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UMUARAMA

Eleitores terão 
transporte gratuito para 
eleição de conselheiros 
tutelares 
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Fim do rodízio no plantão
dos hospitais de Umuarama

Entidades de 
Umuarama receberão 
R$ 100 mil através do 
Imposto de Renda

Afsu joga amanhã a 
segunda partida pela 
Taça Paraná e pega 
o Londrina

O dia 6 de janeiro de 2020 foi a data escolhida para o início do novo sistema de atendi-
mento de Urgência e Emergência nos hospitais de Umuarama. Em reunião realizada na 

tarde da segunda-feira (30 de outubro), na sede da 12ª Regional de Saúde em Umuarama, 
autoridades de saúde, médicos, profissionais e técnicos definiram como será o fluxo de 

acesso dos pacientes aos serviços, a partir desta data. l Págs. 10e11

Colisões
Bombeiros e PMs de Umuarama registram durante a tarde 

de ontem (1º) três acidentes de trânsito envolvendo carros e 
motos. Num deles, uma colisão traseira no cruzamento das 
avenidas Rolândia e Getúlio Vargas, um jovem motociclista 

ficou ferido. PMs do grupo Rocam (Patrulhamento com Motos) 
ajudaram a controlar o tráfego durante o atendimento.
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
05/10 - 13h48

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quarta

Minguante
21/10 - 10h41

Nova
28/09 - 15h27


31 21 


28 19

Quarta




31 15 


21 16

QuintaQuinta

Cheia
13/10 - 18h10

Dados alarmantes e contaminação: os 
riscos da destinação incorreta de resíduos

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.
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concurso: 0208
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concurso: 1993
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07 08 22 27 29 42
concurso: 2193

concurso: 5086

04 12 20 45 62

concurso: 5427

56.784
81.713
22.604
40.045
88.233

OUTUBRO

PAULISTA/SP

concurso: 1871
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concurso: 2009

04 07 10 15 20 21 23 
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66 69 75 79 82  91

05 06 11 24 36 41
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‘‘

Francisco Oliveira é engenheiro civil e mestre em Mecânica dos 
Solos, Fundações, Geotecnia e fundador da FRAL Consultoria

‘‘

‘‘

Nublado  
Nublado com 
poucas nuvens  

Nublado com 
chuva isoladas

Nublado com 
poucas nuvens  

A geração de resíduos é um dos maiores problemas enfrentados 
no nosso país, principalmente nos grandes centros urbanos. A falta 
de locais apropriados para sua disposição e técnicas que apresentam 
valores cada vez mais elevados para seu tratamento são cada vez 
mais difíceis de serem implementadas. No Brasil, 41,6% das 78,3 
milhões de toneladas de resíduos gerados anualmente têm destinação 
inadequada, segundo levantamento da Abrelpe (Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais).

Tal situação se torna alarmante, representando um risco à saúde 
pública e ao meio ambiente. Elementos como Cádmio (Cd), Chumbo 
(Pb), Cobre (Cu), Arsênio (As), entre outros metais tóxicos, são gran-
des fontes de contaminação do solo por meio do descarte incorreto 
de lâmpadas, pilhas, baterias, restos de tintas, cimento, componentes 
eletrônicos, óleos lubrifi cantes, entre outros. Esses tipos de materiais 
deveriam ser, sem exceções, tratados com muita cautela durante os 
processos de coleta seletiva.

Mas, infelizmente, os dados são outros: conforme estudo 
Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, realizado em 2017 pela 
Albrepe, 59% dos resíduos descartados foram em aterros sanitários, 
22% em aterros controlados e 18% em lixões. Dos 214.868 resíduos 
descartados por dia, somente 196.050 foram coletados, resultando 
em 7 milhões, por ano, de toneladas coletadas inadequadamente.

Com tantos resultados alarmantes, o País presencia uma situação 
de colapso. Afi nal, estamos falando da contaminação do solo e, direta 
ou indiretamente, resulta na poluição da água e do ar que resultam 
no desequilíbrio ecológico, graves problemas de saúde pública, libe-
ração de gases poluentes, contaminação de alimentos, entre outras 
consequências negativas.

Mesmo com nove anos de vigência da lei que regulamenta a ges-
tão de resíduos sólidos no País, que estabeleceu um cronograma para 
o fi m dos lixões, que deveriam ser encerrados até 2014, devemos 
assumir nossas responsabilidades como cidadãos, já que a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos ainda não cobra, na prática, a respon-
sabilidade de gestores públicos e empresas que estão obrigadas a 
fazer logística reversa.  

Presidente Jair 
Bolsonaro, diz a 
garimpeiros, que 
o discurso estran-
geiro favorável à 
floresta amazônica não 
está preocupado com a 

preservação ambiental ou 
com a proteção dos índios.   

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

 “O interesse na Amazônia 
não é no índio nem na 

p*rra da árvore, é no miné-
rio. O Raoni fala pela aldeia 

dele, fala como cidadão, [mas] não 
fala por todos os índios, não. É 

outro que vive tomando champa-
nhe em outros países por aí”.
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Situação fiscal
do PR é estável

“Em relação aos outros 
estados da federação, o 
Paraná está bem”. Esta foi 
a avaliação feita pelo secre-
tário de Estado da Fazenda, 
Renê Garcia Júnior, durante 
a apresentação dos resul-
tados contábeis do Paraná 
referentes ao 2º quadrimes-
tre de 2019, realizada nesta 
segunda-feira (30), na Alep. 
A apresentação é prevista 
na Lei de Responsabilidade 
Fiscal, que exige a demons-
tração e avaliação periódica 
do cumprimento de metas 
fiscais. “Se você olhar os 
números do estado e ava-
liar a realidade dos demais 
estados, podemos ver que 
aqui se paga o salário em 
dia, as obrigações com os 
precatórios em dia e se 
implementa os investimen-
tos previstos em lei nas 
áreas de Educação, Saúde 
e Segurança Pública”, ava-
liou Garcia Júnior.

De acordo com números 
apresentados pelo secretá-
rio, a receita corrente (soma 
dos impostos recebidos, 
taxas, contribuições e trans-
ferências da União) foi de R$ 
33,357 bilhões, contra R$ 

Educação e Segurança Pública
Ainda segundo o relatório, os limites constitucionais com 

Educação e Segurança Pública foram atingidos. No entanto, o 
secretário mostrou que o orçamento constitucional previsto 
para Saúde não foi atingido devido a um remanejamento de 

gastos, mas ressaltou que o limite de investimentos para a área 
será atingido com folga até o fim de 2018.  Renê Garcia Júnior 
admitiu que há um déficit de quase R$ 6 bilhões no sistema 

previdenciário do estado. “Tivemos muitos casos de pedidos de 
aposentadoria por causa da reforma da previdência e só com 
isso tivemos esse ano um encargo de mais de R$ 200 milhões 

com gasto previdenciário”, disse.
O presidente da Alep, deputado Ademar Traiano (PSDB) 

comentou os números apresentados. “O Paraná fez a lição de casa 
há muito tempo, quando aprovamos aqui na Alep o ajuste fiscal, 

que preparou o estado para o enfrentamento da crise. Acho que o 
Paraná pode se considerar uma ilha de prosperidade”, concluiu.

32,232 bilhões no mesmo 
período de 2018. A apre-
sentação também mostrou 
que o estado se mantém em 
um patamar estável com um 
incremento de receita nomi-
nal de 3,5%, que em termos 
reais, descontada a infla-
ção, significando um cres-
cimento de 0,1%, em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado. “Em alguns 
períodos dos últimos nove 
meses nós tivemos recor-
des de arrecadação do 
ponto de vista de receita 
nominal”, complementou.

Ele também ressaltou que 
houve pouco investimento 
da indústria, gerando com 
isso perda de capacidade de 
investimento de R$ 1,72 bi. 
Ele também lembrou que a 
arrecadação com ICMS vem 
caindo desde 2018, mas que 
mesmo assim, o Paraná 
retoma o mesmo patamar 
nominal de 2017 agora em 
2019. Afirmou que houve 
aumento de encargos com 
pessoal; mas que o estado 
fez a “lição de casa” 
pagando dívidas de preca-
tórios, assim registrando 
um decréscimo das dívidas.

Usinas de energia
A Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e de Proteção aos Animais 
aprovou na segunda-feira (30) parecer favorável ao projeto do Poder 
Executivo que autoriza a construção de novos empreendimentos de 
geração de energia em 17 municípios do PR. O parecer foi emitido 
pelo deputado Delegado Fernando Martins (PSL). O deputado Tadeu 
Veneri (PT), que havia pedido vista do projeto na reunião anterior, não 
deu voto em separado. O presidente da Comissão, deputado Goura 
(PDT), disse que a análise do projeto foi prejudicada por sua tramitação 
em regime de urgência na Assembleia.

