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UMUARAMA

Após receber vistas, 
Plano de Mobilidade 
volta à pauta na Câmara 
de Vereadores
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Caiuá Assessoria move ação de 
R$ 15 milhões contra o município
A empresa que geria o Estacionamento Rotativo em Umuarama moveu ação de indeniza-
ção por dano material na 3ª Vara da Fazenda Pública e pede a indenização no valor de R$ 
15.325.187,87 pela quebra de contrato antes do termino do período de vigência e sem 
a notificação antecipada de 90 dias. O processo relata indenização de valores referentes 
a reajustes anuais, diferenças de valores perdidos com a quebra do contrato, isenção de 

pagamento de vagas, tolerâncias, conjunto de placas entre outros itens. l Pág. 5

Umuarama terá hoje 
audiência pública para 
colocar em prática uso 
de bicicletas 

Armadilha que ‘pega’ 
ovos do mosquito da 
dengue ajudará a medir 
infestação

Treinando forte
 O técnico do Umuarama Futsal, Nei Victor fez ontem 
(11) o último treino com o time antes da partida de 

estreia pela Taça Paraná. O primeiro embate será 
em casa, no Ginásio Vierão, contra o Seleto Original 

Maringá, às 20h. l Pág. 16
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
06/09 - 00h11

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quinta

Minguante
21/09 - 23h43

Nova
28/09 - 15h27


29 18 


27 14

Quinta




29 17 


27 12

SextaSexta

Cheia
14/09 - 01h35

“Tô de férias, cadeia 
é férias pra mim”

Nublado com 
muitas nuvens

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 15 20 21 22 23 24
concurso: 0199

03 08 09 22 28 47

concurso: 1984

concurso: 1380

10 11 16 21 46 50
concurso: 2187

concurso: 5069

12 19 25 54 61

concurso: 5422

81.770
75.656
42.321
65.908
81.006

JULHO

SANTOS/SP

concurso: 1863

02 03 04 05 06 08 09 10 
14 16 18 21 22 24 25

concurso: 2003

05 07 16 17 24 25 26 
33 36 47 50 53 78 

79 81 85 86 87 91 99

07 18 39 40 41 44

19 22 40 44 51 56 65

‘‘

‘‘‘‘

‘‘

Nublado com 
poucas nuvens

Nublado com 
poucas nuvens

Júlio César Cardoso é servidor federal aposentado - 
Balneário Camboriú (SC)

Nublado com 
muitas nuvens

 Vejam o que disse um detento do Presídio Central de Porto Alegre: 
“Tô nem aí se tiver no grampo, já tô preso mesmo. Tô de férias, cadeia 
é férias pra mim, se eles (polícia) soubessem a guerra que tenho na rua, 
me deixavam lá pra morrer de uma vez”. Fonte: GaúchaZH

O preso debocha da prisão porque sabe que as leis penais brasileiras 
são frouxas e conferem uma série de benefícios aos meliantes.

A culpa é dos congressistas que aparentam ter medo de bandidos, 
ou alguns podem estar até a serviço deles, por não votarem o endureci-
mento das penas. Sem olvidar que os protetores dos direitos humanos 
(dos bandidos) têm contribuído para minimizar a pena dos transgressores.

O escárnio do detento é o claro refl exo da benevolência de nossos 
legisladores, os quais, em vez de defenderem a sociedade contra a ação 
dos malfeitores, instituindo leis penais rígidas para quem merece, preferem 
dar ouvido aos hipócritas defensores dos direitos humanos.

É uma vergonha que delinquentes - muitos irrecuperáveis - venham 
desdenhar do sistema carcerário e das autoridades penais, com a ironia 
sórdida de que “Cadeia é férias pra mim”, quando, neste caso, o preso 
deveria fi car em solitária por tempo indeterminado e perder todos os bene-
fícios a que tem ou teria direito.

As penas têm que ser duras. Fora desse espírito, quem fi ca prejudi-
cada é a sociedade. 

Os crimes contra vida praticados sem injusta provocação da vítima 
de forma hedionda e violenta deveriam ser cumpridos integralmente em 
regime fechado. E, na ocorrência homicídio qualifi cado, além do cumpri-
mento integral da pena de reclusão, esta deveria ser de 30 anos.

E quem tira a vida de uma pessoa sem que esta tenha dado causa, 
só poderia ter o direito de continuar a viver dentro de presídio. Por isso, 
deveria ser instituída a pena de prisão perpétua, com a obrigação de 
atividade laboral.

No momento em que o preso ironiza que “Cadeia é férias pra mim”, 
mesmo sabendo das condições infernais das cadeias brasileiras, torna-se 
mais que urgente a revisão de nossas leis penais visando ao endureci-
mento das penas.

Por fi m, temos que acabar com a progressão da pena. Ou, então, 
aplicá-la apenas para crimes de menor gravidade sem que haja homicídio. 

“Brasileiros 
não aguentam 

mais pagar 
imposto”

  
O presidente do 

Senado, Davi 
Alcolumbre 
(DEM-AP), 
sobre a hipótese de 

criação de um imposto 
nos moldes da antiga 

CPMF.

