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UMUARAMA

CPI do Transporte 
Público terá reunião 
aberta à comunidade 
hoje na Câmara 
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Rota do tráfico
A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 335,55 quilos 

de maconha em Alto Paraíso (84 quilômetros de 
Umuarama). O motorista do Honda Civic que trazia a 

droga conseguiu fugir da PRF, abandonando o carro e se 
embrenhando em um matagal, mas depois foi capturado 

pela PM, todo machucado e com o corpo cheio de 
picadas de insetos. 

Previsão de orçamento para 
2020 é de quase meio bilhão
Já tramita na Câmara de Vereadores o projeto da Lei Orçamentária do Município de Umuarama, 

que prevê para 2020 quase meio bilhão de reais em receitas. Na divisão, a maior parte fica 
com Saúde (R$ 143.520.600), Obras (R$ 92.136.262) e Educação (R$ 76,5 milhões). 

A Câmara terá R$ 10,974 milhões de orçamento ano que vem.

Com fim da vacinação, 
9,2 milhões de bovinos
e bubalinos do Estado
serão recadastrados

Prefeito se surpreende 
com produção de 
cenoura e beterraba em 
Santa Eliza 
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião



PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
04/11 - 08h23

Fases da lua

Umuarama Curitiba
Quarta

Minguante
21/10 - 10h41

Nova
28/10 - 01h40


30 17 


30 19

Quarta




25 14 


28 14

QuintaQuinta

Cheia
13/10 - 18h10

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.

06 09 10 18 21 24 26
concurso: 0213

19 22 26 29 31 33

concurso: 1998

concurso: 1394

03 11 29 35 44 57
concurso: 2197

concurso: 5097

09 21 22 37 52

concurso: 5431

61.605
01.707
26.184
27.580
87.974

 SETEMBRO

MIXTO/MT

concurso: 1877

02 04 08 09 11 12 13 14 
15 18 19 21 23 24 25

concurso: 2013

01 05 06 10 31 33 35 
40 44 54 55 58 64 68 

74 75 81 87 88 92

06 13 17 19 39 44

03 06 12 32 46 59 80

‘‘

‘‘

 Ser eu mesmo sem afastar as pessoas

Parcialmente nublado

‘‘

‘‘

Nublado com chuvaParcialmente nublado Parcialmente nublado

Nós somos seres de relacionamento. No relacionamento nós 
nos construímos. Eu preciso estar em mim, signifi ca que eu preciso 
ser inteiro e ao mesmo tempo preciso ajudar os outros, acudir os 
outros, caminhar com eles, então nesse encontro nós nos cons-
truímos como pessoa, como seres humanos. 

Nós aprendemos na nossa cultura que é mais baseada na 
concorrência, na competição, no confronto a andar a distância dos 
outros e acreditamos que isso nos faz bem. 

Um grande fi lósofo, chamado Martin Buber, dizia assim: o ser 
humano torna-se eu no tu, ou seja, só no encontro acho o meu 
verdadeiro si mesmo, só no encontro eu me sinto pessoa, no face 
a face, na relação com a outra pessoa eu me torno mais humano, 
por isso nós precisamos sempre das duas coisas: proximidade e 
distância, relação e separação. 

É preciso haver o equilíbrio entre os polos. O que eu quero dizer 
com isso é que nós podemos nos perder a nós mesmos se nos 
ocuparmos só com os outros, se eu buscar satisfazer só aquilo que 
os outros precisam e exigem de mim, então eu vou me perdendo 
como pessoa e também isso não é bom. Precisamos colocar um 
limite: eu me relaciono com as outras pessoas, eu me doo, eu as 
ajudo, mas também eu tenho tempo para mim. 

Se eu perceber em mim sentimentos de amargura, de angústia, 
se estou irritado, eu fi co amargo, então eu preciso perceber que 
também é importante que eu dê um tempo para mim, porque eu 
estou sendo exigido demais. 

Se eu me delimito em relação às outras pessoas de um modo 
cortês, se não digo sim a tudo isso não destrói a relação com 
elas, mas a esclarece e aprofunda, ou seja, eu não nego ajudar 
os outros e me relacionar com eles, mas eu cuido também de mim 
e não digo sim a tudo. 

Não faço tudo aquilo que os outros me exigem, isso é colocar 
limites e faz bem. Se eu não me delimitar, surge o perigo de que 
cresçam as agressões com a outra pessoa, ou seja, eu aceito 
fazer mais, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa que agride, por 
quê? Porque estou cansado de tudo isso. Ser inteiro é doar-se aos 
outros, mas, ao mesmo tempo sentir-me eu mesmo.  

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezquiel.com.br

 Ministra Tereza 
Cristina, da 

Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, ao 

anunciar a suspensão 
da vacinação contra a 

febre aftosa no  Paraná. 
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 “O Brasil tem 
uma oportuni-

dade gigante de 
ser um grande 

exportador não só para a 
China como para outros 

países. Então, o Paraná dá 
um passo importante, mas 
as coisas não acontecem de 
uma hora para outra. Tudo 
tem um passo a 

passo, e o Paraná 
começou com pé 

direito”.



03POLÍTICAUMUARAMA, 16 DE OUTUBRO DE 2019

Pagamentos á JMK

Após mais uma reunião da 
CPI que apura possíveis irregu-
laridades na manutenção da 
frota do Poder Executivo, os 
deputados ainda têm dúvi-
das sobre a autorização do 
pagamento à JMK, empresa 
prestadora do serviço, na 
ordem de R$ 18 milhões no 
final de 2018 referentes à 
reajustes retroativos (repac-
tuação do contrato).

Os deputados queriam 
entender por que o orça-
mento do Estado estava 
fechado desde o dia 10 de 
dezembro e no dia 20 foi 
feita a solicitação de paga-
mento à JMK, sendo reali-
zado dias depois

Na reunião da terça-feira 
(15) o ex-diretor geral da Secre-
taria de Administração e Previ-
dência (SEAP), Francisco César 
Farah, foi ouvido novamente. 
Ele havia sido ouvido no dia 
27 de agosto, mas foi nova-
mente convocado após a CPI 
receber novas informações a 
respeito do contrato.

Segundo ele – que auto-
rizou o pagamento junto 
ao então secretário de 
Administração, Fernando 
Ghignone –, o fato foi feito 
após o então secretário de 
Fazenda, José Luiz Bovo, ter 
“sinalizado que havia saldo 
disponível para novos paga-
mentos” e que a intenção 
do Governo era “resolver os 
pagamentos à JMK para evi-
tar uma judicialização”.

Quanto às datas diver-
gentes do decreto governa-
mental, do dia 18, liberando 
recursos, e da solicitação de 

excepcionalidade da SEAP ser 
do dia 20 de dezembro, não 
soube dizer o motivo, mas afir-
mou que desde 2016 os paga-
mentos à JMK era assunto 
dentro das secretarias.

Farah disse ainda que a 
repactuação do contrato foi 
realizada com base em uma 
tabela de um sindicato que 
representa a classe e que os 
preços foram mantidos dentro 
do “desconto de 60% oferta-
dos pela JMK na licitação”.

O outro ouvido, foi Luiz 
Carlos Ghirelli, funcionário 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda (SEFA) que esteve 
lotado no Grupo Orçamentá-
rio Financeiro Setorial (GOFS). 
Ele relatou que o empenho 
foi realizado no dia 20 de 
dezembro com a autorização 
do diretor geral da SEAP e 
que o ofício do Secretário 
de Administração solicitando 
a excepcionalidade para o 
pagamento não passou pelo 
GOFS, não sabendo relatar a 
diferença das datas.

SINDICÂNCIA
Ghirelli e Farah, assim 

como o ex-secretário de Admi-
nistração, foram citados em 
uma sindicância realizada 
pela atual gestão estadual. 
Segundo o servidor da SEAP, 
Valdecir Dias de Moraes, que 
presidiu a sindicância, os três 
teriam “agido de forma irregu-
lar” na repactuação do con-
trato, em razão dos “índices 
aplicados” permitido um 
reajuste na ordem de 40%, 
o que teria “na nossa ava-
liação gerado uma diferença 
de R$ 9,3 milhões.

PAGAMENTOS à JMK ainda geram dúvidas aos integrantes da CPI na Alep

DÁLIE FELBERG/ALEP

Audiência pública
A Prefeitura de Umuarama, representada pelo prefeito Celso Luiz 
Pozzobom, convida a população para audiência pública no próximo 
dia 21, às 10 horas, no Centro Cultural Vera Schubert, quando será 
apresentado o projeto técnico de adequação e melhorias que 
atenderá as estradas rurais Canelinha, Esperança, Pavão, Vermelha 
e Amarela com obras de readequação e cascalhamento por meio 
do Cibax – Consórcio Intermunicipal Para Conservação da Bacia 
dos Rios Xambrê e Piquiri –, através do Programa Estradas da 
Integração, em parceria com o governo do Estado.

Cartão corporativo
Os gastos da Presidência 
da República com cartão 
corporativo são mantidos em 
sigilo até o fim do mandato. 
Infelizmente, essa privacidade 
muitas vezes esconde 
gastos com mordomias e 
luxos. Mais um tradicional 
privilégio dos políticos. 
Como descreveu o Nobel de 
Economia Milton Friedman, 
uma das quatro formas de 
se gastar dinheiro é quando 
gastamos o dinheiro de outra 
pessoa com nós mesmos. O 
resultado esperado é que o 
gasto escolhido seja por algo 
melhor e mais caro do que o 
necessário, afinal, quem gasta 
não paga a conta.

Luxo de Dilma
Ele observa a apuração 
dos gastos da Presidência 
durante o governo Dilma, 
por exemplo. O cartão 
corporativo presidencial 
comprou bebidas e comidas 
luxuosas, passeios de lancha, 
milhares de reais em lavagem 
de roupa, restaurantes caros, 
coleiras para animais de 
estimação, entre outros gastos 
exorbitantes. Tudo pago com 
o dinheiro do cidadão. “Um 
Brasil com menos privilégios e 
regalias deve ser construído”. É 
inaceitável que os mais pobres 
paguem pelo luxo de políticos 
e servidores que já tem altos 
salários e fazem parte do 1% 
mais rico da população.