Indenizações
A licença de operação do 
empreendimento só será 
concedida após pagamento 
efetivo de indenização aos 
proprietários de terras 
atingidos pela iniciativa. 
Serão 19 hidrelétricas, 
termelétricas e um complexo 
eólico para Cascavel, 
Palmeira, Honório Serpa, 
Clevelândia, Francisco 
Beltrão, Pitanga, Boa Ventura 
de São Roque, Tebas, Santo 
Antônio do Sudoeste, 
Palmas, Tibagi, Jacarezinho, 
Rio Branco do Sul, Nova 
Aurora, Toledo, Renascença e 
Marechal Cândido Rondon.

Estada de Pontal
Na mesma reunião, 
a Comissão aprovou 
requerimento do deputado 
Goura pedindo informações 
ao governo estadual sobre 
o projeto de construção da 
nova rodovia no litoral do 
Estado na região de Pontal 
do Paraná. O documento 
indaga quais os impactos 
socioambientais para a 
mata atlântica e para as 
comunidades tradicionais 
que habitam a região, 
qual o custo da obra (com 
detalhamento de cada etapa) 
e se haverá parceria público-
privada na sua implantação.

CeJu’s
A interrupção na construção de Centros da Juventude em 
municípios paranaenses motivou uma reunião da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Juventude. De acordo com o 
presidente do grupo, deputado Galo (PODE), as obras da 
unidade de Paranaguá, por exemplo, estão paradas desde o 
ano passado. Ele apresentou aos parlamentares membros da 
Comissão documentos enviados pela Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho (SEJUF) em resposta a um pedido de 
informações sobre o cronograma a ser cumprido.

 

CPI da JMK
Ontem (1º), pela manhã, a CPI da JMK da Alep interrogou três 
sócios da empresa durante a vigência do contrato para gestão da 
frota do Governo, entre janeiro de 2015 e maio de 2019. Dois deles 
foram apontados pela Divisão de Combate à Corrupção da Polícia 
Civil como “laranjas” da sociedade. Na 19ª fase da CPI, forma 
intimados Alessandro Renaux Marchini, filho de Aldo Marchini 
Júnior, identificado pela Polícia Civil como braço-direito do pai 
no negócio; além de Guilherme Votroba Borges, que endossou o 
contrato com o Estado em janeiro de 2015; e Marcos Luiz Robert 
Zanotto, responsável pela JMK a partir de janeiro de 2016.
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Operação
Romanos

A 4ª fase da Operação 
Carne Fraca, chamada 
de Romanos, teve como 
alvos auditores fiscais 
agropecuários federais 
em vários estados. De 
acordo com a Polícia 
Federal (PF), eles teriam 
sido favorecidos com van-
tagens indevidas. As irre-
gularidades eram realiza-
das para beneficiar a BRF.

A operação apura cri-
mes de corrupção pas-
siva em benefício do grupo 
empresarial do ramo ali-
mentício, que passou a 
atuar em colaboração 
espontânea com as auto-
ridades públicas na inves-
tigação. O grupo indicou ao 
menos o envolvimento de 
60 auditores fiscais.

“Há indicativos de 
que foram destinados 
R$ 19 milhões para os 
pagamentos indevidos. 
Os valores eram pagos 
em espécie, por meio 
do custeio de planos de 
saúde e até mesmo por 

contratos fictícios firma-
dos com pessoas jurídi-
cas que representavam 
o interesse dos fiscais”.

Cerca de 280 policiais 
federais cumpriram desde 
as primeiras horas da 
manhã, 68 mandados de 
busca e apreensão em 
nove estados, Paraná, 
São Paulo, Santa Catarina, 
Goiás, Mato Grosso, Pará, 
Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro. Os 
mandados foram expedi-
dos pela 1ª Vara Federal de 
Ponta Grossa, no Paraná.

As práticas ilegais 
ocorreram até 2017, 
segundo a PF. Elas 
pararam depois de uma 
reestruturação internada 
realizada no grupo. A 
BRF colaborou com as 
investigações.

De acordo PF, o nome 
da operação, Romanos, 
faz referência a diversas 
passagens bíblicas do Livro 
de Romanos que tratam de 
confissão e Justiça.

POLICIAIS federais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços 
dos investigados

DIVULGAÇÃO POLÍCIA FEDERAL

Intercâmbio aprovado
A CCJ aprovou o projeto de lei 
do governador Ratinho Junior 
que institui o intercâmbio 
internacional “Ganhando o 
Mundo”. Com investimento 
de R$ 24 milhões, o programa 
prevê que estudantes possam 
cursar um semestre do 
ensino médio no exterior. 
“A experiência de morar 
fora, aprimorar outro idioma 
e receber uma formação 
acadêmica diferente vai 
enriquecer a cultura, abrir 
horizontes, aumentar o 
conhecimento dos nossos 
estudantes. Tenho certeza de 
que esses alunos vão ajudar 
a fazer do Paraná um estado 
cada vez melhor”, afirmou 
Hussein Bakri (PSD), relator do 
projeto.

CCJ cidadão
O deputado Delegado 
Francischini (PSL), presidente 
da CCJ, adiantou que a 
comissão fará uma reunião 
pública no dia 17 de outubro 
em Cianorte.

Adesão
O Paraná está entre os 15 estados 
que aderiram ao modelo de 
escolas cívico-militares lançado 
pelo Ministério da Educação. O 
MEC espera implantar a gestão 
compartilhada entre civis 
e militares em 54 escolas 
no próximo ano, duas por 
estado. Há a possibilidade 
de o número de escolas ser 
maior por estado, chegando 
“a três ou quatro”, conforme o 
ministro Abraham Weintraub. 
Até 2023, a pasta quer instalar 
216, com um orçamento de R$ 
1 milhão por escola.

Novos hospitais
O secretário Beto Preto (Saúde) 
anunciou que no primeiro 
semestre de 2020 o Estado 
vai inaugurar dois novos 
grandes hospitais estaduais 
em Guarapuava e Ivaiporã. 
O hospital de Telêmaco 
Borba - já inaugurado três 
vezes e hoje fechado por 
falta de equipamentos e de 

profissionais - será reativado 
em breve, num modelo de 
prestação de serviços ainda 
a ser definido.

Sonho de consumo
O senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR) afirmou que 
a filiação do ministro Sergio 
Moro (Justiça e Segurança) é 
um “sonho de consumo” da 
legenda. “Minha percepção é 
que o objetivo dele é retornar 
à Justiça na Corte maior (STF)”, 
disse o senador.

Estrategista
O senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR) é um dos 
estrategistas do “Muda, 
Senado; Muda, Brasil” e 
considera o ministro Moro 
nome ideal para presidir o País. 
Ele diz nunca ter compartilhado 
da intimidade do ex-juiz, mas 
não esconde a esperança 
de vê-lo como candidato ao 
Planalto em 2022: “Moro seria 
muito bem aceito em qualquer 
partido, menos no PT”.

Casamento suspenso
O casamento do ex-presidente 
Lula com a socióloga 
Rosângela da Silva, a Janja, 
ficou em suspenso porque 
o petista não aceita sair da 
cadeia em prisão domiciliar 
com tornozeleira.

Imigração alemã
O deputado Élio Rusch (DEM) 
convida para sessão solene hoje 
em homenagem aos 190 anos 
da imigração alemã no Paraná. 
Élio Rusch tem base no oeste e 
da cidade de Marechal Cândido 
Rondon - região de muitas 
famílias de origem alemã.

Nós contra eles
A deputada Joice Hasselmann 
(PSL-SP) pretende se livrar 
dos “gatos pingados” no seu 
partido que trabalham contra 
sua candidatura a prefeita de 
São Paulo. “Não posso permitir 
que uma birra de meia dúzia 
de gatos pingados jogue a 
Prefeitura de São Paulo nas 
mãos da esquerda”.
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SALA COMERCIAL - BURLE MARX

R$ 195.000

O Burle Marx fi ca em uma das áreas mais 
movimentadas de Umuarama, em frente 
à praça Miguel Rossafa. No edifício a sala 
comercial nº 18, com área total de 64,80 m², 
contendo um banheiro privativo.

TRAGA SEU NEGÓCIO 
PARA A REGIÃO CENTRAL 
DE UMUARAMA!

Não perca esta oportunidade!

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. Residência com 63m², com 01 suíte e 
01 quarto, e demais dependências. Terreno com 175,00m². Novíssima, sem 
uso em ótima localização.

RESIDÊNCIA NO JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

R$ 129.500 à vista
ATENÇÃO INVESTIDOR: ÓTIMA RENTABILIDADE PARA LOCAÇÃO!

PREÇO IMPERDÍVEL

01 SUÍTE

R$ 285.000

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Londrina,  
entre Unipar Campus III e a Praça Miguel Rossafa.

Contendo 01 suíte, 02 quartos, BWC social, sala ampla, cozinha, sacada, 
lavanderia e 01 vaga de garagem. Apartamento em ótimas condições de 
uso, com 90m² privativos. Excelente ambiente familiar e baixo custo de 
condomínio. Agende uma visita!

EDIFÍCIO SERRANO
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Transporte gratuito para
eleição no Conselho Tutelar

Sander Henrique Freitas, morador 
no Jardim Irene, protocolou uma solici-
tação á prefeitura, para que que escla-
reça a respeito do transporte gratuito 
de eleitores de distritos e bairros de 
Umuarama no dia da eleição para con-
selheiros tutelares.

