
Sem vacinação, começa 
cadastramento de 
rebanho bovino e 
bubalino no Paraná
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Polícia Civil deflagra
Operação Halloween

Com o efetivo formado por 50 policiais civis de Umuarama, Campo Mourão, Cianorte, 
Paranavaí, do Denarc de Maringá e do Grupamento de Operações Aéreas, ação cumpriu 
cinco ordens judiciais de prisão e 13 de busca e apreensão relacionados a crimes de 

homicídio e tráfico de drogas. l Pág. 12e13

Homem que foi 
sequestrado por engano 
quase morre nas mãos 
de contrabandistas 

Sarnas Galegas do 
IFPR de Umuarama 
são hexacampeãs no 
lançamento de foguetes

CPI do Transporte 
Vereadores que compõem a CPI do Transporte Público de 

Umuarama ouviram ontem Armando Cordts Filho. O ex-secretário 
municipal de Fazenda foi questionado sobre a execução do 

contrato firmado com a Viação Umuarama em 2014 e falou sobre 
a fiscalização dos serviços prestados pela empresa à época. A oitiva 
com Marcelo Gomes do Valle, ex-procurador jurídico do Município, 

foi agendada para a próxima semana. l Pág. 10
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1º grau
Um levantamento feito pela OAB Paraná, com dados apurados 
pelas subseções, revela a insuficiência de servidores nas 
comarcas do estado. A falta de pessoal, que compromete a 
boa prestação jurisdicional no primeiro grau, é numericamente 
mais intensa na região metropolitana de Curitiba. Em São José 
dos Pinhais faltam 31 deles para se chegar ao total previsto. 
Em Piraquara o quadro tem 25 servidores a menos e em 
Araucária são 13 postos abertos em relação ao previsto para o 
bom funcionamento das varas. Nas demais regiões do estado 
a escassez de servidores é mais crítica em Toledo, Campo 
Mourão, Pontal do Paraná e Medianeira. 

Transporte gratuito
O primeiro secretário da 
Alep, deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), destacou 
ontem (quinta-feira, 31) o 
estudo do Inesc (Instituto de 
Estudos Socioeconômicos) 
que também aponta que o 
sistema de transporte público 
pode ser gratuito ou com 
tarifas reduzidas. “Já temos o 
projeto de lei do IBT (Instituto 
Brasil Transportes), de 
iniciativa popular, que prevê 
a gratuidade no transporte 
público, sem aumento de 
impostos, criando um fundo 
formado por contribuições 
como Cide – que incide sobre 
o combustível”, disse.

Tarifa Zero
“O estudo prevê aumento 
do IPVA e IPTU, mas mostra 
que é possível termos um 
transporte gratuito, com 
condições a uma parcela 
significativa da população 
de se deslocar nas cidades e 
contribuir, também de forma 
significativa, na melhoria 
da mobilidade urbano, 
desafogando o trânsito, 
principalmente nos grandes 
e médios centros urbanos”, 
completa Romanelli, adiantando 
que o projeto do IBT prevê 
tarifa zero nos ônibus urbanos 
e metropolitanos, já o estudo 
do Inesc prevê a gratuidade em 
trem e metrô.

Custo do sistema
Segundo o estudo, atualmente, o transporte coletivo no 
país se mantém com R$ 59 bilhões ao ano, sendo que 
89,8% (R$ 52,9 bi) vem de tarifas cobradas dos passageiros. 
Os incentivos públicos representam 10,2% desse montante, 
enquanto as receitas não tarifárias (publicidade, por 
exemplo) correspondem a R$ 375 mil.
O estudo ainda apresenta três cenários: no primeiro, haveria 
redução da tarifa de transporte em 30%; no segundo, a 
redução chegaria a 60%; e no terceiro cenário a tarifa teria 
custo zero. Para isso, os valores do IPVA aumentariam de 6% 
a 20%; o IPTU, de 4% a 11%; o combustível, de 10% a 53%; e a 
arrecadação com empregadores de 3,9% a 8,9%.

Arrecadação
O Inesc ressalta que a arrecadação dos recursos ocorreria de 
maneira progressiva, ou seja, quem tem maior renda paga mais. 
Ainda segundo o estudo, o prejuízo econômico gerado pelos 
ônibus – a poluição, os danos ambientais e os acidentes – é 
de R$ 16,6 bilhões por ano, já a circulação de carros e motos 
provoca uma perda oito vezes maior (R$ 137,8 bilhões).
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Pop rock na Assembleia
O Pop Rock dos anos 1990 deu o 

tom do Comunicação & Arte na Alep 
na manhã da quinta-feira (31), no 
hall de entrada do Edifício Tancredo 
Neves, por onde se acessam os gabi-
netes dos deputados na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). Angel e a 
Banda Nomads, em mais uma edição 
do projeto comandado pela Diretoria 
de Comunicação da Casa, desfilaram 
sucessos radiofônicos em covers dos 
britânicos Pretenders, Cranberries e 
Eurythmics, e dos americanos Con-
crete Blonde. Prato cheio para quem 
gosta de som pesado e acompanha 
semanalmente, das galerias e cor-
redores, os shows de ar tistas para-
naenses no Legislativo.

Angélica Alves Bueno, a Angel, jor-
nalista por formação e servidora da 
Presidência, compôs as duas músicas 
autorais que fizeram parte do reper-
tório do pocket show desta semana: 
Hipocrisia e Fuga. “Agradeço a recep-
ção dos funcionários e visitantes que 
lotaram a entrada da Casa durante o 
show. Sentimos a boa recepção e a 
participação das pessoas, e é isso 
esperamos, sempre. É muito gratifi-
cante, não há nada melhor”, afirmou 
a líder do sexteto que mantém uma 
rotina de performances em bares, fes-
tivais e abertura de eventos de rock, 
inclusive, internacionais.

PÚBLICO
João Marcelo Vieira, assessor do 

deputado Tião Medeiros (PTB), assistiu 
Angel e os Nomads com entusiasmo. 
“Sensacional, algo bem diferente do 
que já tínhamos visto no projeto. É 

Adiada votação do PL que prorroga mandato de diretores
A votação do PL 788/2019, que 

trata da prorrogação dos mandatos dos 
atuais diretores das escolas da rede 
estadual de educação básica, pela 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), da Alep, foi adiada para segunda-
-feira (4). O projeto, assinado pelo Execu-
tivo, começou a ser discutido na reunião 
da terça-feira (29), quando a matéria já 
recebeu parecer favorável do relator, 

deputado Tiago Amaral (PSB).
No entanto, o deputado Tadeu 

Veneri (PT), observou que no próximo 
ano ocorrem eleições municipais, 
coincidindo com o momento da 
mobilização da comunidade escolar 
para a escolha dos futuros direto-
res. Dessa forma, pediu vista do 
projeto, com o objetivo de analisar 
detalhadamente a proposta, adiando 

a votação do parecer do relator.
CONSULTA

O texto do projeto define que os 
diretores devem permanecer na função 
até dezembro de 2020. Assim, a elei-
ção dos novos diretores, que ocorre 
mediante consulta à comunidade esco-
lar a cada quatro anos, será transfe-
rida para os meses de novembro e 
dezembro do próximo ano.

Iniciativa
O assessor jurídico do deputado Rodrigo Estacho (PV), Paulo Eduardo Schi-

manski, também é entusiasta do rock’n’roll e se anima toda vez que o ritmo 
começa. “É muito bacana esta iniciativa, tento acompanhar toda semana, prin-
cipalmente quem traz músicas dos anos 1970 e 1980. Temos uma rotina séria e 
sisuda, com alguma tensão e às vezes complicado. Quando a música entra pelos 

gabinetes fica tudo mais descontraído, ajuda passar o dia e deixar o ambiente mais 
leve. Todos no gabinete aprovam e incentivam”, opinou sobre o projeto que tem 

objetivo de incentivar e promover a cultura e a arte paranaenses.

interessante dar espaço exatamente 
para os vários estilos musicais. Tive-
mos mostras culturais variadas e hoje 
ouvimos um rock mais pesado, com 
vários fãs e muita gente dos gabinetes 
assistindo. Ainda mais pela valorização 

de uma prata da casa, que trabalha 
conosco e demonstra seu talento”, 
comentou, relembrando que A MPB, a 
música clássica, o Blues e até os tam-
bores japonês do Taiko já marcaram pre-
sença no Comunicação & Arte na Alep.

ANGEL e a Banda Nomads desfilaram sucessos radiofônicos em covers dos britânicos Pretenders, Cranberries 
e Eurythmics, e dos americanos Concrete Blonde

DALIE FELBERG/ALEP



04  GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 1º DE NOVEMBRO DE 2019

Atualização 
do rebanho

Todos os animais que 
transitam pelo Paraná com 
interesse econômico neces-
sitando, portanto, da Guia 
de Trânsito Animal (GTA), 
precisam ter o cadastro atua-
lizado até 30 de novembro. 
A atualização do rebanho é 
um procedimento obrigatório, 
previsto no Decreto Estadual 
nº 12.029/2014, e que era 
feito para o rebanho bovino e 
bubalino no período da vaci-
nação da febre aftosa.

Com a suspensão da 
vacina (Instrução Normativa 
nº 47), o processo semestral 
de atualização do rebanho con-
tinua para esses pecuaristas e 
se estende para outros produ-
tores de animais.

“O procedimento deve ser 
feito por todos os produtores 
de animais com interesse 
econômico, independente-
mente de ter ou não bovino 
na propriedade”, afirmou o 
gerente de Saúde Animal e 
fiscal de Defesa Agropecuá-
ria da Adapar, Rafael Gon-
çalves Dias. “Se não tiver 
o cadastro atualizado, ele 
não conseguirá movimentar 
os animais”, acrescentou. 
Além disso, a legislação 
prevê penalidades, entre elas 

Cadastro
A atualização cadastral e do rebanho deve ser feita pelo 

produtor rural. Pode ser de forma online ou diretamente nas 
unidades locais da Adapar, sindicatos rurais autorizados ou em 

escritório de atendimento municipal.
Se for online, é preciso cadastrar-se na Central de Segurança 

do Estado do Paraná. O próprio site da Adapar possibilita essa 
ação, clicando no banner Campanha de Atualização Cadastral. 