Fortalecer os Consegs
Os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) foram 
temas de duas palestras na noite da segunda-feira (14) na 
Alep. O advogado Juliano Lirani e a cientista contábil Rejane 
Paredes trataram de temas como documentação necessária, 
trâmite burocrático e legislação vigente para a organização e 
formalização de um Conseg. O encontro batizado de “Encontro 
para o Fortalecimento dos Consegs”, foi proposto pelo 
deputado Delegado Recalcatti (PSD) com o objetivo de oferecer 
orientações aos membros e diretores dessas entidades para 
melhorar a estrutura e atuação na comunidade.

Estatuto
O encontro contou também com informações e dicas para os 
participantes sobre, por exemplo, a possibilidade de captação 
de recursos para investimentos em projetos que proporcionem 
melhorias na segurança pública. “A formalização dos Consegs, 
por meio da criação de um estatuto, é importante. Só assim 
haverá mais chance na busca de recursos. Não basta boa 
vontade, é preciso credibilidade. Não basta ter o conselho, é 
preciso formalizar”, resumiu o palestrante Juliano Lirani. Rejane 
Paredes complementou a fala. “Para qualquer atuação do 
Conseg, é necessário recurso.
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Operação Guinhol
O presidente do PSL e 

deputado federal Luciano 
Bivar (PE) é um dos alvos 
da Operação Guinhol, 
deflagrada ontem (15) 
pela Polícia Federal (PF). 
Mandados de busca e 
apreensão, autorizados 
pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco 
(TRE-PE), foram cumpri-
dos em endereços resi-
denciais e comerciais do 
parlamentar, como sua 
casa em Jaboatão dos 
Guararapes (PE).

Segundo a PF, o obje-
tivo foi buscar provas 
que possam ajudar na 
investigação de supos-
tos crimes eleitorais pra-
ticados por integrantes 
do PSL. A suspeita é que 
os investigados teriam 
“ocultado/disfarçado/
omitido movimentações 
de recursos financeiros 
oriundos do Fundo Par-
tidário, especialmente 
os destinados às can-
didaturas de mulheres, 
após verificação preli-
minar de informações 
que foram far tamente 
difundidas pelos órgãos 
de imprensa nacional”.

Bivar não se manifes-
tou sobre a ação policial. 
Seu advogado, Ademar 
Rigueira, divulgou nota 
em que afirma que a ope-
ração está “fora de con-
texto”. Na nota, Rigueira 
acrescenta que o inqué-
rito que investiga as sus-
peitas de uso indevido 
dos recursos do Fundo 
Partidário já se estende 
há dez meses, sem que, 

segundo ele, as autorida-
des tenham encontrado 
indícios de fraude no pro-
cesso eleitoral.

“A busca [e apreensão 
de documentos] é uma 
inversão da lógica da 
investigação, vista com 
muita estranheza pelo 
escritório [de defesa], 
principalmente por se 
vivenciar um momento de 
turbulência política”, diz 
ainda Rigueira, na nota.

O nome da Operação 
Guinhol faz referência à 
marionete, personagem 
do teatro de fantoches 
criado no século 19, 
diante da possibilidade 
de candidatas terem 
sido utilizadas exclusi-
vamente para movimen-
tar transações financei-
ras escusas.

Procurado, o Tribunal 
Regional Eleitoral de Per-
nambuco não se mani-
festou por se tratar de 
inquérito que corre em 
segredo de justiça.

BIVAR não se manifestou e seu advo-
gado divulgou nota em que afirma que 
a operação está “fora de contexto”

DIVULGAÇÃO

Pauta da PM
O deputado Hussein Bakri 
(PSD), líder do Governo 
na Assembleia Legislativa, 
coordenou a criação de 
grupo de trabalho para 
debater pautas da Polícia 
Militar. “Todos sabem das 
particularidades dos policiais 
em comparação aos servidores 
civis, no estresse por lidar 
com situações de risco, na 
sobrecarga de trabalho, 
no aspecto da hierarquia e 
progressão na carreira. Esse 
grupo de trabalho vai debater 
de forma mais direcionada 
cada um dos pontos que a 
categoria julga importante 
para melhorar a prestação da 
segurança aos mais de 11 milhões 
de paranaenses”, disse Bakri.

Pauta II
O grupo será composto por 
deputados e integrantes da 
Casa Civil e da PM. Entre as 
pautas estão vale-alimentação, 
auxílio-transporte, contratação 
de psicólogos, maior tempo de 
descanso e a redução de prazo 
para mudança de patente.

Gestor Público
No dia 12 de novembro será 
entregue da sétima edição do 
Prêmio Gestor Público Paraná. 
A entrega será na Assembleia 
Legislativa e a promoção do 
Sindicato dos Auditores Fiscais 
da Receia Estadual. Cinquenta 
e dois projetos na área de 
urbanismo de 41 prefeituras 
foram premiados entre 208 
inscritos de 82 municípios. 
Dez cidades foram premiadas 
com dois projetos: Apucarana, 
Cascavel, Colombo, Guaíra, 
Mandaguari, Mandirituba, 
Mato Rico, Pérola, Santa 
Terezinha de Itaipu e Ubiratã.

Fim da vacinação
Ágide Meneguette, presidente 
da Faep, fez questão de 
agradecer a ex-governadora 
Cida Borghetti que se 
empenhou pela suspensão das 
campanhas de vacinação contra 
a febre aftosa no Paraná: “É 
o coroamento de décadas de 

trabalho. Cida teve a coragem 
de assinar o ofício pedir o 
fim da vacinação e enviar ao 
Ministério da Agricultura”, disse 
Meneguette em evento com 
a presença da ministra Tereza 
Cristina (Agricultura) e do 
governador Ratinho Junior 
em Curitiba.

Vacinação II
Em agosto do ano passado, a 
ex-governadora encaminhou 
documento manifestando o 
compromisso de implementar 
as ações necessárias para que 
o Paraná receba a certificação 
internacional de área livre de 
febre aftosa sem vacinação. O 
Estado é o maior produtor de 
proteína animal do Brasil. O 
reconhecimento internacional 
de área livre da doença sem 
a vacina deve impulsionar 
essa cadeia, abrindo novos 
mercados de exportação para 
a carne paranaense.

Paraná Solidário
O secretário Ney Leprevost 
(Justiça, Família e Trabalho) 
lança na próxima quinta-feira 
(17) o aplicativo “Paraná 
Solidário” que vai conectar 
doadores com entidades 
beneficentes em todo Estado. 
A primeira-dama do Estado, 
Luciana Saito Massa, e o 
vice-governador Darci Piana 
confirmaram presença 
no lançamento.

E a cota?
A portaria assinada pelo 
ministro Paulo Guedes 
(Economia) consta apenas a 
ampliação de US$ 500 para 
US$ 1.000 para as cotas 
aéreas (free shop e duty 
free). A ampliação da cota 
terrestre de US$ 300 para US$ 
500 para as cotas terrestres 
de mercadorias compradas 
no Paraguai e Argentina, 
conforme anunciada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, não 
foi formalizada. Assim como a 
cota aérea, a expectativa é de 
que a cota terrestre também 
comece a valer a partir de 1º 
de janeiro de 2020.
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COMPLEXO DE CHÁCARAS LAGOA DOURADA 

R$ 130.000

Lote 60 - B - Chácara com ótima topografi a, 
com área 2520m², localizada no condomínio 
Lagoa Dourada, nesta cidade de Umuarama/
PR, saída para Serra dos Dourados. Mata 
nativa, nascente de água, pista p/ caminhada, 
córrego c/ cachoeira, e toda infra-estrutura 
com energia elétrica, asfalto, água potável.

Menos de 2 km te separam da 
vida agitada na cidade para a 
tranquilidade da natureza.

ÓTIMA OPORTUNIDADE 
PARA INVESTIMENTO. 

AGENDE UMA VISITA 
PARA CONHECER!

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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Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,11 -0,04 2,49 2,89
IGP-M (FGV) -0,67 -0,01 4,09 3,37
IGP-DI (FGV) -0,51 0,50 4,39 3,00

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
14/9 a 14/10 0,5000 0,3434 0,0000
15/9 a 15/10 0,5000 0,3434 0,0000
16/9 a 16/10 0,5000 0,3434 0,0000
17/9 a 17/10 0,5000 0,3434 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,06% 27,60 
Vale ON -0,17% 47,91 
Brasil ON -1,38% 44,38 
Bradesco PN +0,81% 34,77 
Equatorial ON -4,95% 97,85 
MRV ON -2,73% 17,44

IBOVESPA: +0,18% 104.489 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0639 1,0495 1,0337
IGP-DI (FGV) 1,0556 1,0432 1,0300
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,86
Libra est. 0,7850
Euro 0,9061
Peso arg. 58,28

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,9% 4,1640 4,1650 +0,2%
PTAX  (BC) +0,5% 4,1482 4,1488 -0,4%
PARALELO +0,7% 4,1000 4,3700 0,0%
TURISMO +0,7% 4,1000 4,3500 0,0%
EURO +0,6% 4,5775 4,5786 +0,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (set) 1.584,22 0,17 4,68 5,44
Oeste (set) 1.588,36 0,12 4,51 4,98

DÓLAR 15/10

Iene R$ 0,0381
Libra est. R$ 5,29
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1542,26 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/10

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: 5,57%

Em 15/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 86,00 1,8% 8,2%
SOJA Paranaguá 92,00 3,4% 8,2%
MILHO Cascavel 36,00 0,0% 12,5%

SOJA 934,00 -6,50 3,9%
FARELO 307,80 1,80 3,3%
MILHO 393,25 -4,50 6,6%
TRIGO 507,00 -4,00 4,9%

SOJA 77,49 0,2% 4,3%
MILHO 31,64 0,1% 13,9%
TRIGO 45,04 0,0% -7,2%
BOI GORDO 155,55 1,7% 2,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 15/10 PR DIA 30d.