A intenção é realmente de levar os 
eleitores para a votação, que acon-
tecerá no domingo, 6 de outubro, 
no Colégio Estadual Professor Paulo 
Tomazinho (Ceppat).

De acordo com Uilian Henrique da 
Silva Drohson, presidente do Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) de Umuarama, este será p 
único local de votação. “Não possuí-
mos urnas eletrônicas disponíveis e 
nem pessoal para levar o pleito até os 

bairros distritos, por isso é que pedi-
mos um apoio à prefeitura, que nos 
ajudassem no transporte dos eleito-
res”, explicou.

Uilian lembra ainda que na solici-
tação feita à prefeitura, consta que 
houve a liberação de 5 ônibus e, a 
partir da confirmação da quantidade 
de veículos o conselho traçou as rotas, 
colocando horários e numeração de 
frota em edital.

Por outro lado, em seu pedido de 
informações, Sander Freitas apon-
tou que a lei 6.091/1974 permite o 
transporte de eleitores que somente 
morem na zona rural e a lei federal 
1.081/1950, que regulamenta o uso 
de veículos oficiais; além da lei muni-
cipal 4.069/2015, que regulamenta o 

CMDCA. Mostrando o texto não prevê 
o transporte gratuito de eleitores, pois 
seria inconstitucional.

O presidente do conselho ressaltou 
que manteve contato com a promotoria 
da Vara da Infância e da Juventude, 
Silva Leme Corrêa e pediu sua orien-
tação. Segundo Uilian, a promotora 
justificou que se não houver benefício 
a determinado candidato, o transporte 
de eleitores poderá ser realizado na 
data da eleição para conselheiro tute-
lar, principalmente pelo fato de que 
existe apenas um local de votação. 
“Estamos pensando na dificuldade dos 
eleitores em se deslocar dos distritos 
ou dos bairros mais longínquos para 
votar, não haverá benefício a qualquer 
candidato”, encerra o presidente.

Sest/Senat prepara contratação de profissionais
A cidade de Umuarama vai ganhar 

no próximo dia 27 de novembro, uma 
unidade do Serviço Social do Trans-
porte (Sest) e do Serviço Nacional de 
Aprendizado do Transporte (Senat).

Para iniciar o seu pleno funciona-
mento, o Sest Senat está com edital 
para preenchimento de oportunidade 
de trabalho em vários setores. As con-
tratações serão feitas pelo regime CLT 
e os interessados podem se cadastrar 
por meio do site do sestsenat.org.br.

A nova unidade a ser inaugurada ofer-
tará serviços gratuitos para profissionais 
da área de transporte e seus depen-
dentes. Estão inclusos atendimentos 
em odontologia, fisioterapia, psicologia, 
nutrição, capacitação profissional em dife-
rentes frentes bem como treinamentos, 
inclusive por meio de um moderno simu-
lador de direção. O investimento financeiro 
aportado é de R$ 25 milhões.

“Além dos benefícios para quem atua 
no setor de transportes, a nova unidade 
de Umuarama vai gerar empregos dire-
tos e indiretos, contribuindo com o forta-
lecimento da economia local”, ressalta 
o presidente da Fetranspar e presidente 
do Conselho Regional do SEST/SENAT 

no Paraná, Coronel Sérgio Malucelli.
As inscrições podem ser feitas até 

amanhã (3, de outubro) pelo endereço 
eletrônico do Sest/Senat, buscando 
pela unidade de Cascavel, onde estão 
sendo cadastradas as vagas para a 
nova unidade de Umuarama.

Serão contratados 4 porteiros; 2 

ASG’s; 1 CAF; 2 Assistentes Adminis-
trativos I e 1 Assistente Administrativo 
PCD; 1 Técnico de Promoção Social; 1 
Fisioterapeuta; 1 Nutricionista; 1 Psicó-
logo; 2 Odontólogos; 1 ASB; 1 Técnico 
de Formação Profissional; 1 instrutor 
(somente para Umuarama); Técnico em 
Radiologia e Técnico em Compras.

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

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/8 a 28/9 0,5000 0,3434 0,0000
1/9 a 1/10 0,5000 0,3434 0,0000
2/9 a 2/10 0,5000 0,3434 0,0000
3/9 a 3/10 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,15% 27,51 
Vale ON -0,08% 47,71 
ItauUnibanco PN -2,31% 34,22 
Bradesco PN -1,36% 33,46 
Marfrig ON +5,72% 11,65 
Ultrapar ON +4,16% 19,26

IBOVESPA: -0,66% 104.053 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0639 1,0495 1,0495
IGP-DI (FGV) 1,0556 1,0432 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,72
Libra est. 0,8169
Euro 0,9147
Peso arg. 1,21

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,2% 4,1610 4,1620 +0,2%
PTAX  (BC) +0,2% 4,1734 4,1740 +0,2%
PARALELO +0,2% 4,0800 4,3800 +0,2%
TURISMO +0,2% 4,0800 4,3600 +0,2%
EURO +0,5% 4,5619 4,5630 +0,5%

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 01/10

Iene R$ 0,0388
Libra est. R$ 5,11
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1532,33 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/10

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: 5,5%  | TJLP: 5,95%

Em 01/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 86,00 5,5% 2,4%
SOJA Paranaguá 90,50 4,0% 0,6%
MILHO Cascavel 36,00 16,1% 9,1%

SOJA 919,50 13,50 5,8%
FARELO 304,10 8,20 4,3%
MILHO 392,50 4,50 6,2%
TRIGO 498,75 3,00 7,8%

SOJA 75,58 0,6% -1,1%
MILHO 30,54 0,4% 8,3%
TRIGO 44,59 0,2% -4,1%
BOI GORDO 151,85 0,1% 0,4%
FRANGO 2,80 0,0% 4,5%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 01/10 PR DIA 30d.

Em 01/10 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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Sarau cultural

A Fundação Cultu-
ral realizou mais um 
Sarau Cultural do último 
domingo (29), com diver-
sas apresentações artísti-
cas e a exposição come-
morativa “Pé de planta 
pede ar te”, da ar tista 
plástica Claudia Lobato, 
no hall de entrada do Cen-
tro Cultural Vera Schubert, 
entre as 16h30 e 19h.

Comemorando aniver-
sário, a pintora Claudia 
Lobato subsistiu a festa 
tradicional por algo inu-
sitado. As velas tradicio-
nais deram lugar por 45 
cenas da natureza em 
forma de ar te. A expo-
s ição comemorat iva 
“Pé de planta pede 
ar te”, uma mescla de 
natureza e ar te, como 
a vida da ar tista, abriu 
o Sarau e permanecerá 
para visitação no hall 
do Centro Cultural até 
o dia 13 de outubro.

Em palco aber to ao 
público, a Companhia 
Eskéte encenou a peça 

“Pela Estrada Afora” e 
em seguida os visitantes 
puderam prestigiar apre-
sentação da Fanfarra 
Municipal da Guarda 
Mirim e músicos locais 
de vários estilos. Ambu-
lantes comercializaram 
livros antigos, ar tesa-
nato dos mais variados 
tipos e utensílios domés-
ticos personalizados.

“O Sarau visa estimu-
lar a produção cultural e 
promover um espaço para 
a valorização de artistas 
locais e da região, nas 
áreas musical, teatral e 
artes plásticas”, lembra 
a diretora da Fundação 
Cultural de Umuarama, 
Vera Lúcia de Oliveira 
Borges. As edições são 
mensais, em praças da 
cidade, sempre gratui-
tas ao público.

A  p r o g r a m a ç ã o 
também é aber ta ao 
público, basta apenas 
inscrever a apresenta-
ção ou exposição gratui-
tamente na fundação.

EM palco aberto ao público, a Companhia Eskéte encenou peça teatral e visitantes 
prestigiaram apresentação da Fanfarra da Guarda Mirim e músicos locais

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Cerco ao Conselho
Não é fácil a vida de quem 
combate o crime de corrupção 
no Brasil. O resultado das 
investigações é seguido de uma 
perseguição de mandatários 
suspeitos, que usam sua força 
política para constranger ou 
contra-atacar. Integrantes do 
Conselho Nacional do Ministério 
Público, que analisam denúncias 
da conduta do procurador do MPF 
Deltan Dalagnol, da força-tarefa 
da Operação Lava Jato, estão com 
ouvidos quentes. Foram alvos de 
vários telefonemas nas últimas 
semanas. Dois senadores (do MDB 
e PDT) e um ministro do Supremo 
Tribunal Federal fazem pressão 
para que eles sejam severos nas 
análises das denúncias. Uma 
clara conotação de revanchismo, 
na opinião de quem conhece os 
bastidores no CNMP.

Ligações
Vale lembrar que os conselheiros 
do CNMP são aprovados, ou não, 
pelo Senado Federal. Há muitos 
apadrinhados no plenário que 
julga os casos.

Efeito Janot
Quatro policiais legislativos 
armados guardam as duas 
portas (dois em cada) dos 
elevadores da Chapelaria que 
dão acesso aos plenários da 
Câmara e do Senado. 

