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Comandado por Nei Victor, futsal de Umuarama encara o Matelândia no sábado (23),
em casa. Time ficou em terceiro no torneio Laranjeiras Cup e empatou em 4 a 4 num
amistoso contra o Integrado Campo Mourão Umbro Futsal. Técnico afirma que o time

vai em busca da conquista do campeonato. “O objetivo é vencer”.

UMUARAMA, 20/03/2019
Edição Nº 2313 - Ano VIII

Falta de vereadores em reunião das
comissões gera polêmica na Câmara

Pedido de alteração na data da reunião é deba-
tido na Câmara Municipal e teve vereador

dizendo que se o "nobre colega não estiver
interessado em participar das comissões, que

peça pra sair”.  Pág. 12 e 13

Afsu na Chave Ouro do Paranaense

ASSESSORIA AFSU
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(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião
“A guerra não está
vencida. O trânsito

ainda mata
muita gente”.
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Megasena
Concurso: 2134
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Dupla sena
Concurso: 1914

03 07 08 26 27 411º sorteio

20 27 29 30 31 472º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1789

01 03 05 08 09 11 13 14
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Timemania
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TIME DO AMÉRICA/RJ
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Federal
Concurso: 05371

1º prêmio
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Dia da Sorte
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OS RESULTADOS OFICIAIS.

NOVA
05/04 - 05h53

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Mauro Felippe é poeta

Poesia: a alma dos poetas

DIVULGAÇÃO

 A poesia é uma das sete artes tradicionais pela qual a lin-
guagem humana é utilizada com fins estéticos ou críticos. É um
texto em que o autor expressa diretamente sentimentos e vi-
sões pessoais e do mundo. A voz que se manifesta na poesia,
ou seja, o sujeito poético e fictício, criado pelo escritor, é chama-
do de eu-lírico, onde as reflexões, sentimentos, sensações e
emoções de um sujeito é discursado em primeira pessoa (Eu).

A poesia está entre as mais antigas formas de arte literária,
havendo registro de textos poéticos em hieróglifos no Egito, 25
séculos antes de Cristo. Na poesia moderna, uma das mais
importantes ferramentas é a metáfora. Combina palavras, signi-
ficados e qualidades estéticas. Na poesia, prevalece a estética
da língua sobre o conteúdo, de forma que o autor utiliza de
diferentes dispositivos fonéticos, sintáticos e semânticos.

Como a poesia é a alma dos poetas, nada mais justo do
que ter uma data especial só para ela. O Dia Mundial da
Poesia é comemorado em 21 de março. A data foi criada na
30ª Conferência Geral da Unesco, em 16 de novembro de
1999, com o propósito de promover a leitura, a escrita, a
publicação e o ensino da poesia.

Engana-se quem acredita que a poesia é usada apenas
para expressar sentimentos e emoções. Quando aliada ao es-
tudo, a redação poética auxilia na construção do processo cria-
tivo e crítico de alunos e alunas, levando-os a refletir e a questi-
onar valores e questões da vida e da sociedade, contribuindo
para a criação de uma geração mais atuante e menos alienada.

Esta data comemora a diversidade do diálogo, a livre cria-
ção de ideias por meio das palavras, da inovação, visando à
importância da reflexão sobre o poder da linguagem e do de-
senvolvimento cultural e das habilidades criativas de cada pes-
soa. Isso porque a poesia contribui para a diversidade, como
dito, inferindo na nossa percepção e compreensão do mundo.

Mais do que isso, a poesia contribui para a reflexão em
diversos campos da vida humana, além de incutir valores
dignos ao ser humano como a justiça, o amor, a verdade, a
beleza, a solidariedade e a liberdade. Poesia é sinônimo de
pensar, meditar. É um eterno convite a descobrir e entender
um significado maior no existir.

Autor do projeto da Lei Seca que
tramitou no Congresso Nacional,

deputado Hugo Leal (PSD)
assistiu à missa na Igreja da

Candelária em comemoração aos
dez anos da Operação Lei Seca

no estado do Rio de Janeiro.
Para ele, apesar de a lei ter

provocado uma mudança de
comportamento na sociedade,

não se pode dizer que a guerra
contra esse tipo de acidente de

trânsito está vencida.
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Gravidade dos crimes
O juiz fundamenta ainda a necessidade da prisão
cautelar diante da gravidade dos crimes. Entre os

parâmetros usados para definir essa gravidade, Fischer
utiliza um manual dos Estados Unidos, o United States
Sentencing Commission. O documento apresenta uma

tabela com 43 níveis práticos para se mensurar a
gravidade dos fatos delitivos.

Alto nível
Segundo o juiz, com base
nessa escala, sob a ótica da
realidade econômica
brasileira, os delitos
apurados atingiriam algo
próximo ao nível 38 em
uma escala de 43 níveis. Na
decisão, o juiz cita ainda
outros parâmetros e
conclui que,
independentemente do
método utilizado, a
gravidade é comprovada.

Danos irreparáveis
“O dano gerado, atribuído
aos investigados é irreparável
e perante qualquer critério
de valoração adotado, a
única conclusão é que os
crimes são de gravidade
excepcional. Tais fatos, de
extrema repercussão social,
não podem passar incólumes
pelo crivo do Judiciário, sob
pena de se deslegitimar o
exercício da função deste
pilar da República”.

GARANTIA DA ORDEM

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Salvo-conduto
O ex-governador já havia sido preso outras duas vezes
cautelarmente. No entanto, as prisões anteriores não
tinham relação com o desvio em escolas públicas. Nas

duas ocasiões, o ex-governador conseguiu Habeas
Corpus determinando sua soltura. Na primeira vez, foi

acusado de corrupção dentro do programa de
manutenção de estradas. A prisão foi considerada sem
fundamento pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. Na
segunda vez, Richa foi preso na operação ‘lava jato’,
acusado de obstruir investigações. Desta vez o HC foi

concedido pelo presidente do STJ, ministro João Otávio
de Noronha, por falta de provas.

“Entendo mais do que justificada a decretação da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública e para
garantia da ordem econômica, com o fim de resgatar a
confiança da população nas Instituições Públicas e
reestabelecer as expectativas sobre as normas violadas e
sobre o papel dos governantes, evitando, ainda, que a
imagem do Poder Judiciário, já arranhada em razão da
postura muitas vezes leniente frente à corrupção, venha a
se desgastar ainda mais", concluiu.

Beto Richa preso
pela terceira vez

O ex-governador do Para-
ná Beto Richa (PSDB) foi pre-
so preventivamente ontem
(19), acusado pelo MP esta-
dual de comandar um es-
quema de desvio de R$ 22
milhões que deveriam ser
usados na construção de
escolas entre 2012 e 2015.
Segundo o MP-PR, o ex-gover-
nador teria cometido crimes
decorrentes desse esque-
ma até 2017, inclusive obs-
trução à Justiça. Além de Ri-
cha, foram presos Ezequias
Moreira e Jorge Atherino.

Ao justificar a necessida-
de da prisão preventiva, o
juiz Fernando Bardelli Silva
Fischer, da 9ª Vara Criminal
de Curitiba, afirma que qual-
quer outra medida “implica-
ria no total descrédito do
Poder Judiciário frente aos ci-
dadãos e, consequentemen-
te, na confirmação de que o
sistema criminal em nosso
país só alcança pessoas de
baixa renda”.

O magistrado disse ain-
da que, nos casos de cri-
mes complexos como os
de colarinho branco, não é
necessária a contempora-
neidade para aplicar a pri-
são preventiva. Segundo
ele, essa exigência ape-
nas contribui para a cons-
tatação de que o sistema
prisional só alcança os
menos favorecidos.

“Há um pensamento, am-
plamente difundido na dou-
trina e jurisprudência brasi-
leira, que insiste em vincu-
lar a necessidade da prisão
preventiva à contemporanei-
dade dos fatos criminosos.
Tal entendimento, carente
de maiores fundamenta-
ções racionalmente elabo-
ras, ecoa sem a devida re-
flexão crítica, como um ver-

dadeiro mantra da impunida-
de”, afirma.

O juiz também funda-
menta sua decisão no sen-
timento de impunidade e
descrédito do Judiciário,
que, segundo ele, cada
vez mais reverbera nas
ruas e redes sociais.

“A percepção, pela popu-
lação, de que medidas judi-
ciais mais enérgicas não
atingem as classes politica-
mente e economicamente
privilegiadas, faz nascer uma
sensação de mal-estar em
relação ao Poder Judiciário,
que se exterioriza por meio
de expressões de vergonha.
E a grande resistência do Po-
der Judiciário em aplicar me-
didas, como a prisão preven-
tiva, em casos graves de cri-
mes do colarinho branco
deriva da ideia da contempo-
raneidade como requisito in-
transponível”.