Deve-se escolher a opção Quero me Cadastrar, informar o CPF e 
nome, preencher os dados e criar login e senha. Caso a pessoa 
já esteja cadastrada na Central de Segurança do Estado, deve 

clicar no banner da campanha e acessar o caminho: Já sou 
cadastrado. Depois disso, é preciso preencher os espaços com 
o login e senha e clicar em Prosseguir. O prazo para o cadastro 

será de 1.º a 30 de novembro de cada ano. O procedimento 
deverá ser repetido entre os dias 1.º e 31 de maio de cada ano.

o pagamento de multa. Entre 
os animais que precisarão 
ser cadastrados estão bois, 
búfalos, cabras, ovelhas, 
suínos, cavalos, jumentos, 
mulas, galinhas e peixes.

RASTREABILIDADE
De acordo com Gonçalves 

Dias, que também é médico 
veterinário, o objetivo é ter 
informações precisas de tudo 
o que existe de animal na uni-
dade epidemiológica. “Nossos 
objetivos são garantir a ras-
treabilidade e a sanidade de 
todo o rebanho paranaense”, 
salientou. “Nós precisamos 
saber de onde o animal vem 
e para onde vai. Em casos de 
foco, pesquisamos a movi-
mentação de pelo menos seis 
meses antes da notificação 
da doença, tanto as entradas 
como as saídas de animais da 
propriedade rural. Isso permite 
que possamos identificar as 
possíveis origens de foco e, 
principalmente, os possíveis 
destinos de animais oriundos 
dessa propriedade”.

O gerente da Adapar refor-
çou, ainda, que o interesse 
da vigilância animal não é 
apenas em relação à febre 
aftosa, mas se estende para 
todas as possíveis doenças.

Obras nas cidades
Os deputados estaduais e o 
governador Ratinho Junior 
lançaram em Foz do Iguaçu o 
Programa Paraná Mais Cidades, 
que vai destinar R$ 351 milhões 
para obras e compra de 
equipamentos nas 399 cidades 
do Paraná. Os recursos são da 
economia do Legislativo e serão 
repassados aos municípios por 
emendas parlamentares. Os 
primeiros R$ 100 milhões já 
estão na conta do Estado e os 
outros R$ 251 serão repassados 
até o fim do ano.

União de todos
“Esse programa é um exemplo. 
Foi amplamente discutido 
com todos os parlamentares a 
forma como seria construído 
esse projeto com o Estado e, 
somente com a união de todos, 
foi possível tirá-lo do papel e 
colocar na prática um amplo 
trabalho de desenvolvimento 
em infraestrutura nas cidades 
paranaenses”, disse o deputado 
Ademar Traiano (PSDB), 
presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná.

Fundo perdido
Os prefeitos presentes no 
encontro em Foz do Iguaçu 
esperam que o Estado também 
ofereça uma contrapartida 
aos recursos dispostos pela 
Assembleia Legislativa e que os 
repasses sejam a fundo perdido 
(sem precisar devolver). “Cada 
prefeito já tem sua lista de 
obras ou equipamentos. Agora 
é apresentar ao deputado que 
representa a cidade”, disse 
o prefeito de Cambará, Neto 
Haggi (MDB).

Obrigado, Bolsonaro!
Em Foz do Iguaçu, no encontro 
de prefeitos, o governador 
Ratinho Junior aproveitou a 
presença do presidente da 
Itaipu Binacional, Joaquim 
Luna e Silva, para agradecer 
a dedicação do presidente 
Jair Bolsonaro com o Paraná. 
“O senhor que fala com o 
presidente quase todos os 
dias, pela sua amizade, leva 
o nosso agradecimento e 

consideração por tudo o que 
ele tem feito pelo Paraná. Só 
os investimentos de Itaipu na 
região oeste são de um impacto 
positivo sem tamanho”.

Campanha
Os estados do Sul - Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul - se articulam para 
uma campanha conjunta 
para atrair os turistas de alta 
temporada que não vão mais ao 
Nordeste em função das mais 
de mil toneladas do óleo que 
chegaram às praias nordestinas. 
O impacto já cancelou reservas 
e fez as passagens aéreas 
baixarem, em média, em 26% 
para destinos como Fortaleza, 
Natal, Recife, Maceió e Salvador.

Périplo de Hauly
O ex-deputado Luiz Carlos Hauly 
(PSDB), autor da proposta da 
reforma tributária que tramita 
no Senado, já deu 243 palestras 
e mais de 700 reuniões sobre o 
tema em três anos. A proposta 
apresentada nesta semana aos 
deputados do Paraná extingue 
nove tributos: IPI, IOF, PIS/
Pasep, Cofins, Salário-Educação, 
Cide, ICMS e ISS. No lugar, um 
imposto sobre valor agregado, 
de competência estadual, e 
um outro sobre bens e serviços 
específicos, chamado Imposto 
Seletivo, de competência federal.

Costura
PV, PDT, PSB e Rede querem 
alianças em 120 cidades polos 
na eleição de 2020. A cabeça 
de chapa pode ficar com o 
partido mais competitivo com 
apoio das demais siglas. O 
martelo deve ser batido ainda 
neste mês de novembro.

Dinheiro extra
O PP vai repassar recursos 
extras aos diretórios estaduais 
que ampliarem a participação 
feminina nas eleições de 2020. O 
incentivo foi definido em reunião 
da executiva nacional nesta 
semana em Brasília. No dia 11 de 
novembro, o PP do Paraná inicia o 
processo com um grande evento 
de filiações femininas batizado de 
“Fortalecendo o Futuro”.
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Recursos da Assembleia para
Programa Paraná Mais Cidades

Lançado oficialmente na quinta-
-feira (31), durante o evento Governo 
5.0 em Foz do Iguaçu, o Programa 
Paraná Mais Cidades do Governo do 
Estado irá destinar R$ 351 milhões 
para diversas obras e equipamentos 
nos 399 municípios do Paraná. O Pro-
grama é uma parceria entre o Governo 
do Estado e a Assembleia Legisla-
tiva do Paraná (Alep). A origem dos 
recursos para o Programa vem da 
economia feita pela Assembleia e 
será repassado aos municípios atra-
vés das Secretarias correspondentes 
aos projetos apresentados.

O governador Ratinho Jr (PSD) fri-
sou a importância de um programa 
como esse que, além de gerar 
emprego para os paranaenses, tem 
como objetivo dar melhor qualidade 
de vida para a população, com obras 
impor tantes em todas as cidades. 
“Hoje é um dia muito impor tante 
com a assinatura desse grande con-
vênio com as prefeituras do Paraná 
em parceria com a Assembleia 
Legislativa, que tem feito uma boa 
gestão, tem economizado recursos 
para repassar para os municípios. 
Esse Programa tem o objetivo de 
fomentar o desenvolvimento e for-
necer assistência e investimentos 
nos municípios”, afirmou.

Para o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ademar Traiano 
(PSDB), o programa Paraná Mais 
Cidades é fruto de um entendimento 
entre todos os deputados estaduais 
que par ticipam das ações planeja-
das pela Mesa Executiva e que tem 
possibilitado economia de recursos 
e, consequentemente, a devolução 
desses valores ao Poder Executivo. 
“Agradeço a todos os deputados 
pela parceria que têm dado condi-
ções para uma boa gestão na Assem-
bleia. Esse trabalho de união e de 
apoio nas decisões importantes da 
Casa tem garantido bons frutos para 
a população paranaense”, disse. 

Áreas
Os investimentos do Programa Paraná Mais Cidades ocorrerão em seis 

grandes áreas - Agricultura, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Segurança 
Pública, Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Educação e Esporte, e 

Infraestrutura e Logística - e serão aplicados após convênios entre as Secretarias 
de Estado e as prefeituras.

“Esse Programa é um exemplo. Foi 
amplamente discutida com todos 
os parlamentares a forma como 
seria construído esse projeto com o 
Governo do Estado e, somente com 
a união de todos, foi possível tirá-
-lo do papel e colocar na prática um 
amplo trabalho de desenvolvimento 
em infraestrutura nas cidades para-
naenses”, complementou Traiano.

SHOW DE COMPETÊNCIA
“Em dez meses como governador 

deu um show de competência”, assim 
o primeiro secretário da Assembleia 
Legislativa, deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), iniciou sua fala em 
agradecimento ao governador Rati-
nho Júnior pela parceria no Programa 
Paraná Mais Cidades. O Programa, 
segundo Romanelli, foi “construído na 

opinião de cada um dos deputados e 
tem como foco diminuir as desigual-
dades sociais e promover a inclusão 
social através de políticas públicas”. 
O primeiro secretário da Alep refor-
çou que esse não é um Programa 
de partido político, pois irá “atender 
a todos os deputados. O par tido 
desse Programa é a inclusão social 
dos paranaenses”, frisou.

O deputado Hussein Bakri (PSD), 
líder do Governo na Alep, agrade-
ceu o apoio de todos os deputados 
durante as votações na Casa e que 
o Programa Paraná Mais Cidades é 
uma “conquista da Mesa Diretora da 
Alep. Todos os deputados foram ouvi-
dos e ficou decidido que a devolução 
de recursos da Assembleia fosse 
para esse programa”.

A origem dos recursos vem da economia feita pela Assembleia e será repassado aos municípios

ORLANDO KISSNER/ALEP
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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 MÓDULO 2  
Inscrições Abertas para cursos do PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL – Prova de Redação dia 5/12

O curso de Direito participou mais uma vez do 
27º Simpósio Internacional de Iniciação Cientifica 
(SIIC), evento anual promovido pela Universidade 
de São Paulo – USP. Há seis anos a Unipar marca 
presença. O evento tem como objetivo divulgar 
resultados de projetos de iniciação à pesquisa 
científica e tecnológica. Da Unipar, os projetos 
selecionados e expostos foram ‘A ética na advocacia’, 
‘Diretórios de advogados on-line e o Código de Ética 
e Disciplina OAB (Ordem dos Advogados do Brasil): 
coexistência possível?’ e ‘A constitucionalidade 
da incompatibilidade do exercício da advocacia 
aos membros do poder judiciário’. Os autores, 
acadêmicos Gabriel Trentini, Max Rocinholi e Elyon 
Galdino, foram orientados pelo professor Luiz Roberto 
Prandi, que os acompanhou nas apresentações. 

Como faz todos os anos, a Unipar aderiu à 
campanha do Outubro Rosa, que alerta sobre a 
importância da prevenção do câncer de mama. 
O Dia D na Instituição foi realizado na Unidade 

Básica de Saúde Centro de Saúde Escola (UBSCSE). 
O objetivo foi conscientizar e atender as mulheres 

com serviços – solicitação de mamografia [para 
mulheres acima de 50 ou que possuam fatores de 
risco para doença] e coleta de exame preventivo. 