Cheiro no cangote
Há uma falácia na versão de Lula da 
Silva de recusar a liberdade de dia. 
Advogados sabem que, no regime 
semiaberto, ele não tem garantia de 
que dormirá na salinha da PF. E sim 
em cadeia comum.

Capitalização
A mudança de calendário 
na votação da reforma da 
Previdência, a incerteza em 
torno da indicação do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
para a embaixada do Brasil 
em Washington e a operação 
que teve como alvo o líder do 
Governo, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), devem atrasar 
ainda mais o envio ao Congresso 
do projeto para a capitalização 
da Eletrobras.  

Cofre iluminado
A proposta seria enviada 
ao Congresso em junho. A 
intenção do Palácio, conforme 

estudos feitos pela equipe 
econômica, da Advocacia-
Geral da União e do 
Ministério de Minas e Energia 
é arrecadar R$ 18 bilhões com 
a emissão de novas ações da 
companhia. Pelo atraso, o 
projeto só deve ser analisado 
pelo Congresso em 2020.

Linha dura
O novo PGR, Augusto Aras, 
nomeou procuradores “linha 
dura” para chefiar procuradorias 
regionais e eleitorais do MP. 
Entre eles, Ronaldo Meira Albo, 
que vai chefiar a Procuradoria 
na 1ª Região. Ele foi o autor de 
denúncia que levou à condenação 
de Leonardo Bandarra e Déborah 
Guerner, promotores do MP do 
DF, acusados de atrapalhar a 
Operação Caixa de Pandora 
-  deflagrada pela Polícia 
Federal em 2009. 

Correria
Há um corre-corre dos grandes 
do setor imobiliário nas capitais 
à lista dos imóveis da União 
que serão vendidos. O que se 
fala na praça é que sairão a 
preço de banana.

Alerta federal
O presidente do Conselho 
Nacional das Fundações 
de Apoio às Instituições de 
Ensino Superior e de Pesquisa 
Científica e Tecnológica (Confies), 
Fernando Peregrino, alertou 
o Ministério da Educação 
sobre o risco de incluir as OS 
(Organizações Sociais) no 
cobiçado projeto Future-se. As 
OS podem ameaçar a autonomia 
das universidades. 

Pedala, Suframa!
O Conselho de Administração 
da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus aprovou 
26 projetos que devem gerar, 
nos três primeiros anos de 
operação, investimentos de 
US$ 134 milhões. Entre eles 
está a da Caloi Norte S/A, com 
US$ 36 milhões e geração de 
147 novos empregos para 
produção de bicicletas com e 
sem câmbio.
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Pai agride filha de 5 anos e foge
A Polícia Civil de Cruzeiro 

do Oeste investiga um caso de 
agressão sofrida por uma menina 
de cinco anos, no município de 
Mariluz (38 quilômetros de Umua-
rama). O principal suspeito é o 
pai da criança, no entanto, ele é 
considerado foragido pela polícia, 
desde o domingo (29), quando 
aconteceu o fato.

A mãe foi quem denunciou 
a agressão à Polícia Militar da 
cidade, revelando que o pai da 
menina teria batido no rosto da 
criança com um pé de chinelo, 
ferindo a região dos olhos. Inicial-
mente a menina foi atendida por 
equipes de enfermeiros do Pronto 
Atendimento de Mariluz e poste-
riormente foi transferida o hospital 
Norospar em Umuarama, devido à 
gravidade dos ferimentos.

Na noite da segunda-feira 
(30) a criança recebeu alta do 
hospital em Umuarama e voltou 
para a casa da mãe, em Mariluz, 
de acordo com o secretário de 
saúde, Joel Magalhães. Conforme 

Droga apreendida 
tinha Umuarama 

como destino

o delegado Isaías Cordeiro, res-
ponsável por apurar o caso, a 
menina agora será submetida 
a exames de corpo delito, que 
devem comprovar a existência da 
lesão corporal. Em seguida, ela 
também será ouvida pela Polícia 
Civil. Até o momento, a equipe 
policial não tem novidades sobre 
o paradeiro do pai da criança.

Na tarde da segunda-feira (30) uma caminhonete L200 de Umuarama foi recuperada 
pelo dono em Campo Mourão. A ocorrência foi formalizada junto ao 7 Batalhão de 
PM em Cruzeiro do Oeste. O veículo foi levado pior bandidos em 29 de outubro e 
uma ligação anônima deu conta de que a camin9onete foi vista em Campo Mourão. Foi 
registrado um boletim de ocorrência e o veículo levado para o pátio da Polícia Civil para 
os trâmites e liberado na sequência.

Estuprador preso
A Polícia Militar de Iporã (município 
localizado a 54 quilômetros de 
Umuarama) prendeu na tarde da 
segunda-feira (30) um homem de 42 
anos, que tem um mandado de prisão 
em aberto por estupro de vulnerável. 
Ele é morador de Iporã. De acordo 
com a PM, a prisão aconteceu no 
Fórum de Justiça de Iporã. Na ocasião, 
os funcionários ligaram para a PM 
afirmando que o acusado de estupro 
estava no ambiente tratando da 
regulamentação de documentação. 
A PM foi até o Fórum e prendeu o 
procurado, que foi encaminhado para a 
Delegacia de Polícia Civil.

Um ve ícu lo  Aze ra  fo i 
tomado durante um assalto 
no Loteamento Dillemburg, 
em Mercedes, onde uma 
família foi rendida na noite 
de 6 de setembro deste 
ano. O veículo foi local i -
zado pela Pol íc ia Mi l i tar 
de Guaíra estacionado na 
garagem de um pequeno 
motel. Além do Azera e da 
maconha, os policiais mili-
tares também apreenderam 
41 caixas de cigarros, 12 
pneus contrabandeados e 
detiveram duas pessoas. 
Ainda no local foram recu-
perados um Hyundai i30 
fur tado em São Paulo e um 
GM Astra roubado em Terra 
Roxa, além da apreensão de 
uma caminhonete Hyundai 
Santa Fé, preparada para o 
transpor te de ilícitos e equi-
pada com rádio transmissor.

Conforme levantamentos 
da PM de Guaí ra,  o  des -
t ino  da  maconha apreen-
dida possivelmente seria 
Umuarama.

O  2 5 º  B a t a l h ã o  ( d e 
Umuarama) recebeu denún-
cia que um veículo com as 
mesmas características e 
com drogas seria descar-
regado na segunda- fe i ra 
(30). Os presos, veículos, 
mercador ias  e  maconha 
foram encaminhados para 
a  De l egac i a  de  Po l í c i a 
Federal de Guaíra.

DIVULGAÇÃO
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Em 2020 terá fim o rodízio no 
plantão dos hospitais de Umuarama

O dia 6 de janeiro de 2020 foi 
a data escolhida para o início do 
novo sistema de atendimento de 
Urgência e Emergência nos hospi-
tais de Umuarama. Em reunião re-
alizada na tarde da segunda-feira 
(30 de outubro), na sede da 12ª 
Regional de Saúde em Umuara-
ma, autoridades de saúde, mé-
dicos, profissionais e técnicos 
definiram como será o fluxo de 
acesso dos pacientes aos servi-
ços, a partir desta data.

Será o fim do rodízio dos hospitais 
de plantão. Instituto Nossa Senhora 
Aparecida, Associação Beneficente 
Noroeste do Paraná –Norospar, As-
sociação Beneficente São Francisco 
de Assis – Cemil, União Oeste Pa-
ranaense de Estudos e Combate ao 
Câncer – Uopeccan, permanecerão 
abertos todos os dias, 24 horas 
por dia para o atendimento de Ur-
gência e Emergência.

A partir de 6 de janeiro, o aces-
so do paciente ao hospital se dará 
via Central de Regulação de Leitos 
da 12ª Regional de Saúde e através 
dos serviços de Urgência e Emer-
gência do Corpo de Bombeiros – SIA-
TE e SAMU, que são interligados.

“A mudança significa colocar o 
paciente no lugar certo, de acordo 
com o caso clínico apresentado. 
Por exemplo, se o paciente está 
com um quadro de infarto, será 
encaminhado ao Instituto Nossa 
Senhora Aparecida, que é refe-
rência em cardiologia. Se for uma 
gestante, será encaminhado ao 
Norospar, que é a maternidade 
de referência, se for um politrau-
matizado, para o Cemil ou Uopec-
can, que são referência em orto-
pedia”, explicou a diretora da 12ª 
Regional de Saúde de Umuara-
ma, enfermeira Viviane Herrera.

O paciente não deverá mais ir 
direto ao hospital, mas procurar a 
Unidade de Pronto Antendimento – 
UPA do seu município. Nos casos 
em que o atendimento for realiza-
do pelo SIATE ou SAMU, o encami-
nhamento será definido pela Cen-
tral de Regulação do SAMU, que 
determinará para qual serviço o 
paciente deverá ser encaminhado.

Segundo Viviane, foram ado-
tados critérios técnicos para dis-
tribuir os atendimentos de forma 
justa entre todos os hospitais, 
priorizando a habilitação e experti-

se de cada um. Para ela, o novo 
sistema de atendimento irá for-
talecer ainda mais a rede hospi-
talar de Umuarama.