Em 15/10 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)

Vereador de Altônia perde 
cargo após ser condenado

O vereador Cláudio Jean Rodrigues 
(DEM) de Altônia (município localizado a 
84 quilômetros de Umuarama), teve os 
direitos políticos suspensos na última 
segunda-feira (14). Contra ele pesa um 
processo que tramita em segredo de 
Justiça na Vara Criminal de Cianorte. A 
sentença condenatória em julgado do 
processo demonstra que houve deci-
são judicial definitiva, culminando com 
a perda do cargo de vereador.

O fato em questão aconteceu em 
2005, mas o processo foi instaurado 
apenas em 2010. Conforme a Câmara 
de Vereadores de Altônia, o suplente 
Leonel Tobar já foi comunicado e deve 
assumir a titularidade do cargo já na 
próxima sessão ordinária do Legislativo.

LIBERDADE PROVISÓRIA
O vereador Alexandre José dos San-

tos (PSB), preso em agosto deste ano, 
durante uma operação da Polícia Civil 
em Altônia, suspeito de envolvimento 
com fraudes em processos judiciais 

Empoderamento no Sonho Meu

PARLAMENTARES enfrentam processos judiciais nas varas criminais de Altônia e Cianorte

DIVULGAÇÃO

contra empresas de energia elétrica, 
água e telefonia, ganhou liberdade pro-
visória na última semana.

Agora, por determinação judicial, 
ele será monitorado por tornozeleira 
eletrônica. Segundo o Legislativo Muni-
cipal, o vereador já deve participar da 
próxima sessão. Entretanto, a Câmara 
de Vereadores instaurou inquérito para 

apurar a denúncia de quebra de decoro 
por parte do parlamentar.

À época, além de Santos, as 
investigações da Polícia Civil também 
culminaram na prisão de dois advo-
gados suspeitos de ajuizar ações 
contra as empresas. O espaço está 
aberto para eventuais manifestações 
dos envolvidos.

O coletivo Entre Elas promove no 
sábado, 26, um evento que visa pro-
mover o empoderamento de mulheres 
do bairro Sonho Meu. O encontro será 
às 14h, no Salão Sara Nossa Terra e é 
aberto e gratuito a todas as mulheres 
que quiserem participar.

Na ocasião haverá brincadeiras, 
capoeira, sorteios, bazar de roupas com 
preços entre R$ 0,50 e R$ 5, oficinas de 
trança e de cuidado com o corpo, e roda 
de conversa sobre autoestima.

Segundo a organizadora e membro do 
coletivo, Ingrid Lima, o intuito do evento é 
conscientizar as mulheres sobre o poder 
que possuem. “As mulheres precisam 
saber que que não estão sozinhas na luta. 
Por isso vamos falar sobre autoestima, 
independência financeira e capacitação 
profissional”, diz Ingrid.

De acordo com a organizadora, a 
região do Sonho Meu foi a escolhida pelo 
coletivo saber da necessidade de levar 
o conhecimento a essas mulheres, que 

muitas vezes sofrem com o machismo 
no dia a dia. A intenção é que outros 

encontros aconteçam na região para 
cada vez mais abranger outras pessoas.
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CPI aberta
ao Público

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) ins-
taurada na Câmara Muni-
cipal de Umuarama, que 
investiga os contratos 
de transporte público no 
município fará amanhã, 
quinta-feira, 17, uma reu-
nião extraordinária.

O ato será aberto aos 
cidadãos e acontece 
a par tir da 19h30. Os 
vereadores que compõem 
a CPI fizeram algumas 
visitas ao terminal urbano 
da cidade e constataram 
diversos problemas.

Entre as reclamações 
dos usuários, está a falta 
de acessibilidade e a inse-
gurança, pois as pessoas 
que vivem em situação de 
rua e usuários de drogas 
frequentemente estão 
naquele local. “As mulhe-
res principalmente disse-
ram que por volta das 19h, 
19h30 já fica bastante 
inseguro esperar os ônibus 
lá”, explicou o vereador 
Deybson Bitencourt (PDT), 
que é presidente da CPI.

Outra questão que está 

sendo investigada pelos 
vereadores é a integração, 
cuja a empresa Viação 
Umuarama afirma funcio-
nar, mas em contrapartida 
é alvo de reclamações dos 
usuários. No próximo dia 
19 de outubro os mem-
bros da CPI farão uma 
visita a garagem empresa 
para checar as condições 
dos veículos que compõe 
a frota e ainda averiguar 
detalhes que possam enri-
quecer a investigação.

Tanto a prefeitura de 
Umuarama, quanto Viação, 
devem entregar documen-
tos para os vereadores que 
integram a CPI no decorrer 
dos trabalhos. Cópias de 
contrato foram requisitados 
no último 26 de setembro 
durante reunião ordinária 
na Câmara Municipal. A CPI 
foi instaurada na Câmara 
depois que o prefeito Celso 
Pozzobom (PSC) autorizou o 
aumento no preço da pas-
sagem para R$ 4,50, o que 
gerou uma onda de insatis-
fação e acendeu o alerta 
dos vereadores.

ANA Novais, Jones Vivi e Deybson Bitencourt são os membros da CPI e farão 
sessão aberta ao púbico amanhã

Incra(encado)
O secretário especial de Assuntos 
Fundiários, o ruralista Nabhan 
Garcia (amigo do presidente 
Jair Bolsonaro), e a ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, duelam 
pela indicação do futuro presidente 
do Incra (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária). 
O atual, o general João Carlos de 
Jesus Corrêa, e três dos principais 
diretores do órgão - também 
militares - não aparecem há 
mais de uma semana no órgão, 
contam fontes. Ele teria sido 
demitido, informalmente, pela 
ministra. Embora a assessoria do 
Incra negue, o clima é tenso e o 
órgão segue em compasso de 
espera, sem quem assine pelos 
documentos. 

Bateu pé
Apesar do clima de guerra 
do andar de cima, não havia 
exoneração no Diário Oficial até 
ontem. Nabhan avisou Bolsonaro 
que não abre mão da indicação. 

Colheita tardia
A PF chegou quase um ano 
atrasada aos escritórios do 
PSL de Pernambuco. Quando 
estourou o caso do ministro do 
Turismo, em Minas, os diretórios 
queimaram o laranjal.

Defesa antiaérea 
O programa de Defesa Antiaérea, 
desenvolvido pelo Exército e 
previsto para ser concluído em 
2039, precisaria de cerca de R$ 
3 bilhões em investimentos, ou 
seja, R$ 110 milhões por ano. O 
orçamento destinado ao Exército 
para o setor ficou em R$ 30 
milhões anuais. A defasagem de 
recursos também compromete 
o monitoramento das fronteiras 
do Brasil. 

Devagar, mas firme
Atualmente, o Sistema de 
Monitoramento de Fronteiras 
cobre 650 quilômetros e precisa 
ser expandido, pois são 17 mil 
quilômetros de fronteira no total. 
Das nove fases do programa, 
iniciado em 2012, apenas a 
primeira foi concluída. A segunda 
fase, em andamento, prevê a 
ampliação do Sisfron na Região Sul, 
nos limites do Paraná e de Santa 
Catarina com o Paraguai, e, no 

Norte, na divisa do Amazonas 
com a Colômbia e o Peru. 

BB’ug
O Banco do Brasil, que 
já registrou lucro líquido 
bilionário no semestre, 
deixou os clientes na mão 
com inconsistências nos APP 
de celulares e transações nos 
caixas eletrônicos na segunda 
e ontem. A assessoria garantiu 
que tudo foi resolvido ontem.

Uso medicinal
Enquanto os laboratórios 
estrangeiros são barrados para 
produção no Brasil do canabidiol, 
há esforço no Congresso. A 
comissão que analisa o PL 399/15, 
que permite a comercialização 
de medicamentos da cannabis 
sativa, definiu o cronograma de 
trabalho. O texto altera a política 
nacional antidrogas e permite a 
comercialização de medicamentos 
que contenham extratos, 
substratos ou partes da planta. 

Atenção: medicinal
A comissão especial é presidida 
pelo deputado Paulo Teixeira 
(PT-SP). O parlamentar diz 
ser urgente que a sociedade 
compreenda que está sendo 
discutida a liberação de 
medicamentos - e não da droga. 

Fiquei, gente
O governo de Goiás informou 
que - ainda bem! - a primeira-
dama Gracinha Caiado conseguiu 
cancelar sua viagem para Roma 
e não houve prejuízo de R$ 
19 mil para os cofres públicos. 
Foi milagre da Santa Dulce dos 
Pobres... que pagariam a conta.

Imprensa
Cada dono de jornal merece um 
troféu diário no Brasil. Chegar 
ao cinquentenário, então, é 
para poucos nestes tempos. A 
Coluna bate palmas para nosso 
parceiro Tribuna da Bahia, que 
completa 50 anos com festa na 
segunda, 21, em Salvador. 
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Previsão de orçamento para 
2020 é de quase meio bilhão

Entrou em pauta na sessão 
ordinária da segunda-feira (14), 
o Projeto de Lei 94/2019, de 
autoria do Poder Executivo e que 
determina a Lei Orçamentária 
Anual para o exercício de 2020. 
O texto está aber to ao rece-
bimento de emendas por três 
sessões consecutivas, somente 
depois de vencido este prazo é 
que a matéria está liberada para 
apreciação em plenário. A previ-
são é de que o orçamento par ao 
ano de 2020 seja de quase meio 
bilhão de reais.

Deste montante, a Câmara 
Municipal terá à disposição R$ 
10.974 milhões; pouco mais de 
R$ 76.5 milhões serão destina-
dos à Secretaria Municipal de 
Educação; R$ 143.520.600,00 
vão para a Secretaria de Saúde 
e R$ 92.136.262,00 serão para 
a Secretaria Municipal de Obras, 
Planejamento Urbano, Projetos 
Técnicos e Habitação.

