Brasília em
reunião com o presidente
do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP). Os presidentes
de legislativos estaduais
vão defender a inclusão de
estados e municípios na
reforma da Previdência na
chamada PEC paralela. “O
nosso entendimento é que
a União deva assumir essa
responsabilidade de inclusão
de estados e municípios na
reforma da previdência”,
disse Traiano.
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Novembro vermelho

A dentista Ana Paula Virmond
Traiano tem um motivo
especial para a chegada de
novembro. Dois anos atrás,
descobriu que era portadora
de câncer, tratou e está
completamente curada.
Conseguiu transformar
a experiência traumática
em militância em favor da
prevenção da doença. “Levei
ao meu sogro [deputado
Ademar Traiano] a proposta
de um projeto de lei para a
prevenção do câncer bucal,
sugerindo um mês dedicado
a chamar a atenção dos
paranaenses para os riscos
desse tipo de câncer”,
relata. Foi desse encontro
com o sogro que nasceu
o Novembro Vermelho,
um mês inteiro que será
dedicado no Paraná à
prevenção do câncer bucal.

Eleições do PT

O deputado Arilson Chiorato
foi eleito presidente do PT
do Paraná. Em Curitiba,
o ex-deputado Angelo
Vanhoni assumiu a legenda.
A ex-vice-prefeita Mirian
Gonçalves dispara como
a favorita a disputar as
eleições à prefeitura da
capital paranaense.

Concurso da PM

O deputado Soldado Fruet
(Pros) pediu ao governador
Ratinho Junior a alteração
no edital do concurso
público da idade limite para
ingresso na Polícia Militar
de 30 para 35 anos. “A
idade limite para ingresso
na Polícia Militar está
ultrapassada por causa do
aumento da expectativa
de vida dos brasileiros”,
justifica. Conforme o IBGE,
o Paraná é um dos quatro
estados com indicadores
de expectativa de vida
superiores à média nacional:
77,4 anos contra 76.

Substituição
Tributária

ARNALDO ALVES/AEN

GOVERNADOR anuncia a retirada de 60 mil itens do regime de Substituição
Tributária
O governador Ratinho Jr
assinou ontem (10) decreto
que retira mais de 60 mil
itens do setor de alimentos do
regime de Substituição Tributária (ST). A medida entrará em
vigor a partir de 1º de novembro e vai beneficiar o setor
produtivo, garantindo competitividade às empresas paranaenses. Entre os itens alcançados
pela medida estão biscoitos,
bolachas, massas, waffles,
pizzas, azeites de oliva, margarinas, óleos refinados, frutas
e vegetais congelados, conservas de produtos hortícolas,
doces e geleias. O volume de
operações abrangidas é de R$
4,4 bilhões anuais.
O governador lembrou que
a classe empresarial reclamava há anos de perda de
competitividade com outros
estados em função da aplicação do regime, que antecipa
o recolhimento do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), coletando na fonte, apenas uma
vez, o imposto de toda uma
cadeia produtiva e garantindo
receita prévia para o Estado.
“A decisão foi tomada
depois de muito estudo. A
partir do momento em que

se facilita a vida do empresário, se gera emprego diretamente. A prioridade do
Governo do Estado é facilitar
a vida de quem cria empregos”, afirmou. Ele ressaltou
que a não antecipação do
pagamento do ICMS vai estimular o aumento de vendas
e a arrecadação de tributos,
com reflexo também em mais
vagas de trabalho e renda.
Além disso, afirmou, libera
o capital de giro, que ficava
comprometido com o custeio
do imposto antecipado.
“Essa decisão vem atender o pequeno e microempresário, quem tem comércio,
uma venda, um mercado de
bairro. Agora, ele não vai ter
de pagar o imposto antes
de vender o seu produto,
prática que tira o capital de
giro”, destacou. “Além de
atender as famílias, já que
com essa facilitação tributária o comerciante pode
baixar o preço final dos produtos na gôndola”.
A iniciativa, disse, recoloca
o Estado em igualdade competitiva com mercados que
também revisaram o imposto,
como Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e São Paulo.
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Incêndio nos fundos do Aratimbó

Um incêndio de grandes proporções,
na tarde de ontem (10), atingiu uma vegetação situada em propriedade rural nos
fundos do Harmonia Clube de Campo e o
do Lago Aratimbó. Muita fumaça chamou
a atenção dos moradores que pediram
a presença de uma equipe de combate
à incêndio do Corpo de Bombeiros. As
chamas se aproximavam de uma residência. Com o vento, a fumaça se espalhou por bairros próximos.
Conforme moradores, o fogo foi causado

por um grupo de rapazes que manuseavam fogos de artifício. Uma bombinha
falhou e caiu na grama, iniciando o fogo.
Uma testemunha relatou ter visto
os garotes com os fogos de artificio.
Inicialmente os bombeiros usaram
abafadores, mas o vento espalhava
ainda mais o incêndio e foi necessário
o uso de água do caminhão tanque.
Outras ocorrências parecidas foram
atendidas simultaneamente na saída
para Guaíra, em Perobal e em Mariluz.