“Nos demais casos, pacientes 
clínicos, urgência oftalmológica, 
problemas digestivos e outras 
ocorrências, os pacientes serão 
distribuídos por dígito, de forma 
imparcial e justa”, afirma.

Para o presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde – Cisa-A-
merios, presidente da Associação 
dos Consórcios Intermunicipais de 
Saúde do Paraná e prefeito de Alto 
Piquiri, Luis Carlos Borges Cardo-
so, a mudança é muito esperada e 
trará benefícios para os pacientes 
de toda a região.

“Quem sai ganhando é a popula-
ção, que vai receber um atendimen-
to ainda mais qualificado. A mudan-
ça é uma reivindicação antiga e está 
sendo concretizada depois de muito 
trabalho e luta”, destacou.

Cardoso parabenizou o trabalho 
da equipe da 12ª Regional de Saú-
de, da Central de Regulação de 
Leitos, bem como os profissionais 
do SAMU e dos hospitais de Umu-
arama envolvidos na mudança.

REUNIÃO 12ª Regional de Saúde com autoridades de saúde que definiram como será o fluxo de acesso dos pacientes aos serviços

UPA de Umuarama

Ainda não há uma previsão 
para a entrada em funcionamen-
to da nova Unidade de Pronto 
Atendimento 24 de Umuarama. 
Mesmo assim, a 12ª Regional de 
Saúde garante que o cronograma 
para o fim do rodízio dos hospi-

DIVULGAÇÃO

tais será mantido.
A secretária de Saúde de 

Umuarama, Cecília Cividini tam-
bém par ticipou da reunião. Se-
gundo ela, as obras do novo 
prédio onde será implantada a 
UPA 24 horas ainda não foram 

concluídas. “Estamos aguar-
dando um posicionamento da 
Unipar sobre adequações ne-
cessárias. Antes disso, não 
teremos uma previsão sobre 
o funcionamento da unidade”, 
disse em entrevista.

Medida cautelar
Outro empecilho é uma medida 

cautelar do Tribunal de Contas da 
União, emitida em 15 de setem-
bro, que suspendeu a licitação 
para a contratação de instituição 
filantrópica sem fins lucrativos 
para prestar serviços hospitala-
res na nova UPA de Umuarama. A 
Prefeitura de Umuarama apresen-
tou defesa da medida cautelar e 
aguarda decisão do TCU.

O TCE-PR acatou Representa-
ção da Lei nº 8.666/93 (Lei de 

Licitações e Contratos) formulada 
pela empresa Fátima Fernanda 
Souza Oliveira Eireli em face da 
Concorrência Pública nº 1/2019 
da Prefeitura de Umuarama. A re-
presentante alegou que o edital da 
concorrência exige, como critério 
de habilitação jurídica, atesta-
do de capacidade técnica com 
reconhecimento de assinatura 
em cartório; e que não havia no 
instrumento convocatório critério 
de atualização monetária e juros 

de mora em caso de atraso no 
pagamento causado pela admi-
nistração. O TCE-PR afirmou que 
tal exigência para habilitação 
jurídica afronta o disposto que 
dispensa o reconhecimento de 
firma e estabelece que o agente 
administrativo deve confrontar a 
assinatura com aquela constante 
no documento de identidade do 
signatário, ou lavrar sua autentici-
dade no próprio documento quan-
do ele for assinado diante de si.
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bém par ticipou da reunião. Se-
gundo ela, as obras do novo 
prédio onde será implantada a 
UPA 24 horas ainda não foram 

concluídas. “Estamos aguar-
dando um posicionamento da 
Unipar sobre adequações ne-
cessárias. Antes disso, não 
teremos uma previsão sobre 
o funcionamento da unidade”, 
disse em entrevista.

Medida cautelar
Outro empecilho é uma medida 

cautelar do Tribunal de Contas da 
União, emitida em 15 de setem-
bro, que suspendeu a licitação 
para a contratação de instituição 
filantrópica sem fins lucrativos 
para prestar serviços hospitala-
res na nova UPA de Umuarama. A 
Prefeitura de Umuarama apresen-
tou defesa da medida cautelar e 
aguarda decisão do TCU.

O TCE-PR acatou Representa-
ção da Lei nº 8.666/93 (Lei de 

Licitações e Contratos) formulada 
pela empresa Fátima Fernanda 
Souza Oliveira Eireli em face da 
Concorrência Pública nº 1/2019 
da Prefeitura de Umuarama. A re-
presentante alegou que o edital da 
concorrência exige, como critério 
de habilitação jurídica, atesta-
do de capacidade técnica com 
reconhecimento de assinatura 
em cartório; e que não havia no 
instrumento convocatório critério 
de atualização monetária e juros 

de mora em caso de atraso no 
pagamento causado pela admi-
nistração. O TCE-PR afirmou que 
tal exigência para habilitação 
jurídica afronta o disposto que 
dispensa o reconhecimento de 
firma e estabelece que o agente 
administrativo deve confrontar a 
assinatura com aquela constante 
no documento de identidade do 
signatário, ou lavrar sua autentici-
dade no próprio documento quan-
do ele for assinado diante de si.
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Entidades receberão R$ 100 mil 
através do Imposto de Renda

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adoles-
cente (CMDCA) abriu edital para 
distribuir os recursos arrecada-
dos através de doações feitas 
por contribuintes do Imposto de 
Renda, tanto de pessoa física 
quanto jurídica. Neste ano, as 
doações somaram em torno de 
R$ 100 mil e o dinheiro, deposi-
tado na conta bancária do Fundo 
Municipal da Criança e do Adoles-
cente (FMDCA), permitirá atender 
quatro entidades com o custeio 
de materiais para execução dos 
projetos qualificados pelo edital.

O repasse simbólico dos che-
ques, na última quinta-feira, 26, 
na sede da Secretaria Executiva 
dos Conselhos, teve a presença 
do secretário de Gabinete e Gestão 
Integrada, Luiz Genésio Picoloto, 
representando o prefeito Celso 
Pozzobom, da secretária munici-
pal de Assistência Social, Izamara 
Amado de Moura, do presidente do 
CMDCA, Uilian Drohson, e do pre-
sidente da Câmara, Noel do Pão, 
entre outras autoridades.

O edital foi a maneira mais 
justa, na avaliação do conselho, 
para distribuir os recursos. Nove 
entidades desenvolveram projetos 
para atender crianças e adoles-
centes e se inscreveram por meio 

Mais recursos
O prefeito Celso Pozzobom e a secretária Izamara de Moura renovaram recen-

temente convênios de repasse de recursos para 12 entidades assistenciais. Com a 
parceria, a Prefeitura vai liberar R$ 3 milhões 464 mil 640,00 em subvenções sociais 

às entidades, nos próximos 18 meses – cerca de R$ 192,5 mil por mês.
O valor será acrescido de R$ 534.155,00 em recursos federais (atendendo 

oito entidades) e R$ 99,5 mil em verbas do governo do Estado, para mais duas 
entidades, totalizando quase R$ 4,1 milhões. “Reconhecemos o trabalho pres-
tado pelas entidades – que é da maior relevância – e sabemos da necessidade 

mais recursos. Dentro das inúmeras demandas atendidas pelo município é desta 
forma que a Prefeitura pode ajudar”, comentou na época o prefeito.

do edital, cada um deles orçado 
em até R$ 25 mil. Com o dinheiro 
arrecadado foi possível contemplar 
quatro iniciativas. “Não podemos 
repassar dinheiro diretamente 
para as entidades, mas por meio 
de editais o fundo municipal vai 
adquirir os materiais e demais 
recursos necessários para a efe-
tivação dos projetos”, explicou o 
presidente do conselho.

BENEFICIADOS
Os recursos vão contemplar 

iniciativas do Centro de Recupera-
ção Viva com Deus (CREVD) e de 
três associações – a Apadevi (dos 

deficientes visuais), a AMA (dos 
amigos dos autistas) a Assebe 
(assistência social do Lar Betel). 
“O município realiza um grande 
trabalho com as entidades, com 
repasses periódicos de recursos 
e apoio técnico, pois reconhece-
mos a impor tância dessas par-
cerias que envolvem a sociedade 
na atenção a quem necessita”, 
disse a secretária Izamara.

“Com o dinheiro do imposto 
de renda, que mostra a sensi-
bilidade da nossa população, 
essa ajuda será ainda maior”, 
acrescentou Picoloto. O dinheiro 
é significativo, porém a arreca-
dação com este tipo de doação 
ainda bem abaixo do potencial 
de Umuarama. “Uma cidade do 
nosso por te poderia contribuir 
com mais de R$ 1 milhão, um 
dinheiro que o contribuinte tem 
de pagar ao governo federal e 
que poderia ficar na cidade, para 
atender aos necessitados”, com-
pletou Drohson.