Ouvidoria 
Legislativa
Inicialmente em votação, o 
Projeto de Lei Complementar 
016/2019, que institui a Ouvidoria 
Legislativa da Câmara Municipal 
de Vereadores de Umuarama. A 
proposta, aprovada por unani-
midade em primeira discussão e 
votação, é de autoria da Mesa 
Diretora com o propósito de ser 
um meio de interlocução com a 
sociedade, constituindo-se em 
um instrumento para o recebi-
mento de solicitações, informa-
ções, denúncias, reclamações, 
sugestões, críticas, elogios e 
quaisquer outros encaminha-
mentos dentro de suas atribui-
ções e competências.

Seleção do lixo
De autoria da vereadora Maria Ornelas, foi apreciado e aprovado por unanimi-

dade o Projeto de Lei 079/2019, estabelecendo a disponibilização de recipientes 
com grande capacidade de armazenamento, para coleta seletiva de lixo, nos esta-

belecimentos de ensino público e órgãos públicos sediados no Município, devendo 
ter capacidade mínima de armazenamento igual a 500 (quinhentos) litros.

Terço da Salvação
O vereador Newton Soares assina o Projeto de Lei 097/2019, o qual propõe 

que seja instituído no município o “Terço da Salvação”, iniciativa de Cícera Maria 
da Cruz, Fundadora do Grupo Caminhando com Maria, que, através de uma expe-
riência de fé com Nossa Senhora e muita oração, sentiu o desejo de iniciar o movi-
mento Caminhando Com Maria. A ação foi tomando proporções cada vez maiores 

e hoje é um dos grandes símbolos da fé em Umuarama. Submetida à votação, o 
projeto recebeu aprovação unânime em primeira discussão.

Honraria
Também foi aprovado por unanimidade o Projeto de Decreto Legislativo 

59/2019, da vereadora Maria Ornelas, outorgando o título de Cidadão Honorário 
de Umuarama ao Senhor Namur Hamilton Zandoná, Tenente do 25º Batalhão de 

Polícia Militar de Umuarama.

EMENDAS
As emendas dos vereadores 

podem contemplar diversos apon-
tamentos, tendo em vista ser o 
parlamentar o elo entre a popula-
ção e o Poder Executivo, respon-
sável por efetivar o orçamento em 

prol da coletividade.
A receita orçamentária, que 

decorrerá da arrecadação de tributos 
próprios ou transferidos e demais 
receitas correntes e de capital con-
forme a legislação vigente é esti-
mada em R$ 499.170.000,00.

NA reunião da segunda-feira na Câmara Municipal foi apresentado aos vereadores o projeto que prevê o 
orçamento para o ano que vem

ASSESSORIA
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PR suspende vacinação         
O Paraná deixará de vacinar os reba-

nhos de bovinos e bubalinos contra a 
febre aftosa a partir de 31 de outubro. 
A suspensão da vacinação foi autoriza-
da por instrução normativa assinada na 
terça-feira (15) pela ministra da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, e o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior, no Palácio Iguaçu.

A medida que proíbe o uso e a comer-
cialização da vacina no Paraná a partir do 
final deste mês atende o compromisso do 
Estado de conquistar o status de área livre 
da aftosa. O fim da vacinação dará início 
à campanha de cadastramento obrigatório 
de um rebanho de 9,2 milhões de cabe-
ças, com vigilância sanitária redobrada.

“É um momento histórico do Estado”, 
afirmou Ratinho Junior na solenidade que 
teve a presença de criadores e lideranças 
do setor. Ele destacou que o Paraná atin-
ge um novo patamar sanitário no agrone-
gócio mundial e que o fim da vacinação 
contra a aftosa permite aos produtores do 
Estado conquistar novos mercados nas 
cadeias de todas as carnes.

“Essa medida abre um leque de merca-
do no mundo. Cerca de 65% dos países não 
compram carne suína do Paraná em função 
da vacinação contra aftosa. A pecuária pa-
ranaense passa a ter um novo patamar. 
Vamos resgatar a produção de bezerros, 
melhorar a genética animal e ampliar as 
granjas”, pontuou Ratinho Junior.

O governador ressaltou o agronegócio 
é a vocação paranaense e que a conquis-
ta deste novo status é resultado de um 
trabalho integrado e de mudança cultural 
com os produtores. Ele também desta-
cou que o Paraná já tem um agronegócio 
sustentável e um modelo cooperativis-
ta pujante, e que o fim da vacinação vai 
ajudar a aumentar esse protagonismo da 
produção estadual nos cenários nacional 
e internacional.

Para a ministra Tereza Cristina, o Para-
ná inaugura uma nova era sanitária no País. 
“Consideramos todos os critérios técnicos 
do Governo do Estado. Houve um calendário 
de ações, investimentos financeiros e veteri-
nários. O Paraná vai ser uma excelência nas 
cadeias produtivas dos animais. Santa Ca-
tarina era um Estado pequeno e que tinha 
muito mais facilidade nesse status. O Para-
ná deu um passo enorme”, explicou.

A assinatura da instrução normativa re-

Ampliação da venda
A ministra Tereza Cristina citou a expectativa do País de conquistar novos mercados a partir do 
fim da vacinação contra a aftosa no Paraná. Segundo ela, o Brasil pratica comércio bilateral no 

agronegócio com quase 200 países, mercado que atinge um bilhão de pessoas.
“O Paraná passa para outro patamar na suinocultura e avicultura. Principalmente em suínos, o 

mercado hoje busca Santa Catarina pelo status. Agora há possibilidade de atingir mercados mais 
exigentes. O Brasil tem uma oportunidade gigante com o mercado chinês aberto a esse consu-

mo, e o Paraná deu o primeiro passo”, sustentou Tereza Cristina.
O novo status sanitário permitirá ao Paraná dobrar as exportações de carne suína, das 

atuais 107 mil toneladas para 200 mil toneladas por ano. Isso pode acontecer em caso de o 
Estado conquistar apenas 2% do mercado potencial, liderado por Japão, México e Coreia do 

Sul, que pagam mais pelo produto com reconhecida qualidade sanitária.

presenta mais uma etapa do processo que 
visa a obtenção do reconhecimento de Área 
Livre de Febre Aftosa sem Vacinação pelo 
Ministério da Agricultura, em setembro de 
2020, e pela Organização Mundial de Saú-
de Animal (OIE), em maio de 2021.

PREPARAÇÃO
Segundo Norberto Ortigara, secretário 

de SEAB, o Paraná se preparou para esse 
momento com georreferenciamento de to-
das as propriedades rurais, constituição de 
um fundo para eventual sacrifício sanitário 
e melhoria da vigilância. “Criamos um con-
junto de soluções que o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento referenda 
como o melhor do País”, afirmou.

A decisão de suspender a vacinação 
se deve à qualidade do serviço de sanida-
de do Estado, atestada por meio de duas 
auditorias do Ministério da Agricultura no 
ano passado. O Paraná assumiu compro-

missos, em parceria com a iniciativa priva-
da, para cumprir as exigências previstas 
no Plano Estratégico 2017-2026 do Pro-
grama Nacional de Erradicação e Preven-
ção da Febre Aftosa (PNEFA).

IMAGEM
Ortigara lembrou que há 50 anos o Pa-

raná se esforça para superar essa enfer-
midade, que macula a imagem da produ-
ção, e que desde 2006 não há registros 
da doença. A suspensão da vacina repre-
senta uma economia estimada em R$ 30 
milhões para os produtores paranaenses.

“Chegamos a ter mais de dez mil focos 
ativos nos anos 80 e por uma estratégica 
técnica de vigilância permanente reduzimos a 
febre aftosa a pó. Não tivemos mais casos 
clínicos, subclínicos ou evidências da circu-
lação viral. O Brasil está livre da doença. 
Essa etapa permite que a gente venda ao 
mundo uma imagem limpa”, explicou.

INSTRUÇÃO normativa assinada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o governador Ratinho Junior

A campanha de vacinação contra febre 
aftosa será substituída pela campanha de 
atualização do rebanho. A medida acontece-
rá duas vezes por ano, nos meses de maio 
e novembro, e ficará a cargo da Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).

Se o produtor não realizar o cadastro 
ficará sujeito a penalidades e não rece-
berá a Guia de Trânsito Animal (GTA), do-
cumento obrigatório para o trânsito de 
animais. A primeira campanha de atuali-

Vigilância
O Paraná tem se preparado nos últimos anos para conquistar o status de Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação com iniciativas que vão 
desde a contratação de profissionais para o trabalho de fiscalização e vigilância (30 médicos veterinários e 50 técnicos agrícolas) até a refor-

ma das instalações onde funcionam as barreiras interestaduais.
O Estado tem 32 Postos de Fiscalização do Trânsito Agropecuário (PFTA) nas divisas com os estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e um posto 
em fase de construção na rodovia BR-116, divisa com São Paulo. Houve também investimento em fiscalização volante, que conta com ajuda da Polícia Rodoviária 

Estadual, além dos sistemas de gerenciamento e monitoramento informatizados do trânsito animal, para reforçar o serviço de inteligência.

Cadastramento do rebanho
zação do cadastro de rebanhos aconte-
cerá de 1º a 30 de novembro.

A instrução normativa também determi-
na que a Secretaria de Defesa Agropecuária 
edite normas para restrição e controle do 
ingresso de animais vacinados contra febre 
aftosa no Paraná, para adoção a partir de 1º 
de janeiro de 2020. Assim, até o final des-
te ano, uma nova instrução normativa será 
elaborada para determinar a proibição do 
ingresso de animais vacinados.

Histórico
O primeiro registro oficial de febre 
aftosa no Brasil foi no triângulo mineiro, 
em 1895. Os focos na América do Sul 
coincidiram com a importação de animais 
da Europa e com surgimento da indústria 
frigorífica no Brasil. Em 1992, o Ministério 
da Agricultura criou o Programa Nacional 
de Erradicação da Febre Aftosa, com a 
adoção de medidas regionais e da cam-
panha sistemática da vacinação. Agora, o 
governo federal incentiva os Estados a de-
senvolverem novas medidas de controlar a 
doença, como a alcançada pelo Paraná.

RODRIGO FELIX LEAL

contra a febre aftosa
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Estado conquistar apenas 2% do mercado potencial, liderado por Japão, México e Coreia do 

Sul, que pagam mais pelo produto com reconhecida qualidade sanitária.

presenta mais uma etapa do processo que 
visa a obtenção do reconhecimento de Área 
Livre de Febre Aftosa sem Vacinação pelo 
Ministério da Agricultura, em setembro de 
2020, e pela Organização Mundial de Saú-
de Animal (OIE), em maio de 2021.

