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Umuarama investe em
readequação de estradas
O município de Umuarama conta com cerca de 500 quilômetros de estradas vicinais, o
que exige trabalho constante de preservação, e principalmente máquinas e equipamentos. E o prefeito Celso Pozzobom vem dedicando especial atenção a este setor, por entender que o produtor rural precisa contar com estradas em boas condições para o escoamento da produção. O secretário do Setor Rodoviário, Mauro Liuti, anuncia serviços de
readequação que estão em andamento, como na Estrada Jaborandi. Outras estradas pelo
interior do município já receberam ou vão receber serviços de readequação. z Pág. 08
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“A exigência de se
aguardar o trânsito em
julgado da sentença
penal condenatória para,
só então, autorizar-se o
recolhimento à prisão do
réu condenado, é injusta
e errada, basicamente
por favorecer a
impunidade no país”.

RESPONSABILIDADE POLÍTICA
No próximo mês de outubro, teremos novas
eleições no Brasil. Porém, o resultado das últimas eleições apresentou um aspecto que foi
muito comentado na época: os votos brancos,
nulos e abstenções atingiram números elevadíssimos extremamente preocupantes. Segundo
dados finais e oficiais da Justiça Eleitoral, no primeiro turno das últimas eleições municipais, a
soma de brancos, nulos e abstenções superou
o número de votos do candidato primeiro colocado em nove capitais brasileiras.
A classe política tem obrigação de convencer a
população, em particular o eleitorado, que política
é ciência indispensável. A sociedade tem obrigação cívica de participar, de atuar, de discutir e votar. Antes se usava a alegação de que no período
militar havia tolhimento tanto em participação e discussão como de oportunidade do voto. Agora, que
a liberdade é assegurada, os eleitores jogam as
conquistas no cesto de lixo. Se a situação e o panorama não são bons com a plenitude democrática, pior serão se as oportunidades de mudança
forem desprezadas.
Os eleitores devem ser conscientizados de que
votar em branco, anular o voto ou desprezar as
urnas é omissão e irresponsabilidade. A mudança
se faz através da prática política e do voto, símbolo
maior da democracia.
*Luiz Carlos Borges da Silveira é empresário, médico e
professor. Foi Ministro da Saúde e Deputado Federal.
(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@tribunahoje.jor.br

Argumentação da procuradora geral da
República, Raquel Dodge, ontem, sobre o
julgamento do habeas corpus impetrado pela
defesa do ex-presidente Lula.

Informe Tribuna
zBazar

z Prouni

A Casa da Paz,entidade
de amparo a crianças e
adolescentes em
Umuarama, estará
realizando um bazar
beneficente no próximo
sábado, dia 07 de abril,
das 9h às 15h. A ação tem
como objetivo angariar
fundos para a construção
da sede da instituição.
A Casa da Paz fica na
Avenida Liberdade,
nº 3076.

Estão abertas as inscrições
para as vagas
remanescentes do Prouni
2018. Os alunos não
matriculados nas
instituições de ensino
superior devem se
inscrever até esta sextafeira (6). Já para os
matriculados, o prazo vai
até 30 de abril. As
inscrições devem ser feitas
pela internet na página do
programa.
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Muitas nuvens,
com chuvas
rápidas

Parcialmente
nublado com
chuvas e trovoadas
isoladas

Instável com
chuvas rápidas

Instável com
chuvas rápidas

MINGUANTE
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08:19

NOVA
15/02/
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Fases da lua
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23/02/
05:09

CHEIA
01/03/
21:51

Fonte: Simepar
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troca de
partidos
Os deputados federais, estaduais e distritais que querem mudar
de partido para se candidatar nas eleições
deste ano, sem o risco
de perder o mandato,
têm prazo até amanhã.
O período que permite a
troca, denominado “janela partidária”, começou no dia 8 de março.
Ele não beneficia vereadores, porque não haverá eleições este ano na
esfera municipal.
De acordo com a Lei
dos Par tidos Políticos e
a Resolução 22.610/
2007 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que
trata de fidelidade partidária, parlamentares
só podem mudar de legenda nas seguintes situações: a incorpora-

ção ou fusão do partido,
criação de novo par tido,
o desvio no programa
par tidário ou grave discriminação pessoal.
Mudanças de legenda
sem essas justificativas são motivo de perda do mandato.
Segundo o TSE, a reforma eleitoral de 2015
incorporou à legislação
uma possibilidade para
a desfiliação par tidária
injustificada no Ar tigo
22º da Lei dos Par tidos
Políticos. Com isso, os
detentores de mandato
eletivo em cargos proporcionais podem trocar de legenda nos 30
dias anteriores ao último dia do prazo para a
filiação par tidária, que
ocorre seis meses antes do pleito.