AGÊNCIA SENADO



Insumo suíno
O consumidor deverá ser informado pelo fornecedor sobre 
a presença de insumos de origem suína na composição dos 
produtos ofertados. Isto é o que prevê um projeto de lei 
assinado pelo deputado Ademar Traiano (PSDB), que teve 
origem no Parlamento Universitário de 2017 e recebeu 
parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), na reunião 
realizada no início da tarde desta terça-feira (10).
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Plano de 
Mobilidade

Após ter recebido pedido 
de vistas recentemente em 
plenário na Câmara Munici-
pal de Umuarama, o Projeto 
de Lei 48/2019 que insti-
tui o Plano de Mobilidade 
Urbana voltou a ser ana-
lisado pelas comissões. 
Ontem (quar ta-feira, 11), 
foi o tema de reunião entre 
parlamentares, assim como 
a diretora da Umutrans, 
Dianês Piffer, o Secretário 
de Defesa Social, Valdiney 
Rober to Rissato e repre-
sentantes da empresa 
que desenvolveu o Plano 
de Mobilidade.

A reunião foi convocada 
pelo presidente da comis-
são, vereador Junior Ceranto 
(PSD), impossibilitado de 
comparecer ao encontro por 
estar com agenda intrans-
ferível, fora de Umuarama. 
Assim sendo, a reunião foi 
aberta oficialmente pelo pre-
sidente da Casa, vereador 
Noel do Pão (PSC), que enal-
teceu a iniciativa, salien-
tando também a importân-
cia do debate acerca das 
formas mais eficientes de 
se trabalhar a mobilidade 
urbana de Umuarama para 
os próximos anos.

A reunião também foi 
acompanhada pelos verea-
dores Ana Novais (PPL), 
Jones Vivi (PTC), Deybson 
Bitencour t (PDT), Maria 
Ornelas (Podemos), Mateus 
Barreto (PPS) e Toninho 
Comparsi (MDB).

Juntos, eles puderam 
fazer novos apontamentos 
que afetarão em mudan-
ças no texto original, apre-
sentado assim parâmetros 
para que a proposição volte 
à pauta em conformidade 
com as necessidades de 
mobilidade, primando prin-
cipalmente pelo bem-estar 
da coletividade em con-
sonância com regras já 
preestabelecidas.

A Procuradora Jurídica 
da Câmara, Rosane Meyer 
coordenou a reunião e 
apresentou o conteúdo, 
mediando os temas abor-
dados e assuntos debati-
dos. De caráter cientifico, 
o Plano de Mobilidade tem 
como guia as determinações 
da Lei Federal 12.587, que 
estabelece a obrigatoriedade 
da realização de planos de 
mobilidade urbana em muni-
cípios que possuam mais de 
20 mil habitantes.

VEREADORES, Umutrans e representantes da empresa que desenvolveu o Plano 
de Mobilidade

ASSESSORIA

Eletrovia destaque
O Paraná tem a maior eletrovia do Brasil, instalada pela Copel. São 
730 kms entre o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu, em 
Foz do Iguaçu, e 12 eletropostos de abastecimento espalhados 
pela BR-277. As estações são de carga rápida: leva entre meia 
e uma hora para carregar 80% da bateria da maioria dos carros 
elétricos, modelos que rodam de 150 a 300 quilômetros a cada 
carga. Os eletropostos estão em operação em Curitiba e também 
em Paranaguá, Palmeira, Irati, Fernandes Pinheiro, Prudentópolis, 
Candói, Laranjeiras do Sul, Ibema, Cascavel, Matelândia e Foz do 
Iguaçu. A Copel investiu R$ 5,5 mi no projeto.

Carros elétricos
O governador Ratinho Jr reforçou ontem (11) a determinação 
do PR em apoiar iniciativas para ampliar a mobilidade 
sustentável. Ele esteve no Complexo Ayrton Senna, que abriga 
quatro fábricas da Renault, em São José dos Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba. O presidente da Renault no Brasil, 
Ricardo Gondo, fez a entrega de dois veículos 100% elétricos ao 
Estado – um Zoe e um Kangoo Z.E. Os carros serão usados em 
regime de comodato para testes pelas secretarias de governo.

Clareza ao 
consumidor
O deputado Tião Medeiros 
(PTB), relator da matéria, 
pretende dar mais clareza 
e proteção às relações de 
consumo e o Delegado 
Francischini (PSL), presidente 
da CCJ, lembra que o projeto 
foi iniciativa da acadêmica 
Gabriela Lólia Damaceno. “A 
estudante foi um dos talentos 
revelados no Parlamento 
Universitário, programa criado 
na nossa gestão na Presidência 
da Assembleia”. Hoje 
formada advogada, Gabriela 
acompanhou a discussão 
na Comissão e manifestou 
satisfação por ver a proposta 
sendo discutida.

Alerta
O projeto aponta que, 
além de alimentos e 
medicamentos, quaisquer 
outros produtos que 
contenham insumos de 
origem suína, seja em maior 
ou menor quantidade, 
devem apresentar informação 
clara a respeito, alertando 
os consumidores. Os 
restaurantes, lanchonetes 
e estabelecimentos 
assemelhados também vão 
precisar fazer a indicação nos 
seus cardápios. A informação 
deve ser específica, nítida, 
de fácil leitura e em língua 
portuguesa, proibindo-se tão 
somente a expressão vaga 
“origem animal”, nos produtos.



04  GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 12 DE SETEMBRO DE 2019

Justiça
O juiz Wolfgang Werner 
Jahnke determinou ao 
Facebook e ao Twitter 
a exclusão das notícias 
falsas (fake news) contra 
o deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) (foto). 
A decisão de terça-feira 
(10) deu prazo de cinco 
dias para que as duas 
redes sociais removam os 
conteúdos das URLs que 
constam na ação movida 
pelo deputado. “Esse 
tipo de postagem busca, 
única e exclusivamente, o 
assassinato de reputações 
de quem não concorda 
com a pregação do ódio 
que hoje campeia parte das 
redes sociais”, disse.