PREPARAÇÃO
Segundo Norberto Ortigara, secretário 

de SEAB, o Paraná se preparou para esse 
momento com georreferenciamento de to-
das as propriedades rurais, constituição de 
um fundo para eventual sacrifício sanitário 
e melhoria da vigilância. “Criamos um con-
junto de soluções que o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento referenda 
como o melhor do País”, afirmou.

A decisão de suspender a vacinação 
se deve à qualidade do serviço de sanida-
de do Estado, atestada por meio de duas 
auditorias do Ministério da Agricultura no 
ano passado. O Paraná assumiu compro-

missos, em parceria com a iniciativa priva-
da, para cumprir as exigências previstas 
no Plano Estratégico 2017-2026 do Pro-
grama Nacional de Erradicação e Preven-
ção da Febre Aftosa (PNEFA).

IMAGEM
Ortigara lembrou que há 50 anos o Pa-

raná se esforça para superar essa enfer-
midade, que macula a imagem da produ-
ção, e que desde 2006 não há registros 
da doença. A suspensão da vacina repre-
senta uma economia estimada em R$ 30 
milhões para os produtores paranaenses.

“Chegamos a ter mais de dez mil focos 
ativos nos anos 80 e por uma estratégica 
técnica de vigilância permanente reduzimos a 
febre aftosa a pó. Não tivemos mais casos 
clínicos, subclínicos ou evidências da circu-
lação viral. O Brasil está livre da doença. 
Essa etapa permite que a gente venda ao 
mundo uma imagem limpa”, explicou.

INSTRUÇÃO normativa assinada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o governador Ratinho Junior

A campanha de vacinação contra febre 
aftosa será substituída pela campanha de 
atualização do rebanho. A medida acontece-
rá duas vezes por ano, nos meses de maio 
e novembro, e ficará a cargo da Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).

Se o produtor não realizar o cadastro 
ficará sujeito a penalidades e não rece-
berá a Guia de Trânsito Animal (GTA), do-
cumento obrigatório para o trânsito de 
animais. A primeira campanha de atuali-

Vigilância
O Paraná tem se preparado nos últimos anos para conquistar o status de Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação com iniciativas que vão 
desde a contratação de profissionais para o trabalho de fiscalização e vigilância (30 médicos veterinários e 50 técnicos agrícolas) até a refor-

ma das instalações onde funcionam as barreiras interestaduais.
O Estado tem 32 Postos de Fiscalização do Trânsito Agropecuário (PFTA) nas divisas com os estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e um posto 
em fase de construção na rodovia BR-116, divisa com São Paulo. Houve também investimento em fiscalização volante, que conta com ajuda da Polícia Rodoviária 

Estadual, além dos sistemas de gerenciamento e monitoramento informatizados do trânsito animal, para reforçar o serviço de inteligência.

Cadastramento do rebanho
zação do cadastro de rebanhos aconte-
cerá de 1º a 30 de novembro.

A instrução normativa também determi-
na que a Secretaria de Defesa Agropecuária 
edite normas para restrição e controle do 
ingresso de animais vacinados contra febre 
aftosa no Paraná, para adoção a partir de 1º 
de janeiro de 2020. Assim, até o final des-
te ano, uma nova instrução normativa será 
elaborada para determinar a proibição do 
ingresso de animais vacinados.

Histórico
O primeiro registro oficial de febre 
aftosa no Brasil foi no triângulo mineiro, 
em 1895. Os focos na América do Sul 
coincidiram com a importação de animais 
da Europa e com surgimento da indústria 
frigorífica no Brasil. Em 1992, o Ministério 
da Agricultura criou o Programa Nacional 
de Erradicação da Febre Aftosa, com a 
adoção de medidas regionais e da cam-
panha sistemática da vacinação. Agora, o 
governo federal incentiva os Estados a de-
senvolverem novas medidas de controlar a 
doença, como a alcançada pelo Paraná.

RODRIGO FELIX LEAL

contra a febre aftosa
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CB encerra quarto dia de 
buscas à jovem desaparecida

O Corpo de Bombeiros de Umuarama 
encerrou ao início da noite de ontem 
(15), o quarto dia de buscas ao corpo 
de uma garota de apenas 15 anos que 
caiu nas águas do Rio Paraná. A garota, 
que mora em Cascavel, não teve sua 
identidade divulgada a pedido da família, 
que acompanha as buscas.

A jovem estava na garupa de um 
jet-ski na tarde de sexta-feira (11) até 
que o piloto realizou uma manobra 
brusca, quando a garota se desequi-
librou e caiu no rio Paraná, nas pro-
ximidades do Porto Iara, limites do 

Município de Altônia.
Ela estava acompanhada de um 

grupo de amigos e, no momento da 
queda, não usava colete salva vidas.

Informações de pessoas que 
estavam no local, são de que a jovem 
também não sabia nadar e por isso 
teria afundado com tanta rapidez e 
desaparecido no rio.

De acordo com o tenente Marçal 
Gabriel da Costa, integrante do 6º 
Subgrupamento de Bombeiros de 
Umuarama e comandante das bus-
cas, os trabalhos foram retomados 

na manhã da terça-feira (15) con-
forme o planejamento e, devido ao 
tempo decorrido desde o momento 
do incidente, a área de busca está 
se estendendo até Guaíra. Uma 
equipe do Bombeiro de Guaíra e uma 
equipe da Marinha estão prestando 
apoio às buscas naquela localidade.

“A dificuldade de encontrar o corpo 
só aumenta. Verificamos que no curso 
do rio, existem algumas cabeceiras de 
bancos de areia que dividem a corren-
teza e faz com que aumente as áreas 
de buscas”, explica Marçal.

Invasor é detido por moradores
Um homem que tentou entrar em 

duas casas na rua Olívio Fodra, região 
da avenida Goiânia, em Umuarama, 
foi controlado por uma moradora. Ela 
recebeu a ajuda de alguns pedreiros 
que trabalhavam nas proximidades.

O fato, que inicialmente foi tratado 
pela PM como uma tentativa de furto 
em dois imóveis, aconteceu na tarde 
de ontem (terça-feira, 15)

Depois que os PMs chegaram 
ao local, descobriram que o invasor 
estava internado num hospital da 
cidade durante a manhã, por conta de 
um surto psicótico.

A moradora disse que viu o 
momento em que o homem tentou 
entrar na casa de uma vizinha e estava 
abrindo o portão para sair e depois, 
tentou invadir sua residência. “Eu já 
grudei ele pela camiseta e comecei a 
chutar, puxando ele para fora. Foi na 
hora que ele me empurrou e a cami-
seta dele saiu. Ele entrou. Eu tirei meu 
nenê e dei pra vizinha e veio o pedreiro 
me ajudar. Nisso eu e o pedreiro come-
çamos a chutar e bater nele”, conta a 
mulher que pediu para não ser identifi-
cada. Seu filho tem apenas 10 meses.

A outra vizinha, de 56 anos, disse 
ter visto quando o homem tentou 
entrar em seu imóvel e começou a gri-
tar por socorro.

O acusado, de 36 anos, disse que 
tinha usado drogas e achou que havia 
alguém lhe perseguindo. Afirmou ainda 
que tentou entrar nas casas para se 
esconder. “Achei que tinha gente atrás 
de mim, entrei ali pra sair no fundo”, 
falou. Equipes da Polícia Militar (PM) 
foram até o local, onde realizaram a 
prisão do acusado. Ele foi encami-
nhado para a Delegacia de Umuarama. 

A PM informou que iria relatar no bole-
tim de ocorrência que houve tentativa 
de furto e invasão de residência. O 
invasor também comentou que não tra-
balha, que é morador de Umuarama e 
reside com os pais na região da praça 
Anchieta. Contou que já esteve inter-
nado por um ano (por uso de droga e 
consumo de bebidas alcoólicas). (cola-
boração Obemdito).

HOMEM saiu de hospital e foi detido invadindo residências nas proximidades da Av Goiânia

OBEMDITO
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PRF apreende mais de
330 quilos de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
apreendeu 335,55 quilos de maco-
nha no final da tarde da segunda-
-feira (14) em Alto Paraíso (84 quilô-
metros de Umuarama).

A apreensão aconteceu por volta 
das 18h, quando alguns agentes da 
PRF deram ordem de parada a um 
motorista de um Honda Civic.

Ele acelerou, fugindo do bloqueio 
e logo depois desembarcou, aban-
donando o veículo, fugindo a pé em 
direção a uma região de vegetação, 
não sendo encontrado.

Durante averiguação, foram encon-
trados dentro do Honda Civic, 24 far-
dos de maconha, que após pesados.

Na vistoria, verificaram que o auto-
móvel estava com placa falsas em na 
consulta ao sistema, verificou-se que 
havia sido roubado no dia 7 de novem-
bro de 2013, em Goiânia (GO).

Já na manhã da terça (15), uma 
equipe da Polícia Militar abordou um 

Execução
Pedro Alves Rodrigues, 51, 
foi executado à tiros na 
noite da segunda-feira (14) 
dentro de casa, no bairro 
Santo Agostinho, em São 
Jorge do Patrocínio (78 
quilômetros de Umuarama). 
O corpo da vítima foi 
recolhido ao Instituto 
Médico Legal (IML) para 
necropsia. Segundo a PM, 
uma adolescente de 15 anos 
ficou ferida com um tiro no 
pé. Rodrigues estava na casa 
com a garota e outras duas 
pessoas, quando o atirador 
chegou pelos fundos e o 
executou. Em seguida, o 
autor dos disparos fugiu em 
uma moto.

Ex prefeito de Brasilândia do Sul 
é preso pela Polícia Ambiental
Um morador de Brasilândia do 

Sul foi preso por desacato por 
equipes da Polícia Ambiental de 
Umuarama na segunda-feira (14). 
O nome não foi divulgado pela polí-
cia, mas as autoridades confirma-
ram que ele é ex-prefeito da cidade.