BOMBEIROS combatendo as chamas na tarde
de ontem

Carreta transportava
R$ 2 milhões em cigarros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF)
apreendeu cerca de 400 mil car teiras de cigarro na manhã de ontem
(terça-feira, 10) em Alto Paraíso (65
quilômetros de Umuarama). Avaliada
em R$ 2 milhões, a carga ilícita era
transportada em uma carreta bitrem,
que foi abordada por volta das 10h,
quando passava em frente à Unidade
Operacional Porto Camargo.
O motorista, de 29 anos de idade,
foi preso em flagrante, sendo acusado de contrabando. A equipe da
PRF descobriu a carga de cigarro
após desconfiar do ner vosismo
excessivo do carreteiro.
Quando os policiais rodoviários
federais começaram a retirar as lonas
dos dois semirreboques, o homem

Ação Integrada

A apreensão é parte da Operação
Hórus, coordenada pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública. O objetivo
da operação, que reúne diversos
órgãos de segurança, é impedir a
entrada de drogas, cigarros, armas e
munições pelas fronteiras do país.
Nos primeiros oito meses deste ano
a PRF já apreendeu 24,6 milhões
de carteiras de cigarros no Paraná.
O número é 33,7% maior que as
apreensões realizadas ao longo de
todo o ano passado, que totalizaram 18,4 milhões de carteiras.

confessou que transportava cigarros
contrabandeados do Paraguai.
DESTINO
Ele disse que saiu de Itaquiraí/MS
e que levaria o cigarro até Paiçandu
(região de Maringá). O crime de contrabando prevê pena de dois a cinco
anos de prisão.
A PRF encaminhou o veículo e
a carga para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra. Militares do
Exército Brasileiro prestaram apoio
à PRF durante o transpor te da carreta até a PF.
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AGENTE da Polícia Rodoviária Federal encontrando os cigarros escondidos na carroceriaa

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR
% dia
COMERCIAL -0,1%
PTAX (BC) +0,8%
PARALELO 0,0%
TURISMO
0,0%
EURO
+0,7%
US$ 1 É IGUAL A:
Iene
107,36
Libra est. 0,8095
Euro
0,9056
Peso arg.
56,12

10/09
comp.
4,0950
4,1102
4,0400
4,0400
4,5385

venda % mês
4,0960 -1,1%
4,1108 -0,7%
4,3400 -0,5%
4,3200 -0,5%
4,5396 -0,2%

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0383
Libra est.
R$ 5,08
Peso arg.
R$ 0,08
R$1: 1.532,80 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/ Poup. antiga Poup. nova
TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
10/8 a 10/9 0,5000 0,3434 0,0000
11/8 a 11/9 0,5000 0,3434 0,0000
12/8 a 12/9 0,5000 0,3434 0,0000
13/8 a 13/9 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
10/09

IBOVESPA: -0,14%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Magazine Luiza ON
B2W Digital ON

103.031 pontos
%
R$
+0,63% 27,10
+0,73% 48,24
-1,94% 35,33
-1,77% 34,42
-4,97% 32,50
-4,83% 41,40

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

JUL AGO
0,19 0,11
0,40 -0,67
-0,01 -0,51

ano 12m
2,54 3,43
4,09 4,95
3,86 4,32

REAJUSTE DE ALUGUÉIS
Índice
JUL
AGO
SET
IGP-M (FGV)
1,0651 1,0639 1,0495
IGP-DI (FGV)
1,0604 1,0556 1,0432
* 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 10/09
PR
SOJA
74,64
MILHO
27,76
TRIGO
48,03
BOI GORDO 151,05
FRANGO
2,80

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

30d.
5,2%
-6,0%
3,0%
-0,2%
4,5%

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 10/09 FECH.
SOJA
859,25
FARELO
292,90
MILHO
348,50
TRIGO
484,50

DIA
30d.
14,25 -1,7%
4,40 -1,3%
7,75 -15,1%
10,00 -3,0%

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 10/09
R$/sc SEM 30d.
SOJA Cascavel 82,00 -3,5% 7,9%
SOJA Paranaguá 88,00 -3,3% 6,0%
MILHO Cascavel 32,00 -3,0% -1,5%

SELIC ANUAL: 6,0% | TJLP: 5,95%
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Pauta extensa
ASSESSORIA