Outros cursos da área da saúde também 
participaram, oferecendo serviços e orientações. 

Tradição do curso, a Jornada de Pedagogia 
reuniu acadêmicos e professores. Evento 
também associou o 17º Encontro de 
Pedagogas. Com o tema ‘Conhecimento, 
cultura, esporte, lazer e alegria na 
formação docente’, a jornada foi pautada 
por atividades culturais, apresentações 
artísticas, dinâmicas, músicas, karaokê 
e filmes, jogos interativos, workshops e 
palestra sobre contação de histórias. 

Direito apresenta trabalhos na USP

Enfermagem conscientiza 
sobre câncer de mama

Curso realiza Semana de Estudos 

SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA 

OUTUBRO ROSA

PEDAGOGIA
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ED. PALLADIUM - COBERTURA
PREÇO ESPECIAL!

R$ 950.000 - Cobertura com 310m², loca-
lizado na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 - 
Defronte Justiça Federal. Piso inferior: sala 
de estar/jantar, cozinha planejada, lavan-
deria, 01 suíte e 02 dormitórios, BWC so-
cial, todos mobiliados. Piso Superior: am-
pla suíte, salão de festas/jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto com 
pergolado e deck em madeira. Localização 
privilegiada, no Centro da cidade. Grande 
oportunidade para adquirir sua moradia 
com conforto e sofisticação. Para mais in-
formações, ligue e agende uma visita. 

RES. JD. ATLÂNTICO
R$ 265.000 - Rua Felício Conceição 
Gonçalves, 3226, na Quadra 4, Lote 
3-A - próx. Alto São Francisco. Terreno 
com 240,00m². Casa nova, em alvena-
ria com 130m², contendo 01 suíte, 02 
quartos, sala de estar/jantar, cozinha, 
espaço gourmet c/ churrasqueira, 
área de serviço coberta e garagem. 
Residência recém-reformada, pronta 
para morar.

JD. IRANI - (PRÓXIMO SORVETES GURI)

R$ 129.500 á vista - Rua Antônio Zanolo 
Fernandes, 1175. Residência com 63m², 
com 01 suíte e 01 quarto, e demais de-
pendências. Terreno com 175,00m². No-
víssima, sem uso em ótima localização.

Apto 003 - Bloco A5, com 02 quartos, 
sala, cozinha, BWC e uma vaga de 
garagem. Parcialmente reformado. 
Excelente oportunidade!

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
OURO VERDE I

IMÓVEL DA SEMANA

R$ 95.000

ED. SERRANO - OPORTUNIDADE!
R$ 265.000 - Apto 201 - 2º Andar - Loca-
lizado no Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. 
Londrina,  entre Unipar Campus III e a Pra-
ça 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 ambien-
te familiar e baixo custo de condomínio. 
Agende uma visita!

EDIFÍCIO BELA VIDA
R$ 95.000 - Apto 303, 1º andar, bloco 03, 
localizado no Residencial Bela Vida, pró-
ximo ao Sorvetes Guri. Com 52m² de área 
total e 46m² de área privativa, contendo 
02 quartos, BWC social, sala, cozinha e 
01 vaga de garagem descoberta. Agende 
uma visita para conhecer!
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Excelente novidade

Uma série de composições vantajosas 
possíveis para os associados Aciu e seus 
colaboradores. Assim pode ser definido 
o convênio firmado com a Unimed 
Noroeste. O contrato foi assinado na 
reunião mensal de associados, nesta 
quarta (30), celebrando mais uma 
parceria de peso. Não deixe de conferir 
as condições especiais entrando em 
contato pelos telefones (44) 3361-
6366/98808-3442 (Whats).

Vem aí mais um Feirão!

Expectativa em alta com a 
proximidade do 5° Feirão de Veículos 
Sicredi Aciu. Um café da manhã 
na próxima terça-feira (5), na Aciu, 
contará com representantes das 
revendas e definirá os detalhes 
cruciais do evento, programado 
para os dias 22, 23 e 24 no estádio 
municipal Lucio Pipino.

Prospectando

Com 24 anos de atuação, o sistema 
Cresol tornou-se referência 
internacional em crédito solidário e 
conta com mais de 200 mil famílias 
cooperadas em dez estados. A 
expansão está sempre em pauta 
e motivou uma cordial visita de 
prospecção a Umuarama.

Cordialidade

O diretor-presidente Adenilson Zanelatto 

(Costa Oeste), o gerente-geral Reginaldo 
Francener (Costa Oeste) e o diretor 
de crédito comercial Diocer Ribeiro 
dos Santos (Francisco Beltrão) foram 
recebidos na Aciu pelo presidente da 
entidade, Orlando Luiz Santos, e ficaram a 
par das potencialidades regionais.

Radar da inovação

O Sebrae deu início ao levantamento 
do Sistema Regional de Inovação da 
região de Umuarama (Entre Rios). Se 
sua empresa ou instituição é inovadora, 
presta serviços  do gênero, desenvolve 
ações que estimulam a cultura de 
inovação ou apoia a pesquisa científica 
aplicada, cadastre-se no link www.
noroesteinova.com.br.

Abrangência

A prospecção do Sebrae abrange 
instituições de ensino, investidores, 
instituições financeiras com linhas voltadas 
a novos negócios, habitats de inovação, 
órgãos e entidades públicas, sindicatos, 
associações, órgãos de classe, empresas 
inovadoras e startups. O cadastro pode ser 
feito até 10 de novembro.

Bem no ranking

Ainda reverberando o ranking publicado 
recentemente na revista Exame. Presente 
desde 2014 na listagem das 100 melhores 
cidades do país, o potencial da Capital da 
Amizade está hoje à frente de cidades como 
Guarapuava (98ª no país), Ponta Grossa, São 
José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Colombo 

e Paranaguá, entre outras cidades 
paranaenses de destaque.

Mais convênios

Além da Unimed, novos convênios 
foram celebrados, o que sempre 
é sinônimo de boa notícia para 
os associados. Academia Studio 
Art’Corpus, BMW Lava Car, Interclínicas, 
Linda Sedução e GT Martins Clínica de 
Psicologia são as novidades. Não perca 
tempo e usufrua!

Seminário da Liberdade 
Econômica
O que esperar das reformas 
governamentais? Responder com 
critério é o propósito do 1° Seminário 
da Liberdade Econômica, programado 
para o hotel Caiuá nos dias 27 e 28 
de novembro e 2 de dezembro. A 
visão de seis especialistas da área 
da economia, direito e contabilidade 
dará a tônica. Inscrições pelo telefone 
(44) 98807-8152 (Whats).

Preparativos natalinos

Em breve novidades sobre a 
programação natalina da Capital da 
Amizade. Encantamento e muitas 
surpresas estão a caminho. O Conselho 
da Mulher Empresária e Executiva da 
Aciu, por exemplo, já anda a mil com os 
preparativos do tradicional Concurso de 
Decoração Natalina. Aguarde.

Um dos discípulos favoritos de Bashô, 
grande poeta japonês (1644-1694), 
apresentou ao mestre a seguinte 
composição: “Uma libélula rubra/tirai-
lhe as asas/uma pimenta”.
Bashô, diante da imagem cruel, fez questão 
de corrigir o poema com uma simples 
modificação dos termos: “Uma pimenta/
colocai-lhe asas/uma libélula rubra”.
Que este pequeno exemplo de 
compaixão, concebido três séculos 
atrás, ilumine nossa semana.

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Pesquisa para o
Dia de Finados
Para orientar as pes-

soas que visitarão entes 
queridos sepultados no 
Cemitério Municipal de 
Umuarama, a Secretaria 
Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
(Procon) realizou uma 
pesquisa de preços prati-
cados pelo comércio para 
flores e velas, adquiridos 
em grande quantidade 
nesta época para as 
homenagens aos finados.

O consumidor deve 
ficar atento, pois foram 
encontradas diferenças 
significativas de preços 
nos dois produtos. O 
preço do vaso médio de 
crisântemos, por exem-
plo, pode custar entre 
R$ 7,90 e R$ 20,00 – o 
preço médio ficou em R$ 
11,95. O valor da orquí-
dea também variou bas-
tante – entre R$ 23,90 
e R$ 60,00. A pesquisa 
foi realizada entre os 
dias 30 e 31 deste mês, 
em supermercados e 
estabelecimentos comer-
ciais específicos.

Foram pesquisados 
também os preços de 40 
tipos e marcas diferentes 
de velas, classificados 
por peso unitário (em 
gramas). O consumidor 
encontrará cotações a 
par tir de R$ 1,99 a até 
R$ 20,00, porém não 
foram encontradas gran-
des diferenças entre pro-
dutos da mesma espe-
cificação. Os preços 
podem ser consultados 
nas tabelas (anexo).

O Procon de Umua-
rama funciona na Ave-
nida Presidente Castelo 
Branco, n. 3871, centro, 
e atende também pelo 
telefone (44) 3621-5600. 
O horário de expediente 
é das 9h às 16h, de 
segunda a sexta-feira.

A  Adm in i s t r ação 
de Cemitérios e Servi-
ços Funerários (Acesf) 
informa que no dia de 
Finados (02/11) o cemi-
tério municipal estará 
aberto das 7h às 19h. 
Três missas serão cele-
bradas por paróquias 
católicas no interior do 
cemitério – em frente ao 
cruzeiro –, nos horários 
das 9h, 11h e 17h.

A população deve evi-
tar levar sacos plásticos, 
sacolas e outras emba-
lagens (de vasos de flor 
e velas, por exemplo) 
para evitar o acúmulo 
de água, que pode favo-
recer a reprodução do 
mosquito da dengue.

A administração alerta, 
ainda, que não será per-
mitida a entrada de veícu-
los no cemitério, durante 
o horário de visitação. 
Visitantes que tiverem 
dificuldade de locomoção 
podem visitar os túmulos 
com cadeiras de rodas pró-
prias ou solicitar o apoio 
no setor administrativo 
da Acesf. A expectativa é 
de que em torno de 30 
mil pessoas da cidade e 
região visitem o cemité-
rio de Umuarama neste 
sábado, Dia de Finados.

