Filiado à:

Desde 1.973 - Ano: 46

Nº: 11.343 - R$ 1,50

Diretor Presidente: Ilídio Coelho Sobrinho
Editor Responsável: Osmar Nunes da Silva

Umuarama,

Terça-feira

21 de Agosto de 2018
PÓS GREVE

STF prorroga,
mas mantém
multas aos
caminhoneiros
O Supremo Tribunal Federal
afirmou ontem que manterá
por mais 14 dias a suspensão de multas aplicadas a
151 empresas pelo descumprimento de decisão que
determinou liberação de vias
durante a paralisação dos
caminhoneiros.

UMUARAMA - Trabalhadores voltaram a se ferir com material jogado de forma irregular no lixo

Descarte irregular de seringas
vira ameaça a trabalhadores

Apesar das orientações
e dos aler tas, seringas
e agulhas, algumas até
com sangue, tem sido
descartadas com frequência no lixo reciclável
de Umuarama e isso acaba colocando em risco
os trabalhadores da Cooperativa dos Catadores
de Recicláveis, no aterro
sanitário, onde é feita a
separação do lixo. Na
semana passada, duas
cooperadas ficaram feridas. E pedem para a população colaborar mais.
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Copa Smel de
Futsal Infantil
tem as finais
nesta terça

Bolsonaro
lidera
pesquisa
sem Lula
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ILHA GRANDE

POLÍCIA

Onça sai do
mato e chega
perto da cidade
na região

Morto em
confronto com
PM esteve
em assalto

Equipes do IAP, da Unipar e da
Prefeitura de São Jorge do Patrocínio capturaram ontem uma
onça parda que foi parar em
cima de um pé de manga em
São Jorge do Patrocínio. A onça
pesou em torno de 20 quilos e,
após acordar do tranquilizante
foi devolvida ao parque de Ilha
Grande.

A Polícia Civil informou ontem
que, um dos dois mortos em
confronto com a Polícia Militar no domingo em Mirante
do Piquiri, foi reconhecido
como envolvido no assalto
ocorrido antes. A dupla fez
quatro reféns durante o assalto no distrito.
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