SESSÃO apresentou uma das pautas mais extensas do ano, com 17 projetos
A segunda sessão do
mês de setembro foi uma
das mais extensas de
2019. Ao todo foram discutidos 17 projetos, tendo
sido aprovado por unanimidade ainda o requerimento
do vereador Deybson Bitencourt onde se pleiteia averiguações acerca do aumento
da tarifa do transporte coletivo no município.
Em segunda discussão,
foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei Complementar do Poder Executivo, modificando a Lei do
Uso e Ocupação do Solo.
Além deste, em segunda
discussão, foram discutidos
dois projetos que autorizam
o Poder Executivo a alienar
ou conceder direito real de
imóveis que compõem o
patrimônio municipal, no
âmbito do Programa de
Desenvolvimento Econômico
de Umuarama – PRODEU.
Também em segunda
discussão, foi aprovado
por unanimidade o Projeto
de Lei que autoriza o Município a firmar acordo com
um morador que teve sua
residência interditada pela
Defesa Civil, em razão de
uma erosão decorrente
de galeria de águas pluviais que estavam localizadas abaixo da sua

residência. O convênio teve
fim indenizatório.
FAIXA DE RETENÇÃO
SAI DA PAUTA
A proposição vinda do
Poder Executivo, que previa a
implantação de faixa de retenção e recuo exclusiva para bicicletas e motocicletas nas vias
públicas equipadas com semáforos, foi retirada de pauta.
Um projeto de lei dos
vereadores Junior Ceranto e
Noel do Pão, instituindo o Programa de Capacitação de Profissionais da Rede de Saúde
Municipal com relação à Prevenção, Diagnóstico e Tratamento de Psicopatologias
relacionadas à Saúde Mental
foi aprovado por unanimidade
em sua segunda tramitação
na Casa. O programa de
Prevenção e Combate à Evasão Escolar no Município,
proposto por Ana Novaes
recebeu pedido de vistas.
Também recebeu aprovação unanime, em primeira
discussão, a proposta que
declara como entidade de
Utilidade Pública a Associação de Pais e Amigos
do Autista de Umuarama e
Região, de autoria da vereadora Maria Ornelas.
Outras matérias que previam a denominação de vias
públicas em Umuarama,
também foram aprovadas.
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EXTRA
Dinheiro para
o Além

Um número assustador revelado
pela Receita Federal à Coluna
comprova que é necessário um
cerco às entidades filantrópicas
no País, conforme debatido
atualmente na PEC paralela
da Reforma da Previdência no
Senado, em emenda que prevê a
extinção da isenção tributária. O
Brasil tem hoje, acredite, 48.379
igrejas com CNPJ cadastrados na
Receita. Outras 32.654 “igrejas”
estão com atividades suspensas
ou inaptas por diferentes
motivos, e 1.403 foram baixadas
no sistema nos últimos anos.
Com esse tipo de CNPJ, as
“igrejas” ficam isentas de
impostos, tributos e muitas delas
são facilmente transformadas
em lavanderia de dinheiro sujo.

Poder do Amém!

Ou seja, se levar em conta as
suspensas, inaptas e nulas, o
Brasil tem hoje, na praça, mais
de 80 mil “igrejas”. O governo
quer saber quem é quem nesse
ramo do Além.

Chamamento

O descontrole é grande. É isso
que o governo e uma frente
suprapartidária querem frear.
O desafio é separar o joio do
trigo no setor, porque muitas
filantrópicas são sérias.

Contrapartidas

Hoje, as igrejas e outras
entidades filantrópicas estão
blindadas pelo Artigo 195,
parágrafo 7º da Constituição. A
emenda proposta prevê cobrar
contrapartidas sociais para valer.

Pega fogo, cabaré

Isso aqui é Brasil! O senador
Telmário Mota (Pros-RR)
deixou a sessão da Comissão
de Relações Exteriores que
sabatinaria o indicado para a
Embaixada da Bósnia ao ver
o rival e ex-senador Romero
Jucá (MDB-RR) sentado à mesa
dos parlamentares. Chamou-o
de lobista e ladrão seguidas
vezes, no que Jucá se defendeu
atacando: “Você bate em
mulher”. E o Senado seguiu mais

um dia normal em sua agenda.

Quem te viu...

O chefe da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, e o presidente Jair
Bolsonaro votaram contra a
emenda que prorrogaria a CPMF,
imposto que agora a equipe
econômica quer ressuscitar.
À época, em 2007, a PEC do
ex-presidente Lula foi derrubada.

Memória

Onyx articulou a oposição do
DEM contra a prorrogação do
imposto. Além de votar contra
a CPMF, o então deputado
Bolsonaro chamou a cobrança
de “maldita”. Na nova versão
da CPMF, gestada pelo ministro
da Economia, Paulo Guedes, o
governo avalia cobrar imposto
de 0,4% sobre saques e
depósitos em dinheiro.