SECRETÁRIO de Gabinete e Gestão Integrada, Luiz Genésio Picoloto entregando um dos cheques às entidades

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Iniciada readequação de estrada 
no distrito de Serra dos Dourados

A readequação de estradas 
rurais é constante na administra-
ção municipal de Umuarama. Com 
uma malha viária não pavimentada 
de quase 600 quilômetros, a Prefei-
tura mantém patrulhas rodoviárias 
atuando permanentemente para 
garantir as boas condições de trá-
fego. Nesta semana mais uma frente 
de trabalho foi iniciada no trecho de 
um quilômetro que liga as estradas 
Nakata e São Domingos, partindo 
da rodovia federal BR-487 (a Estrada 
Boiadeira), próximo ao distrito de 
Serra dos Dourados.

O trabalho envolve várias máqui-
nas do pátio rodoviário, sob o 
comando da Secretaria Municipal 

Frota
Nos últimos dois anos e meio foram adquiridos cerca de 80 automóveis, 

utilitários, caminhões, ambulâncias, máquinas e equipamentos para o pátio 
rodoviário, que incluem quatro pás carregadeiras, quatro motoniveladoras, três 

caminhões caçamba trucados, rolo compactador “pé de carneiro”, caminhão 
VW de prancha, cavalo mecânico prancha, escavadeira hidráulica e trator de 

esteira, além varredeira mecânica, coletores de lixo e vários carros baixos.

de Serviços Rodoviários. A equipe 
está utilizando pás-carregadeiras, 
motoniveladora e uma escavadeira 
hidráulica para quebra de barranco, 
direcionamento de água, encabeça-
mento e construção de caixas de 
contenção, além de levantamento 
e realinhamento do leito. O trecho 
estava avariado, mas em poucos 
dias vai melhorar substancialmente 
a trafegabilidade.

O município conta com uma pro-
dução agropecuária diversificada 
na região. “Temos produção de 
gado de corte, cana e outras ativi-
dades que precisam de boas con-
dições para o trânsito de insumos, 
transpor te rural e escoamento 

da safra”, lembrou o secretário 
de Serviços Rodoviários, Mauro 
Liutti. “Por isso, o prefeito Celso 
Pozzobom autorizou a realização do 
serviço tem acompanhado o anda-
mento”, informou.

A passagem de veículos está 
parcialmente comprometida 
durante os serviços, mas os pro-
dutores rurais entendem a neces-
sidade da melhoria. “O serviço é 
para deixar a estrada transitável 
por um longo período, benefi-
ciando moradores e pessoas que 
passar por ali diariamente”, apon-
tou o diretor encarregado, Valdecir 
Rabelo. Ele reconhece que é um 
desafio manter em boas condições 
as estradas rurais de Umuarama.

“Temos mais de 500 quilôme-
tros de estradas para cuidar. Só 
é possível atender a toda essa 
demanda, graças aos investimen-
tos feitos na frota de veículos e 
máquinas da Prefeitura, pela atual 
administração”, considerou.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

PÁS-CARREGADEIRAS, motoniveladora e uma escavadeira hidráulica para quebra de barranco, direcionamento de água, estão trabalhando no local
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Umuarama no
Matathon Rancing

Motivação
“Foi muito bom voltar a minha 

terra natal após duas décadas, e 
participar de uma modalidade total-
mente diferente. Foi uma prova de 
parceria, amizade e guerra num per-
curso que exigiu alto nível técnico. 
O vento estava for te, mas a von-
tade de chegar ao final da prova era 
maior. Nós seguimos um lema. ‘Não 
importa a posição, vamos continuar 
a luta’”, confessou Pedro.

Lismara novamente levou o nome 
de Umuarama para fora, desta vez, 
ao lado Pedro, conquistando uma 
boa colocação no ranking geral. Esta 
foi a primeira competição em que a 
dupla se destacou.

A dupla Lismara Ambrosio e Pedro 
Umbelino, participou no domino (29) 
da Marathon Rancing XCM Duplas 
60km pedalando em estradas 
rurais, em Goioerê. Os atletas de 
Umuarama chegaram em 4° lugar no 
geral de duplas mista. Pedro, além 
de colega, também é técnico de Lis-
mara. Os atletas confessaram que a 
prova foi um imenso desafio e supe-
ração, e a parceria ajudou a conse-
guir ultrapassar a linha de chegada.

PEDRO e Lismara durante a prova que exigiu muito 
esforço físico
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Marketing   O curso de 
Estética e Cosmética da 
Unidade de Cascavel 
realizou uma Mostra 
Mercadológica, reunindo 
importantes empresas 
do segmento - Bioage, 
Bioextratus, Boticário, 
entre outras. A atividade 
foi proposta na disciplina 
de Administração e 
Marketing, com o objetivo 
de apresentar o processo 
de marketing de empresas 
do ramo da estética, 
relacionando a teoria de 
sala de aula e a prática 
nas empresas. A Mostra 
viabilizou estudar todo o 
processo de marketing, 
que contempla pesquisa, 
consumidor alvo, produto, 
preço, praça, promoção 
e como as empresas 
administram o processo 
de marketing.

Relações humanas   
Melhorar o 
relacionamento utilizando 
os potenciais pessoais 
é o foco do curso 
extracurricular da Unidade 
de Cianorte, ligado ao 
projeto de extensão 
Núcleo de Práticas e 
Pesquisas Contábeis 
(NPPC). Com duração 
de 60 horas, têm a 
participação de estudantes 
dos cursos de Ciências 
Contábeis, Administração, 
Processos Gerenciais e 
Educação Física, além 
de alunos de outras 
instituições de ensino. 
A capacitação começou 

com palestra ministrada 
pelo coordenador do 
projeto, professor Wagner 
Luiz Marques, que falou 
sobre os direcionamentos 
e assuntos que serão 
abordados durante as 
aulas. Segundo ele, o curso 
levará o aluno a pensar e 
repensar comportamentos 
e convívios.

Lactose   A Clínica Escola 
de Nutrição da Unidade 
de Francisco Beltrão 
atende uma paciente 
muito especial: uma 
criança intolerante à 
lactose, que consiste na 
incapacidade de digerir o 
açúcar existente no leite 
e nos seus derivados. Ela 
está em tratamento no 
projeto, mas pai e mãe 
também foram convidados 
para uma oficina de 
alimentos. A equipe do 
laboratório de Educação 
Nutricional da Unipar 
interagiu conscientizando 
e mostrando que a 
alimentação pode ser 
variada e divertida em 
todas as situações. 
Também alertaram sobre a 
necessidade de a paciente 
abandonar o consumo de 
produtos que utilizam leite 
na sua composição, como 
sorvete, por exemplo. 
Também propuseram 
e ensinaram receitas 
elaboradas, como pão 
de queijo falso, massa 
de abobrinha para pizza, 
chips de legumes, crepioca 
e smoothies de frutas. 

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

VESTIBULAR PARA CURSOS DO 
PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL

Confira a lista em unipar.br – Prazo de inscrição até 18/10
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Afsu volta a jogar amanhã 
Pela Taça Paranaense

O time de Fustal de Umuarama 
faz amanhã (3) seu segundo jogo 
na disputa pela Taça FPFS (Fede-
ração Paranaense de Futebol de 
Salão). A partida será em casa, no 
Ginásio de Esportes Amário Vieira 
da Costa, contra o time Londrina 
Futsal Clube, e começa ás 20h.

Após a estreia do time da Capital 
da Amizade na partida do dia 12 
conta a equipe do Maringá Seleto 
Club, que terminou no empate de 
3 a 3, o Afsu retorna à quadra 
nesta quinta-feira para mais uma 
rodada pela Taça Paranaense. 
Enfrenta um fortíssimo adversário 
que é o time de Londrina.

O torneio é disputado por oito 
equipes que vão representar o 
Paraná na próxima fase. Ampére 
Futsal, Late Clube Londrina Fut-
sal, Maringá Seleto Original, São 
Miguel Futsal e Umuarama Futsal. 
A primeira fase classificatória 
terá 6 rodadas de turno e returno 
dentro dos grupos.

CLASSIFICAÇÃO
São dois grupos e apenas se 

classificam para a próxima fase 
os dois primeiros colocados de 
cada grupo. Os duelos estão mar-
cados para às quintas e sábados, 
e seguem até o dia 27 de novem-
bro. O campeão desta etapa terá 
o direito de representar a FPFS 
(Paraná) na Liga Sul.

Entrada simbólica
A entrada para a partida terá um 
preço simbólico de dez reais, o 
ingresso pode ser adquirido na hora 
do jogo diretamente na bilheteria, 
ou antecipadamente na loja Pratik 
Esporte, ambas as opções pelo 
mesmo valor.

O técnico Nei Victor e alguns dos jogadores durante o jogo atentos aos lances

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Hoje (2) às 19h na Praça Miguel Rossafa terá o retorno da Pedalada Noturna que tem data 
fixa para todas as noites de quartas no mesmo horário. Como o inverno já foi embora e o 
clima esquentou o projeto criado pela Secretária de Esportes e Lazer (SMEL) está de volta, 
e chama a todos da comunidade para participar da ação. Para quem quer participar, mas não 
possui uma bicicleta a Smel oferta a solução. A pessoa pode procurar a Secretária de Esportes 
e Lazer para reservar a sua bicicleta e poder pedalar junto.