Consórcios de Saúde
A deputada Leandre Dal 
Ponte (PV-PR) pediu ao 
ministro Luiz Henrique 
Mandetta (Saúde) apoio 
do governo federal aos 
consórcios públicos de 
saúde. “Mostramos a 
relevância dos consórcios 
na prestação de serviços de 
média complexidade como 
auxiliar do SUS. E o papel 
que os municípios têm hoje 
nesse financiamento. Um 
papel quase solitário em 
uma parte da prestação de 
serviços de saúde que ficou 
sem uma devida definição 
de papeis, quando foi 
iniciada a descentralização 
de saúde no País”.

Prorrogação
O líder do Governo, 
deputado Hussein Bakri 
(PSD), afirmou que a 
Assembleia Legislativa 
vai receber o projeto que 
prorroga por um ano o 
mandato dos diretores das 
2,1 mil escolas estaduais. 
As eleições, que seriam 
realizadas no fim deste 

ano, serão postergadas 
para novembro e dezembro 
de 2020.

Só aumenta
A dengue voltou a crescer 
em 2019 no País. Até 
agosto, foram registrados 
mais de 1,4 milhão de 
casos da doença, aumento 
de 599% em comparação 
ao mesmo período de 
2018. A chikungunya 
também avançou: 76.742 
ocorrências, 69,3% a mais do 
que o verificado no mesmo 
intervalo no ano passado. Já 
a zika registrou crescimento 
de 47,1%: 9.813 casos até 24 
de agosto de 2019, contra os 
6.669 do mesmo 
período de 2018.

Contra nova CPMF
Governadores e prefeitos 
se colocaram contra a nova 
CPMF sinalizada pela equipe 
do ministro Paulo Guedes 
(Economia). O fórum de 
governadores e a Frente 
Nacional dos Prefeitos 
apontam que o tributo 
prejudicaria os mais pobres 
e não acreditam que os 
recursos arrecadados serão 
divididos com estados 
e municípios.
 
Luz dos Pinhais
O ministro Sérgio Moro 
(Justiça e Segurança) será 
um dos homenageados 
com a medalha da Ordem 
Municipal da Luz dos Pinhais. 
A medalha, criada em 2018 
pelo prefeito Rafael Greca 
(DEM), será entregue ainda ao 
ex-governador Jaime Lerner, 
ao apresentador Ratinho 
(pai do governador Ratinho 
Junior), ao senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos), ao 
padre Reginaldo Manzotti 
e a outros profissionais. As 
datas de entrega ainda não 
foram divulgadas.

Audiência 
da ciclovia

Para reduzir os níveis de 
CO2 nas cidades ao redor 
do mundo, o uso da bici-
cleta como meio de trans-
por te sustentável é cada 
vez mais incentivado. Além 
de contribuir com o meio 
ambiente, andar de bicicleta 
é econômico e também traz 
benefícios para a saúde. Em 
contrapartida, há o fato de 
que muitas cidades não se 
mostram muito preparadas 
para oferecer essa alterna-
tiva com segurança e con-
forto para a população.

Os desafios a serem 
enfrentados para a colocação 
em prática deste transporte 
alternativo serão discutidos 
em uma audiência pública em 
Umuarama hoje (12), a partir 
das 19h, na Câmara Municipal 
e será aberto a toda comuni-
dade. A discussão é promo-
vida pelo vereador Deybson 
Bitencourt e pelo deputado 
estadual Jorge Gomes de 
Oliveira Brand, o Goura.

“Convidamos representan-
tes da Secretaria de Esportes 
e Lazer, Umutrans e de outras 
entidades ligadas a essa prá-
tica de transporte urbano. 
Queremos discutir o plano 
de mobilidade da Prefeitura, 
destacando as condições 
para o uso das ciclovias, sua 

ampliação, buscando melho-
rias que possam privilegiar de 
forma adequada as pessoas 
que queiram utilizar as bicicle-
tas”, disse o vereador.

Com uma população de 
110 mil habitantes, Umua-
rama tem aproximadamente 
80 mil veículos e 14 mil 
motocicletas. O número alto 
de veículos gera um trânsito 
‘pesado’, principalmente em 
determinadas horas do dia. 
O uso da bicicleta é uma 
alternativa para fugir desse 
congestionamento e ainda 
proporcionando a sustenta-
bilidade, já que o meio de 
transporte não é poluente. 
Por isso o vereador acre-
dita que é preciso melhorar 
a mobilidade urbana em 
favor desta alternativa de 
transporte cada vez mais 
utilizada pela população.

“O uso da bicicleta tem 
impactos positivos, sociais e 
individuais, na economia, na 
saúde e no meio ambiente. 
São dados importantes que 
revelam que são muitos os 
benefícios, não só para quem 
pedala, mas para o sistema 
público de saúde, para as 
economias de cidades e na 
diminuição das emissões 
de gases estufa”, explicou o 
deputado estadual.
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Caiuá Assessoria pede
indenização de R$ 15 mi

A empresa Caiuá Assessoria, 
Consultoria e Planejamento LTDA 
move ação de indenização por dano 
material na 3ª Vara da Fazenda 
Pública de Umuarama, contra o 
Município e pede a indenização de 
mais de R$ 15 milhões devido à 
quebra de contrato.

Não houve a notificação anteci-
pada de 90 dias pela prefeitura em 
caso da quebra unilateral.

O processo deferido em 23 de 
agosto relata, entre os itens da 
indenização, os valores referen-
tes a reajustes anuais, diferen-
ças de valores perdidos com a 
quebra do contrato, isenção de 

pagamento de vagas, tolerâncias, 
conjunto de placas entre outros 
itens. O valor inicial pedido foi de 
R$ 15.325.187,87.