Fantasma do AI-5 
Assim como o filho Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) - numa 
citação infeliz em entrevista 
-, o presidente Jair Bolsonaro 
também já fez alusão à reedição 
do Ato Institucional 5 (AI-5) 
baixado durante o governo 
de Costa e Silva. Há 20 anos, 
quando foi eleito para o terceiro 
mandato como deputado 
federal, Bolsonaro disse, em 
entrevista a um jornal mineiro, 
que uma reedição do AI-5 
“seria até bem-vinda agora para 
cassar os políticos corruptos”. 
Sobre torturas, mortes e prisões 
durante o governo militar, o 
hoje presidente afirmou à época 
que no máximo 300 pessoas 
desapareceram ou morreram: 
“Eram uns vagabundos que 
assaltavam banco”. 

Lacônico
Sobre a declaração do filho de 
que, “se a esquerda radicalizar”, 
a resposta “pode ser via um 
novo AI-5”, Jair Bolsonaro disse 
lamentar.

Êpa, êpa
Tem gente com receio da frase 
que Bolsonaro tem repetido 
desde a posse: “Nossa bandeira 
nunca mais será vermelha”. 
Faltou dizer se pela via 
democrática, ou à força.

Discórdia
A Portaria 739 do Ministério 
da Justiça que dá aval à 
Polícia Rodoviária Federal 
para integrar operações 
de inteligência e investigar 
aqueceram a animosidade 
entre os delegados e policiais 
federais. Enquanto a Associação 
Nacional dos Delegados 
de Polícia Federal aponta 
inconstitucionalidade, e lembra 
que a missão da PRF é patrulha 
ostensiva nas estradas, a Federação 
Nacional dos Policiais Federais 
defende a medida e critica o que 
seria um corporativismo dos 
delegados em concentrar o 
poder de inquérito. 

Tentou...
A insatisfação - e o embate 
- das entidades chegou à 
mesa do ministro da Justiça, 
Sergio Moro, que busca saída 
pacífica. A ideia de Moro é 
maior interface das polícias no 
combate ao crime. Ao passo 

que a ADPF aponta que o tema 
deveria ser debatido na esfera 
legislativa, não na canetada.

Coaf raiz
Em mais uma derrota do 
Governo, deputados e 
senadores alteraram e 
aprovaram o texto da Medida 
Provisória 893/19, que transferiu 
o Coaf (Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras) do 
Ministério da Economia para 
o Banco Central. A principal 
mudança foi a manutenção das 
regras de composição do órgão 
com servidores efetivos ligados a 
áreas econômicas, como Receita 
Federal e Conselho de Valores 
Mobiliários. 

Sem ingerência
A proposta original abria brecha 
para indicações políticas. O 
parecer do relator, deputado 
Reinhold Stephanes Junior 
(PSD-PR), também mantém 
o nome Coaf. O Governo 
pretendia mudá-lo para Unidade 
de Inteligência Financeira (UIF). 

Previdência
Ainda sem previsão de 
aprovação no Senado, a PEC 
paralela da Previdência corre o 
risco de ser barrada na Câmara. 
O parecer do senador Tasso 
Jereissati (PSDB-CE) encontra 
resistência por parte da bancada 
ruralista, a maior da Câmara. 

Chiadeira no campo
O tucano manteve a previsão 
de cobrança de contribuição 
previdenciária sobre as 
exportações agrícolas. A 
estimativa de arrecadação é 
de R$ 60 bilhões em dez anos. 
O calendário prevê a votação 
da PEC paralela no dia 6 de 
novembro. No mesmo dia, a 
proposta deverá ser votada no 
plenário do Senado e enviada 
para a análise da Câmara. 

Lembrete
A PEC prevê a inclusão de estados 
e municípios na reforma da 
Previdência, mudança que também 
enfrenta resistência na Câmara. 
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CPI do Transporte inicia
oitivas dos ex secretários

Vereadores de Umuarama que 
integram a comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) do Trans-
por te Público ouviram ontem pela 
manhã o ex secretário municipal de 
Fazenda, Armando Cordts Filho. A 
intenção é ouvir dois ex secretá-
rios, mas o ex procurador jurídico 
do município, Marcelo Gomes do 
Valle justificou ausência.

De acordo com o presidente da 
CPI, vereador Deybson Bitencourt 
(PDT), entre os questionamentos 
feitos ao ex secretário de Fazenda, 
estavam as abordagens às questões 
técnicas do contrato firmado entre 
o município e a Viação Umuarama.

“Algumas dúvidas que tínha-
mos foram sanadas e muito do 

Justificativa
Marcelo Gomes do Valle justificou sua ausência apresentando petição à comis-
são que chegou á Câmara durante a reunião na manhã de ontem (31). No docu-
mento o ex procurador jurídico do município disse ter sido convocado “em cima 
da hora” e por já ter agendado compromissos profissionais, não pôde compare-
cer à reunião. O presidente da CPI reforçou que uma nova convocação foi feita 

antecipadamente.
Ele foi localizado apenas na quarta-feira (30), mas agora será intimado e convocado 

com antecedência para que possa participar da próxima reunião na quinta-feira 
(07)’, conclui.

que foi dito pelo ex secretário 
poderá ser objeto de análise no 
decorrer do processo”, afirma o 
presidente, ressaltando sobre os 
indícios de irregularidades que já 
haviam sido encontrados desde o 
início das investigações.

“Inicialmente verificamos junto ao 
ex secretário de fazenda detalhes a 
respeito da composição tarifária e 
tivemos muitas informações em 
suas respostas”, aponta Bitencourt, 
que se resumiu nas respostas, lem-
brando que o processo ainda está 
sob investigação e qualquer divulga-
ção poderá atrapalhar os trabalhos.

“Na próxima quinta-feira (07) em 
uma nova reunião, pretendemos 

ouvir o ex procurador jurídico do 
município, Marcelo Gomes do Valle. 
Com ele, faremos outros questio-
namentos, com um direcionamento 
diferenciado. Verificaremos sobre a 
legalidade do contrato firmado com 
a empresa”, explica Deybson, refor-
çando que Armando Cordts tratou 
apenas da execução do contrato e do 
acompanhamento dos serviços pres-
tados, referentes também ao custo 
operacional do serviço que levou ao 
valor da tarifa à época.

“A oitiva com Armando foi focada 
na execução do serviço e na fisca-
lização feita pela empresa, entre 
elas a composição tarifária antes e 
depois do período de 2014”.

A Arena A6 Umuarama foi encerrada na última semana e além do violão doado pela organi-
zação ao hospital Norospar, dezenas de entidades assistenciais foram beneficiadas com doação de 
alimentos. Ao tudo foram arrecadados 5.587 quilos de alimentos não-perecíveis durante os dois 
fins de semana do evento. Para os organizadores, além de proporcionar momentos de entreteni-
mento e diversão, a Arena A6 também cumpre seu papel social. Entre as entidades beneficiadas 
estão a Apromo, Projeto Restauração, Cáritas Diocesana, Voz dos Pobres, ARA, Paróquias São 
Francisco de Assis, Catedral, Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida entre outras.

RICARDO TRINDADE/ARENA A6

48 casos autóctones 
de dengue

A Secretaria Estadual de Saúde 
divulgou o novo boletim epidemioló-
gico da dengue. No Paraná há 819 
casos confirmados em três meses 
de monitoramento, sendo que 89 
foram registrados na última semana. 
A 12ª Regional de Saúde de Umua-
rama apresenta 48 casos autócto-
nes de dengue (adquiridos na cidade 
onde a pessoa vive) e 238 notifica-
ções. Desse número, a cidade de 
Douradina é a que merece maior 
atenção, com 17 casos autóctones 
registrados no município e o índice de 
casos confirmados por número de 
habitantes é o 10º maior de todas 
as cidades do estado. Umuarama 
tem 19 casos autóctones e 120 
notificações de dengue. Um dos 
casos está com sinal de alarme. A 
cidade também registra uma notifi-
cação de chikungunya. No Paraná, 
três municípios estão em situação 
de epidemia: Quinta do Sol, Inajá e 
Santa Isabel do Ivaí.
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Índice em % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,04 - 2,49 2,89
IGP-M (FGV) -0,01 0,68 4,79 3,15
IGP-DI (FGV) 0,50 - 4,39 3,00

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
26/9 a 26/10 0,5000 0,3153 0,0000
27/9 a 27/10 0,5000 0,3153 0,0000
28/9 a 28/10 0,5000 0,3153 0,0000
1/10 a 1/11 0,5000 0,3153 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,03% 30,39 
Vale ON -2,86% 47,20 
ItauUnibanco PN -1,74% 36,23 
Bradesco PN -4,09% 35,17 
Magazine Luiza ON +1,41% 44,64 
Gol PN -5,79% 36,60

IBOVESPA: -1,10% 107.219 pontos

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,0495 1,0337 1,0315
IGP-DI (FGV) 1,0432 1,0300 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 108,12
Libra est. 0,7728
Euro 0,8964
Peso arg. 59,85

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,6% 4,0080 4,0090 -3,5%
PTAX  (BC) -0,4% 4,0035 4,0041 -3,8%
PARALELO +0,2% 3,9500 4,2300 -3,2%
TURISMO +0,2% 3,9500 4,2100 -3,2%
EURO -0,1% 4,4647 4,4670 -1,7%

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 31/10

Iene R$ 0,0370
Libra est. R$ 5,18
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1609,01 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 31/10

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 31/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 83,00 0,0% -1,2%
SOJA Paranaguá 88,00 0,0% -0,6%
MILHO Cascavel 39,00 2,6% 13,0%

SOJA 916,75 0,75 1,2%
FARELO 304,40 2,20 1,1%
MILHO 390,00 -0,75 0,5%
TRIGO 508,75 -0,50 2,6%

SOJA 75,48 -0,4% -0,1%
MILHO 32,83 -0,2% 7,5%
TRIGO 45,47 0,0% 2,0%
BOI GORDO 159,04 0,2% 4,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 31/10 PR DIA 30d.

Em 31/10 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)

l Batedor é preso 
na rodovia

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de 
Floresta (região de Maringá) prendeu por 
contrabando e descaminho um homem que 
conduzia uma caminhonete com placas de 
Umuarama. Era por volta das 9h30 da quarta-
-feira (30) quando os patrulheiros rodoviários 
abordaram o motorista na rodovia PR-317.

Ele demonstrou nervosismo com a pre-
sença dos policiais na pista e disse que estava 
atuando como ‘batedor’ para outro veículo 
carregado com mercadorias provenientes do 
Paraguai. Na sequência, os policiais avista-
ram a caminhonete VW Amarok, com placas 
de São Paulo. O condutor foi abordado e os 
patrulheiros constataram que a caminhonete 
estava carregada com contrabando. O moto-
rista recebeu voz de prisão por tentativa de 
corrupção de agente público no exercício da 
suas funções. Além disso, os dois foram enca-
minhados para a Polícia Federal de Maringá 
por contrabando e descaminho.