Em nota a PM informou que 
houve uma denúncia de desmata-
mento na propriedade do homem 
em Brasilândia. Ele foi trazido 
para a sede da Polícia Ambiental 
em Umuarama para confecção 
das multas e ocorrência, mas 
estava exaltado.

De acordo com a PM “durante 
a confecção da documenta-
ção legal, inúmeras vezes foi 

questionada a legalidade da ação 
e dos valores dos autos lavrados, 
inclusive com insinuações de que 
buscaria de ajuda política, afim 
de se eximir e tentar intimidar a 
ação policial, principalmente por 
ser ex-prefeito de um município 
da região”. Ele ainda se recusou 
a assinar os autos e no momento 
que um dos policiais mostrava o 
Manual de Fiscalização com um 
tapa o detido jogou o livro no chão. 
Ele tentou sair da sede da polícia 
ambiental, mas acabou preso em 
flagrante. A ocorrência foi encami-
nhada para a sede da 7ª Subdi-
visão Policial (7ª SDP), onde ele 
foi arbitrado fiança, que foi paga.

homem com diversos arranhões, 
picadas de inseto e vestes rasgadas. 
O cidadão de 23 anos, inicialmente 
informou que havia sido sequestrado 
e roubado. Os militares, informados 
da ocorrência do dia anterior, enca-
minharam o homem até a unidade 
da PRF, onde foi prontamente reco-
nhecido pelos agentes, como sendo 
o motorista que fugiu da ocorrência.

Ele admitiu que era o motorista 
do Honda Civic que transpor tava 
a maconha e afirmou que pegou o 
carro já carregado na cidade de Ita-
quiraí/MS e levaria até Londrina/PR.

Diante dos fatos, o detido foi 
conduzido até a delegacia de Polícia 
Civil em Xambrê, onde já se encon-
trava o carro e a droga, apreendidos 
anteriormente.

VEÍCULO e droga apreendidos pela PRF na unidade de fiscalização de Porto Camargo

DIVULGAÇÃO
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Unipar Aberta   A 
Universidade abriu as 
portas para mais de 1.500 
alunos de escolas estaduais 
de Toledo e região. Os 
futuros universitários 
puderam conhecer de 
perto a estrutura física e 
laboratorial da Instituição, 
seus projetos de extensão 
e os diferenciais dos cursos 
ofertados no presencial, 
semipresencial e EAD. 
Com equipes formadas 
por coordenadores, 
professores, colaboradores 
e acadêmicos, a Unipar 
recebeu os visitantes nos 
períodos da manhã, tarde 
e noite. Os alunos Gustavo 
Heinzen e Matheus Varela, 
do 3º ano do Colégio 
Estadual do Jardim Europa, 
afirmam que diante de 
tantas perguntas sobre 
qual carreira escolher, 
ter uma universidade 
que abra as suas portas 
é importante para sanar 
dúvidas.

Unipar Aberta 2   A 
Unidade de Francisco 
Beltrão também promoveu 
a mostra de profissões. 
O evento foi um sucesso, 
recebendo mais de dois mil 
alunos do ensino médio 
de toda região Sudoeste 
do Paraná e Oeste de 
Santa Catarina. Mais de 
30 escolas marcaram 
presença e os alunos 
conheceram os diferencias 
de cada curso ofertado. 
O diretor da Unipar, 
professor Claudemir José 

de Souza, agradeceu 
o apoio dos Núcleos 
Regionais de Educação, 
além de diretores de 
escolas, professores e 
alunos que compareceram 
ao evento.

Júri Simulado   Visando 
explorar as carreiras 
de magistrado, o curso 
de Direito da Unidade 
de Cascavel e a Escola 
da Magistratura de 
Cascavel organizaram 
um júri simulado a 
partir de um caso real 
julgado no Tribunal do 
Júri dessa Comarca. 
Realizado no Tribunal 
do Júri da Universidade, 
foi instalada a sessão 
em que o Ministério 
Público move contra o 
réu - denunciado matou 
a companheira por asfixia 
mecânica, pois ela queria 
se separar do denunciado. 
As orientadoras foram a 
juíza da 4ª Vara Criminal, 
Dra. Filomar Helena Perosa 
Carezia e a promotora 
de Justiça, Dra. Ana 
Cristina Teixeira de Araújo. 
Nesse júri, alunos da 
Escola fizeram o papel da 
acusação, representando 
o Ministério Público, e 
alunos da Unipar fizeram 
a defesa. O evento foi 
prestigiado por 250 alunos, 
entre representantes da 
Unipar e da Escola da 
Magistratura. E, no final, 
foi revelado o resultado do 
júri real, para que fizessem 
as comparações.

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

Invicto no Vôlei

Campeã da Copa do Mundo com 
uma rodada de antecipação, a 
seleção brasileira masculina de 
vôlei atuou com reservas em sua 
última partida no torneio, diante 
da Itália na madrugada de ontem 
(15). Ainda assim, a equipe não 
teve muitos problemas para 
vencer os rivais por 3 sets a 0, 
parciais de 25-20, 25-22 e 25-15.
Ao todo, os comandados do 
técnico Renan Dal Zotto conse-
guiram 11 vitórias em 11 jogos 
no Japão, tendo perdido apenas 
cinco sets, apesar de boa parte 
dos rivais não ter jogado a Copa 
com suas equipes principais, 
adversários importantes como 
Estados Unidos e Polônia foram 
superados mesmo usando uma 
equipe bastante parecida com a 
que devem jogar a Olimpíada do 
ano que vem.

 Conquistas
A Copa do Mundo marca o encer-
ramento da temporada de sele-
ções para o vôlei brasileiro, além 
do título agora, a equipe mascu-
lina do país venceu o Sul-ame-
ricano, garantiu a vaga olímpica 
em um duelo dramático contra a 
Bulgária e ficou em quarto lugar 
na Liga das Nações. Os jogadores 
agora voltam aos seus respec-
tivos clubes, com a Superliga 
programada para começar em 9 
de novembro. 

FERNANDO em atuação pela seleção, bus-
cando uma bola difícil

DIVULGAÇÃO
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Afau Umuarama 
vence o Altônia

No último domingo (13) a 
equipe do Afau Umuarama venceu 
o time de Altônia com o placar 
de 2 a 0, o jogo aconteceu no 
Estádio Municipal Lúcio Pepino. A 
partida foi pela Copa Amerios de 
Futebol Amador. O próximo jogo 
será domingo (20) no estádio Aza-
rias Diniz, contra o MAC – Mariluz 
Atlético Club, às 15h45.

Após a vitória, o Umuarama se 

Desafios
A Afau enfrentou vários desafios no último jogo. O Altônia estava muito bem 

estruturado. O técnico Maninho fez m ótimo trabalho, mas o time umuaramense 
não se deixou abalar e superou as expectativas. O técnico do Afau Paulo César 
pediu para toda equipe manter o respeito com os adversários. “Afau foi uma 

equipe bem compactada no decorrer do jogo, e fez muitas jogadas com perfeição 
na posse de bola, conseguimos fazer várias finalizações, em consequência dessas 

jogadas conseguimos concluir o placar em 2 a 0”, conta.

Camisa 10 
Umuarama

Os atletas do Camisa 10 partici-
param deste último final de semana 
nos dias 11,12 e 13 (sexta, sábado 
e domingo) do Super Estadual 
Futsal Menor NFP (Novo Futsal 
Paraná). Os jogos aconteceram em 
Curitiba e participaram 24 equipes 
da categoria sub 13.

O time umuaramense ficou em 
5° lugar na geral, após ganhar de 
Ponta Grossa por 2 a 1, empa-
tando em 0 a 0 com o Cascavel, 
mas perdendo para o Maringá 
por 1 a 2. O time da Capital da 
Amizade contou com o apoio do 
Paraná Clube, que cedeu joga-
dores e equipe técnica e com a 
parceria da FCA (Futsal Capital da 
Amizade) para que fosse possível 
a participação no campeonato.

Foram 3 fases de disputas 
durante o ano pela NFP, com 
jogos em Umuarama, Cascavel e 
Maringá. Os atletas do Camisa 10 
são todos umuaramenses e não 
houve seleção de atletas. “Foram 
jogos bem disputados, gostaria de 
parabenizar a equipe e lembrar 
que ano que vem o Camisa 10 vai 
voltar a competir, desta vez pelo 
sub 14”, ressaltou Gaspareto.

Vitória de Any no Jogos Abertos
A judoca Any Karolina, 18, par-

ticipou no último sábado (12) na 
cidade de Toledo, dos Jogos Aber-
tos do Paraná se consagrando 
campeã de judô na categoria femi-
nino meio leve 52 kg.

A competição foi considerada a 
mais forte do Paraná, com lutas 
equilibradas e lutadoras com alto 
nível técnico. “Isso fez com que 
eu lutasse com consciência e inte-
ligência, pois as adversárias eram 
muito experientes”, disse Any.

“Felizmente deu tudo certo e 
obtemos um bom resultado, mas 
ainda há muito que melhorar, 
sendo esse um ótimo teste para 
os jogos universitários brasileiros”, 
ressaltou o mestre Juan Jimenez. 
Any vai par ticipar no próximo 
domingo (20) dos Jogos Universi-
tários Brasileiros em Salvador/BA.

tornou líder do grupo A, acumu-
lando 8 pontos. Logo atrás vem 
o Altônia com 7 pontos, depois o 
Francisco Alves com 6 e o Mari-
luz com 5 pontos. No grupo B 
o Brasilândia do Sul lidera com 
13 pontos, em seguida vem o 
Iporã com 10 pontos, depois o 
Guarani de Casa Branca com 5 
pontos e por último o Pérola que 
ainda não pontuou.