A assessoria de imprensa da 
prefeitura relatou em nota que 
a procuradoria jurídica do Muni-
cípio foi comunicada da ação 
proposta e se pronunciará em 
defesa do município no prazo 
legal. A rescisão do contrato 
com a Caiuá Assessoria, Con-
sultoria e Planejamento, res-
ponsável pela administração do 
estacionamento rotativo – Zona 
Azul em abril deste ano, foi moti-
vada por força de ação judicial 

proposta pelo Ministério Público 
Estadual, como também, por 
decisão do Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, que consi-
derou ilegal a emissão de aviso 
de irregularidade no estaciona-
mento (falta de uso do cartão) por 
funcionários de empresa privada.

Sem a emissão dos avisos 
de ir regularidade, o contrato 
perderia o seu equilíbrio finan-
ceiro e o ser viço se tornaria 
economicamente inviável, além 
de gerar ônus para o município 
por conta das ações propostas 
à Justiça por motoristas que se 
sentiriam lesados.
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Incêndio atinge canavial de Usina
Um incêndio de grandes propor-

ções atingiu a área da Usina Santa 
Terezinha, no distrito Serra dos 
Dourados, na terça-feira (10) à 
noite, em Umuarama. O fogo se 
alastrou por aproximadamente 
600 alqueires entre áreas de 
vegetação e o canavial. Até um 
caminhão pipa foi atingido e des-
truído pelas chamas.

Uma equipe do Corpo de Bom-
beiros de Umuarama foi até o 
local para combater as chamas e 
utilizaram um caminhão tanque e 
uma caminhonete para coordenar 
as operações. Alguns funcionários 
da usina também utilizaram cami-
nhões pipa e tratores para auxiliar 
no combate.

De acordo com o tenente Wiliam 
Marques, o trabalho foi concen-
trado nas áreas de reserva para 
que o fogo não se alastrasse para 
outras propriedades rurais.

Além da vegetação e do 
canavial.

O combate às chamas seguiu 

até a 0h de ontem (11) e, devido 
a existência de alguns focos de 
incêndio dentro dos canaviais, foi 
feito o uso de aceiros.

Há indícios de que o incên-
dio possa ter sido causado 
por um vizinho da propriedade 
que estaria queimando lixo nas 

imediações da usina.
Outros dois grandes incêndios 

foram atendidos no mesmo dia 
pelos bombeiros de Umuarama. 
Um deles na fazenda Rio Bonito, na 
PR-468, entre Umuarama e Mariluz 
e outro nas proximidades do Con-
junto Sonho Meu.

Contrabando 
Um veículo Fiat Fiorino, 

com placas de Umuarama 
foi apreendido com produtos 
eletrônicos contrabandeados 
pela Polícia Rodoviária Esta-
dual, quando uma equipe do 
Rotam (Rondas ostensivas) 
realizava patrulhamento de 
rotina e resolveu abordar o 
veículo. Durante a revista 
no interior do veículo foram 
encontradas diversas caixas 
de roteadores, acessórios 
para videogames, tablets, 
produtos Apple, e per fumes, 
camisetas, camisas e tabaco. 
Nenhuma das mercadorias 
tinha nota fiscal.

Na terça-feira (10) à noite, 
patrulheiros rodoviários que 
atuam no Posto de fiscalização 
em Iporã, apreenderam três 
tabletes de maconha que eram 
transportados em um Ford 
Versailles de Campo Mourão. 
O motorista, de 27 anos, foi 
preso. A apreensão aconteceu 
na PR-323, durante uma 
abordagem de rotina feita pelos 
patrulheiros. O condutor disse 
que estava vindo de Guaíra e 
seguia para Cianorte e, por 
conta de seu comportamento 
suspeito, foi feita uma busca 
minuciosa no carro. A droga 
foi encontrada escondida 
debaixo do assoalho. O pro-
duto foi levado junto com o 
detido á Delegacia de Polícia 
Civil de Iporã.

DIVULGAÇÃO

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,19 0,11 2,54 3,43
IGP-M (FGV) 0,40 -0,67 4,09 4,95
IGP-DI (FGV) -0,01 -0,51 3,86 4,32

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

Ações % R$
Petrobras PN -0,85% 26,87 
Vale ON -0,60% 47,95 
Brasil ON -2,38% 47,99 
Magazine Luiza ON +6,46% 34,60 
Ambev S/A ON +0,48% 18,91 
MRV ON +9,02% 18,50 

IBOVESPA: +0,40% 103.445 pontos

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

Iene 107,75
Libra est. 0,8111
Euro 0,9089
Peso arg. 56,09

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,8% 4,0630 4,0640 -1,9%
PTAX  (BC) -1,2% 4,0625 4,0631 -1,8%
PARALELO -0,7% 4,0100 4,3100 -1,1%
TURISMO -0,7% 4,0100 4,2900 -1,2%
EURO -1,5% 4,4683 4,4702 -1,7%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (ago) 1.581,50 0,36 4,50 5,44
Oeste (ago) 1.586,45 0,36 4,39 5,07

DÓLAR 11/09

Iene R$ 0,0377
Libra est. R$ 5,01
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1.556,42 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/09

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

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

Em 11/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 81,50 -0,6% 7,2%
SOJA Paranaguá 87,50 -0,6% 5,4%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% -1,5%

SOJA 854,00 -5,25 -2,3%
FARELO 289,60 -3,30 -2,4%
MILHO 348,25 -0,25 -15,1%
TRIGO 477,50 -7,00 -4,4%

SOJA 74,20 -0,6% 4,6%
MILHO 27,76 0,0% -6,0%
TRIGO 48,54 1,1% 4,1%
BOI GORDO 151,40 0,2% 0,0%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 11/09 PR DIA 30d.