Para Fernando Fischer,
esse pensamento, ainda
que reproduzido muitas ve-
zes de boa-fé, carrega em
seu âmago uma tendência
discriminatória de seleção
de indivíduos potencialmen-
te encarceráveis.

“Não se trata de uma
apologia ao encarceramen-
to de pessoas de alto pa-
drão social, nem de uma ve-
dação à análise de critéri-
os temporais para o fim de
decretação de prisões cau-
telares. O que se busca é
conferir um tratamento equ-
ânime ao instituto da pri-
são preventiva, retirando-se
o véu que contrafaz toda
discriminação sistêmica,
de modo a permitir que o
Poder Judiciário possa
apresentar uma resposta
adequada a casos de gra-
ves violações”.
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Bônus para servidor
Projeto do senador Oriovisto
Guimarães (Pode) institui a
responsabilidade compartilhada dos
servidores e que prevê prêmios ao
funcionalismo quando houver
superávit primário. O senador diz que
podem ser aplicadas no setor público,
medidas que já utilizadas no setor
privado, a exemplo de programas de
distribuição de lucros e resultados.
“Nenhum governante consegue
administrar com eficiência sem a
devida participação de toda equipe
encarregada pela gestão. São os
servidores, os responsáveis em última
instância pela boa aplicação dos
recursos públicos", diz.

Líderes rurais
Começa por Pato Branco na próxima
terça-feira, 26, a série de nove
encontros regionais de líderes rurais
promovidos pela Faep que objetiva
fortalecer a representatividade dos
agricultores e pecuaristas
paranaenses. Os encontros seguem
em Assis Chateaubriand (27/3),
Umuarama (28/3), Mandaguaçu (2/4),
Ivaiporã (3/4), Ibiporã (4/4),
Guarapuava (9/4), Ponta Grossa (10/
4) e Curitiba (11/4).

PSC e as eleições
O PSC organiza para as eleições de
2020 e quer aumentar o número de
prefeitos e vereadores e prefeitos. O
deputado federal Paulo Martins, pré-
candidato a prefeito de Curitiba, vai
assumir o comando estadual do
partido. Outra liderança de destaque
é o prefeito Leonaldo Paranhos que
disputará a reeleição em Cascavel.

Colheita da soja
A colheita de soja no Paraná
alcançou 72% dos 5,428 milhões de
hectares de área cultivada, informou
a Secretaria de Agricultura do
Estado. Da lavoura, 83% estavam
em boa condição, 15% em situação
média e 2% foram consideradas
ruins. Do total plantado, 1%
estavam em floração, 16% em
frutificação e 83% em maturação.

Prefeito Empreendedor
Doze prefeitos do Oeste receberam
na Amop, em Cascavel, os
certificados de finalistas do Prêmio
Prefeito Sebrae Empreendedor. São
eles: Leonaldo Paranhos (Cascavel),
Chico Brasileiro (Foz do Iguaçu),
Heraldo Trento (Guaíra), Haroldo
Duarte (Ubiratã), Evandro Grade
(Santa Helena), Altair de Pádua
(Terra Roxa), Ailton Caiero
(Tupãssi), João Laufer (Quatro
Pontes), Jucenir Stentzler
(Palotina), Cleci Rambo Loffi
(Mercedes), Ricardo Endrigo
(Medianeira) e Marcio Rauber
(Marechal Rondon).

Partido cidadão
O PPS se reúne neste sábado, 23,
em Brasília, em congresso nacional
que, entre outras coisas, vai
deliberar sobre a mudança de
denominação da sigla. Ganha força
a denominação "Movimento
Cidadania"

Audiência pública
A Comissão de Constituição e Justiça
vota hoje, em regime de urgência, a
PEC que trata do fim da

aposentadoria de ex-governadores.
A proposta do governador Ratinho
Júnior será debatida às 10h em
audiência convocada pelo
presidente da CCJ, deputado
Delegado Francischini (PSL). À
tarde, a comissão se reúne em
sessão extraordinária para votação
da matéria.

Casa nova
O PP inaugurou ontem sua nova sede
estadual em Curitiba e a presidente,
deputado Maria Victória, adiantou
que o partido terá candidatos a
prefeito nas eleições municipais de
2020 nas principais cidades do
Paraná.

Diário do Sudoeste
O Diário de Sudoeste, que circula em
Pato Branco e região, completou 33
anos e apresentou aos seus leitores
um novo projeto gráfico. Parabéns
aos seus diretores e toda equipe de
profissionais que fazem do jornal, um
dos mais importante veículos de
comunicação do Paraná.

Lei Kandir
Um dia após ser eleito como novo
presidente da Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara, o deputado
Sérgio Souza (MDB-PR) convidou o
ministro Paulo Guedes (Economia)
para debater as ameaças de
revogação da Lei Kandir e a própria
Reforma da Previdência. A data da
reunião ainda está para ser marcada.

Pros nas cidades
O presidente estadual do Pros,
deputado Toninho Wandscheer, está
percorrendo as cidades do Paraná
para organizar o partido às eleições
de 2020.

Da Redação ADI-PR
Curitiba
Coluna publicada simultaneamente
em 22 jornais e portais associados.
Saiba mais em www.adipr.com.br
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Cerco à Corte
Seis pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, alvos

de diferentes suspeitas e críticas, foram protocolados este ano e aguardam
despacho da Assessoria Técnica da Secretaria Legislativa do Senado. As

representações constam em seis petições e têm como alvos os ministros Gilmar
Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello,
Luís Roberto Barroso, Luiz Edson Fachin e Alexandre Moraes - praticamente 80%

dos titulares da Corte. A Secretaria Legislativa não tem prazo para analisar e
liberar a tramitação das representações. E, como o comando do Congresso não

quer briga entre poderes, nem há vontade para isso.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Memória
O Senado engavetou pedidos de
investigação contra ministros. O ex-
presidente Casa Eunício Oliveira
(PMDB-CE) arquivou duas
representações contra Gilmar Mendes.

Saldo vai bem
Segue a novela da CPI da Lava Toga,
com assinaturas recolhidas no Senado
suficientes para criação da comissão.
Estão de olho no extrato bancário dos
magistrados.

Alerta do vice
O presidente em exercício, general
Hamílton Mourão, aponta quatro
caminhos para o Brasil reequilibrar as
contas públicas: reforma da Previdência,
desburocratização, privatizações (“tudo
o que puder ser privatizado”) e
mudanças na tributação para
impulsionar o crescimento da economia
e atrair investimentos estrangeiros.

No vermelho
“O País está há seis anos no
vermelho”, citou Mourão durante
almoço ontem em Brasília, promovido
pelo Grupo de Líderes Empresariais, o
Lide. O vice-presidente pontuou que o
atual sistema previdenciário é injusto
ao apontar que se a reforma, em
tramitação no Congresso, for
aprovada no início do segundo
semestre será “ótimo”.

CPI x Vale
A Comissão Parlamentar de Inquérito do
Senado que apura o rompimento da
barragem de Brumadinho pretende
cobrar da empresa Vale S/A todos os
relatórios de auditoria, na íntegra, sobre
a segurança das barragens - em especial
os pareceres de auditoria relativos à
barragem da Mina Córrego do Feijão
emitidos nos últimos cinco anos.

Lamaçal
Os senadores querem mais detalhes de um
documento da Vale (“Fatos sobre a
barragem da mina Córrego do Feijão”),
produzido pela empresa TUV SUD Brasil,
que aponta que a barragem de
Brumadinho supostamente tinha fator de
segurança que atendia às normas vigentes.

Foi mal, aê!
O ex-ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Gustavo
Bebianno, alegou “outros
compromissos previamente
assumidos”, em e-mail curto enviado
aos senadores, e não compareceu à
Comissão de Transparência e
Fiscalização do Senado que tentava há
mais de um mês ouvi-lo sobre o suposto
uso de candidaturas “laranjas”.

Secando...
Mais um capítulo da briga do presidente
Jair Bolsonaro com sindicalistas. O PDT
ajuizou no STF mais uma Ação Direta de

Inconstitucionalidade contra a Medida
Provisória 873/19 que proíbe o
desconto da contribuição sindical
diretamente dos salários - o que enche,
e rápido, os cofres das Centrais. A
medida editada pelo presidente
Bolsonaro determina que o
pagamento seja feito apenas por
boleto bancário.