Atraso

A Justiça do Amazonas
censurou o Diário do
Amazonas, nosso parceiro,
sobre denúncias de grilagem de
terras no Estado. A ANJ soltou
nota. A Coluna se solidariza.

Comportamento

Sete em cada dez (68%) brasileiros
reconhecem não ter capacidade
de lidar com imprevistos e
apenas 9% dizem conseguir arcar
com despesas que extrapolam
o orçamento. É o que mostra
o Indicador de Bem-Estar
Financeiro, mensurado pela
Comissão de Valores Mobiliários
e Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas.

Quebrando a
cancela

O governo do Paraná entrou
numa fria por causa de conta mal
feita. Pode ter cobrado alguns
reais a mais nos seus pedágios, na
conta do edital das concessões,
desde 1997. O curioso é que, em
se tratando de dinheiro público,
ninguém erra a conta para baixo.

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP
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Trânsito passa a ser fiscalizado com radar estático portátil
FOTOS:TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Equipamento
A Umutrans recebeu o aparelho
na terça-feira (que será utilizado
por locação) e um representante
da empresa fornecedora (Laser
Tech), fez orientações aos agentes de trânsito sobre o manuseio,
conser vação e cuidados necessários, bem como dicas para obter
a melhor qualidade nas imagens.
“Muitos motoristas têm receio
quanto ao radar, mas a recomendação é simples: respeite os limites de
velocidade. Apenas quem se exceder
corre o risco de receber multa. É uma
questão de comportamento no trânsito que precisa ser mudado. Porque
não sair um pouco mais cedo, programar melhor as atividades do dia

EQUIPAMENTO que será utilizado durante as fiscalizações de trânsito
e dirigir com uma ‘reserva’ de tempo
para imprevistos? Esses cuidados

fariam a diferença”, completou a diretora da Umutrans.

Vias fiscalizadas
Nesta terça, a fiscalização foi realizada nas avenidas Parigot de Souza e Dr. Ângelo Moreira da Fonseca.
Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), artigo 218, há várias
punições para o excesso de velocidade. Trafegar até 20% acima do li-

GUARDAS Municipais utilizando o equipamento na tarde de ontem
A Diretoria de Trânsito de Umuarama (Umutrans) iniciou ontem (terça-feira, 10), com o apoio dos agentes de trânsito da Guarda Municipal,
a fiscalização de velocidade em vias
sinalizadas com uso do radar estático portátil. O objetivo é coibir o
excesso de velocidade, associado a
mais de 90% dos acidentes registrados na cidade.
De janeiro até esta terça-feira
ocorreram 10 mortes em decorrência de colisões e atropelamentos – a
última na Av. Dr. Ângelo Moreira da
Fonseca, no último domingo, 8.

A opção pelo radar tem o objetivo
de motivar os condutores a respeitarem limites de velocidade estabelecidos e sinalizados nas vias. “Não
há campanha educativa, orientação
ou utilização de radar fixo que mude
o comportamento dos motoristas.

mite é considerado infração média,
com 4 pontos na carteira e multa
de R$ 130,16; entre 20% e 50% é
infração grave, com 5 pontos e multa de R$ 195,23; e acima de 50%
do limite a infração é gravíssima,
com desconto de 7 pontos, apreen-

Há algumas semanas instalamos 18
‘anjinhos’ e notamos que os motoristas reduzem a velocidade apenas ao
passar pelo dispositivo de educação e
alerta no trânsito. Depois eles aceleram novamente”, comentou a diretora
da Umutrans, Dianês Maria Piffer.

Abusos em duas horas

Expectativa

Com o radar fixo o motorista respeita o limite de velocidade apenas na passagem
pelo aparelho. Já com o radar portátil, a expectativa é que os condutores fiquem mais
atentos e tirem o pé do acelerador. “O abuso na velocidade é flagrado em todas as regiões da cidade. Infelizmente é um costume dos motoristas que precisa ser mudado,
por conta dos riscos à vida, prejuízos materiais e sobrecarga do sistema de saúde com
o atendimento de feridos”, acrescentou Dianês.

são da CNH e suspensão do direito de dirigir, além da multa (de R$
293,47) ser multiplicada por três,
totalizando R$ 880,41.
Esta é a punição para um motorista que for flagrado, por exemplo, trafegando a mais de 76
km/h em uma via onde a velocidade máxima permitida for de 50
km/h, ou andar 61km/h ou mais
em via com limite de 40 km/h.