Em 11/09 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 

III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (fev/19 a dez/19)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Armadilha
de Aedes

A Covisa está em 
campo com um projeto 
para dimensionar a infes-
tação do mosquito Aedes 
aegypti em vários pontos 
da cidade. Agentes de 
combate a endemias da 
Vigilância Ambiental visi-
tam pontos estratégi-
cos e deixam uma espé-
cie de armadilha para 
colher ovos da fêmea 
do mosquito transmis-
sor da dengue, zica vírus 
e febre chikungunya. 
A contagem dos ovos 
em laboratório ajuda a 
determinar a gravidade 
da infestação.

O projeto conta com 
o apoio do IFPR, que 
cedeu laboratório e equi-
pamentos para análise 
dos ovos coletados. “Já 
instalamos 35 armadi-
lhas, desde a quinta-
-feira (5). O kit é com-
posto por um recipiente 

com água, levedura de 
cerveja e uma placa de 
fibra de madeira porosa, 
que absorve umidade 
e serve para a postura 
das fêmeas”, explicou a 
chefe da Covisa, Maris-
tela de Azevedo Ribeiro.

No ano epidemioló-
gico encerrado em julho, 
Umuarama registrou 441 
casos de dengue e houve 
ainda 1.355 notificações 
de casos suspeitos. De 
agosto para cá, a região 
do Parque San Remo já 
conta com 10 pessoas 
contaminadas pela den-
gue, de um total de 18 
casos confirmados. Em 
uma das armadilhas, 
recolhidas no Parque 
Jabuticabeiras, foram 
encontrados ovos de 
duas fêmeas do Aedes 
e de nove fêmeas do 
mosquito culex (o per-
nilongo comum).

ARMADILHA sendo preparada por agentes da Covisa

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Queda anunciada
Antes do desgaste causado 
pela eventual recriação da 
CPMF, a queda de Marcos 
Cintra do comando da Receita 
Federal já era “previsível” por 
auditores fiscais. Desde que 
foi nomeado, Cintra enfrentou 
resistências e duras críticas 
da categoria. A insatisfação 
dos auditores aumentou 
depois do que chamam de 
“ingerência política” por parte 
do presidente Jair Bolsonaro 
e integrantes da cúpula do 
Governo que ameaçaram 
mudanças em cargos 
estratégicos do órgão no Rio de 
Janeiro e em outros estados. 
Com agravante da investigação 
e do afastamento de auditores, 
determinado por liminar do 
ministro Alexandre de Moraes, 
por causa da investigação que 
faziam de 133 contribuintes, 
entre eles o ministro do STF 
Gilmar Mendes, escolhidos 
aleatoriamente com praxe no 
órgão. A omissão de Cintra em 
defender os servidores pesou 
contra sua imagem na Receita.

Pego na calçada
Márcio Lobão, o filho do 
ex-senador Edison Lobão, preso 
pela PF no Rio, tinha hábito de 
sair bem cedo para caminhar 
na praia a fim de evitar policiais 
batendo a campainha.

Quase lá
O PSC respira aliviado. Índio 
da Costa, o ex-deputado 
federal preso pela PF por 
suspeita de corrupção nos 
Correios, estava com ficha 
pronta para se filiar.

Quase lá 2
A cúpula do DEM já tem uma 
carta pronta, em tom elegante, 
na qual solicita ao deputado 
Luis Miranda sua desfiliação. 
O acusado de estelionato não 
sabe se explicar.

Que PEC?
Se depender do presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, 
a PEC que torna obrigatória 
a lista tríplice na escolha do 
procurador-geral da República 
permanecerá parada na Casa. A 

Coluna antecipou que, após a 
indicação de Augusto Aras para 
a PGR, procuradores passaram 
a pressionar senadores para 
que a proposta volte a ser 
discutida e votada.

Cerco no salão
Indagado por procuradores, 
Alcolumbre tem se limitado 
a afirmar que desconhece a 
proposta: “Tem essa PEC?” 
O presidente do Senado tem 
elogiado as “credenciais” de 
Aras e atua para acelerar a 
sabatina e a aprovação do 
nome indicado por Bolsonaro.

Seguro defeso
Mais de 300 licenças de 
pescadores profissionais inscritas 
indevidamente no Registro Geral 
da Atividade Pesqueira foram 
canceladas pela Secretaria de 
Pesca e Aquicultura. Desde 
2014, a Controladoria-Geral 
da União identificou 70% de 
irregularidades nos pagamentos 
do seguro defeso. A fraude pode 
chegar a R$ 2 bilhões por ano.

Pe$caria
As irregulares mais comuns são 
de benefícios pagos a quem 
não tem qualquer ligação 
com pesca. Em Brasília, por 
exemplo, acredite, tem mais de 
38 mil pescadores cadastrados. 
Mas, por ora, as licenças 
foram canceladas no Pará, no 
Amapá, no Amazonas, no Rio 
Grande do Norte, no Mato 
Grosso do Sul, em Sergipe e 
em Santa Catarina. 

CPI da Lava Jato
A oposição na Câmara tenta, 
há meses, apoio de deputados 
para instalar a CPI para apurar 
o vazamento de mensagens 
atribuídas aos integrantes da 
força-tarefa da Lava Jato e 
ao ministro da Justiça, Sergio 
Moro. Até o momento, foram 
coletadas pouco mais de 160 
das 171 assinaturas necessárias 
para o protocolo.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

 • RECORD
*Os resumoes dos capítulos  são disponibilizados pelas emissoras 
e estão sujeitos a mundanças em funções da edição das novelas.