DIVULGAÇÃO
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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.

 • RECORD
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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
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perado ao não encontrar João e Feijão.
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na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
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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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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
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ÃO Zeca cede aos caprichos de Olga
Em Éramos seis, Lola mente para Júlio. Shirley discu-

te com Afonso por causa de Inês. Clotilde afirma a Maria 
que só irá para são Paulo após a confirmação da irmã. 
Lola desabafa com Genu. Zeca faz uma serenata para 
Olga. Alfredo e Lúcio colocam um sapo na gaveta da pro-
fessora. Lola termina de tricotar um xale para vender. 
Lúcio é castigado. Lola vende o xale e recebe uma nova 
encomenda. Zeca cede aos caprichos de Olga. Lola so-
fre por ter que pedir para as irmãs adiarem a visita a 
São Paulo. Marion procura Júlio na loja de tecidos.

Malhação 
Filipe pede Rita em namoro. Max 

não reage bem à revelação de Guga, 
e Regina apoia o filho. Karina é pre-
conceituosa com Vânia. Jaqueline 
e Thiago discutem por suas dife-
renças ideológicas. Karina implora 
que Madureira não deponha contra 
ela. Carla confessa a Madureira que 
gosta de Marco. Filipe revela a Joa-
quim que deseja namorar Rita.

Bom Sucesso 
Eugênia e Paloma discutem. O 

time de Ramon consegue vencer, 
graças a Patrick e Vicente. Eugênia 
expulsa Gabriela de sua casa, e Vi-
cente decide sair com a namorada. 
Paloma vai até a loja de Eugênia. Vi-
cente pede a Eugênia que respeite o 
amor que ele sente por Gabriela. So-
fia avisa a Alberto que Paloma fará 
um desfile de moda e que Peter a 
convidou. Alberto assiste ao desfile 
pela internet. Silvana e Pablo resol-
vem assistir ao desfile e levam fotó-
grafos paparazzi. Silvana descobre 
que a estilista do desfile é Paloma.

A dona do pedaço
Jô se desespera ao chegar a seu 

novo apartamento. Camilo convoca 
Régis para depor. Fabiana flagra 
Rock com Joana e insinua à meni-
na que está se reaproximando do 
lutador. Otávio insiste para que Lin-
da afaste Beatriz de Zé Hélio. Maria 
da Paz apresenta seus novos bolos 

para Fabiana e a ex-noviça ameaça 
atrapalhar os negócios da rival. Vivi 
aconselha Téo a esquecer seu amor 
por Jô. Fabiana exige que Abel descu-
bra e copie as receitas de Maria da 
Paz. Kim encontra Paixão e tenta des-
pistar Márcio. Antero promete ajudar 
Régis em seu caso. Jô chantageia Ré-
gis para confirmar seu álibi à Polícia e 
pede que voltem a ficar juntos.

As aventuras de Poliana 
Marcelo vai até a casa de Pen-

dleton para saber mais sobre a re-
lação que ele tem com sua mãe. 
Luisa e Durval reúnem todos para 
dar a notícia que terão que sair 
de casa. Glória faz uma importan-
te revelação a Marcelo. Luca vai 
até a casa de Mirela para visita-la 
e se depara com Vini e Gabi. Após 
a mudança, Débora passa a visitar 
a casa de Marcelo com frequência. 
Chega o dia da mudança, e Luisa 
fica desolada ao ter que deixar sua 
casa.  Vini se prepara para a audi-
ção na Ruth Goulart, mas Gabi não 
aparece na escola. Mário, Gael e 
Benício tentam se aproximar de 
Ester. A mudança para a casa de 
Durval gera incômodos e faz com 
que a família discuta entre si.

Cúmplices de um resgate
Priscila leva Geraldo para a recep-

ção e se depara com o agente de 
viagens. As crianças conseguem in-
ventar uma desculpa. Otávio vai até 

o Vilarejo e leva presente para todos. 
Clara e Luiz conversam sobre a pro-
posta de comprarem a confecção. Ele 
sugere que conversem com Otávio 
para que ele seja o investidor deles.

Topíssima 
André expulsa Thaís de sua casa. 

Mariinha é avisada que estão saquean-
do sua casa. Beca finge estar passan-
do mal para enganar Isadora. Mariinha 
se surpreende ao ver que as pessoas 
estão tentando ajudar a limpar o que 
restou do restaurante. Bruno chora ao 
lembrar de Formiga. Clementina es-
tranha o comportamento de Sophia. 
Paulo Roberto conversa com Beatriz e 
se recusa a tirar uma licença para des-
cansar. Beca é levada para o hospital. 
Isadora descobre que foi enganada. 
Mão de Vaca começa a passar mal. 
Dagoberto vai até a suíte de Sophia. 
Beatriz procura por Antonio.

O rico e Lázaro 
Neusta pergunta a Sammu-Ramat 

sobre o futuro de Joaquim. Zelfa fala 
sobre Deus a Elga. Matias beija Gadi-
se. Joaquim fala de Edissa com Evil. 
Nitócris diz que Shamiran é metida. 
Nabucodonosor se irrita com o jeito de 
Nabonido. Zelfa visita os familiares de 
Ravina. Joana se lembra de seu gran-
de amor. Asher e Lior voltam para a 
Babilônia. Zac convida Joana para um 
passeio. Dana se assusta com o jeito 
agressivo de Absalom. Quando Zac vai 
se declarar para Joana, ela avista Asher 
e Lior chegando à cidade.
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Você está pronto para perdoar e esquecer o pas-
sado, faça isso sem arrependimentos! Sua disposi-
ção meditativa está pedindo que você, com razão, 
tire um tempo para relaxar enquanto persegue os 
seus pensamentos mais profundos.

Você irá se distrair e não será motivado a agir. Seu 
senso prático está em baixa. Sua mente, no entanto, 
está em boa forma! Seria bom ter um hobby que 
movimentasse seus músculos.

Você está se sentindo relaxado, tranquilo e otimista. É o 
momento perfeito para resolver um conflito. Você está 
mantendo a sua boa forma e vai saber exatamente como 
colher os frutos. Só não se esqueça de parar comple-
tamente antes de se sentir completamente esgotado.

Os esforços que você fez ontem fazem com que 
você se sinta leve e satisfeito. Seria bom diminuir o 
ritmo da sua vida doméstica. Pense nas suas prio-
ridades; aproveite ao máximo as oportunidades 
disponíveis para você.

Falar grosseiramente pode causar problemas. Você 
precisa criar laços aberta e calmamente. Dores e 
cãibras podem incomodar você hoje - falta de potás-
sio é a causa.

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

Este é o dia para descobrir coisas sobre você 
mesmo através de reações espontâneas. Você deve 
dormir mais, seu corpo e sua alma precisam disso.

O dia parece estar em movimento rápido. Você vai 
ter que se movimentar, mas isso vai ser satisfatório. 
Uma discussão com pessoas experientes talvez pro-
vará que seus excessos são prejudiciais.

Você terá que tomar decisões repentinas. O dia será 
muito carregado de emoções, mas no bom sentido. 
Você estará mais ciente de suas necessidades de 
hoje. Você tem melhor controle de suas energias e 
estará no caminho certo.

Você poderá contar com o seu senso de harmonia 
para resolver suas relações com os amigos. Hoje é 
um dia para entorses de todos os tipos, então seja 
cuidadoso quando for se mover.

Você vai estar atento aos detalhes e não deixará 
nada ao acaso. Você ficará satisfeito com os resul-
tados! Os excessos na alimentação pesam. Contro-
le-se, você precisa fazer exercícios e perder peso: 
você vai se sentir mais dinâmico.

Não se preocupe muito com as coisas que você não pode 
fazer nada a respeito - você está pronto para realmente 
viver, para aproveitar ao máximo a vida. Respire mais 
profundamente, isso vai lhe ajudar a encontrar a calma 
que você precisa para as mudanças que está fazendo.
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dormitório

Edson Ce-
lulari, ator
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internet

3/gta. 5/bauru — bomba. 6/guerra — mentol. 8/glaucoma.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni No Sábado
Ticão Blues Band toca sábado (5) no Old 

Rock Bar. Uma boa opção para sair e ouvir 
boa música neste comecinho de outubro. 

O mês promete muitos eventos.

“Tomara que teus 
caminhos sejam 

curvos, tortuosos, 
perigosos, te 

levando à mais 
impressionante 

paisagem. Tomara 
que suas monta-
nhas se elevem 

para dentro e aci-
ma das nuvens.“  
( Edward Abbey)

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversário 
hoje -, Alline Cassiane Chagas de Souza, 
Fabio Bazzo de Alencar, Angela Carolina 

Laino e Silvane Cardoso Pinto.
Da coluna: felicidades!

Campanha
 A abertura da Campanha Umuarama Rosa 
acontece amanhã, às 19h30, na Casa da 
Amizade sob a batuta dos rotarianos do 
Rotary Catedral em parceria com várias 

entidades.  O evento é aberto ao público e 
dará start a uma vasta programação.