TÉCNICO da empresa responsável orientando os GMs sobre o uso do equipamento

A Guarda Municipal de Umuarama
está fiscalizando a velocidade dos
veículos automotores através do radar
móvel, que começou a ser operado na
cidade ontem (10). Nos primeiros 20
minutos em que o dispositivo esteve
instalado na avenida Governador
Parigot de Souza, 17 motoristas foram
flagrados ultrapassando a velocidade
permitida (50 km/h). Num período de
duas horas, o número subiu para 52.
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Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se
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Áries

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Igor Cotrim, ator
Comunidade dos Estados Independentes (sigla)

A irmã
da mãe
(?) Calvino,
escritor

Ser infiel a
(alguém)
Agora; atualmente

O homem
que
cuida da
aparência

Base do
capuccino
(?) Wood,
guitarrista

Extensão
de sites do
governo
brasileiro
Técnica de
maquiagem popularizada por Kim KarCaracte- dashian
rística do
terreno no
Cerrado
brasileiro

BANCO

Observatório
espacial
(1983)

65

Solução

C
A
R
I
M

Virgem

O grupo
sanguíneo
mais raro
Alimentar

O típico
comportamento
do animal

F

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião

Peça de
fontes
de água

B
O
B
A

Peixes

Despencar

C

Espere um dia cheio de acontecimentos. Não tropece. Você estará mais consciente do seu corpo e
mais preparado para cuidar de si mesmo. Não hesite
em seguir este caminho e desacelere.

Apropriado
Promoção
no emprego (fig.)

E

Seu dia será dominado por discussões com os
outros e este é o lugar onde você vai encontrar a
sua chance! Você está em excelente forma hoje e
vai gerir as suas tendências dinâmicas com mais
cautela. Se você ficar com o essencial, você vai
resolver problemas de forma eficaz.

Traço
visual
marcante
de Lula

Desinência nominal do
masculino

Alta-(?),
área de
atividade
de Coco
Chanel

I
Ã
O

Você estará ainda mais sociável e isso irá abri-lo para
novas situações enriquecedoras. Sua mente ausente
o está deixando infeliz, por isso tenha cuidado para não
fazer movimentos bruscos. Mantenha-se focado no que
está fazendo para evitar essa tendência.

Tecido
gorduroso
Barco,
em inglês

F

Agora é o momento para suavizar um desentendimento. Você vai conseguir encontrar as palavras certas
sem dar a impressão errada. Você precisa ingerir mais
vitaminas e minerais. Há uma carência a ser preenchida, nada sério. Você pode lidar com isso.

Ema e (?):
aves que
não voam

I

Você se sentirá corajoso hoje. É hora de uma explicação complicada. Você está recuperando a sua
forma muscular. Você vai se sentir mais leve e seus
reflexos serão mais nítidos.

Loja subordinada
à matriz

C

Você vai decididamente banir as suas preocupações
para tirar o máximo da vida, tanto quanto possível.
Deixe que outras pessoas entrem na sua vida! Você
involuntariamente pressiona demais. Você precisa de
repouso e exercício, comece uma atividade esportiva.

1.051, em
algarismos
romanos

R
E
V
O

Você está seguindo o seu plano. Siga o entusiasmo
de ontem, as coisas positivas estão no horizonte.
Sua distração está crescendo e você está encontrando dificuldades para achar uma medida de
calma. Você precisa fazer mais exercício físico.

Divindade
que
inspira
poetas

G M
O
M L
U I
S E
A R
E
B
I V
C A
A I
D
G O
N OS

Hoje é um bom dia para todos os tipos de viagens em
grupo. Você precisa sair da sua rotina, então não hesite
em fazê-lo. Você vai conseguir realizar muitas tarefas com
a energia que tem hoje, mas você poderia melhorar ainda
mais a sua vitalidade se comesse de forma mais saudável.

Remédio
natural para a pressão baixa

Modelo
a ser
seguido

C
R A D I
S A L
I A L
P I NG
U R A
O
B
A P T O
I R
A
T I N T
A U
I
T R
T O R NO
A R I
O A R E

Você vai ser o centro das atenções o dia todo. Sua
naturalidade lhe permitirá evitar preocupações. Há
sinais de problemas em seu sistema digestivo, por
isso seria uma boa ideia reduzir a quantidade de
gorduras em sua dieta.

© Revistas COQUETEL

Bem material desejado
Três ritmos
por quem mora de aluguel
do Norte e
Flor nacional
Dramatur- Nordeste
go francês do Brasil
do México

Letrasímbolo
do real
(Fin.)

L

Você vai ser capaz de concluir um projeto financeiro
ligado a uma compra essencial. Você está recarregando baterias por um influxo de novas forças.
Você tem mais resistência e está particularmente
inclinado a se concentrar no essencial.