Malhação 
Daniel expulsa Lara da ONG Boa Luta. 

Beto ouve quando Meg fala mal dele. Mar-
quinhos comenta com Nanda sua nova ideia 
para atrapalhar o sucesso de Raíssa. Filipe 
repreende o comportamento de Beto. 

Bom Sucesso 
Paloma e Alice se assustam ao ver 

que Waguinho está entre os assaltantes. 
Marcos descobre que Jesse Júnior perdeu 
mais da metade dos seguidores. Lulu e 
Antônio vão à casa de Paloma e são ren-
didos pelos bandidos. 

A dona do pedaço
Jô tenta despistar Téo em relação a 

Fabiana. Maria da Paz se emociona com a 
atitude de Régis. Otávio decide voltar para 
casa. Sabrina afirma a Sávio que recon-
quistará Otávio. Téo confronta Fabiana e 
deduz que ela guarda provas contra Jô em 
seu celular. 

As aventuras de Poliana 
Lorena pede para Poliana e João 

investigarem sobre a sombra misteriosa que 
viram na casa de OTTO. Roger convence os 
acionistas a tomarem uma atitude quanto 
aos acontecimentos negativos da O11O. 

Cúmplices de um resgate 
Fortunato avisa Safira que deixou ela 

dormir na casa de Regina. Safira fica 
revoltada. André conta para Manuela 
como estão as coisas com os Vaz. 

Topíssima 
Pedro diz que seu filho deve parar de 

investigar o caso e eles discutem. Edison 
tenta se desculpar, mas Rafael lhe acerta 
um soco. Beatriz pede os relatórios das 
últimas compras do laboratório e Paulo 
Roberto fica tenso. 

O rico e Lázaro 
Asher e Joana amparam Jeremias. 

Nabucodonosor diz que Jerusalém será 
destruída. Ravina diz que é preciso ter fé 
em Deus. Daniel procura Beroso e critica 
a maneira como os cativos são tratados. 

Robótica   A Unipar 
de Umuarama, 
via Ciape (Centro 
Integrado de Apoio a 
Projetos Empresariais), 
está capacitando e 
organizando a primeira 
equipe de robótica da 
Unipar. Nesse processo, 
uma oficina em parceria 
com a PUC/PR e com 
Kits Lego será realizada 
no sábado, 21, das 13h 
às 18h. Os interessados 
podem se inscrever no 
site da Unipar, na página 
do Ciape.

Marinha   Ainda sobre o 
Ciape, o projeto firmou 
parceria com a Delegacia 
da Marinha de Guaíra. 
Com o convênio, a Unipar 
vai oferecer cursos livres 
em diversas áreas para 
atender a demanda 
dos oficiais que atuam 
no órgão. Segundo o 
coordenador multicampi 
do Ciape, professor Bruno 
Oliveira, o objetivo é 
aproximar a Instituição da 
Marinha, disponibilizando 
capacitações para a 
melhor formação técnica 
e administrativa do corpo 
militar da Delegacia. Para 
oficializar a parceria, 
Oliveira se reuniu com 
o diretor da Unipar, 
professor Hugo Miranda, 
e o capitão-tenente 
Freitas. E as atividades já 
começaram. Os militares 
estão participando de 

dois cursos livres: Gestão 
e Pilotagem de Drones. 

Práticas Integrativas   
Em parceria com a 
Unipar e a Prefeitura 
de Toledo, o CRF/RP 
(Conselho Regional de 
Farmácia do Paraná) 
promoveu o 4° Seminário 
de Práticas Integrativas 
e Complementares no 
Contexto das Ações 
de Atenção Primária à 
Saúde. O evento reuniu 
estudantes e professores 
do curso de Farmácia e 
do mestrado profissional 
em Plantas Medicinais e 
Fitoterápicos na Atenção 
Básica da Unipar, além 
de profissionais da área. 
Conselheiros estaduais 
e federais de Farmácia 
e representantes do 
Ministério da Saúde 
e das Secretarias 
Municipal e Estadual 
de Saúde também 
prestigiaram. Foram 
ministradas as palestras: 
Práticas Integrativas e 
Complementares na 
Atualidade, Atuação das 
PICS (Práticas Integrativas 
e Complementares) 
no SUS, Evidências 
Científicas nas PICS, 
Massoterapia e a arte 
marcial chinesa Tai Chi 
Chuan, Auriculoterapia 
e Fitoterapia. Teve ainda 
mesa-redonda para 
diálogos sobre PICS no 
SUS – Práticas e Desafios. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

MEDICINA NA UNIPAR É A ESCOLHA CERTA
VESTIBULAR 29/09 - INSCRIÇÕES ATÉ 13/09 

SAIBA MAIS medicina.unipar.br
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Você vai encontrar maneiras inteligentes de abordar 
diálogos que farão com que tudo seja mais fácil com 
as pessoas ao seu redor. Você terá mais energia 
mental e um forte desejo de liberdade. Conceda-se 
esta liberdade e respire.

Os movimentos planetários causarão tensão hoje, 
mas algumas boas notícias vão compensar isso. 
Você está perdendo a calma muito rapidamente e 
vai gastar energia com isso. Obtenha algum espaço, 
você tem tempo suficiente.

Você realmente vai precisar de uma pausa de sua 
rotina. Lembre-se de que a fadiga que você sente é 
natural. O seu bem-estar mental está melhorando 
e você está feliz com os esforços que fez. Apenas 
reduza o consumo de açúcar e tudo estará em ordem.