...a fonte
Desde que a medida foi editada, em
1º de março, seis ações de
inconstitucionalidade chegaram ao
Supremo. O deputado André
Figueiredo, líder do PDT na Câmara,
questiona a urgência de o tema ser
editado via Medida Provisória, “sem
falar no lucro que os bancos teriam
com a emissão desses boletos
previstos pela medida”.

Educação na pauta
O presidente Bolsonaro mandou
retirar de tramitação um projeto (PL
11279/19) do ex-presidente Michel
Temer que previa acabar com o
mestrado e doutorado acadêmicos
nos institutos federais e com a cota de
20% das vagas para formação de
professores da educação básica.

“Reitorado”
A proposta também previa a criação de
duas universidades a partir do
desmembramento da Universidade
Federal do Amazonas (UFAM). Na
mensagem, publicada no DO, o Governo
não expõe os motivos da retirada de
pauta da proposta que previa ainda
mudanças na forma de escolha dos
reitores e diretores dos institutos.
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Paraná começa ano com
alta de 8% no varejo

O primeiro mês de 2019 foi de
alta no varejo do Paraná, segun-
do dados da Fecomércio PR (Fe-
deração do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Paraná). Na
comparação com janeiro de 2018,
as vendas cresceram 8,01%, es-
pecialmente nas lojas de depar-
tamentos (31,32%) e nos setores
de óticas, cine-foto-som (23,32%)
e materiais de construção
(17,44%). Na comparação com
dezembro, houve a já esperada

queda de 12,56%, diante do tra-
dicional salto nas vendas provo-
cado pelo Natal.

Entre as regiões analisadas
pela Fecomércio PR, Londrina teve
o melhor desempenho para o mês
de janeiro, com aumento de 15,01%
ante janeiro do ano anterior, verifi-
cado principalmente nas lojas de
departamentos (30,43%), conces-
sionárias de veículos (22,71%), ma-
teriais de construção (15,94%) e
vestuário e tecidos (14,33%).

Na região oeste, as vendas cres-
ceram 13,27%, também com des-
taque para as lojas de departamen-
tos (46,27%) e materiais de cons-
trução (39,51%). Nas demais regi-
ões, o índice de aumento no fatura-
mento foi semelhante: 5,58% em
Maringá; 5,02% em Ponta Grossa
e 5% na Capital.

Somente o Sudoeste teve baixa
nas vendas, de 17,69%, puxada
pela expressiva queda nas conces-
sionárias de veículos, de 41,29%.

Outono será chuvoso
O outono começa às 18h58
desta quarta-feira (20) e termina
às 12h54 de 21 de junho.
Segundo a previsão do Simepar
(Sistema Meteorológico do
Paraná), a estação entra com
chuvas na maioria das regiões do
Estado, com temperaturas
variando de 15ºC a 29ºC. A
temperatura mínima está prevista
em Rio Negro e a máxima em Foz
do Iguaçu, Londrina, Umuarama e
Guaíra. O tempo deve melhorar
no fim de semana.
Dados meteorológicos indicam
50% a 55% de probabilidade
de persistência do fenômeno
climático El Niño de fraca
intensidade.
O modelo do Inmet (Instituto
Nacional de Meteorologia)
sugere chuvas acima da normal
climatológica na Região Sul. No
Paraná, as condições analisadas
e previstas pelo Simepar
indicam que o outono será um
pouco mais chuvoso do que o
normal e menos frio.

NOTA
Cresce 35,3% número de empresas abertas
O Paraná registrou a abertura de 4.607 empresas em fevereiro, aumento de 35,3% em
relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram formalizados 3.403 novos negócios no
Estado. Estatísticas da Jucepar (Junta Comercial do Paraná) indicam a constituição de 7.910
empresas no acumulado do primeiro bimestre, o que representa um acréscimo de 25,8%
ante as 6.284 criadas nos dois primeiros meses de 2018. Os dados apontam a continuidade da
trajetória de expansão, já que em janeiro foram abertas 3,3 mil empresas no Estado, 14,6%
maior que em janeiro de 2018, desempenho que reflete a confiança do empresariado na
retomada da economia paranaense em ritmo mais forte que o nacional, respaldada por um
ambiente de segurança jurídica. O comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
liderou o ranking, presente em 944 das novas empresas, seguido de perto por cabeleireiros,
manicure e pedicure (932) e obras de alvenaria (927). Na sequência aparecem promoção de
vendas (725), lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (417) e serviços domésticos (394).

Fiep pede prorrogação de incentivos fiscais
A Fiep (Federação das Indústria do Paraná) e empresários ligados a diversos

setores entregaram ao governo do Estado ofícios em que pedem a
prorrogação de incentivos fiscais que vencem entre os meses de abril e junho.

Para os industriais, a medida é essencial para garantir a competitividade
desses segmentos diante dos concorrentes de outras regiões do País. O
documento foi recebido pelos secretários da Casa Civil, Guto Silva, e da

Fazenda, Renê de Oliveira Garcia Júnior. Entre os setores que podem ser
afetados estão fabricantes de itens que vão de alimentos e bebidas - como
farinha de trigo, óleo de soja, café, sucos e vinhos - a painéis de madeira,

passando por artigos têxteis e de vestuário, calcário agrícola ou até mesmo
torres para linhas de transmissão.  Há alguns anos, por decretos estaduais,

esses setores receberam diferimentos nas alíquotas ou concessões de crédito
presumido no ICMS. O problema é que as medidas têm prazo de validade e,

caso sejam interrompidas, vão afetar os resultados das empresas.
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Trump: Brasil será
aliado fora da Otan

Reforma de
militares

economizará
R$ 13 bi

O presidente da República em
exercício, Hamilton Mourão, disse

ontem (19), em Brasília, que o
governo espera economizar em

torno de R$ 13 bilhões nos
próximos dez anos com a reforma
das aposentadorias e pensões dos
militares. A estimativa, explicou,

já inclui a reestruturação das
carreiras militares, o que
abrangerá medidas como
aumento de gratificações.
Sem essa reestruturação, a

economia prevista era de R$ 92,3
bilhões nos próximos dez anos.

O secretário especial de
Previdência e Trabalho, Rogério

Marinho, garantiu que o impacto
da reestruturação de carreiras

militares será conhecido na
íntegra nesta quarta-feira (20),
quando o governo apresentar o

projeto que reforma a previdência
das Forças Armadas.

Mourão adiantou a informação
após reunião ontem com o

ministro da Defesa, Fernando
Azevedo: “Já está tudo ajustado.
Não tem nada faltando definir da
parte do Ministério da Defesa, é

só a decisão presidencial”.
De acordo com ele, a alíquota de

contribuição dos militares vai
aumentar 14% ao longo dos

próximos dois anos, sendo 10,5%
para a previdência e 3,5% para o

plano de saúde, que já é pago
pelos militares.

O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, afirmou que o
Brasil será designado principal ali-
ado dos Estados Unidos fora da
Otan (Organização do Tratado do
Atlântico Norte). Ainda deixou aber-
ta a possibilidade de o Brasil inte-
grar a Otan, que é uma organiza-
ção militar formada por países da
Europa e da América do Norte, com
origem na oposição ao socialismo
liderado, na época, pela União So-
viética, hoje extinta.

“Como disse ao presidente
[Jair] Bolsonaro, vou designar o
Brasil como principal aliado que
não é da Otan, e até possivelmen-

te um aliado da Otan. Falei com
muitas pessoas a respeito disso.
Nossas nações trabalham juntas
para proteger os nossos povos do
terrorismo, do crime transnacional,
das drogas, do tráfico de armas e
de pessoas, que está agora na van-
guarda do crime”, disse.

Trump também afirmou que as
empresas de seu país “estão pron-
tas para entrar” no mercado brasi-
leiro, aguardando mudança nas “re-
gras do jogo”. Trump disse que “re-
ciprocidade” é sua palavra favorita
e afirmou que Brasil e Estados Uni-
dos estão dispostos a reduzir as
barreiras comerciais entre si.

TRUMP e Bolsonaro se reuniram na Casa Branca: reunião “excelente”, disse Trump

REUTERS
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Fim de aposentadoria
para ex-governadores

O fim da aposentadoria para os ex-
governadores do Paraná deve ser dis-
cutido na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Assembleia Legislati-
va, em sessão ordinária ontem (19). O
tema foi debatido a partir das 13h30,
no Auditório Legislativo da Casa.

A Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) nº 1/2019, de autoria do
Poder Executivo, revogando o §5º do art.
85 da Constituição Estadual, que ins-
tituiu a aposentadoria de ex-governa-
dores também será tema de audiên-
cia pública que terá lugar no Auditório
Legislativo da Assembleia Legislativa
do Paraná nesta quarta-feira (20).

A pauta da CCJ inclui também o
projeto de lei complementar nº 1/
2019, de autoria do Poder Executivo,
alterando dispositivo da Lei Comple-
mentar nº 131/2010, que dispõe
sobre a reestruturação da carreira do
agente fiscal da Coordenação da Re-
ceita do Estado (CRE). A matéria tra-
mita em regime de urgência.

ORLANDO KISSNER/ALEP

A CCJ em reunião que discute o fim da aposentadoria para ex-governadores

Comissão da Juventude
A primeira reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude, realizada na manhã desta terça-feira (19) na Assembleia
Legislativa do Paraná (ALEP), trouxe uma novidade: a participação de jovens no encontro, contribuindo com a sugestão de temas
e assuntos para o debate. O objetivo é abrir um canal de diálogo com a juventude. A reunião de instalação da Comissão contou

ainda com a apresentação dos membros e recebimentos de temas para os próximos encontros. De acordo com o presidente,
deputado Galo (PODE), a prática de ouvir a faixa etária vai ser comum. “O papel dos jovens na sociedade é muito importante

para a construção do futuro. A participação deles vai dar um direcionamento a nossas pautas e discussões”, explicou. Os
deputados Paulo Litro (PSDB), Boca Aberta Jr. (PROS) e Soldado Fruet (PROS) participaram da reunião. Susan Martinez, de 20

anos, e Lucas Massolin, de 24, foram os primeiros jovens ouvidos pelos deputados. Lucas disse esperar que a Comissão escute
a juventude. “Precisamos de diálogo. Esse é um mecanismo de mudança”, avaliou. “O futuro se constrói no presente. Queremos

representação para formar um caminho melhor”, completou Susan. O professor da rede municipal de Ensino, Fábio Tadeu da
Costa Pinto, vai auxiliar os trabalhos do grupo. “Estamos buscando parcerias que deem alicerce a esta faixa etária,

compreendida entre os 13 e 25 anos. Precisamos desta estrutura para formação da sociedade”, comentou. De acordo com ele,
entidades como a Pontifícia Universidade Católica (PUC), Fundação Cultural de Curitiba (FCC), Federação das Indústrias do

Estado do Paraná (Fiep), Secretaria de Educação do Paraná, Secretaria do Esporte e do Turismo e Fundação de Ação Social de
Curitba (FAS) vão contribuir para as discussões. O deputado Galo explicou ainda que o grupo de trabalho pretende abrir um

canal de comunicação com o público pela internet. “Vamos construir um espaço pelas redes sociais, pelos aplicativos de troca
de mensagens para que esta parcela da sociedade possa se manifestar”, disse. A Comissão pretende abordar temas como

gravidez na adolescência, questão sexual, formação acadêmica e profissional, além da influência das redes sociais no
cotidiano. “Queremos saber sobre os desejos dos nossos jovens e junto com eles buscar meios para satisfazer seus anseios”,

encerrou o parlamentar. São membros titulares da Comissão de Defesa dos Direitos da Juventude, além do deputado Galo,
Rodrigo Estacho (PV), Paulo Litro (PSDB), Boca Aberta Junior (PROS), Professor Lemos (PT), Goura (PDT) e Soldado Fruet (PROS).
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Alunos uniformizados
Após cantarem o Hino Nacio-

nal para o início de mais um dia
de aula, nesta terça-feira, 19, os
alunos da Escola Municipal São
Cristóvão receberam as novas ca-
misetas de uniforme distribuídas
pela Secretaria Municipal da Edu-
cação. O prefeito Celso Pozzobom
visitou o estabelecimento de en-
sino para a entrega simbólica, ao
lado da secretária Mauriza Gon-
çalves de Lima Menegasso, e fo-
ram recebidos pelo diretor Auro
de Oliveira Carvalho.

O município distribui anual-
mente uma camiseta para cada
aluno da rede municipal, desde
o maternal (educação infantil) até
o 5º ano, e também para os alu-
nos da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), totalizando 8.804
uniformes. “Além disso, mante-
mos uma reserva para novos ma-
triculados, vindos de outras cida-
des ou da rede privada. É a mes-
ma camiseta do ano passado (cor
e padrão), o que permite ao alu-
no revezar os uniformes. A previ-

são é de que até o final desta se-
mana, todas as unidades esco-
lares recebam as camisetas”,
disse a secretária Mauriza Lima.

A Prefeitura tem buscado asse-
gurar melhorias constantes para os
estabelecimentos de ensino. “O
prefeito Celso Pozzobom tem dire-
cionado muitos esforços e recursos
para que melhorar as condições
estruturais das escolas, bem como
os recursos pedagógicos e o trei-
namento dos profissionais. A edu-
cação é prioridade e o município
tem feito o possível para avançar
sempre”, resumiu.

Pozzobom destacou as parce-
rias que o município mantém

para ampliar a atenção e os in-
vestimentos no setor – lembran-
do o Proed (Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas e
à Violência), cujo instrutor, solda-
do Jesse, acompanhava a entre-
ga dos uniformes. “Esta é uma
forma de devolver em serviços de
qualidade os recursos que a po-
pulação paga em tributos ao mu-
nicípio. Educação é a base de
tudo e as crianças são nosso fu-
turo, pois vão nos suceder em
todas as funções e setores. De-
vemos contribuir para manter um
bom ambiente escolar para que
o aprendizado seja cada vez me-
lhor”, apontou o prefeito.

IDENTIFICAÇÃO
O diretor lembrou que os uniformes diferenciam e identificam os
alunos dentro e fora da escola, “o que representa mais segurança e
também economia com as roupas de passeio”, apontou, além de
evitar o bullying e auxiliar na disciplina escolar. “É um investimento
importante, assim como tudo que a administração municipal tem
feito pelas escolas, do ponto de vista estrutural e pedagógico”,
afirmou Auro Carvalho.
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Novo ciclo da escola de trânsito
Entender o trânsito e saber

como se comportar para conviver
com mais segurança em meio ao
mundo motorizado são alguns dos
temas abordados durante o curso
da Escola de Trânsito da Umutrans
(Diretoria de Trânsito de Umuara-
ma), um projeto em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação
que tem orientado centenas de cri-
anças da rede de ensino do muni-
cípio. Nesta semana, mais um ci-
clo de orientações foi iniciado.

O prefeito Celso Pozzobom e a
secretária da Educação, Mauriza
Gonçalves de Lima Menegasso, ao
lado do secretário de Administração,
Vicente Gasparini, da diretora da
Umutrans, Dianês Maria Piffer, e do
diretor da Guarda Municipal, inspe-
tor Valdiney Rissato, acompanharam
a aula inaugural do novo período na
manhã desta terça-feira, 19.

“A maior parte da população uti-
liza carros particulares e transpor-
te escolar, enquanto quem mora
perto das escolas utiliza as vias
públicas para caminhar. A Escola de
Trânsito vem atender às necessida-
des da escola e da nova lei que in-
clui o trânsito como um tema trans-
versal a ser trabalhado na Educa-
ção Infantil”, justifica o programa.

Nesta terça, uma turma de 24
alunos do 4º ano da Escola Munici-
pal Sebastião de Matos esteve na
Umutrans para receber as orienta-
ções da equipe da Escola de Trân-
sito. O cronograma foi aberto na
segunda, com o 4º ano da Escola
Ângelo Moreira da Fonseca, e tem
programação fechada até 4 de abril.
Neste período, turmas da manhã e
tarde de 19 escolas do município
terão passado pelo treinamento.

“Nessas aulas, as crianças re-
cebem conceitos sobre o trânsito,
responsabilidade e as obrigações
de cada um para que haja harmo-
nia entre pedestres, ciclistas e

motoristas. Esse projeto mostra
como os recursos públicos podem
ser bem investidos, pois estamos
preparando os futuros motoristas,
pedestres e cidadãos que assumi-
rão nossos lugares na sociedade,
ao seu tempo”, disse o prefeito
Pozzobom.

Educação para a vida
A diretora da Umutrans, Dianês Piffer, lembrou que neste ano, em pouco mais

de dois meses, seis pessoas já morreram no trânsito de Umuarama e duas estão
internadas em UTIs, vítimas de acidentes. “Isso precisa mudar e estamos

apontando na formação dos futuros motoristas para que nossa cidade tenha
uma realidade diferente nos próximos anos. Nesse sentido, todo o esforço é
importante”, destacou. Ainda nesta semana, a Escola de Trânsito receberá

alunos das escolas Germano Norberto Rudner, Cândido Portinari, Evangélica,
São Cristóvão e Paulo Freire. Até o final da ‘temporada’, 1013 alunos do 4º ano
da rede municipal terão completado o curso. “Além disso, recebemos alunos da

rede privada e de outras instituições”, completou Dianês.