Conterrâneo do
ator Amácio
Mazzaropi
Teste feito antes da
emissão
da carteira de
motorista

P
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E
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S
S O

Você vai estar mais animado para desfrutar dos
prazeres da vida hoje. Você tem sido muito duro
com você mesmo e precisa ouvir mais o seu corpo.
Certos sinais são sinais evidentes de fadiga, o que
não deve ser ignorado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

3/gov. 4/boat — iras. 7/molière. 8/contorno. 9/paradigma. 11/solo arenoso.

Você vai estar mais animado para desfrutar dos
prazeres da vida hoje. Você tem sido muito duro
com você mesmo e precisa ouvir mais o seu corpo.
Certos sinais são sinais evidentes de fadiga, o que
não deve ser ignorado.

Libra

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

Primavera & Verão

A tarde de sexta-feira (20) tem lançamento na belíssima loja Lamore, das 14h às 19h, com coquetel
para conhecer os looks das marcas mais desejadas
do verão 2019. Agradeço a gentileza do convite.
THIAGO CASONI

“Nunca existirá
apenas um ponto
de vista ou uma
única saída. A vida
é moldada de acordo
com o modo como a
encaramos. Por isso,
mesmo nos momentos mais tristes e
frustrantes podemos
encontrar coisas
boas e importantes, sejam lições
ou ações. Abra os
olhos e fique atento
às oportunidades.”
(anônimo)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News que comemoram aniversário
hoje -, Edimilson Santana, Islla Lopes,
Fabricia Pelacani Bueno, Tadeu Guimarães
Kangassu Junior, Sueli Maria Garcia Reina
e Augusto Legnani Neto. Da coluna:
felicidades!

PRESTIGIADOS - O prefeito Celso Pozzobom e o presidente da Associação
Comercial Orlando dos Santos -, com os diretores da Uvel Umuarama Ivanildo Coutinho e Joaquim Costa Pereira, no novo espaço recém inaugurado
na concessionária.
GRAÇA MILANEZ

Etiqueta
A Câmara da Mulher & Senac fazem parceria para um curso gratuito de Noções
de Etiqueta que será compartilhado via
EAD. As fichas de inscrição podem ser
solicitadas via whatsApp 99966-1716 e
em seguida enviaremos os detalhes. Uma
boa oportunidade de aprender mais na
comodidade da sua casa. Fica a dica.

Elza Nakano (ao centro) foi perfeita anfitriã no seu restaurante Taiyo. Ela
recepcionou a diretoria da Câmara da Mulher Empreendedora para a reunião mensal, na última segunda (9). O menu foi cinco estrelas.
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Em Cascavel

O V Congresso Multiprofissional de Oncologia, que aconteceria nos dias 13 e 14 de setembro foi transferido para 08 e 09 de novembro -, e será realizado no Auditório da Associação Comercial e Industrial
de Cascavel. As inscrições seguem até o dia 01 de novembro e, submissões até o dia 01 de outubro. O
evento é aberto para todos os profissionais da área da saúde e para acadêmicos das áreas afins com
objetivo de promover os conhecimentos atuais em oncologia entre a equipe multidisciplinar.

LIVROS
n De 23 a 27 de Setembro acontece as atividades culturais da Semana Literária e Feira
do Livro do Sesc Paraná Unidade Umuarama,
que já está em sua 38ª edição -, e traz
como tema para 2019 Literatura: Vozes para
(Re)Criar o Mundo. Ao todo, 5 dias com um
intensa programação, cujo o maior objetivo
é fomentar o incentivo à leitura, por meio
de espetáculos teatrais, bate-papo com escritores locais, regionais e nacional, oficinas
literárias e uma grande acervo de livros.

n A programação começa na segunda-feira

Só deu ELAS!

Um sucesso a Roda de Conversa & Coffee Break que aconteceu no sábado (31) com as
profissionais: a psicóloga Camila Midori, a nutricionista Fabiana Ignês, a psicóloga Andréa
Sefrian, a consultora de imagem Jaqueline Benetatti e a ginecologista e matologista Josiane
Rahal. O evento dedicado exclusivamente para mulheres que teve como cenário o Buffet
Kaskata onde discutiram sobre diversos assuntos do universo feminino. Entre os temas:
auto estima, autoconfiança, auto imagem, moda, independência feminina, relacionamento
abusivo, vazio existencial, sexualidade, câncer e alimentação saudável. Cerca de 200 mulheres marcaram presença -, e pelo sucesso do evento logo vem a 2ª edição.