Uma lua benevolente facilita suas conversas íntimas. 
Este é o tempo para desenvolver seu relacionamento 
com cuidado. A sensação de cansaço está limitando 
suas atividades e a resposta está na sua alimentação. 
A deficiência de vitamina A é outra razão.

Você tem um senso de humor determinado e não 
será intimidado por ninguém. Você corre risco de 
parecer demasiado egocêntrico. Você precisa rela-
xar e diminuir o ritmo de suas ideias.

Você achará mais fácil lidar com os obstáculos e 
saberá, em especial, como evitar os outros. Você 
está colocando toda a sua energia em ação cons-
trutiva. Pense em relaxar sua mente para manter 
o equilíbrio.

Seu bom humor recebe reconhecimento daqueles 
que o rodeiam. O céu está claro e atividades de 
lazer estão próximas. Você terá a sensação de que 
tudo está indo rápido demais ao seu redor e você vai 
precisar recorrer a seus recursos ocultos.

Você terá a oportunidade de decidir se seus amigos 
são realmente sinceros. Use seu bom senso para ser 
seletivo. Você não está muito inclinado a cuidar de si 
mesmo, mas apenas uma tendência ao excesso pode 
ameaçar o seu bem-estar. Vá com calma.

Mantenha-se afastado de pessoas negativas. Você pre-
cisa de otimismo e precisa pensar em si mesmo mais do 
que nunca. Você tem uma ideia melhor de suas neces-
sidades e será capaz de transformá-las em vantagens, 
mantenha o equilíbrio entre descanso e atividade.

Hoje será um dia de calma perfeita. Aproveite ao 
máximo a paz e a tranquilidade antes de acabar 
não tendo tempo para si mesmo. Um mergulho com 
os amigos, seguido por uma refeição seria uma boa 
maneira de liberar o cansaço dentro de você.

Você não será capaz de evitar dizer exatamente o 
que pensa em voz alta, mesmo que isso provoque 
faíscas. Você está em boa forma, mas seus olhos 
são maiores do que o seu estômago - não coma 
demais.

Você está completamente absorto em seus pensa-
mentos e devaneios. Você terá a inspiração para fazer 
progressos em seus planos. Você está usando muita 
energia e a fadiga é desagradável. Tire um tempo para 
recarregar suas baterias em ambiente calmo e solitário.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Skank
Umuarama é pit stop da banda Skank que vai fazer 

show imperdível, dia 18 de outubro, no Harmonia Clu-
be de Campo. A turnê “OS TRÊS PRIMEIROS” vai trazer 

os novos e os antigos sucessos da trupe. Às 23h. 

BIKE 
O deputado e cicloativista Gou-
ra, juntamente com o vereador 

Deybson Bitencourt, vão discutir 
ciclomobilidade em uma gran-
de audiência pública. A Capital 
da Amizade, como Umuarama é 
conhecida, tem registrado um 

aumento significativo no aumento 
do uso de bicicletas como meio 
de transporte, o que exige uma 

discussão ampla sobre o assunto. 
Nesta  quinta-feira (12) a partir 
das 19h30 na Câmara Municipal 

de Umuarama.

APLAUSOS
Ela tem feito a diferença na Câmara 

Municipal de Umuarama como a 
primeira mulher a ocupar o cargo 
de Procuradora Parlamentar da 

Casa. De capacidade inquestionável 
e simpatia ímpar, Rosane Stédile 
Meyer é um exemplo de dedicação 
ao Direito e ao Legislativo Muni-

cipal. Em Agosto ela participou do 
XX Congresso Paranaense do Direito 
Administrativo, em Curitiba e voltou 
ainda mais preparada para desem-

penhar suas funções. Da coluna vão 
os parabéns pela conduta e pela 

brilhante pessoa que ela é.

“Não te digas filósofo 
nunca, nem fales em 
máximas na presença 

de ignorantes, mas age 
de acordo com essas 
máximas. Assim, num 
banquete, não ensines 
como é preciso comer, 
mas come de maneira 
conveniente.”“Não 
te digas filósofo 

nunca, nem fales em 
máximas na presença 
de ignorantes, mas 
age de acordo com 

essas máximas. Assim, 
num banquete, não 

ensines como é preciso 
comer, mas come de 

maneira conveniente.” 
( Epicteto)

ARQUIVO PESSOAL

Happy Day
 A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 

aniversário hoje -, Rene Mazieri, Sônia 
Baggio, Marcos Moro, Tina Garcia, Carol 
Rossati, Fabricia Pelacani Bueno, Tadeu 
Guimarães Kangassu Junior, Conceição 
Aparecida Bueno, Denílson Dal Bem, 

Margareth Lucantonio, Raimundo Viana, 
Rose Mary Aparecida de Freitas e Val-
demir Américo Camozzato  Da coluna: 

felicidades!
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Classe A
O início de Setembro foi de fes-
ta em Bruque e Jaraguá do Sul 
por conta da entrega do Prêmio 
Classe A às concessionárias Uvel 
de Santa Catarina. Os diretores 
do Grupo Uvel se reuniram  em 
torno dos colaboradores e staff 

da GM -, e brindaram a mais 
esta conquista. 

* * *  

Pré agendada para a véspera do 
feriado (3) a festa de entrega do 
prêmio Classe A aos diretores da 
Uvel Umuarama também vai dar o 
tom do início do mês de Outubro. 
Ivanildo Coutinho, Joaquim Pe-

reira e equipe já estão ultimando 
os preparativos

Sexta e sábado com
 Feirão de Fábrica . . .

A  Concessionária Uvel traz mais uma grande ação de vendas para este final de semana. Vá conferir as promoções  no Feirão 
de Fábrica UVEL -, em mais uma edição no ano. Lá você encontrará condições para aproveitar e sair de carro Zero.