Um morador da Rua Rio Grande 
do Norte, centro de Cafezal do Sul, 
passou momentos de tensão ao 
ser sequestrado, supostamente por 
engano, na tarde da quarta-feira (30).

Segundo relatos de duas mulhe-
res, tidas como vítimas, uma mulher 
que dirigia um Honda Civic de cor 
preta parou o veículo em frente ao 
local em que elas estavam e três 
ocupantes desembarcaram armados.

O trio se identificou como policiais 
e perguntaram por um homem com 
nome de Edson S. S., citando inclusive 
o apelido do homem. Ao serem infor-
mados que Edson estava trabalhando, 
os criminosos pegaram os celulares 
das mulheres, e uma delas obrigada 
a entrar no carro e levar o grupo até o 
local onde Edson estava.

As mulheres disseram ainda que 
um dos homens relatou estar à pro-
cura de Edson, pois ele estava entre-
gando cargas de cigarro. Chegando 
ao local onde o homem procurado 
estava, a mulher foi liberada e Edson 

Homem é sequestrado por
engano em Cafezal do Sul

foi levado como refém.
Ele faz uso de tornozeleira 

eletrônica.
A PM foi acionada e fazia diligên-

cias, quando o homem sequestrado 
apareceu e relatou que foi levado até 
um sítio na região da Estrada São 
Paulo, onde foi amarrado. Edson disse 
que um dos ban didos o colocou de 
joelhos, encostou uma pistola em sua 
cabeça e disse que ele iria morrer por 
estar “caguetando” os caminhões de 

cigarro. Edson disse que nunca se 
envolveu com o contrabando de cigarro 
e nem denunciou ninguém.

Naquele momento, segundo 
vítima, o telefone de um dos seques-
tradores tocou e alguém informou 
por ligação que o grupo havia pegado 
a pessoa errada. Edson então foi 
liberado e voltou para casa a pé. A 
ocorrência deve ser investigada pela 
Polícia Civil. Os sequestradores não 
foram identificados.

Parceria reforça defesa sanitária animal
A suspensão da vacinação contra a febre aftosa nos rebanhos do Paraná e a necessidade 

de ampliar a defesa sanitária nos municípios foram os destaques da apresentação do secretá-
rio de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, nesta quinta-feira (31), no 

encontro Governo 5.0, em Foz do Iguaçu. Promovido pelo Governo do Estado, o evento reúne 
prefeitos, vereadores, secretários e técnicos das administrações municipais. O vice-governa-

dor Darci Piana acompanhou a apresentação do secretário.
O novo status sanitário, que culminará no selo de área livre de vacinação em 2021, 

permitirá ao Paraná alcançar novos mercados na cadeia de exportação das carnes. Com o fim 
da vacinação, o Paraná inicia campanha de cadastramento obrigatório de todos os animais 

de produção, com vigilância sanitária redobrada, que começa nesta sexta-feira (1º). A medida 
acontecerá duas vezes por ano, nos meses de maio e novembro, e ficará a cargo da Agência 

de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), com apoio dos municípios.
“Menos dinheiro e mais parcerias são as principais mensagens para os prefeitos. Agricul-

tura é pesquisa, assistência, inovação e sanidade. Temos que apoiar quem mais precisa no 
campo, com ambientes sanitariamente corretos, além da preocupação com os mais vulne-
ráveis”, afirmou Norberto Ortigara. “Nosso agronegócio ganhará novo status nos próximos 

anos, vamos subir de patamar, e precisamos estar preparados para esse momento”. 
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Polícia Civil deflagra operação Halloween em Umuarama

Com o efetivo formado por 50 
integrantes, a Polícia Civil de Umu-
arama desencadeou na manhã de 
ontem (quinta-feira, 31), a Operação 
Halloween. Os policiais que partici-
param da ação são também dos mu-
nicípios de Campo Mourão, Cianor-
te, Paranavaí, do Denarc de Maringá 
e do Grupamento de Operações Aé-
reas (GOA) da Polícia Civil do Paraná. 
Além da aeronave, foram emprega-
das ainda 15 viaturas.

A intenção da polícia era dar cum-
primento a cinco mandados de pri-
são e a 13 mandados de busca e 
apreensão relacionados aos crimes 
de homicídio e tráfico de drogas pra-
ticados em Umuarama.

BAIRRO 1º DE MAIO
Dois mandados de prisão tem-

porária foram cumpridos, respecti-
vamente, em desfavor de J.A.S (35 
anos) e C.R.M (39 anos), suspeitos 

de praticar o crime de homicídio qua-
lificado contra a vítima Jeferson dos 
Santos (37 anos). O assassinato 
aconteceu no dia 18 de abril deste 
ano, no bairro 1º de Maio.

Os presos são, respectivamen-
te, um ex-funcionário e a própria 
esposa da vítima. Suspeita-se 
que o casal tenha planejado e 
executado o crime com objetivo 
de se apropriar do patrimônio de 

Feminicídio
Um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de Renato de Souza Silva 

(34 anos), também foi cumprido ontem. Souza é suspeito de praticar o crime de femi-
nicídio em desfavor da vítima Tais Miranda (20 anos). O crime aconteceu em 13 de se-
tembro, no bairro Jardim Colibri, mediante um disparo de arma de fogo calibre 9mm 
na região da boca da vítima. Logo após o crime o suspeito compareceu na Delegacia 
e afirmou que o disparo foi acidental. Contudo, segundo a polícia, as investigações 
revelaram que a vítima estava tentando se separar do autor, mas ele não aceitava o 

término do relacionamento
“Apurou-se que a vítima planejava fugir de casa escondida do companheiro por medo 

da sua reação com o término. Acredita-se que o suspeito descobriu a intenção da 
vítima em fugir e veio a executá-la”, informou a PC em nota.

Santos. Segundo o que foi apura-
do pela Polícia Civil, a vítima foi 
executada enquanto dormia. Ain-
da em relação a este caso, foi 
cumprido um mandado de busca e 
apreensão na residência de D.C.S 
(52 anos), onde foram encontra-
dos três aparelhos celulares, um 
deles chegou a ser utilizado pelos 
acusados para ameaçar testemu-
nhas e até mesmo policiais civis.

DELEGADOS fizeram levantamentos dos casos e conseguiram subsídios para pedir os mandados que foram expedidos

DIVULGAÇÃO

R$ 45 mil 
em espécie

Estrada Amarela
Um mandado de prisão tempo-

rária foi cumprido contra C.M.S (37 
anos), suspeito de praticar o homi-
cídio qualificado em desfavor da ví-
tima Eduardo Gonçalves Bombardi 
(37 anos), no dia 20 de setembro, 
na Estrada Amarela. O crime foi 
praticado por motivo passional, já 
que o suspeito descobriu que sua 
companheira mantinha um relacio-
namento amoroso com a vítima. 
Em razão disso, organizou uma 
emboscada e executou Bombardi 
na Estrada Amarela. A PC acredita 
que outras pessoas estejam en-
volvidas na mesma ação.

Ainda foram cumpridos dois 
mandados de busca e apreensão 
contra o autor do crime e um man-

dado de busca e apreensão con-
tra A.S.O (52 anos), onde foram 
encontradas uma carabina de ca-

libre 22, 15 munições do mesmo 
calibre, dezoito munições de cali-
bre 9 milímetros e um coldre.

INTEGRANTES do GOA (Grupo de Operações Aéreas) da Polícia Civil participaram da ação

DIVULGAÇÃO

Ainda sobre este crime, 
foram cumpridos um man-

dado de busca e apreensão 
contra o autor e dois manda-

dos de busca e apreensão 
em desfavor de L.M.E.S (34 
anos), um no seu endereço 
residencial e outro eu seu 

endereço comercial. Na 
residência foi localizada a 

quantia de R$ 45 mil em es-
pécie, cuja procedência está 
sendo apurada, além de um 
veículo Fiesta com sinais de 
identificação aparentemente 

adulterado.

DINHEIRO, armas e munições foram 
apreendidos durante o cumprimento dos 

mandados judiciais

DIVULGAÇÃO
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Caliari sub 9 é 3º na NFP

O time sub 9 da escolinha 
Caliari, de Umuarama, se clas-
sificou em terceiro lugar na 
Nova Liga Futsal Paraná (NFP), 
que aconteceu no último final de 
semana em Medianeira. Ao todo 
foram 28 equipes na disputa da 
liga. Para a atuação em quadra, 
foram levados 11 atletas da 
escolinha de Umuarama.

No jogo da semifinal, a Caliari 
enfrentou o time da casa, ven-
cendo por 3 a 2 conquistando o 

Braço de Ferro 
no Vikings

 
O Vikings Lounge Beer irá reali-

zar neste domingo (03) o 1º Cam-
peonato de Luta de Braço, com pre-
miação em dinheiro. O vencedor vai 
levar a bagatela de R$ 300. Para 
participar é necessário fazer a ins-
crição com antecedência e ter o 
peso mínimo de 70 quilos.

Os candidatos poderão competir 
nas categorias: peso 70 quilos, 80 
quilos, 90 quilos e acima de 90 qui-
los e braço direito e esquerdo. Na 
modalidade master podem partici-
par competidores de até 75 quilos, 
90 quilos e acima de 90 quilos. A 
pesagem é das 14h30 às 16h, o 
evento tem início às 16h.

O lutador e campeão de luta de 
braço Paulo Fabiano Morbio, que 
já participou de vários campeona-
tos em todo o Brasil e alcançou 
lugares importantes nos pódios, 
estará presente. A inscrição é 
R$ 50 e o público tem entrada 
gratuita. O Vikings Lounge Beer 
está localizado na localizado na 
Avenida Londrina, 3464, próximo 
ao Campus 3 da Unipar.

terceiro lugar no campeonato.
De acordo com Rodrigo Caliari, 

técnico do time, este foi um dos 
campeonatos mais for tes do 
Estado, e o resultado foi muito 
importante pois colocou os meni-
nos entre os melhores do Paraná 
na categoria “Pelo terceiro ano 
consecutivo, nossa escola dis-
putou as finais do NFP, agrade-
cemos muito pela confiança e 
o apoio dos pais, amigos e dos 
próprios atletas pelo empenho”.