Josiane Rahal e Fabiana Ignês

(23) às 9h com espetáculos, oficinas, comercialização de livros e à 19h30 no Salão
Social do Sesc haverá a noite solene de
abertura oficial com o lançamento do livro
Acredite! que foi escrito pelas umuaramenses Carolina Boucault, Márcia Tiago Sá, com
ilustração de Jhotromundo. Na sequência
tem premiação da coletânea Sesc de Contos
Infantil da umuaramense Máriam Trierveiler
Pereira com o conto “A lenda do bosque do
Índio”. Evento é aberto para toda a comunidade de Umuarama e região.
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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 1.4 LTZ ............................................ 12/13............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
CRUZE
LTZ II TURBO...........13/13
16/17..........................BRANCO...........................COMPLETO,
AUT, COURO...................R$ R$
84.900,00
COBALT
1.8 SEDAN
LTZ ............................................
............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT ....................................................
36.900.00
COBALT
1.8
LTZ
............................................
14/15
............................BRANCO
..............................
COMPLETO
.............................................................
R$
41.900,00
EQUINOX LT TURBO........................... 17/18..........................PRETO................................COMPLETO, AUT, COURO................ R$ 119.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO..............................16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE
SEDAN
TURBO..............................16/17
............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT,.COURO
....................................... R$
78.900,00
FOCUS
1.6LTSE........................................
17/18..........................BRANCO...........................COMPLETO.
.............................................R$
64.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
ONIX
1.0 LT............................................
17/17..........................CINZA.
...............................COMPLETO.
.............................................R$
39.900,00
CRUZE
SEDAN
LTZ II TURBO .........................16/17
............................BRANCO ..............................
COMPLETO, AUT,.COURO
....................................... R$
91.900,00
CRUZE
SEDAN
LTZ
II
TURBO
.........................17/18
............................PRETO
.................................
COMPLETO,
AUT,
COURO
.......................................
R$
94.900,00
ONIX 1.4 LT............................................ 15/15..........................BRANCO...........................COMPLETO...............................................R$ 37.900,00
HYUNDAI IX35 ............................................. 14/15............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX
1.4 ACTIV
AT ....................................... 16/17
............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .....................................................
54.900,00
ONIX
1.4 LT............................................
18/19..........................BRANCO...........................COMPLETO.
.............................................R$ R$
48.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................ 13/14............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX
1.4 ...............................................
LTZ.........................................16/16
13/14..........................BRANCO...........................COMPLETO.
.............................................R$ R$
39.900,00
ONIX
1.4 LTZ
............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .....................................................
46.900,00
PRISMA
1.4
LTZ
............................................
13/14
............................PRATA..................................
COMPLETO
.............................................................
R$
43.900,00
ONIX
1.4
LTZ
AT..
.
.................................
17/18..........................BRANCO...........................COMPLETO,
AUT....................................R$
54.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ......................................... 14/15............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT..................................................... R$ 95.900,00
S10
LT 2.8 4X43.0
AT .........................................
............................BRANCO ..............................
COMPLETO, AUT ...................................................
118.900,00
RANGER
LIMITED 4X4................16/17
11/12..........................PRATA.
...............................COMPLETO.
.............................................R$R$62.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ......................................... 17/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10
AT.................................12/13
................................ 16/17..........................BRANCO...........................COMPLETO,
AUT.................................
R$ 109.900,00
S10
LTZLT
2.82.8
4X24X4
DIESEL
............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO
.......................................
R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
S10
LTZ
2.8
4X2
AT.
.
...........................
14/14..........................BRANCO...........................COMPLETO,
AUT,
COURO.
.
.................R$
92.900,00
SPIN LT 1.8 AT .............................................. 13/14............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN
LT 1.8
..............................................
............................PRATA..................................
COMPLETO, AUT ....................................................
45.900,00
SPIN
LTAT
1.8
AT.......................................14/15
13/14..........................PRETO.
...............................COMPLETO,
AUT....................................R$ R$
39.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................ 14/14............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRACKER
1.8 LT....................................13/14
15/16..........................PRATA.
...............................COMPLETO,
AUT....................................R$
63.900,00
TRACKER
LTZ ................................................
............................BRANCO ..............................
COMPLETO, AUT, COURO,
TS ................................. R$
62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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Feridos em
colisão
Três homens ficaram
feridos no fim da tarde
desta terça-feira (10),
no centro de Umuarama,
após se envolverem em
um acidente de trânsito.
A colisão aconteceu no
cruzamento da rua Bahia
com a avenida Flórida
entre uma moto Honda
CG 125 e uma motocicleta Yamaha Ténére,
por volta das 17h30.
Testemunhas relataram
que o condutor da Honda
CG 125 transitava pela rua
Bahia e no cruzamento,
ingressou direto na avenida Flórida, cruzando a
preferencial e colidindo
contra a Yamaha Ténéré,
que estava seguindo
pela avenida.
Com o choque, as
duas motos caíram e três
pessoas ficaram feridas,
os dois condutores e um
passageiro, que estava na
Honda CG 125. Duas ambulâncias do Samu estiveram
no local para socorrer as vítimas. Um dos utilitários da
Honda reclamava de muitas
dores na perna. O outro foi
encaminhado com escoriações. O piloto da Yamaha
Ténéré, que tem 18 anos
de idade, reclamava de
dores no tornozelo. Os
três foram encaminhados
ao hospital Uopeccan, sem
ferimentos graves.
A Polícia Militar também esteve no local para
registrar a ocorrência. Ao
verificarem os veículos
caídos, a PM constatou
que a moto Honda CG
125 estava com débitos.
Um ser viço de guincho
foi acionado para levar a
motocicleta até a sede do
batalhão da PM.