MINI AGENTES
A secretária Mauriza Lima disse que o aprendizado da Escola de Trânsito deve
ser compartilhado com os colegas na escola e também com a família. “Ao final do
curso vocês recebem carteira de pedestre, bloco de minimultas e a cartilha com
todas as informações para auxiliar os pais na condução dos veículos ou no
comportamento como pedestre, cobrando uma boa conduta e preparando-se para
se tornar os futuros motoristas”, apontou.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Projeto da Secretaria
de Educação orienta
centenas de crianças
da rede de ensino do
município
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Execução pode ter
ligação com o tráfico

A investigação do assassinato re-
gistrado na cidade de Altônia leva a
Polícia Civil a acreditar que o crime te-
nha ligação com o tráfico de drogas.

Marcos Aguiar, 28 anos, foi exe-
cutado a tiros de pistola calibre 9
milímetros no centro da cidade ao
final da tarde de segunda-feira (18).

De acordo com o delegado de Al-
tônia, Reginaldo Caetano, os suspei-
tos do assassinato ainda não foram
identificados, mas a polícia trabalha
com uma linha investigativa relacio-
nada à comercialização de drogas.

Reginaldo também afirma que fo-
ram encontradas drogas com a vítima
no local da morte. Na noite do assas-
sinato, a esposa da vítima também
teria sido detida em flagrante por pos-
suir 37 pedras de crack em sua resi-
dência, além de 100 gramas da mes-
ma droga em uma outra propriedade
do casal. “Esses fatos nos levam a crer
que a motivação tenha sido alguma de-
savença com pessoas relacionadas ao

tráfico”, ressalta o delegado.
O laudo a respeito da causa da

morte ainda não foi pelo IML à auto-
ridade policial, que pretende desco-
brir também quantos tiros acerta-

ram a vítima. No local da morte, pe-
ritos do Instituto de Criminalística
de Umuarama encontrou 7 cápsu-
las deflagradas, no entanto, nem to-
dos os disparos atingiram o homem.

A EXECUÇÃO
No fim da tarde de segunda-feira (18), Marcos Aguiar, de 28 anos, teria acabado
de sair do trabalho quando, na mesma rua em que fica instalada a empresa onde ele
prestava serviço, foi executado a tiros. O homem pilotava uma Honda Biz de cor
amarela e morreu antes mesmo da chegada dos socorristas. Testemunhas relataram
aos policiais que o atirador estava em uma moto preta, como passageiro. Um comparsa
era o pilotava. A arma utilizada para o crime foi uma pistola calibre 9mm.

Delivery
Um mototaxista que seria o
responsável por fazer entrega em
domicílio de comprimidos de
ecstasy, foi preso segunda-feira de
manhã pela Polícia Civil de
Umuarama. O rapaz estava
envolvido com uma quadrilha presa
na última sexta-feira durante a ação
denominada ‘Operação MDMA’.
Investigadores do Denarc de
Maringá e policiais civis de
Umuarama detiveram várias pessoas
acusadas de distribuir ecstasy na
região Noroeste.

NOTAS

OBEMDITO

Tráfico no Parque Industrial
Policiais militares de Umuarama localizaram drogas fracionadas e prontas para
a venda em uma residência no Parque Industrial. A ação aconteceu ao final da
noite da segunda-feira (19) depois que denúncias anônimas levaram a equipe
até o imóvel. No local morava um casal. A proprietária permitiu a entrada dos

PMs, que fizeram uma vistoria e encontraram dois tabletes de maconha
escondidos dentro de uma bolsa. Ainda forma localizadas 35 porções

embaladas da droga, prontas para venda. Em uma gaveta de um armário na
cozinha estavam 80 porções de cocaína embaladas e também prontas para
serem comercializadas, bem como uma porção maior provavelmente que
seria fracionada. Em outro armário estava outro tablete de maconha. Os

policiais localizaram ainda R$ 292 em notas trocadas, dentro de uma blusa e
um aparelho celular da marca LG, de cor branca, que a mulher assumiu ser de

sua propriedade. O telefone era usado para negociar a venda das drogas,
através de aplicativo de mensagem. No total foram apreendidos quase dois

quilos de maconha, bem como 45 gramas de cocaína. A moradora recebeu voz
de prisão e o rapaz, menor de idade, foi apreendido. Os dois foram conduzidos

até a Delegacia de Polícia de Umuarama.
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Falta à reunião de comissão gera discussão durante sessão na Câmara

Durante sessão ordinária na
Câmara Municipal, segunda-feira
(18) vereadores de Umuarama de-
nunciaram a falta de integrantes
em reuniões de comissões parla-
mentares. Em discurso na tribuna
livre, o vereador Jones Vivi revelou
que naquela segunda-feira, deveria
ter acontecido a reunião da Comis-
são Parlamentar de Justiça e Re-
dação, fato que não aconteceu. Ele
disse ainda que a justificativa foi a
ausência de dois vereadores mem-
bros da comissão que haviam via-
jado. “Simplesmente pediram para
que mudasse a data da reunião
para a terça-feira (19)”, comenta
Jones sobre a justificativa.

O vereador lembra que as datas
das reuniões são especificadas
legalmente com a anuência do ple-

nário no Regimento Interno da Câ-
mara Municipal.

Deybson Bitencourt também lem-
brou do Regimento Interno e de al-
gumas alterações legais que devem
ser cumpridas. “O regimento inter-
no tem força de Lei e deve ser segui-
do á risca. Não podemos, de forma
deliberada e indiscriminada, sem
que haja previsão regimental ou for-
ça de Lei, alterar por conveniência
de acordo com a agenda de um, dois
ou três vereadores, a data de reuni-
ões das comissões permanentes”,
disse Bitencourt, sobre um pedido
de mudança da data da reunião.

“Isso é ilegal, não é regimental
e encaminhei oficio à presidência
para que a maioria se manifeste. A
presidência deve primar para que
o regimento seja cumprido”.

A discussão acontece em tempo, pois a bancada
de oposição, que ganhou a 1ª

Secretaria do Poder Legislativo – ocupada agora
por Mateus Barreto –, perdeu a liderança na compo-
sição das comissões para os integrantes da banca-
da de situação ao Poder Executivo. Os vereadores ex-
plicam que a tramitação das proposições é afetada.

“Eu começo a ficar preocupado quando vejo a au-
sência de membros das comissões nas reuniões, sem
que suas faltas tenham justificativas juntadas nas
atas”, salienta Mateus Barreto, que aponta uma apa-
rente falta de interesse em analisar projetos elabora-
dos pelos integrantes do Poder Legislativo. “Ao contrá-
rio do que acontece com as proposições encaminha-
das pelos vereadores, quando são projetos do executi-
vo, a reunião acontece de qualquer forma. Quando a
proposição vem do Legislativo, não tem reunião, pois
parece que não há necessidade de que estes projetos
venham a ser votados. Me entristece saber que tanto
trabalharam para estar em comissão de agora o traba-
lho não está sendo feito”, continua.

PEDE PRA SAIR
Ainda sobre a ausência dos membros na reunião das comissões, o 1º secretário
lembrou em discurso na tribuna, que vereadores desinteressados em seguir as
normas da Casa, podem deixar a vaga para outros vereadores que queiram

integrar as comissões. “Não há obrigatoriedade da permanência nas comissões.
Há faculdade de sair, pois quase todos os vereadores já cumpriram o requisito

do Regimento Interno que os obriga a participar de ao menos uma comissão
durante a legislatura. Dê espaço para quem quer trabalhar”.

REUNIÃO ACONTECEU
Mesmo depois de tantas discussões, a presidência da
câmara decidiu, através de orientações da Procuradoria

Jurídica do Poder Legislativo, deixar que a reunião
acontecesse. A decisão foi tomada pelo presidente da
comissão. As comissões se reuniram ontem (19) e as
discussões e deliberações foram transmitidas ao vivo

pelo site da Câmara Municipal.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

A FALTA de dois membros de uma das comissões a uma reunião gerou discussão ‘ferrenha’ entre as bancadas

‘PICUINHA’
Por outro lado, Marcelo Nelli subiu à Tribuna Livre e disse que o pedido de cancelamento da reunião das

comissões na terça-feira (19) não passa de uma ‘picuinha’. “Se cobram que o vereador trabalhe e honre o salário
que recebe, por que ele não pode trabalhar terça-feira? Só por que não está previsto no regimento? Vamos

começar a jogar bola e não dar chute nas canelas”.