RODRIGO e a equipe da escolinha Caliari comemorando a conquista do terceiro lugar em Medianeira

Gabriel Martinelli ainda ‘engatinha’ 
no Arsenal, e as oportunidades no 
Campeonato Inglês são tímidas, mas 
os números brutos colocam o jovem de 
18 anos como um dos brasileiros com 
o melhor início no futebol europeu. Os 
sete gols nos primeiros 400 minutos 
de ação no continente simplesmente 
igualam o atacante a Ronaldo Fenô-
meno, por exemplo. Isso impressiona. 
Agora o que dizer quando seu 
retrospecto já faz o garoto lançado 
pelo Ituano ultrapassar nomes como 
Romário, Ronaldinho e Neymar.

DIVULGAÇÃO
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Sem vencer há três partidas, 
mas sem perder há seis, o Cori-
tiba desafia o Botafogo de Ribei-
rão Preto (SP) nesta sexta-feira 
(1º) numa par tida que espera 
transformar a campanha recente 
em “copo meio cheio”. Para isso, 
precisa vencer o jogo marcado para  
as 19h15, no Estádio Santa Cruz, 
pela 32ª rodada da Série B.

É que uma derrota poderá faz 
com que os últimos resultados do 

Coritiba tenta ficar no G4
Coxa se transformem em “copo 
meio vazio”, pois pode tirá-lo do 
G4, e cair para a sexta posição. 
Para isso acontecer, além de per-
der, o América-MG e o CRB preci-
sam vencer na rodada.

Para este jogo, o técnico Jor-
ginho pode contar com o volante 
Matheus Sales, de volta de sus-
pensão. A dúvida é se o treina-
dor mantém o imediato Sergi-
nho, que marcou seu primeiro 

gol com a camisa coxa-branca 
contra o Cuiabá. 

Já a baixa fica por conta do 
meia-atacante Rafinha, com lesão 
confirmada na panturrilha. O vete-
rano, aliás, é dúvida para o jogo 
com o vice-líder Sport na segunda-
-feira (4), no Couto Pereira. 

O Coritiba vem de três empates 
seguidos na Série B, com Cuiabá, 
Operário e Vila Nova. Antes, havia 
vencido São Bento e Criciúma.

Ainda com o sonho de acesso vivo, o Operário recebe o Atlético Goianiense nesta sex-
ta-feira (1º), pela 32ª das 38 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida 
será às 20h30, no Estádio Germano Krüger, que deverá ter arquibancadas lotadas para 
empurrar o Fantasma contra o Dragão. É que a diretoria do time de Ponta Grossa disponibi-
lizou ingressos com valores promocionais e reduzidos. 
Com 44 pontos, o Operário está na nona posição na tabela de classificação, a cinco 
pontos do G4. Pela matemática do acesso, o Fantasma não pode mais ser derrotado na 
competição. No máximo, tem direito a um empate. De resto, precisa vencer todas as parti-
das até a última rodada. 
Para esta noite, o treinador Gerson Gusmão não conta apenas com o lateral-esquerdo Allan 
Vieira e o volante Fábio, lesionados.

Copa do 
Mundo Sub-17
Depois de vencer Canadá (4 a 1) 
e Nova Zelândia (3 a 0), a sele-
ção brasileira já está classificada 
para a próxima fase da Copa do 
Mundo Sub-17, e enfrenta, nesta 
sexta-feira, a seleção de Angola, 
também já classificada, para defi-
nir quem passa em primeiro lugar 
do Grupo A. 
O jogo será no Estádio Olímpico 
de Goiânia, às 20h.
O time do Brasil vai em busca da 
terceira vitória para conseguir o 
primeiro lugar do grupo e enfren-
tar um dos terceiros colocados 
dos Grupos C, D ou E.

Paranaense 2020
Passada a reunião arbitral que 
definiu a fórmula de disputa e as 
datas do Paranaense de Futebol 
2020, as conversas agora entre os 
dirigentes das equipes participan-
tes da competição são em relação 
à cota de TV. 
Com valor reduzido em relação 
ao ano passado, de R$ 6 milhões 
para R$ 2 milhões, a transmissão 
das partidas por rede aberta de 
televisão deverá ser feita apenas 
a partir das quartas de final. 
O Paranaense de Futebol 2020 
começará dia 18 de janeiro e 
irá até 26 de abril. A tabela 
de jogos será divulgada até o 
próximo dia 18.

 

JOSÉ TRAMONTIN/OFEC
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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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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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Francisca 
confessa paixão 
por Ramon

Malhação
Filipe passa mal e Lígia des-

pista Rui. Regina garante a 
Max que se Guga for expulso 
ela sairá com o filho. Regina 
propõe a Max e Guga que os 
três façam terapia. Filipe revela 
a Lígia que Rui é o pai biológico 
de Nina. Rui pede para partici-
par das visitas de Rita e Nina. 

Éramos Seis
Lola reclama de seu casa-

mento para Maria. Júlio vai 
com Almeida ao cabaré. João 
mente para Inês sobre as car-
tas para Afonso. Júlio sente-
-se mal no cabaré e Marion o 
ajuda. Zeca faz uma serenata 
para Olga. Virgulino se oferece 
para encontrar o telefone de 
João. Inês escreve mais uma 
carta para Afonso e Carlos. 

A Dona do Pedaço
Cami lo e Chic lete se 

enfrentam. Todos comemo-
ram o encontro de família. 
Rock e Joana ficam juntos. 
Jô planeja ajudar Chiclete. 
Cami lo  dec ide  p render 
Vivi no quar to novamente. 
Yohana monitora Téo. Eve-
lina garante a Jô que Chi-
clete a levará para Rio Ver-
melho. Kim fica com Márcio. 
Téo é transferido para um 
quar to. Téo revela a Yohana 
que Jô tentou matá-lo.

As Aventuras de Poliana
Gael se desentende com 

o irmão. Arlete pensa em 
comprar a antiga casa de 
Luisa. Afonso pede para 
Hugo entregar Feijão a OTTO. 
João se atrapalha e quebra o 
por ta-retrato com a foto do 
sobrinho de Ruth. Pendleton 
vai até a casa de Marcelo 
para devolver o cachorro de 
João a Luisa. 

Cúmplices de 
um Resgate

Meire telefone para Vicente 
e pede para ele ir até o seu 
apar tamento. Dinho conse-
gue fazer com que Meire saia 
da cadeia. Rebeca pergunta 
para Omar o motivo de ele ter 
dado uma bolinha de golf para 
Manuela, mas ela nega ter 
dado isso para a garota. 

Topíssima 
Lara implora para Paulo 

Rober to não fazer mal a sua 
filha. O reitor observa a alu-
cinação de Sophia e oferece 
mais bebida a ela. Andrea 
tenta impedir Lara de sair, 
mas é em vão. Bruno e 
Canarinho a segue. Taylor 
liga para Pedro. Lara pede 
para o motorista ir mais 
rápido. Sophia delira sob o 
efeito da droga. André estra-
nha a ausência de Pedro. 

Em “Bom Sucesso” todos 
se apavoram com o acidente. 
Gisele acusa Diogo de assas-
sino. Diogo sente remorso ao 
saber que provocou a morte de 
Felipe. William acusa Gisele. 
Alberto diz a Marcos que deseja 
homenagear Felipe. Gisele 
pede ajuda a William. Paloma 
comemora ao ver Gabriela e 
Waguinho no projeto de Ramon. 
Francisca confessa que está 
apaixonada por Ramon. 
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Outubro acaba com forte noção de realidade e do 
que precisa ser resolvido. Nada de cultivar proble-
mas, ok? Resolva-os! Conte com sua experiência 
e tenha paciência.

O mês termina bem para você, que tem a chance 
de realizar mudanças efetivas e libertadoras. 
Vênus trará, em breve, bom humor e alegria. O 
astro acenderá o farol da esperança.

Vale a pena colocar a mão na massa, organi-
zar planejamentos e gavetas. Dia perfeito para 
avançar num romance e nos estudos. Aguarde 
novidades. 

Você acorda mais sensível com a opinião alheia. 
Por isso, qualquer olhar enviesado do seu amor 
cairá mal. Peça delicadeza para os seus próximos. 
Com tato e sem imaginar coisas demais, você 
irá mais longe.

Saúde é assunto sério e que merece atenção 
neste fim de mês. Nada de se obrigar a fazer 
tarefas pesadas -- no sentido concreto ou figurado. 
Decisões importantes de trabalho precisarão ser 
tomadas em breve.

Senso de limites e sensibilidade para saber 
quando avançar ou recuar no amor. O cenário 
astral traz lances profundos nessa área. Não se 
subestime, mas aceite o preço de competir.

Cabe a você, mais do que nunca, iluminar ques-
tões familiares. Quais estruturas você pode criar 
para manter a união desse povo que se ama e 
que precisa de ordem?

Racionalidade, objetividade e senso de urgência 
chegam com o fim do mês. Tudo fluirá no seu ritmo 
e de acordo com a linguagem do tempo, que você 
entende muito bem.

Cuide da área financeira nos próximos dias. Os 
astros asseguram boas estratégias e escolhas 
prudentes. Estabeleça suas prioridades e lem-
bre-se: só você sabe quais são.

Sensibilidade e inseguranças em alta. Vênus entra 
em Sagitário, trazendo o prazer das incursões 
abstratas, enquanto você se cuida e se fortalece. 
Otimize seu tempo.

Vida social agradável e paqueras no ar trazem um 
gostinho especial a este dia. O prazer vem dos 
programas e encontros, mas a alma pede certo 
recolhimento. Busque equilíbrio.

Some sua imaginação com a experiência de 
alguém e decida algo bacana para os próximos 
dias. Reconhecimento e sucesso são os bônus 
astrais de Venus. Já as amizades fiéis, da Lua.
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Técnica pa-
ra promo-
ver uma
marca

Docinho
de coco

com
ameixa

Sufixo que
indica
álcool

(Quím.)

País afri-
cano cuja

capital 
é Acra

Timão e 
Pumba, por
sua relação

(Cin.)

