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Umuarama,
Domingo e Segunda-feira
19 e 20 de Agosto de 2018
POLÍTICA

Moacir Silva fala
da desistência e
declara apoio a
Ratinho Jr

MICROPAVIMENTAÇÃO APROVADA

- A Prefeitura de Umuarama informa que a recuperação do asfalto na cidade com o uso da micropavimentação
está sendo aprovada pelos moradores. Por isso, o serviço será levado a outros
bairros nas próximas semanas. Página A3

O ex-prefeito de Umuarama, Moacir
Silva(foto), falou ontem em entrevista
ao Ilustrado o porquê da desistência
da candidatura a deputado estadual
ou federal. E aproveitou para anunciar
que nesta eleição vai apoiar o nome
de Ratinho Júnior para governador,
pela parceria de longa data, e Márcio
Nunes para deputado estadual por
ser do seu partido, o PSD.
Página B1

ELEIÇÕES 2018 - Neste ano eleitores vão votar para presidente, senador, governador e deputados estadual e federal

Mulheres são 54% do eleitorado
de Umuarama, segundo o TSE

O município de Umuarama têm
76.375 eleitores aptos ao voto nas
próximas eleições. Números do
Tribunal Superior Eleitoral mostram que 54% desse eleitorado é
do sexo feminino, ou seja, mais
de 40 mil eleitoras. Outros dados
mostram que a idade média do
eleitorado local é de 30 a 39 anos
e a maior par te não chegou a
concluir o Ensino Médio. Confira
entrevista com o sociólogo Rafael
Egídio Leal e Silva sobre o retrato
do eleitor.

DEBATE

Bolsonaro e
Marina têm
embate sobre
direto da mulher
Página A2
BIOTECNOLOGIA

Doutorado na
Unipar atrai
estudantes até
do Norte
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POLÍCIA
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Família pede ajuda para
encontrar desaparecido

ESPORTES

Hoje tem a IV
Copa 25º BPM
de Jiu-Jitsu
em Umuarama

Casal dá exemplo ao produzir morango em estufa
Airton Fadelli e Ivanilde Fadelli deixaram a cidade para buscar no campo o sonho de uma vida saudável,
longe do estresse do centro urbanos. No distrito de Lovat, mesmo com pouca terra, eles colhem morango
o ano todo, usando estufa. E têm outras atividades na propriedade. São um bom exemplo. Página A4
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O jovem Rodrigo Azarias está desaparecido há 19 dias e a família dele pede
a ajuda da população para encontrá-lo.
Ele foi visto pela última vez na estrada
entre Perobal e Alto Piquiri, perto de
Saltinho do Oeste.
Página A6
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