Reprova por falta

“O código de ética é claro, ao dizer
que o vereador não deve priorizar em

detrimento das atividades como
vereador, suas atividades privadas,

sejam elas quais forem. A não ser por
motivo de doença ou força maior, as
reuniões devem que acontecer”. O

Regimento Interno prevê que o
vereador deixe de integrar comissões
após um número estipulado de faltas.
“Nós estaremos cobrando isso. Não

podemos deixar que projetos
importantes não sejam deliberados

pois não forma analisados nas
comissões por conta de faltas”.

DIVULGAÇÃO
Sem reunião

O vereador Deybson Bitencourt
solicitou em requerimento verbal que
a reunião das comissões que deveria
acontecer na segunda-feira (18) e foi
transferida a pedido dos vereadores

Junior Ceranto e Ronaldo Cruz
Cardoso (membros da comissão de

Redação e Justiça), não fosse
realizada. O pedido é baseado no
artigo 158, inciso 4, do Regimento

Interno, a fim de que, como medida
cautelar, seja impedida a realização da
reunião fora da data. A procuradoria

jurídica orientou a presidência a
manter a alteração de data.

ALEX MIRANDA
Nomes às ruas

Ana Novaes também se pronunciou e
também lembrou do código de ética e

que regras foram feitas para serem
seguidas. “Temos um Regimento

Interno a seguir e um código de ética.
Por conta destas falhas no tramite,

muitos projetos colocados em pauta
nas comissões não são deliberados

pelas comissões. Algumas proposições
realmente importantes para a

comunidade não vão às sessões, ao
contrário de Projetos de Decretos

Legislativos que preveem a
denominação de ruas, que são a

grande maioria nas sessões”.

ALEX MIRANDA
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Afsu joga em casa
pelo paranaense

A equipe masculina de voleibol de Umuarama, já começou as preparações para as competições na
temporada 2019. No último sábado (16), o time da Capital da Amizade esteve em Maringá com
as equipes sub 14, 15 e 18. No amistoso sub 14, a equipe venceu o Maringá por 2 sets a 1.
No quadrangular sub 15, Umuarama venceu por 2 sets a 0 da equipe Maringá CIC, por 2 sets a
1 do time de São Jorge do Ivaí, mas perdeu por 2 sets a 0 do Maringá dom Bosco.  Umuarama
também não foi muito bem no amistoso sub 18, quando o time Maringá Dom Bosco bateu os
umuaramenses por 3 a 0.

O Afsu Umuarama Futsal faz
sua estreia pela Chave Ouro do
Campeonato Paranaense 2019
contra o Matelândia, neste sába-
do (23), no Ginásio de Esportes
Professor Amário Vieira da Costa,
a partidas 20h30.

Sob o comando de Nei Victor, o
Afsu participou apenas de torneio
no Laranjeiras Cup, na qual termi-
nou o campeonato em terceiro lu-
gar, e participou de um amistoso
contra o Integrado Campo Mourão
Umbro Futsal, onde resultou no
empate por 4 a 4.

Para a estreia no paranaense
o técnico afirma que o time vai
em busca da vitória. “Uma es-
treia em casa sempre é difícil,
tem todo um peso, mas estamos
se preparando durante toda a
semana, estudar em que o adver-
sário tem dificuldades para que
a gente possa sair com o resul-
tado. O objetivo principal é ven-
cer”, garante Nei Victor.

INGRESSOS A
R$ 10
Para incentivar os jogadores em
quadra a equipe convoca toda a
torcida a assistir ao jogo e
prestigiar o retorno do
Umuarama Futsal na competição.
Como forma de incentivo os
ingressos custam R$ 10, valor
equivalente a meia entrada para
todos os torcedores e estão
disponíveis para venda
antecipada na Pratik Esportes,
localizada na Av. Paraná,
5161.

SMEL

Citadino Chave Prata
Na última segunda-feira (18), foi realizada a primeira rodada do

Campeonato Citadino - Chave Prata. Na primeira partida a equipe
Polimentos Pieri entrou em quadra e venceu por 3 a 1, a Cerveja Burguesa

Futsal. Em seguida Aceru bateu Construmil Futsal, por 4 a 0. No terceiro
jogo Paraíso Móveis/Serra dos Dourados venceu a equipe Aidu, com o

placar 5 a 2. A bola volta a rolar no Vierão hoje (20), na segunda rodada da
chave prata. Os confrontos vão ficar por conta do Mega Futsal x Lider

Funilaria e Pinturas, às 19h; Corrego Longe Futsal x TerraPlanagem Paraná,
às 20h; Panificadora Caiuá/Karu Futsal x Santa Elisa Futsal, às 21h. Os jogos

acontecerão no Ginásio de Esporte Amário Vieira.

BASE e comissão técnica do Umuarama Futsal, para a temporada 2019

AFSU



ESPORTES 15UMUARAMA, 20 DE MARÇO DE 2019

Última rodada de
grupos no Paulistão

Pato é o sonho dos clubes brasileiros
A rescisão de contrato de Alexandre Pato com Tianjian Quanjian,

da China, no último fim de semana, deixou vários torcedores
brasileiros ansiosos. A situação do atacante tem sido monitorada
por alguns clubes interessados. O Santos mantém interesse no

jogador, mas o motivo financeiro afasta o atacante da Vila Belmiro.
O clube deve salário e não inspira confiança para negociar com
quem receberia um dos maiores salários do elenco. Depois de

sofrer com atrasos na China, Pato quer estabilidade nesse sentido.
O Santos tem a concorrência de Palmeiras e São Paulo. Ambos os
clubes aceitam oferecer mais que o Peixe, mas os técnicos Luiz

Felipe Scolari e Cuca têm restrições. Pato gostou da conversa com
o técnico Jorge Sampaoli, porém, teme pela situação financeira do

Alvinegro e gosta da ideia de atuar por outro clube de São Paulo
sem ser o Corinthians.

O Campeonato Paulista chega à
última rodada da fase de grupos
hoje (20), com apenas uma vaga a
ser definida para as quartas de fi-
nal. Corinthians, Palmeiras e San-
tos já estão garantidos na próxima
fase, faltando apenas definir o man-
do de campo nas quartas.

Os mandos serão definidos pe-
las posições dos primeiros e segun-
dos colocados de cada grupo. O
primeiro lugar fará o segundo jogo
das quartas como mandante.

A rodada também terá a defini-
ção da classificação geral, que irá
selar o último rebaixado para a Sé-
rie A-2 do Estadual. São Caetano,
Botafogo e Mirassol lutam para
escapar do rebaixamento, mas um
deles cairá de divisão.

O Santos está na segunda colo-
cação do grupo A com 23 pontos e
saldo 10. Quem está na liderança
é o Red Bull Brasil, que possui a
melhor campanha do estadual, com
24 pontos e saldo 7. Para ficar lí-
der da chave e decidir as quartas
em casa, o Santos precisa de um
tropeço do Red Bull e fazer a sua
parte. Nesta quarta-feira, o Peixe
enfrenta o Botafogo, que luta con-
tra o rebaixamento, em Ribeirão Pre-
to, enquanto o Toro Loko joga dian-
te do Guarani, no Brinco de Ouro,
em Campinas.

O Palmeiras tem a situação tran-
quila no grupo B. O Verdão é o líder
da chave, com 22 pontos, três a
mais que o Novorizontino, segundo
colocado, além de seis gols de van-
tagem no saldo de gols. O Palmei-
ras pode ficar com a primeira posi-
ção no geral, caso vença a Ponte
Preta e o Santos ou o RB Brasil não
vencerem seus jogos. Vale lembrar

que quem ficar com a primeira po-
sição na classificação geral joga a
segunda

partida em casa. O Verdão enca-
ra a Ponte Preta, no Allianz Parque.
O Novorizontino, também classifica-
do, enfrenta a Ferroviária, em casa.

O Corinthians precisa vencer
para assegurar a liderança do gru-
po C sem depender de resultado da
Ferroviária. O Timão é líder da cha-
ve com 18 pontos, um a menos que
a Ferroviária. As duas equipes já
estão classificadas para as quar-
tas de final.  Para fechar a primeira
fase, o Corinthians enfrenta o Itua-
no, em Itu. Já a Ferroviária pega o
Novorizontino, fora de casa.