Chuva,
em inglês

Recinto
com

sanitário

A tecla
"apagar"
em calcu-
ladoras

Paisagem
que apare-
ce na foto
de 180°

"Quem
bem (?),

bem casti-
ga" (dito)

Lázaro Ra-
mos, ator
de "Mister

Brau"
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para se
dançar
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pele
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broncodi-
latadores

País es-
trangeiro

que abriga
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ácido
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lulares:
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bactérias
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papa por
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pessoa

Carta do
baralho
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"A Lei
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colas
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TOALETEAP

SÇCEANGU
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UPARAGUAI
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SERESSARI
IGPSNOTA
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REGUALOAREI
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
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ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas
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laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Apoio: Tribuna Hoje News

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (1º) os parabéns vão para Luiz Fernan-
do Monteiro, Fábio Rodrigo Victorino, Pedro 

Lopes Caldas, Thulliman Thales Tuanan Trento, 
Alexandre Thadeu Meyer, Pedro Augusto Duarte 
Tresch Petrussi, Clayton Hirodi Ywanaga e Aris-
teu Lanutte. No sábado (2) vivas para Alberto 
Spessato.  No domingo (3) cumprimentos para 
Milton Ferreira, Dyana Miniello, Wanderlei R. 

Rosa, Reginaldo dos Santos, Josiane Vicentim, 
Rodrigo Teixeira  e Wesley de Araujo Castro.  Na 
segunda (4) parabéns para  Nawany Miranda, 

Tânia Maria dos Santos Serraglio, Paulo Pezzoti, 
Andrea Maria Dessia, Edilson Marques Freitas e 

Minoru Kozima. Da coluna: felicidades! 

“De vez em quando, 
quando se trata de 
assumir riscos, a 

ingenuidade da ju-
ventude dá melho-
res retornos do que 
o conhecimento e a 

experiência.“  
(Ben Carson/1951)

Rita Lee 
No domingo à noite, o Coro Cênico Unipar,  apresenta novo musical no Centro 
Cultural Schubert. A homenageada será a cantora Rita Lee, conhecida como a 
Rainha do Rock Brasileiro. Os cantores, regidos por Marco Aurélio, prometem 
causar muita emoção. A entrada é gratuita, mas com ingresso [é só retirar na 

Diretoria de Comunicação da Unipar, no Câmpus-Sede]. Começa às 19h30.

Abaixo o preconceito!
Momento performático de Luiz Fernando Guarnieri arrancou 
aplausos calorosos, no seminário sobre violência, promo-

vido pelas Secretarias Municipais da Família e da Saúde de 
Umuarama. O ator, que dirige o Pitoresco Grupo de Teatro 

Unipar, encarnou Geni, famosa personagem da peça e músi-
ca de Chico Buarque. “Interpretei porque Geni retrata todo 
tipo de violência: física, psicológica, de gênero... Foi um 
trabalho que exigiu muito ensaio e condicionamento, já 

que se trata de uma explosão de sentimentos, que reverbe-
ra no corpo, com os gestos, expressões faciais e olhares, 

mas valeu cada minuto que investi nesta peça”, orgulha-se 
Guarnieri. Segundo ele, o debate tem que continuar e a 

luta pelo fim dos preconceitos também: “Geni tem mais de 
42 anos e muito pouco evoluímos neste sentido”.

 ARQUIVO PESSOAL

ZOOM
Deu na Folha de Londrina:  a nova data 
comercial de destaque do Brasil, a Black 
Friday de 2019 deve ter um crescimento 
no volume de vendas de 4% no Brasil, 
segundo a Confederação Nacional do 

Comércio, mas um aumento ainda maior é 
esperado pela Associação Comercial e In-
dustrial de Londrina.  ( como sambem nas 
associações da região). Neste ano, a cele-
bração será no dia 29 de novembro, data 
em que a primeira parcela do 13º salário 
deve estar na conta dos trabalhadores 

* * * 
Celebrada na primeira sexta-feira após 
o Dia de Ação de Graças, nos Estados 

unidos, a Black Friday marca a abertura 
do comércio natalino e os norte-ameri-
canos aguardam descontos de até 90%. 
No Brasil, a data chegou primeiro pelo 
comércio eletrônico e já é incorporada, 
também, pelo comércio de rua. E para 
nós ( perto do Paraguai) o movimento 

ganha força extra.

Sandra Justen do Amaral e Arnaldo do Amaral prestigiando o Boteco do Lions

O vereador Toninho Comparsi na palestra ‘Lentes Invisíveis’ no SENAC

PORTAL CIDADE

THIAGO CASONI

Rames Mattar em Umuarama
O curso de Medicina da Unipar programou para a próxima semana sua primeira Jornada Aca-

dêmica, com oficinas e palestras. Um dos convidados é Rames Mattar, ortopedista e professor 
da USP. É um dos nomes mais respeitados do Brasil em microcirurgia reconstrutiva. Ele vem 

de São Paulo especialmente para o evento e vai abordar o tema ‘Ciência aplicada à anatomia e 
fisiologia’. Será na segunda, 4, às 10h, no Câmpus-Sede. 
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

14 de novembro                        
Dia Mundial do Diabetes 

O Diabetes é a causa de destaque de 
Leões e Leos de todo o mundo. Neste ano, 
em parceria com a Federação Internacio-
nal do Diabetes (IDF), temos a missão de 
deixar nossa marca, fazendo exames em 1 
milhão de pessoas para diagnosticar o di-
abetes tipo 2.  

O diabetes pode levar a doenças graves 
que afetam o coração, vasos sanguíneos, 
olhos, rins, nervos e dentes. Na maioria 
dos países de alta renda, o diabetes é 
uma das principais causas de doenças car-
diovasculares, cegueira, insuficiência re-
nal e amputação de membros inferiores. 
Acredita-se que afetará 629 milhões de 
adultos até 2045. 

Servindo em comunidades diversificadas 
de todo o mundo, enxergamos e sentimos 
os efeitos do diabetes e juntos estamos 
fazendo algo a respeito.   

O objetivo estratégico de Lions Clubes 
Internacional é reduzir a prevalência do 
diabetes e melhorar a qualidade de vida 
daqueles que são diagnosticados.  

 

Comitê discute mortes no trabalho
R e p r e s e n t a n t e s 

do setor de Saúde de 
vários municípios do 
Noroeste reuniram-se na 
12ª Regional de Saúde, 
em Umuarama, para dar 
continuidade aos traba-
lhos desenvolvidos pelo 
Comitê Regional de 
Investigação de Óbitos e 
Acidentes Relacionados 
ao Trabalho (Crioart), na 
tarde do último dia 30. 
Participaram secretários 
municipais de Saúde, 
técnicos da área de Vigi-
lância em Saúde, Vigi-
lância Sanitária e Saúde 
do Trabalhador.

Presente à reunião, 
a Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde 
(Covisa), representada 
pela coordenadora 
Maristela de Azevedo 
Ribeiro, foi convidada a 
apresentar um acidente 
de trabalho registrado 
recentemente, em que o 

trabalhador sofreu uma 
queda de sete metros de 
altura enquanto desem-
penhava suas funções. 
A apresentação do 
caso foi feita pela fis-
cal Edinalva Mota, da 
Vigilância Sanitária.

Infelizmente o traba-
lhador não resistiu aos 
ferimentos e morreu. 
“Para evitar casos como 
este, é muito importante 
que os municípios este-
jam atentos, orientando 
e fiscalizando as condi-
ções de trabalho, o uso 
de equipamentos de 
segurança e os cuidados 
necessários para que os 
trabalhadores possam 
atuar em segurança”, 
acrescentou a secretária 
de Saúde de Umuarama, 
Cecília Cividini, também 
presente ao evento.

A secretária desta-
cou a impor tância das 
ações da Vigi lância 

em Saúde do Traba-
lhador como propo-
nente da prevenção, 

orientação e acompa-
nhamento dos aciden-
tes de trabalho.

SECRETÁRIOS de Saúde, técnicos de Vigilância em Saúde, Sanitária e Saúde 
do Trabalhador participaram da reunião

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Anatomia Humana   
A qualidade dos 
laboratórios da Unipar 
de Toledo é reconhecida 
por toda a região. 
Escolas do ensino médio 
e de cursos técnicos 
frequentemente 
buscam parceria com 
a Universidade para 
a realização de aulas 
práticas na estrutura 
laboratorial. Uma das 
aulas aconteceu no 
laboratório de Anatomia 
Humana, onde o 
curso de Fisioterapia 
ministrou atividade 
prática para alunos 
do Colégio Ceebja, de 
Tupãssi, e do curso 
técnico em Farmácia 
do Colégio Morais 
Rego, de Toledo. Um 
minicurso sobre Coleta 
e Processamento de 
Amostras Biológicas foi 
ministrado também a 
alunos do curso técnico 
do Colégio Morais Rego. 

Outubro Rosa   Assim 
como nos anos 
anteriores, a Unipar 
aderiu à campanha 
Outubro Rosa, que 
tem como propósito 
conscientizar as 
mulheres quanto 
a importância da 
prevenção ao câncer de 
mama. Na Unidade de 
Cianorte, uma palestra 
sobre saúde da mulher 
contemplou em torno 
de 40 colaboradoras 
da Instituição. A 
palestrante foi a 
enfermeira Andreia 

Pizani, que orientou 
sobre o autoexame das 
mamas e a importância 
dos exames preventivos, 
como a mamografia, 
para mulheres de 
todas as idades, 
sobretudo aquelas 
com idade acima dos 
40 anos. Ela ressalta 
que tocar os seios é 
uma das maneiras de 
descobrir se há ou não 
a doença, mas, ainda 
sim, é necessário fazer o 
preventivo.

Estética Paliativa   O 
curso de Estética e 
Cosmética da Unidade 
de Cascavel abordou 
o tema no 3º Simec 
(Simpósio de Estética 
e Cosmética), com 
lançamento oficial 
do Outubro Rosa, 
promovido pelo 
movimento Cascavel 
Rosa, uma história 
de luta, coragem, 
esperança e amor. 
A especialista em 
cuidados paliativos 
pelo Hospital Albert 
Einstein, Vanessa 
Monteiro, ministrou a 
palestra com o objetivo 
de compartilhar sua 
experiência profissional, 
voltada ao alívio de 
dores, conforto e 
assistência a esses 
pacientes e seus 
familiares diante de uma 
doença que ameaça a 
vida. Evento também 
contou com noite de 
workshops e uma feira 
de produtos cosméticos. 