A equipe de Umuarama venceu com um placar de 2 a 0 o Altônia ficando na cabeça da chave

DIVULGAÇÃO

ANY no pódio, após conquistar o primeiro lugar 
em sua categoria

DIVULGAÇÃO
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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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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que, e Graça conclui que os dois são ir-
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ÃO Ramon termina noivado com Paloma 
Em “Bom sucesso”, Ramon não concorda com o retorno de 
Paloma para a mansão. William entrega a Gisele a medalha 
que Yuri esqueceu. Alice e Gabriela pedem a Paloma para 
não voltar a trabalhar para Alberto. Gisele e Yuri se beijam. 
Ramon vibra ao saber que conseguiu o apoio da NBA para o 
projeto de basquete na quadra de Bonsucesso. Ramon fica 
decepcionado quando Alice lhe conta que Paloma decidiu 
voltar a trabalhar na mansão. Alberto promete a Paloma 
que irá ajudá-la a realizar seus sonhos. Ramon termina seu 
noivado com Paloma.

Malhação 
Filipe enfrenta Joaquim. Max não 

deixa Meg falar com Beto. Lígia salva 
a vida de Luana. Carla obriga Raíssa a 
se desculpar com Nanda por namorar 
Camelo. Nanda encontra o caderno 
de poesias de Camelo no quarto de 
Raíssa e o guarda em sua bolsa. An-
jinha ignora Cléber por causa de Mar-
co. Cléber não consegue fazer Anjinha 
parar de falar em Marco. Meg desaba-
fa com Regina sobre Beto. Rita teme 
que o confronto com Joaquim atrapa-
lhe seus encontros com Nina. Filipe 
discute com o pai por causa de Rita, e 
Lígia o repreende. Rui questiona Rita 
sobre a suposta morte de sua filha.

Éramos seis 
Marion aconselha Júlio a conver-

sar com os filhos. Julinho quebra um 
objeto da casa, e Alfredo assume a 
culpa. Shirley conversa com João. 
Olga se entristece quando Zeca avisa 
que voltará para Itapetininga. João se 
declara, e Shirley fica confusa. Inês 
pede para Afonso escrever em seu ca-
derno de recordações. Júlio tenta con-
versar com Alfredo. Candoca manda 
avisar Olga e Clotilde sobre a doença 
de dona Maria. Isabel convence Júlio 
a fazer uma festa de aniversário para 
ela. Olga fica animada quando Zeca 
recebe uma carta de Emília. Assad 
cobra uma resposta de Júlio. Shirley con-
ta para Afonso sobre a conversa que teve 
com João. Almeida revela a Júlio que é 
casado. Júlio se encontra com o investi-
dor indicado por Marion. Afonso vê João 
falando com Inês e se desespera.

 A dona do pedaço
Ber ta ajuda Vivi a se encontrar 

com Chiclete. Régis confidencia 
seu álibi a Maria da Paz. Zé Hélio 
induz Beatriz a terminar com ele e 
Linda avisa a Otávio. Fabiana pen-
sa em fazer uma festa surpresa 
para Rock. Maria da Paz acredita 
na inocência de Régis e conversa 
com Amadeu. Fabiana contrata 
Joana para trabalhar na festa de 
Rock e arma contra os dois. Co-
meça o programa do concurso de 
bolos na televisão e Maria da Paz 
lamenta sua desclassificação.

As aventuras de Poliana 
Marcelo convida Glória para mo-

rar com ele, Luisa e as crianças 
no interior. Débora e Afonso unem 
suas forças para impedir que Mar-
celo e Luisa se mudem. Descon-
fiado de Nadine, OTTO pede para 
Waldisney fazer algumas rondas a 
noite na O11O. Filipa aparece de 
surpresa na festa de despedida 
de João e Poliana. Luisa conta a 
Durval e Marcelo sobre sua con-
versa com Pendleton. Nadine tenta 
seduzir Waldisney. Arlete, Verônica 
e Gleyce acer tam os últimos deta-
lhes para o primeiro show de “Lin-
dão” promovido pelo CLP.

Cúmplices de um resgate
Dinho está encantado por Helena. 

Meire diz que ele já não bate bem, 
mas que agora que está apaixonado 
ficará ainda pior. No vilarejo, Isabela 
tira as roupas de Rebeca do armário, 
joga em cima da mãe e diz para ela 

fazer algo que preste, ou seja, dormir 
em outro quarto para deixá-la em paz. 
Isabela diz ainda que ela não é a 
mesma garota de antes. Após con-
versar com Nina, Rebeca entra no 
quarto para educar ‘Manuela’. Regi-
na descobre que haverá uma peça 
bíblica no vilarejo.

Topíssima 
Gustavo fala sobre sentimento 

com Zumbi. Sophia tenta conseguir 
a atenção de Antonio e o enfermeiro. 
Inês fotografa os momentos com 
Edevaldo na suíte do hotel. Dagober-
to e Clementina tentam confor tar 
Andrea. Carlos apoia Mariinha. Na 
floresta, Sophia tem um pesadelo. 
Carlos chama Andrea para ir até sua 
casa. Edevaldo passa mal depois 
de beber tanto champanhe. Mão de 
Vaca vê Edison deixando a repúbli-
ca e decide segui-lo. Ele dá de cara 
com Dagoberto. Carlos chega com 
Andrea e Lara é surpreendida.

O rico e Lázaro 
Encapuzado, Asher chega ao pa-

lácio. Joel ameaça Lior. Nebuzaradã 
repara a tensão de Kassaia e segue 
para um ritual com Sammu. Darice 
recebe Asher. Nebuzaradã chega ao 
quarto da sacerdotisa. Chaim amea-
ça Zabaia e avisa que não quer que 
deixem Elga entrar na Casa da Lua. 
Darice entrega Asher para Sammu. 
Gadise ajuda Kassaia a vestir um véu 
para preservar sua identidade. Rebe-
ca conversa com Joana sobre Hur-
zabum. Asher é levado até o quarto 
da princesa Kassaia.
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Você vai conseguir se esquivar de alguns proble-
mas e aceitará seus próprios limites no processo. 
Sua energia está voltando, mas não se esqueça 
de evitar o estresse de debates acalorados.

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento 
para se insinuar e seu charme vai abrir todas as 
portas! Se você fizer um esforço consistente para 
moderar sua impaciência será um vencedor. O seu 
otimismo crescente está lhe dando mais energia.

Novas atividades de lazer vão lhe dar a oportu-
nidade de florescer. Suas amizades estarão pre-
sentes hoje. Seria bom fazer uma pausa na sua 
vida, se puder, tire um dia de folga para respirar.

Júpiter o está guiando na direção certa e você terá a 
inspiração para finalizar as questões atuais. Apesar 
de sua tendência a pensar muito, você vai manter 
uma visão equilibrada, tomando um pouco de ar 
fresco. O ar fresco é sinônimo de fuga mental.

Sua obstinação encontrará resistência. Não fique 
perdido na discussão inútil, faça alguma coisa. 
Você será capaz de recuperar o seu cansaço e 
de se focar mais facilmente do que durante essas 
últimas semanas.

Você será capaz de se expressar de forma espon-
tânea e com mais liberdade. Não perca esta opor-
tunidade. Sua vida amorosa vai dominar e equili-
brar seus níveis de energia. Mostre-se como você 
é juntamente com as suas necessidades reais.

Você ficará orgulhoso pela forma como vai se 
livrar de uma situação ruim, sem qualquer ajuda. 
Se você insistir em terminar tarefas sem muita 
importância, correrá o risco de se desgastar. Não 
exagere.

Você vai parecer mais profundo do que o normal 
e isso será reconhecido. Fazer mais exercício e 
beber mais líquido é uma boa ideia para recar-
regar suas baterias. Isso ajudaria a limpar sua 
cabeça.

Você terá a oportunidade de rever suas opiniões 
sobre uma pessoa próxima. Você está mostrando 
mais seus sentimentos e tem a necessidade de 
se afirmar e de expressar seus pensamentos para 
se sentir mais pleno.

Você terá todo o prazer em fazer comentários cíni-
cos, mas tome cuidado para não ofender ninguém. 
Você está em sintonia com seu ambiente e não 
há obstáculos à vista, já que você vai ter uma 
abordagem mais equilibrada. Isto lhe dará força.

Seu estado de espírito está permitindo que você 
evite problemas. Afastar-se lhe permitirá encontrar 
soluções. Seus sinais renovados de energia vão 
encontrar uma expressão eficaz no arranque de 
um projeto que é importante para você.

Esteja aberto a conselhos de outras pessoas; isso 
lhe permitirá melhorar os seus planos futuros. Seu 
humor está tendendo para a desordem casual e 
mental. Seria bom descansar em casa.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

EU VOU! 
A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de 

Negócios de Umuarama promove hoje, 16, a pales-
tra ‘Lentes invisíveis: como encarar os desafios do 
mundo digital nos negócios’. O palestrante é  ex-

pert em inovação, professor Paulo Tomazinho, que 
há anos fala, Brasil afora, sobre o assunto. Aos 

umuaramenses, o doutor em educação, consultor 
e pesquisador em neurociências foca o discurso 

nas urgências que a era digital impõe nas relações 
sociais e econômicas. Às 19h30, no SENAC.

Acústico 
Na próxima quinta feira (17) Felipe Ruiz 

apresenta seu eclético repertório no 
Monkey´s Bar, na Avenida Maringá, às 

22h,  na sexta (18) ele volta a tocar no  
Whiskrytório.  No sábado (19) ele é a 

tração no Boteco do Lions.

“Nunca se protele 
o filosofar quando 
se é jovem, nem 
canse o fazê-lo 

quando se é velho, 
pois que ninguém 
é jamais pouco 
maduro nem 

demasiado maduro 
para conquistar a 
saúde da alma.” 

 (Epicuro)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News 
que comemoram aniversário hoje -, Margarete Merçon, 

Francis Marcel Carrilho Cardoso, Maiko Frank Vivi e 
Andreia Secco Antônio.   Da coluna: felicidades!

 PORTRAIT 
ANNA BEATRIZ VASQUE é uma das candidatas ao concurso  Miss Pré Teen que 
acontece dia 17 de outubro, no Centro Cultural Schubert. Realização PróArte, 

coordenação Cris Ranzani e foto Studio Paulo Quinalia.
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Vai ser um espetáculo!
A coluna desta quarta-feira destaca  mais algumas candidatas  ao concurso  Miss Pré Teen  Umuarama que ainda não haviam ganhado 
o ZOOM na coluna. O evento  que acontece amanhã dia 17 de outubro, no Centro Cultural Schubert, vai ter brilho, glamour, graça e 

beleza. A realização é da PróArte com coordenação de Cris Ranzani -, e fotos são exclusivas do  Studio Paulo Quinalia. 