Veículos com taxa zero, lote especial de fábrica com preços reduzidos. Esta é mais uma grande promoção Uvel 
onde você pode ter certeza que você vai fechar o melhor negócio do mercado. A  oportunidade que você esperava 
para sair de carro novo ou seminovo é neste final de semana. Aproveite preços e condições imperdíveis. Feirão da 

marca líder de vendas no Brasil!

Vá para Uvel e confira!

 *** Sexta ate às 19h e no sábado até às 17h

Uvel – aqui você tem muito mais vantagens!

ONIX

PRISMA 
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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
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ............ 16/17 .......................BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 84.900,00
EQUINOX LT TURBO ............................ 17/18 .......................PRETO .........................COMPLETO, AUT, COURO ....................R$ 119.900,00
FOCUS 1.6 SE ......................................... 17/18 .......................BRANCO ....................COMPLETO .................................................. R$ 64.900,00
FUSION AWD ......................................... 16/16 .......................PRETO .........................COMPLETO .................................................. R$ 89.900,00
ONIX 1.0 LT ............................................. 17/17 .......................CINZA .........................COMPLETO .................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ........................................... 13/14 .......................BRANCO ....................COMPLETO .................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. .................................... 17/18 .......................BRANCO ....................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 54.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 ................. 11/12 .......................PRATA .........................COMPLETO .................................................. R$ 62.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .................................. 16/17 .......................BRANCO ....................COMPLETO, AUT .....................................R$ 109.900,00
S10 LTZ 2.8  4X2 AT .............................. 14/14 .......................BRANCO ....................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 92.900,00
SPIN ACTIV AT ....................................... 14/15 .......................PRATA .........................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 48.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................ 13/14 .......................PRETO .........................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 39.900,00
TRACKER 1.8 LT ..................................... 15/16 .......................PRATA .........................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 63.900,00
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COBALT 1.4 LTZ ............................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO ............................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ............................................13/13 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ............................................14/15 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..............................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................16/17 ............................VERMELHO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 87.900,00
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
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ...............................................16/16 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ............................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 43.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT ..................................................... R$ 95.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................17/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................12/13 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ..............................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO ............................................................. R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................13/14 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ..............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................14/14 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
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
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SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA

FRANÇOLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA, torna público que REQUEREU ao IAP, 
LICENÇA PRÉVIA, para fins de Condomínio Hori-
zontal ECOGARDEN, a ser implantado no Lote 
“A-1”, município de UMUARAMA–PR.

Procon inicia mutirão de 
renegociação de dívidas

Em comemoração aos 
29 anos do Código de 
Defesa do Consumidor, o 
Procon realiza entre hoje 
(11) e sexta-feira (13), um 
mutirão online de renego-
ciação de dívidas bancá-
rias e de instituições finan-
ceiras. A ação, de iniciativa 
do Procon Umuarama, 
Proconsbrasil – Associa-
ção Brasileira de Procons 
e Febraban, acontecerá 
exclusivamente pela inter-
net, através da plataforma 
de solução de conflitos 
no endereço eletrônico 
consumidor.gov.br.

De acordo com João 
Paulo Souza Oliveira, 
secretário de Proteção e 

Defesa do Consumidor, 
muitos consumidores em 
débito deixam de procurar 
o Procon ou o banco por 
constrangimento. “Acredi-
tamos que esse mutirão 
pela internet vai incenti-
var as pessoas a negociar 
suas dívidas e sair dessa 
situação”, avalia.

Para participar do muti-
rão online basta o consu-
midor fazer seu registro 
na plataforma e receberá 
login e senha. Relata o 
problema e, ao finalizar o 
registro, o banco ou ins-
tituição financeira tem o 
prazo de 10 dias para apre-
sentar proposta ou res-
posta para o consumidor.
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Afsu começa a Taça
Paraná com desfalque

Afsu joga hoje (12) fará sua partida 
de estreia na busca pela Taça Paraná 
de Futsal e a chance de representar 
o Estado na Liga Sul, que terá times 
dos três Estados da região sul do país.

A estreia será em casa, no Ginário 
de Esportes Amário Vieira da Costa, 
o ‘Vierão’, contando com o apoio e 
incentivo da torcida de Umuarama.

O jogo será contra a equipe do 
Seleto Original Maringá tendo iní-
cio às 20h.

O time da Capital da Amizade 
terá dois desfalques para a par tida 
contra o Maringá.

O técnico Nei Victor técnico reve-
lou em entrevista ao Jorna Tribuna 
Hoje News, que na par tida de hoje 
o elenco não vai contar com o fixo 
Mura e nem com Lucas Carvalho. 
“Estamos acostumados em traba-
lhar estratégias e fazer ajustes com 

a equipe quando sofremos 
desfalques, sempre na 
busca de fazer um bom 
trabalho com os jogadores 
que temos a disposição”, 
conta Nei. Mura e Lucas 
Carvalho estão lesionados 
e ficam fora da estreia.

Hoje vai ser a primeira 
par tida em que a equipe 
umuaramense disputa uma 
das duas vagas da Taça 
Paraná. O evento é organi-
zado feita pela FPFS (Fede-
ração Paranaense de Fute-
bol de Salão). Entre os oito 
times que participam da Taça, apenas 
dois se classificam e representarão o 
Paraná na Liga Sul.

Lembrando que os ingressos pode-
rão ser adquiridos na bilheteria do 
ginásio na hora da partida.

TIME fez ontem o último treino antes da compe-
tição que começa hoje à noite

ALEX MIRANDA
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