Aulas
Gratuitas

Colégio Alfa terá aulões
preparatórios gratuitos
para prova de bolsas
2020. As aulas começam
na próxima segunda-feira
(16) e não é necessário
se inscrever, basta ir até o
Colégio Alfa Integral sede
da Rua Arapongas às 14h.
Podem participar alunos
do nono ano do Ensino
Fundamental. As aulas
têm o objetivo de preparar àqueles que pretendem concorrer a bolsas de
estudos na instituição.

Palestra
Gratuita

O Senac Umuarama
oferece palestra gratuita
sobre atuação do Bombeiro
Civil, e está com inscrições
abertas. O tema será sobre
análise de risco e procedimentos de emergência. O
encontro acontecerá no dia
21 de setembro (sábado)
entre as 9h e 12h. Interessados podem fazer a inscrição através do telefone
de contato do Senac. Para
participar é necessário ter
18 anos ou mais.

Processo
Seletivo

Os Candidatos que se
declararam pretos ou
pardos no processo do IFPR
devem fazer validação. O
campus do Instituto Federal do Paraná (IFPR) publicou nessa segunda-feira (9)
o edital de convocação para
os candidatos do processo
seletivo que se autodeclararam pretos ou pardos. O
objetivo é fazer a verificação da auto declaração.
Para isso, os candidatos
devem comparecer ao
campus com documento
oficial de identidade com
foto quinze minutos antes
do horário agendado. Os
menores de idade devem ir
acompanhados de responsáveis, que também devem
levar documentos.
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A Copa Smel de Futsal Infantil chega ás final e os jogos acontecem
hoje (11) no Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa. As
partidas definirão os vencedores das categorias Sub-9,11,13 e
15 todas no naipe masculino.
O primeiro jogo será às 18h30 entre o Futsal Camisa 10 e
o Escola de Futsal Caliari na decisão do Sub-9. As 19h10
o PM de Douradina encara o Futsal Camisa 10, definindo
o Sub-11. A bola continua rolando às 19h40 entre o Futsal Camisa 10 e o Altonia Futsal no Sub-13 e às 20h10
acontece o último jogo de decisão entre PM de Douradina
e Escola de Futsal Marcão no Sub 15.

Umuarama futsal inicia
jogos pela Taça Paraná
O Umuarama Futsal vai encarar
a par tir de amanhã (12), um novo
desafio. O time par ticipa da Taça
FPFS. O primeiro jogo acontece nesta
quinta (12) contra o Seleto Original de
Maringá. A partida será no Ginásio de
Esportes Amário Vieira da Costa (Vierão) e começa às 20h. Os ingressos
estão sendo vendidos desde ontem
e podem ser adquiridos também na
hora, na bilheteria do ginásio.
A competição é organizada pela
Federação Paranaense de Futebol de
Salão (FPFS) e as disputas envolvem
oito times de diferentes cidades do
Estado do Paraná, a equipe vencedora vai levar a Taça Paraná e representará a FPFS (Paraná) na Liga Sul.
Além de cidade de Umuarama par ticipam também equipes de Ampére,
Londrina, Maringá, Palmas, São
José dos Pinhais, Paranavaí e São
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Miguel do Iguaçu.
A Taça FPFS tem
previsão para durar até
novembro, após o dia
21 de setembro começa
o mata-mata para definir
quem leva a taça e se
classifica para disputar
a Liga Sul representando
o Paraná, enfrentando
outros times vencedores
dos outros Estados do O técnico Nei Victor junto com o time que vai participar da competição em
Sul. O vencedor dispu- busca da Taça Paraná
tará a Super Liga.
Nei Victor, técnico do Afsu está ouro do Paranaense, em todas as
ansioso para par ticipar da compe- competições o time do Umuarama
tição. “O objetivo é fazer uma boa vai buscar o jogo, dando o melhor
estreia, as dificuldades serão as dentro de quadra, na busca por bons
mesmas de uma par tida da série resultados dentro da tabela”.