CLARA DE FREITAS FERRATTO FERNANDA SABRINY SILVERIO ISABELLE AGUILERA BRUNO

ISABELLE ZANON
ISADORA NASCIMENTO DEGERONE 
LÚCIO JÚLIA RIBEIRO NAVARRO
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Educação abre PSS com 117 vagas
A Prefeitura de Umua-

rama abriu processo para 
contratação de pessoal 
por tempo determinado 
para atender necessi-
dades temporárias da 
Secretaria de Educação. 
Para tanto, realizará Pro-
cesso Seletivo Simplifi-
cado (PSS) sob o regime 
da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) para 
provimento de vagas do 
seu quadro de pessoal. O 
procedimento será execu-
tado pelo Instituto AOCP, 

com sede em Maringá/PR.
A seleção destina-se 

ao preenchimento de 
vagas para substituição 
de servidores afastados 
por licenças diversas e os 
contratos terão validade 
de até um ano, a contar 
da data de homologação 
do cer tame, podendo 
ser prorrogado por igual 
período a critério do Execu-
tivo Municipal. Os inscritos 
se submeterão a exames 
para aferir conhecimentos 
e habilidades específicas 

para os cargos.
A convocação para as 

vagas será de acordo com 
a necessidade da secreta-
ria, dentro da validade do 
processo seletivo. Requi-
sitos, atribuições dos 
empregos e conteúdos 
programáticos da prova 
objetiva estão disponí-
veis no Edital de Abertura 
082/2019, que traz 99 
vagas de ampla concor-
rência e 18 para pessoas 
com deficiência (PCD), 
nas funções de auxiliar de 

serviços gerais (12 vagas); 
professor de nível médio 
(60), secretário escolar 
(3), professor de educa-
ção infantil (24), professor 
de educação especial (4) 
e professor de educação 
física (14). Os salários 
variam de R$ 1.193,96 
a até R$ 2.728,68 e a 
taxa de inscrições é de 
R$ 20,00 para a função 
de nível fundamental 
(ser viços gerais) e R$ 
30,00 para os níveis 
médio e superior.

Carteirinha do autista
A Secretaria Munici-

pal de Assistência Social 
começará a receber, a 
partir do próximo dia 21, 
documentos de pessoas 
com Transtorno de Espec-
tro Autista (TEA) interes-
sadas em obter a Carteira 
Municipal de Identificação 
do Autista, que será expe-
dida pela Prefeitura para 
identificação de portado-
res do transtorno, que 
para efeitos legais são 
considerados pessoa com 
deficiência (PCD).

A secretária municipal 
Izamara Amado de Moura 
explica que a carteirinha 
é assegurada pela lei 
4.391/2019, apresen-
tada pela vereadora Maria 
Ornelas, e prevê direito 
a atendimento prioritário 
em caso de proteção e 
socorro em quaisquer cir-
cunstâncias, prioridade em 
instituições e serviços de 
atendimento ao público, 
recursos humanos e tecno-
lógicos para ser atendido 
em igualdade de condições 

com as demais pessoas, 
pontos de parada, esta-
ções e terminais acessí-
veis de transpor te cole-
tivo com segurança para 
embarque e desembarque.

Ainda acesso a informa-
ções e recursos de comu-
nicação, recebimento de 
restituição de imposto de 
renda e tramitação pro-
cessual e procedimentos 
judiciais e administrativos 
em que a pessoa for parte 
interessada.

DIREITOS
Conforme a lei, os direi-

tos previstos ao autista 
são estendidos à pessoa 
que o acompanha ou seu 
atendente pessoa. “A lei 
assegura, ainda, atendi-
mento prioritário em filas 
de supermercados, bancos, 
farmácias, bares, restauran-
tes e similares. Para isso é 
necessário realizar o cadas-
tro na secretaria e aguardar 
a emissão da carteirinha”, 
orientou Izamara.

Para o cadastro, a 
pessoa, um familiar ou 

responsável, deve levar 
cópias dos documentos 
(do autista e do familiar), 
o laudo médico que cons-
tata o transtorno, compro-
vante de residência, foto 
3x4 e telefone de contato. 
Além disso é necessário 
preencher o requerimento 

padrão fornecido pela 
Secretaria de Assistên-
cia Social, declaração da 
Associação de Pais e Ami-
gos dos Autistas de Umua-
rama – AMA –, se for um 
associado. Os documentos 
serão recebidos de 21 de 
outubro a 21 de novembro.



CRUZE SEDAN 1.8 LT ...........................................................11/12 ......................VERDE ....................................... COMPLETO, AUT .......................................................... R$ 43.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT ...........................................................13/14 ......................PRATA ........................................ COMPLETO,AUT, COURO ......................................... R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT ...........................................................14/14 ......................PRATA ........................................ COMPLETO, AUT, COURO ........................................ R$ 52.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LTZ .........................................................13/13 ......................BRANCO ................................... 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 ..............................................................................17/17 ......................CINZA ........................................ COMPLETO .................................................................... R$ 39.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT. ...............................................................18/19 ......................BRANCO ................................... COMPLETO, AUT .......................................................... R$ 62.900,00
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............................................................................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$ 59.900,00
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 LTZ 2.8  4X2 AT ...............................................................14/14 ......................BRANCO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ........................................ R$ 92.900,00
SPIN LT 1.8 AT .........................................................................13/13 ......................PRATA ........................................ COMPLETO, AUT .......................................................... R$ 34.900,00
SPIN LT 1.8 AT .........................................................................13/14 ......................PRETO ....................................... COMPLETO, AUT .......................................................... R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 ...............................................................................14/14 ......................PRATA ........................................ COMPLETO .................................................................... R$ 37.900,00
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
TRAILBLAZER LTZ AT ...........................................................17/18 ......................BRANCO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ................................R$ 169.900,00
VOYAGE  1.6 CITY ..................................................................14/14 ......................BRANCO ................................... COMPLETO .................................................................... R$ 36.900,00
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EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

A IGREJA COMUNICADE 
BATISTA SHALON CBS, 
f i rma inscr i ta nº CNPJ 
26.528.080/0001-46 , 
comunica o extravio do livro 
Ata 01, estatuto e outros 
documentos, sendo assim o 
mesmo torna-se sem valor.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

SILVANA ALEXANDRINO pessoa física 
de direitos privados, inscrita no CPF: 
976.039.889-34 estabelecida na Ave-
nida Anhanguera, nº 2652 – Zona 04, 
CEP 87504-290 na cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, com cadastro 
municipal nº 26536 comunica para 
os devidos fins o extravio de seu 
Alvará de Licença Municipal nº 28842 
com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE LICENÇA 
AMBIENTAL 

RAMOS & GALETI LTDA, firma ins-
crita nº CNPJ 28.747.007/0001-
90, situada na Avenida Maringá, 
5194, Zona III, CEP 87502-080, 
nesta cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica o extravio de 
LICENÇA AMBIENTAL. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 
nenhum efeito legal
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Produção de cenoura e beterraba 
foi surpreendente em Santa Eliza

A equipe da Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente do município e o pre-
feito Celso Pozzobom acompanharam 
a colheita de cenoura e beterraba em 
uma propriedade do distrito de Santa 
Eliza, na última semana. Eles elogiaram 
a ótima produtividade obtida pelo agricul-
tor Domingos Pereira, que aproveitou o 
apoio do município e cultivou 2 mil m² 
com cenouras – que renderam mais de 
2 toneladas – e 2,5 mil² de área com 
beterrabas, que resultaram na produção 
de mais de 6 toneladas.

Pereira teve o apoio da Secretaria de 
Agricultura na parte de assistência téc-
nica, com o acompanhamento do agrô-
nomo Márcio Rezende, sementes sub-
sidiadas e pode utilizar a plantadeira de 
tubérculos do município. Ele é um dos 
seis pequenos agricultores que estão 
cultivando tubérculos com a orientação 
técnica e o apoio da Prefeitura.

“São produtores que servem de 
modelo para quem está interessado 
nesse cultivo. A cenoura, a beterraba e 
outros tubérculos produzem muito bem 
em nosso tipo de solo, se tiverem a 
atenção necessária, e é isso que esta-
mos oferecendo. Os resultados são 
muito satisfatórios”, avaliou o diretor 
de Agricultura e Pecuária do município, 
Vinícius de Oliveira Chimenez.

O agrônomo Márcio Rezende apontou 
que com esse projeto-piloto a Prefeitura quer 
estimular outros produtores a reservarem 
uma área de suas propriedades para o cul-
tivo de tubérculos. “A maior parte desses 

produtos consumidos em Umuarama vem 
de fora. Este é um mercado promissor para 
os nossos agricultores, mas precisamos 
avançar passo a passo, minimizando os 
riscos e adquirindo conhecimentos para 
aproveitar bem essas culturas”, disse.

INCENTIVOS
O prefeito Celso Pozzobom ava-

liou que, com assistência técnica, os 
incentivos oferecidos e a dedicação 
do produtor, Umuarama pode vir a 
se tornar referência na produção de 
tubérculos. “Temos clima favorável, 
solo adequado – com as devidas corre-
ções – e produtores muito dedicados, 

que fazem a diferença. Com o avanço 
deste programa, lançado pela Prefei-
tura no ano passado, nossa cidade 
pode se tornar um ponto de referência 
no interior do Estado e os resultados 
vão ajudar a desenvolver a nossa agri-
cultura. Temos visto que a produtivi-
dade é muito boa, mesmo em peque-
nas áreas”, apontou o prefeito.

RESULTADO
A maior par te da produção de 

cenoura e beterraba do agricultor foi 
vendida para a merenda escolar e o 
restante vem sendo comercializado 
através do Sacolão do Produtor.

PREFEITO Celso Pozzobom viu de perto e se surpreendeu com a produção

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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