O São Paulo entra na rodada ain-
da tentando assegurar a classifica-

ção. Para assegurar a vaga sem
depender de outros resultados, o
Tricolor precisa vencer o São Cae-
tano. Se empatar ou perder, terá
que torcer para o Oeste não vencer
o Mirassol. No caso de empate do
São Paulo, o Oeste ainda precisa-
rá tirar saldo em vitória do Miras-
sol. O Azulão, por sua vez, precisa
vencer o São Paulo, e torcer para o
Botafogo não vencer o Santos para
sair da zona de rebaixamento para
a Série A-2 do Paulistão. O clube
está atualmente na 15° colocação
com 7 pontos.  O Tricolor está com
14 pontos, na segunda posição,
enquanto o Oeste aparece na ter-
ceira colocação com 12. O líder da
chave é o Ituano, que tem 17 pon-
tos ganhos.

PONTOS CONQUISTADOS
Vale lembrar que os pontos conquistados no Paulistão continuam valendo para as
fases seguintes da competição e seguirão sendo computados nas próximas fases,
com o clube de melhor campanha tendo o direito de decidir em casa até a final.
A última rodada da fase de grupos do Paulistão será feita inteiramente hoje
(20), com todos os jogos às 21h30.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Chevrolet Tracker: perfeito para
todos os estilos em todos os momentos

NEWS
Depois do grande sucesso do
#OnixDay em 2018, que atraiu
mais de 38 mil clientes e
convidados da Chevrolet para a
estreia do palco Onix do festival
Lollapalloza Brasil, a marca está em
contagem regressiva para a nova
edição do evento 2019.. O
#OnixDay traz mais um dia de
Palco Onix no Lollapalooza Brasil,
em 4 de abril, quinta-feira, um dia
antes do início do festival e trará três
grandes atrações: Sam Smith,
Macklemore e Portugal. The Man.
O #OnixDay será no palco Onix,
um dos principais palcos do
Lollapalooza Brasil que acontece,
mais uma vez, no autódromo de
Interlagos, em São Paulo (SP).

UM SUV COM DESIGN MODERNO de verdade, três anos de
garantia e feito especialmente para que você descubra novos

lugares por diferentes ângulos. E, torne essa experiência ainda
melhor utilizando os comandos de áudio, computador de bordo e o

controle de velocidade de cruzeiro no volante do seu Chevrolet.
Para melhor interagir com a cidade, o Tracker oferece uma combi-
nação surpreendente: alta per formance, eficiência e economia.
Além do conforto da partida sem chave, esse Chevrolet possui

motor turbo de 153 CV, torque de 24,5 kgfm e câmbio automático
AT6. Explore cada canto da sua cidade com uma série de soluções
que garantirão a sua proteção. Nesse SUV você pode contar com
6 airbags, freios ABS com sistema EBD, câmera de ré e ainda:
tecnologia que facilita a saída de ré de uma vaga, detectanto

objetos vindos até 20 metros da esquerda ou direita. Abertura e
fechamento das portas com um simples toque, sem precisar tirar
a chave do bolso. Conecte-se com todos ao seu redor. A tecnolo-
gia OnStar da Chevrolet oferece também uma série de serviços

para você ter segurança e praticidade dentro ou fora do seu veícu-
lo. O nosso propósito é ir além do conforto, segurança e tecnolo-

gia para oferecer possibilidades inéditas.
UVEL – AQUI VOCÊ TEM MUITO MAIS VANTAGENS!

"Aqueles que se
consideram melhores
que os outros sa~o

perigosos. Nos
sentimos em paz e
afins ao lado de
pessoas que se

consideram comuns."
(Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje  -, Elisangela Melo,
Marcos Blanco, Aleandre Queiroz,
Claudia Regina Luizetto, Flávia Lavos
de Almeida, Nair Scripchenco Galles,
André Klein e  Rosângela Maria da
Silva . Da coluna: felicidades!

SPAGUETTI
O sábado, 25 de maio, já ganha
agenda gastronômica e musical  com
mais uma edição do Jantar Italiano, do
Rotary Catedral. Reserve a data e
aguarde pois nos bastidores está
Fernando Monteiro e pessoal do
Rotary Catedral.

EM noite festiva no Rancho do Cavalo -, um brinde ao casal Alessandra e  Edmilson Ishi, em clima de
despedida da Confraria Parceiros do Vinho. Representando a diretoria a confrade Adriana Moro.

 FOTOS: THIAGO CASONI

POSSE : Na noite da última
sexta-feira (15) o Sindicato dos

Bancários de Umuarama deu
posse à seu novo presidente

Wilson de Souza -,  Edilson José
Gabriel deu posse e falou aos

presentes no Bufê Kaskata
antecedendo o jantar festivo.
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PEDALADA
NOTURNA
A Secretaria de Esporte e Lazer
de Umuarama (Smel), está
realizando hoje (20) a Pedalada
Noturna. O trajeto será realizado
na área rural de Umuarama, com
horário de largada às 18h45 na
praça Miguel Rossafa e o ponto
de chegada no Distrito de Lovat.
A equipe da Smel informa que é
obrigatório o uso de capacetes e
luvas e também que haverá ponto
de hidratação e carro de apoio. O
trajeto é indicado para os ciclistas
que tem bom preparo físico.

AUTÔNOMOS
O governo do Paraná lançou na
segunda-feira (18) o aplicativo
“Paraná Serviços”, uma solução
inovadora que faz a intermediação
entre o contratante e o prestador
autônomo de serviços dentro do
Estado. São mais de 100 categorias
de serviços beneficiadas. O aplicativo,
que já está disponível para os sistemas
Android e IOS. O cadastro dos
profissionais no aplicativo será feito,
preferencialmente, nas Agências do
Trabalhador, que também ficarão
responsáveis pela capacitação desses
profissionais para manusear a
ferramenta.

COMO UTILIZAR
O contratante deve pesquisar pelo
serviço ou profissional de que
necessita – basta informar as
características do serviço e as opções
de trabalhadores será exibida para a
contratação. Deve confirmar o pedido
ao trabalhador para facilitar o
orçamento. Ao escolher o profissional
de sua preferência, marcar a data de
realização do serviço. O contratante
reservará o dia em que deseja o
serviço na sua agenda. Então o
contratado receberá um aviso e
deverá confirmar ou rejeitar o
agendamento. Antes de reservar um
dia na agenda, provavelmente o
contratante enviará uma mensagem
com a cópia do pedido para que o
profissional passe um orçamento. Se
você é uma confeiteira, pedreiro, ou
marceneiro, por exemplo, adicione
fotos dos seus melhores trabalhos.
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ASX  2.0  AWD   MOD.  2016 - ASX  2.0  AWD   MOD.  2016 - ASX  2.0  AWD   MOD.  2016 - ASX  2.0  AWD   MOD.  2016 - ASX  2.0  AWD   MOD.  2016 - GASOLINA, BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, BCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, 37 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETA.  R$ 87.800,00R$ 87.800,00R$ 87.800,00R$ 87.800,00R$ 87.800,00
BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – PRETA, FLEX, TÉTO PANORAMICO, COURO,
AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, RODAS, Ú/DONA , 14 MIL KM.  R$ 101.800,00R$ 101.800,00R$ 101.800,00R$ 101.800,00R$ 101.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMÍ-
DIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00
HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,
COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00
HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, SOM,
C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00
HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – CINZA,     FLEX,  IPVA QUITADO, C/
19 MIL KM, TETO SOLAR, ÚNICO DONO,  NA GARANTIA.  R$ 110.800,00R$ 110.800,00R$ 110.800,00R$ 110.800,00R$ 110.800,00
HONDA  CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  - HONDA  CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  - HONDA  CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  - HONDA  CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  - HONDA  CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  -  BRANCA, FLEX, AUTOMATICO, COURO, TÉTO,
IPVA QUITADO, ÚNICO DONO, COMPLETO.  R$ 69.800,00R$ 69.800,00R$ 69.800,00R$ 69.800,00R$ 69.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – FLEX, BRANCA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, SOM, AIRBAG, ABS, RODAS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00
COROLLA XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA XEI  2.0  MOD.  2018 – PRATA, FLEX, PARTIDA CHAVE PRESENÇA, COURO,
AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, C/ 14 MIL KM, COMPLETO. NA GARANTIA.  R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00
COROLLA XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA XEI  2.0  MOD.  2012 – BEGE METÁLICO, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00
COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BCOS. EM COURO, AIRBAG,
ABS, SOM, Ú/DONA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00
COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – PRETO METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COU-
RO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, COMLETO.  R$ 52.800,00R$ 52.800,00R$ 52.800,00R$ 52.800,00R$ 52.800,00
COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM, AR,
VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00
COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COU-
RO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00
RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA, CON-
TROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00
HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA,
COURO, AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, COMPLETA, Ú/DONO, REVISADA,  NA GARANTIA.  R$R$R$R$R$
1 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 0
HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00
HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – PRETA, DIESEL, 7-LUGARES, AUTOMÁTICA, BANCOS
DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, IPVA PAGO, REVISADA.  R$ 122.800,00R$ 122.800,00R$ 122.800,00R$ 122.800,00R$ 122.800,00
HILUX  SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX  SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX  SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX  SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX  SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,
RODAS 17, CONTR. DE ESTAB., TOP/ LINHA, Ú/ DONO.  R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00
HILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG,
ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00
NISSAN  FRONTIER  2.5  CD  SV-ATTACK  ANO 2015 – NISSAN  FRONTIER  2.5  CD  SV-ATTACK  ANO 2015 – NISSAN  FRONTIER  2.5  CD  SV-ATTACK  ANO 2015 – NISSAN  FRONTIER  2.5  CD  SV-ATTACK  ANO 2015 – NISSAN  FRONTIER  2.5  CD  SV-ATTACK  ANO 2015 – BRANCA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁ-
TICA, TURBO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/DONO.  R$ 92.800,00R$ 92.800,00R$ 92.800,00R$ 92.800,00R$ 92.800,00
SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,
ALARME, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00
PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 – PRATA,  FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
RODAS,  SOM, ALARME, COMPLETO,  2ª DONA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00
PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – VERMELHO, FLEX, TETO SOLAR,  RODAS, AR,
VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, Ú/ DONA, COMPLETO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00
TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, SOM/
MULTIMÍDIA, TETO SOLAR, COMPLETA, IPVA PAGO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00
PRISMA  1.4  LT  MOD.  2015 – PRISMA  1.4  LT  MOD.  2015 – PRISMA  1.4  LT  MOD.  2015 – PRISMA  1.4  LT  MOD.  2015 – PRISMA  1.4  LT  MOD.  2015 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,
ALARME, COMPLETO, Ú/DONO.  R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00
MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS  ELETRICAS, ALARME, COMPLETA, ÚNICO DONO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00
CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-NOVOS,

EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00
AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRA-
VAS, ALARME, Ú/DONA, COMPLETO.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00
AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00
ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA   HA   HA   HA   HA   HATCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00
ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00
ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - PRATA, FLEX, MECÂNICO, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, TRAVAS, COMPLETO.  R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00
ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$R$R$R$R$
2 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 0
CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.   R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00
RANGER  XLS  3.2  CB  MOD.  2016 – PRETA, RANGER  XLS  3.2  CB  MOD.  2016 – PRETA, RANGER  XLS  3.2  CB  MOD.  2016 – PRETA, RANGER  XLS  3.2  CB  MOD.  2016 – PRETA, RANGER  XLS  3.2  CB  MOD.  2016 – PRETA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁTICA, AIRBAG,
ABS, COURO, SOM, Ú/DONO COMPLETA.  R$ 98.800,00 R$ 98.800,00 R$ 98.800,00 R$ 98.800,00 R$ 98.800,00
RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - FLEX, BRANCA, MECÂNICA, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS,      SOM, PNEUS BF, REVISADA, COMPLETA.  R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00
ECOSPORT 2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO,
TETO, MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ R$ R$ R$ R$
8 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 0
FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – PRETO METÁLICO, 5-PORTAS, MECÂNICO, AIRBAG,
ABS, SOM, RODAS, Ú/DONO, COMPLETO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00
FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – BRANCA, FLEX, CÂMB. MANUAL, AIRBAG,
ABS, SOM, RODAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, COMPLETO, C/ 65 MIL KM.  R$R$R$R$R$
3 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 0
FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00
GOL  1.6  TRENDLINE  MOD. 2017 – GOL  1.6  TRENDLINE  MOD. 2017 – GOL  1.6  TRENDLINE  MOD. 2017 – GOL  1.6  TRENDLINE  MOD. 2017 – GOL  1.6  TRENDLINE  MOD. 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, COMPLETO, Ú/DONO.  R$ 36.800,00 R$ 36.800,00 R$ 36.800,00 R$ 36.800,00 R$ 36.800,00
CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR , DIREÇÃO,
RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA.  R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00
SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VI-
DROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00
VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, Ú/DONA,  COMPLETO.  R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00
PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E
TRAVAS ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00
PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,
ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00
FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00
FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VIDROS,
TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00
PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLE-
TO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00
STRADASTRADASTRADASTRADASTRADA  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST.  1.8  .  1.8  .  1.8  .  1.8  .  1.8  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  .  .  .  .  ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO.  R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00
UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4-
PORTAS, ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$
1 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 0
SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉ-
TRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-
LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00
HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM,
MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00
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CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR
CELTA 1.0 SPIRIT ................................................................... 09/10 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 21.900,00
CLASSIC 1.0 LS ...................................................................... 13/14 ......................... PRETO ................................... BASICO .................................................................................... R$ 19.900.00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 13/13 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO,AUT,COURO ......................................................... R$ 36.900.00
COROLLA XEI 2.0 ................................................................... 15/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 77.900,00
CRUZE SEDAN LT .................................................................. 11/12 .......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 46.900.00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 17/18 ......................... CINZA ..................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 82.900,00
CRUZE SEDAN LTZ 1.8 ........................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 65.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 99.900,00
NEW FIESTA 1.6 ..................................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 51.900,00
ONIX 1.0 LT ............................................................................. 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, 12.000KM ............................................................. R$ 44.900,00
ONIX 1.4 LT ............................................................................. 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 38.900,00
ONIX 1.4 LTZ .......................................................................... 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 42.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 40.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ......................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 90.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 13/14 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ...................................................................... 14/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, 7L ................................................................ R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ........................................................................ 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 62.900.00
TRAILBLAZER LTZ DIESEL .................................................... 13/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ................................................ R$ 104.900.00

Vende-se
02 Lotes de 1.020 m-2 cada
um. Dentro da cidade de

Eliza. 01 Lote R$ 40.000,00, 02
lotes por R$ 70.000,00. OBS.

na compra dos dois, pego um
carro. Contato (44) 9.9974-

2794 ou (44) 9.8407-1674 falar
c/ Idelson
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Acidentes no centro

Edineia Cherbaty da Silva, moradora no jardim Santa Clara, teve um grande susto no final da tarde
do domingo (17) ao encontrar uma cobra na lavanderia de casa. A comerciante, de 45 anos, tem
dois filhos (10 anos e 25 anos) e disse que nenhum deles, nem o marido, estavam em casa no
momento do ocorrido. Conta que a cobra era bem pequena, com cerca de 30 centímetros, e
aparentava ser um filhote. Edineia explica que com uma vassoura conseguiu colocar a cobra em um
frasco de vidro, fez alguns furos na tampa e prendeu o réptil e depois entrou em contato com a
Prefeitura e foi orientada a levar a cobra até a Vigilância Ambiental.

DIVULGAÇÃO

Bombeiros de Umuarama atende-
ram na tarde de ontem (19) a dois
acidentes de trânsito na região cen-
tral de Umuarama. Em um deles, um
motociclista ficou ferido na cabeça e
foi levado ao hospital.

Pouco depois das 12h, um aci-
dente perto do o Tiro de Guerra
deixou uma pessoa ferida. O mo-
tociclista se envolveu em uma co-
lisão contra um Fiat Palio na rua
Arapongas. O motorista do carro
estava saindo do estacionamento
quando atingiu a Biz.

O piloto foi socorrido e levado ao
Hospital Nossa Senhora Aparecida
com suspeita de traumatismo crani-
ano, além de escoriações pelo corpo.
Na ocasião, a Polícia Militar esteve no
local para registrar a ocorrência.

O outro acidente aconteceu na
avenida Brasil, onde um homem de
54 anos seguia pela avenida con-
duzindo um Vectra e bateu contra
um Toyota Etios que saía de um

estacionamento.
Com o impacto, a pressão do

cinto de segurança teria feito com
que o condutor do Vectra sofres-
se lesões na coluna, causadas prin-

cipalmente pelo fato do homem
possuir hérnia de disco.

O motorista foi atendido por bom-
beiros e levado ao hospital. O condu-
tor do Etios não teve ferimentos.

EM um dos acidentes, condutor de
um dos veículos envolvidos sofreu
ferimentos na coluna

OBEMDITO
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