NOTÍCIAS DA

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

Empreendedores em potencial, 
micro e pequenos empresários 
têm mais uma oportunidade para 
adquirir conhecimentos e melhorar 
suas expectativas de sucesso num 
mercado tão competitivo como o 
atual. A Prefeitura de Umuarama, 
por meio da Casa do Empreendedor 
da Secretaria de Indústria, Comér-
cio e Turismo, em parceria com o 
Sebrae, oferece várias oficinas neste 
mês de novembro, que podem fazer 
a diferença nas pequenas empresas.
No próximo dia 5, a primeira das 
oficinas vai tratar sobre compras 
públicas. “Os participantes serão 
orientados sobre como começar 
a vender seus produtos e serviços 
para o poder público, um cliente 
com grande potencial, que compra 
em grandes volumes e paga em dia”, 
comentou o secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, Douglas Bácaro.
O treinamento ocorrerá das 14h às 
16h, no auditório do Sebrae. “Será uma 
oportunidade gratuita para empreen-
dedores individuais, microempresários, 
empresas de pequeno porte e funcio-
nários de empresas legalmente consti-
tuídas. Eles aprenderão sobre legislação 
e como interpretar os benefícios nos 
editais de licitação”, acrescentou. As 
inscrições podem ser feitas na Casa do 
Empreendedor.

Plano de negócios
Outra oficina oferecida gratuita-
mente pelo município, em parceria 
com o Sebrae, acontece entre os dias 
18, 19 e 20 de novembro e destina-
-se ao empreendedor em potencial, 
preparando-o para construir o seu 
plano de negócio. O curso é presen-
cial (das 19h às 22h no auditório do 
Sebrae), voltado ao planejamento 
de ações e tomada de decisões de 
forma consciente e responsável, 
além de noções básicas e exercícios 
relacionados ao empreendedorismo.
No próximo dia 21, por outro lado, 
acontece o Workshop Desing Thing 
sobre inovação, que aportará novos 
conceitos para revolucionar a maneira 
de encontrar soluções criativas e a 
disciplina para atingir os objetivos em 
cada projeto. O curso será ministrado 
pelo consultor André Turetta, do 
Sebrae, das 14h às 17h, no auditório 
da Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Umuarama (Aciu).
Nos dois casos, as inscrições devem 
ser feitas na Casa do Empreendedor.
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UMUARAMA COUNTRY CLUB 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA 
 
 O Pres iden te  da  Di re to r ia   do  Umuarama  
Count ry Club ,  no  uso  das  a t r ibuições  que  lhe  são  confer idas  
pe lo  Es ta tu to  do Umuarama Count ry Club ,  consubs tanc iadas  
no  a r t igo  39º  parágrafo  3 º ,   convoca  os  assoc iados  do 
Umuarama Count ry Club  para  s e  reun i rem em Assemblé ia  
Gera l  ex t raord inár ia  que  se  rea l i zará  nas  dependências  do  
c lube ,  no  d ia  12  de  Abr i l  de  2019 as  19h ,  para  de l iberarem o  
segu inte :  
 
 ORDEM DO DIA:  
 a ) -  Al te rações  nos  segu intes  ar t igos  do 
Es ta tu to  do  Umuarama Count ry C lub :  Art .  5 ,  Ar t .  9  l e t ra  “d” ,  
Art .14  parágrafo  ún ico ,  Ar t .  17 ,  Ar t .18 ,  Ar t .28  l e t ras  “h”  e  
“ i” ,  Ar t .54  l e t ra  “o” ;  
 b ) -  Assun tos  Gera i s .  
  
 Umuarama-Pr . ,  31  de  ou tubro   de  2019 .  
 
        Luiz  Antonio  de  Melo  Costa  
                                             Pres idente    
 
 
 

Sarnas Galegas é hexacampeã
na 20ª Jornada de Foguetes

A equipe do IFPR 
Umuarama é hexacam-
peã da Mostra Brasileira 
de Foguetes, uma olim-
píada inteiramente expe-
rimental, que consiste 
em construir e lançar, 
obliquamente, foguetes, 
a partir de uma base de 
lançamento, o mais dis-
tante possível. Foguetes 
e bases de lançamentos 
são construídos por alu-
nos individualmente ou 
em equipes e são confec-
cionados a partir de gar-
rafa pet, utilizando como 
‘combustível’ o vinagre e 
bicarbonato de sódio.

O s  e s t u d a n t e s 
Andressa Daniela Bas-
tiansch, Flavio de Souza 
Júnyor e Heloísa Zulato 
Magalhães são os inte-
grantes da equipe Sar-
nas Galegas, do IFPR 
– Campus Umuarama. 
O trio obteve com o lan-
çamento de seu foguete 
um alcance equivalente a 
244,5 metros, trazendo, 
então, o título de cam-
peão para a instituição, 
que, agora, é hexacam-
peã na modalidade.

Crescimento
Em 2013, foi realizada a 1ª edição do campeonato de 

lançamento de foguetes do campus – etapa classificatória 
para a Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). A Mostra 

Nacional é um evento aberto à participação de escolas 
públicas e particulares de todo o território nacional. No 

mesmo ano, o IFPR Umuarama conquistou uma vaga para 
o campeonato nacional e já conseguiu o primeiro lugar. 
“A partir de então, todos os anos, o campus Umuarama 

tem classificado equipes, as quais sempre se consagraram 
campeãs no campeonato nacional”, informa o IFPR.

“Assim, externamos 
nossa gratidão aos pro-
fessores Otávio Akira 
Sakai, José Adolfo Mota, 
Lucas Campanholi Junior e 
Samuel Ronobo Soares. E 
parabenizamos os alunos 
Andressa Daniela Bas-
tiansch, Flavio de Souza 
Júnyor e Heloísa Zulato 
Magalhães pela importan-
tíssima conquista”, divul-
gou em nota o IFPR.

ESTUDOS DE 
ASTRONOMIA

Em meados de 2012 
começou no campus 

Umuarama um projeto 
de extensão denominado 
Grupo de Estudos de 
Astronomia (GEA). Um 
dos objetivos era a propa-
gação científica por meio 
de atividades lúdicas que 

conquistassem o interesse 
dos estudantes. Nesse 
mesmo ano, foi proporcio-
nado aos estudantes do 
ensino médio integrado o 
desafio de construir fogue-
tes de garrafa Pet.

DIVULGAÇÃO

EQUIPE vencedora da MOBFOG de Barra do Piraí, no Estado do Rio de Janeiro
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CRUZE SPORT6 1.8 LT .........................................................................14/15 ............................BRANCO ...................................... COMPLETO, AUT, COURO..............................................................R$ 58.900,00
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 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
F1000 XLT MWM ...................................................................................93/94 ............................CINZA ........................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 45.900,00
FOCUS 1.6 SE .........................................................................................17/18 ............................BRANCO ...................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 64.900,00
GOL 1.0 TRENDLINE ............................................................................17/18 ............................BRANCO ...................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 37.900,00
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 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 ...............................................................................15/16 ............................PRATA ........................................... COMPLETO, AUT ...............................................................................R$ 49.900,00
RANGER 3.0 LIMITED 4X4 .................................................................11/12 ............................PRATA ........................................... COMPLETO .........................................................................................R$ 62.900,00
RANGER XLS ..........................................................................................18/18 ............................PRETO........................................... COMPLETO ...................................................................................... R$ 111.900,00
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 PREMIER TURBO ...............................................................17/18 ............................PRATA ........................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS .......................................................R$ 86.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  .........................................................................16/17 ............................CINZA ........................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L .................................................... R$ 124.900,00
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Promotor denuncia
precariedade na cadeia

O Promotor de Justiça da comarca 
de Pérola, Tales Parananiba, divul-
gou nas redes sociais um vídeo que 
denuncia a situação da cadeia de 
Pérola. Segundo Tales, o local onde 
os presos ficam está superlotado e 
há um esgoto que corre a céu aberto 
nas proximidades da delegacia de 
Polícia Civil da cidade.

“Ganhamos um córrego, mas 
não de água potável e da natureza, 
mas um esgoto a céu aberto vindo 
da nossa delegacia”, diz o promo-
tor logo no começo do vídeo que 
circula pelas redes sociais.

A promotoria de justiça de Pérola 
protocolou uma ação civil pública 
e conseguiu uma liminar pedindo 
urgência na resolução dos proble-
mas que afetam a cadeia da cidade. 
A liminar foi aprovada em primeira 
e segunda instância, mas o Tribu-
nal de Justiça impediu a ação do 
Ministério Público. “A justificativa 
fornecida ao MP é de que a justiça 
não pode interferir nas decisões do 
estado”, alega o promotor.

Diante do impedimento do Tri-
bunal de Justiça, o promotor está 
cobrando das autoridades públicas 
medidas para minimizar o problema 

Nota
Em nota a Polícia Civil do Paraná declara que “já foi realizada uma ação civil 

pública, solicitando a instalação de rede de esgoto na cidade de Pérola. Com relação 
à superlotação, a Secretaria da Segurança Pública do Paraná esclarece que é um pro-
blema de décadas, herdado pela atual gestão, que têm realizado diversas ações para 
tentar reduzir esse número e prestar o atendimento necessário a todos os custodia-

dos. Uma das ações foi a transferência da administração de 37 carceragens de delega-
cias da Polícia Civil para o Departamento Penitenciário do Paraná. Com isso, cerca de 
6 mil detentos passam a ter as mesmas condições de custódia fornecidas em todo o 
sistema prisional, e mais de mil policiais civis foram liberados exclusivamente para o 

trabalho de investigação, formalização de flagrantes e demais atividades de prestação 
de serviços à população. Ressalta-se que está em andamento a construção e amplia-

ção de 15 unidades prisionais, algumas já em execução, que vão gerar milhares de 
novas vagas para todo o Paraná. Além disso, o Estado busca junto ao Poder Judiciário, 
a realização de mutirões carcerários que visem à análise dos processos de presos que, 

eventualmente, já possuam direito a progressão de pena ou outro benefício, dimi-
nuindo o número de detentos nesses espaços destinados a custódia provisória”.

da superlotação da cadeia, que 
acarreta também em outros per-
calços. “Juridicamente já ‘estou-
rou’ nossa atuação do Ministério 
Público. Agora cabe aos políticos 
cobrarem melhorias e as pessoas 
também saberem da situação para 
ver se realmente alguma providên-
cia será tomada”, ressalta Tales.

No vídeo, ele pede o apoio do 
deputado estadual Delegado Fer-
nando e do governador Ratinho 
Junior, destacando que durante a 

eleição os políticos tiveram bastan-
tes votos na cidade. “Queria fazer 
um apelo ao Delegado Fernando 
para ver o que dá para ele fazer 
pela cadeia pública. Olha a situa-
ção, esgoto a céu aberto. Governa-
dor e Delegado Fernando que foram 
bem votados”, comenta o membro 
do Ministério Público. O promotor 
disse que também já enviou solici-
tações para a Secretaria de Segu-
rança Pública (Sesp) e Administra-
ção Penitenciária do estado.
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