PORTRAIT
ISABELA TOMITÃO é uma das candidatas ao concurso  Miss  Teen que acontece dia 17 
de outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, coordenação Cris Ranzani 

e foto Studio Paulo Quinalia.

PAULO QUINALIA
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Vestibular de Medicina - fique atento para o resultado!
A Unipar está comemorando a realização de mais um vestibular de Medicina para formar sua 

terceira turma. As provas foram aplicadas no domingo passado, com candidatos de vários estados, 
entre eles São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, 

Bahia, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Sul, além do Paraná. Previsão é publicar o resultado no 
próximo dia 21, às 14h, no site medicina.unipar.br

Aquele abraço!
Ainda repercute o sucesso 
da cerimônia de entrega 
do título de Cidadã Ho-

norária a Dona Santinha, 
mulher batalhadora e 

amável. Por tantos atribu-
tos positivos, conquistou 
durante essa longa traje-
tória em Umuarama uma 

legião de amigos, que, no 
evento, provaram a ami-
zade levando o carinhoso 
abraço merecido. E por ser 
leitora fiel do jornal Tribu-
na Hoje News, a coluna dá 
bis e reafirma sua admira-
ção pelo entusiasmo que 

contagia por aí.

Deputado Estadual Goura NatarajWalter Sucupira

Luiz Sérgio Toledo Barros

Quando novembro chegar...
Agendado para os dias 9 e 10 de novembro, a 20ª festa do Fran-
go na Telha movimenta o Parque de Exposições Dario Pimenta da 

Nóbrega com jantar e almoço servindo o prato típico de Umu-
arama. No sábado (9) tem jantar e no domingo (10)  almoço 

sob a batuta do Rotary Club Umuarama e com apoio de diversas 
entidades. O convite custa R$ 30,00 e a renda será beneficente. 
Crianças até 7 anos não pagam e os pontos de venda: Supermer-

cados Planalto, Rede Farma, Abdon Imóveis.
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CCJ rejeita destaques e reforma 
da Previdência vai a Plenário

A Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) do 
Senado rejeitou ontem (terça-
-feira, 1º) três destaques apresen-
tados por par tidos de oposição 
ao relatório sobre a reforma da 
Previdência proposto pelo sena-
dor Tasso Jereissati (PSDB-CE). 
O texto foi aprovado no início da 
tarde por 17 votos a 9 depois de 
mais de duas horas de debates.

Ao todo, partidos de oposição 
apresentaram seis destaques, 
dos quais três foram rejeitados. 
Entre eles, os que tratavam do 
abono salarial, da aposentado-
ria por invalidez e do modelo de 
cálculo do benefício.  Os demais 
foram retirados de pauta.

O senador Paulo Paim (PT-RS) 
também apresentou um voto em 

separado com alterações mais 
profundas no texto da Proposta 
de Emenda à Constituição. Caso 
fosse aprovado seu relatório, 
o texto teria que obrigatoria-
mente que retornar para análise 
da Câmara dos Deputados. No 
entanto, a proposta não chegou 
a ser avaliada pelos senadores.

Das 77 emendas apresen-
tadas, o relator acatou apenas 
uma supressiva, para não pre-
judicar o acesso à aposenta-
doria integral de quem recebe 
vantagens variáveis vincula-
das a desempenho no ser viço 
público e corrigiu a redação do 
trecho que inclui os informais 
entre os trabalhadores de baixa 
renda que terão acesso ao 
sistema especial de inclusão 

previdenciária, com alíquotas 
favoráveis. O texto mantém 
o impacto fiscal de R$ 876,6 
bilhões em 10 anos. 

A previsão inicial do calen-
dário estabelecido pelo presi-
dente do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), era que a PEC da 
Previdência estaria concluída, 
em dois turnos, até o dia 10 de 
outubro. No entanto, ainda não 
há consenso entre os parlamen-
tares que viabilize a tramitação 
da proposta nesse período.

“Temos muitas pendências. 
Não há, neste momento, garan-
tia dos senadores para a data de 
votação em segundo turno. Não 
está definido o que poderá acon-
tecer”, admitiu o líder do PSL, 
Major Olímpio (SP).

A Prefeitura de Umuarama garantiu melhores condições de segurança para a criação de 
novos portões na Escola Municipal Carlos Gomes, que fica localizada do distrito de 
Santa Eliza. A escola que estava em situação precária com os portões e assim também 
deixando a instituição com baixa segurança tanto para alunos como professores, ontem 
terça (1) novos alambrados e portões foram instalados pela a equipe de Obras Públicas 
da Prefeitura de Umuarama.

DIVULGAÇÃO



CRUZE SEDAN 1.8 LT .................................11/12 ................................VERDE .................................... COMPLETO, AUT .............................................................................. R$ 43.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT .................................14/14 ................................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................16/17 ................................VERMELHO .......................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................17/18 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ....................17/18 ................................PRETO .................................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 89.900,00
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
FOCUS 1.6 SE ................................................17/18 ................................BRANCO ............................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 64.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................................13/14 ................................BRANCO ............................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 34.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................................14/14 ................................BRANCO ............................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 34.900,00
ONIX 1.0 LT ....................................................17/17 ................................CINZA .................................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LT ....................................................14/14 ................................PRETO .................................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 35.900,00
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
ONIX 1.4 LTZ AT. ...........................................18/19 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 7.900 ........................................ R$ 59.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT. ...........................................19/19 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 3.800 ........................................ R$ 61.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .....................................18/19 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO, KM 4.800 ........................................ R$ 64.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 ........................11/12 ................................PRATA .................................... COMPLETO ........................................................................................ R$ 62.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .........................................16/17 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT ............................................................................R$ 109.900,00
S10 LTZ 2.8  4X2 AT .....................................14/14 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 92.900,00
SPIN LT 1.8 AT ...............................................13/14 ................................PRETO .................................... COMPLETO, AUT .............................................................................. R$ 39.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ......................................15/16 ................................PRATA .................................... COMPLETO, AUT .............................................................................. R$ 63.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ...................................14/15 ................................BRANCO ............................... COMPLETO, AUT, COURO ............................................................ R$ 62.900,00
TRACKER PREMIER TURBO ......................17/18 ................................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................................................... R$ 86.900,00
TRACKER PREMIER TURBO ......................17/18 ................................VERMELHO .......................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................................................... R$ 85.900,00
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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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R$ 1.2 milhão seria
entregue em Perobal

Polícia de São Paulo apreendeu R$ 
1,2 milhão que seria entregue em Pero-
bal. Patrulheiros que integram a equipe 
da Polícia Militar Rodoviária que realizou a 
apreensão do dinheiro, relataram que tra-
balho foi feito na rodovia Castelo Branco, 
na altura da cidade de Porangaba, dis-
tante 175 quilômetros da capital paulista, 
durante uma ação de combate ao tráfico 
de drogas na rodovia. O fato aconteceu 
por volta das 20h, de segunda-feira (30).

Os policiais notaram a aproximação 
do caminhão e resolveram fazer uma 
abordagem de rotina, quando o condu-
tor do Ford/Cargo 2428, com placas de 
Toledo. Durante a primeira conversa com 
o motorista, notaram que ele estava ner-
voso, fator que chamou a atenção dos 
patrulheiros, que decidiram fazer uma 
vistoria detalhada no veículo.

O dinheiro foi encontrado embalado 
em 24 sacos pretos, divididos em notas 
de R$ 50 e R$100 escondidos embaixo 
de um sofá cama na cabine do cami-
nhão. Ao ser questionado sobre a quan-
tia localizada, o caminhoneiro afirmou 
saber de sua existência, mas que não 
sabia qual era o valor exato. Ele teria 
dito ainda que o dinheiro foi colocado 
no caminhão por uma pessoa desconhe-
cida, após entregar uma carga de cigar-
ros contrabandeados em Araçariguama, 
no interior de SP. O motorista informou 
ainda que pegou o caminhão no pátio de 

um posto de combustíveis em Perobal 
(19 quilômetros de Umuarama), já carre-
gado com cigarros do Paraguai e seguiu 
até o pátio do posto no quilômetro 53 
da rodovia Castelo Branco, município 
de Araçariguama/SP. Lá outra pessoa 
assumiu a direção do caminhão, lhe 
devolvendo cerca de oito horas depois, 
sendo informado que tinha uma quantia 
em dinheiro no interior da cabine do cami-
nhão (resultado do transporte de cigarros 

contrabandeados). O motorista foi orien-
tado a levar o veículo com o dinheiro até 
Perobal. Os policiais realizaram a conta-
gem do dinheiro (R$ 1.217.740,00) e 
encaminharam a ocorrência à Delegacia 
de Polícia Federal de Bauru, onde houve o 
registro de crime de lavagem de dinheiro. 
O motorista foi liberado após prestar 
depoimento. O caminhão, seu telefone 
celular e o dinheiro ficaram retidos até 
que seja concluída a investigação.

MAIS de R$ 1 milhão em espécie foi apreendido e crime de lavagem de dinheiro foi registrado pela polícia 
de São Paulo

DIVULGAÇÃO
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