Presidenciável na Faciap
A Federação das Associações Comerciais e Empresariais
do Paraná (Faciap) recebe nesta quinta-feira, 5, às 14h,
o pré-candidato à presidência da República, Flávio
Gurgel Rocha, no Ciclo de Debates da entidade.
Atualmente, Flávio Rocha exerce a função de CEO da
rede de lojas Riachuelo e da Midway Financeira.
Defensor do livre mercado como ferramenta para
combater a corrupção, recebeu o Prêmio Empreendedor
do ano da revista IstoÉ Dinheiro na categoria Varejo. Em
janeiro deste ano, lançou o manifesto “Brasil 200” em
que sugere uma agenda liberal no campo econômico. O
nome é uma referência aos 200 anos da independência
do Brasil. A Faciap, aberta ao debate sobre políticas
para alavancar o desenvolvimento do país, está iniciando
o Ciclo de Debates em que recebe pré-candidatos e
candidatos à presidência para apresentarem suas
propostas aos empresários paranaenses.

03

Giro Político

elizeu.vital.editor@gmail.com

Depende
Beto Richa veio anunciar a liberação de recursos para a
duplicação de 20 Km da PR 323, mas já adiantou que a
sua sucessora no governo, Cida Borgheti, está ciente e
vai dar continuidade ao projeto. Até porque, anunciar
obra em final de mandato é muito fácil. Difícil é dar
continuidade depois, principalmente quando há falta de
recursos. Beto garantiu que Cida Borgheti vai apoiar a
continuidade dos projetos.

Teatro ?

A Delegacia

Se foi um ato teatral por
parte da equipe
governamental, foi muito
bem elaborado. Teve até
apresentação em datashow, de imagens
referentes aos projetos a
serem executados no
âmbito da PR 323.
Membros da Comissão pela
Duplicação ficaram
contentes. Lideranças
políticas presentes também
ficaram contentes. Tomara
que não seja repeteco de
2014.

Sobre a reforma da Delegacia
de Policia, que foi depredada
em setembro e ainda espera
por recuperação, o
governador nada falou
ontem. Na penúltima vez que
esteve em Umuarama, ele
chegou a afirmar que a
reforma começaria “nos
próximos dias”. Até hoje tem
janela com tapume e parte
do Cadeião está sem
condições de ocupação. O
delegado Osnildo Carneiro já
cansou de solicitar as obras
de recuperação para a SEOP.

COM DINHEIRO
Ao que tudo indica, e, se for verdade o que diz o atual
governador Beto Richa, CidaBorgheti vai assumir um
governo cheio de recursos. Muitas liberação de recursos
para obras foram feitas nos últimos dias por parte de
Beto Richa, e que deverá ter continuidade no governo
Cida. Mas, ela pode até interferir em alguma coisa e
alterar o destino das verbas. Cida vai trabalhar pela sua
reeleição, com certeza !
z O governador anunciou os recursos, mas a licitação
ainda será no final de abril, no Governo Cida Borgheti.
Foi apenas um ato político....
z Pode virar polêmica essa questão da demarcação da
divisa da APA. E vai para as mãos dos vereadores....
z Perguntinha: Todos saíram satisfeitos com os anúncios
feitos pelo governador, ontem ???

04

POLÍTICA

TRIBUNA HOJE NEWS, 05 DE ABRIL DE 2018

Unipar investe em Qualidade
O COORDENADOR do curso,
professor Lustoza, que é procurador
do Estado e autor de livros:
especialização proporciona ampla
visão nessa área

Com o objetivo de proporcionar
capacitação a operadores do direito numa área promissora, a
Universidade Paranaense lança a
pós-graduação Direito Administrativo e Municipal com tópicos especiais em Licitações, Contratos
e Processo Administrativo Disciplinar. As inscrições estão abertas e o número de vagas é limitado (apenas 30). As aulas começam no próximo dia 14 e serão em
regime quinzenal, com carga horária total de 360 horas.
A especialização é dirigida para
profissionais graduados em Direito, Administração, Contabilidade e
outras áreas afins. Segundo o coordenador, o renomado professor
Helton Kramer Lustoza, que é Procurador do Estado, mestre em Direito Constitucional, especialista
em Direito Tributário e autor de livros, o curso contribui para uma
formação eficiente, fundamentada
em valores éticos e na legislação
vigente aplicável. “Salienta-se que
para o alcance do objetivo, a especialização conta com uma carga

horária planejada e um corpo docente altamente qualificado no estudo dos principais temas da área
do Direito Administrativo e Municipal”, coloca o professor.
No corpo docente estão mestres,
doutores e um pós-doutor; muitos
ocupam cargos importantes: tem
procurador da República, consultor
da ONU, procurador federal e vários
procuradores do Estado. Entre as
disciplinas estão: A Fazenda Pública em Juízo; Consórcios Públicos e
Serviços Públicos Municipais; Contratos Administrativos; Controle da
Administração Pública; Controle de

Constitucionalidade de Legislação
Municipal; Responsabilidade Criminal do Servidor Público e Improbidade Administrativa; e Previdência
Municipal. Ex-alunos da Instituição
formados em 2017 ganham 20% de
desconto nas mensalidades do curso e formados em anos anteriores,
15%. O Programa de Descontos da
Unipar contempla outros casos.
Mais informações sobre isso e sobre detalhes da especialização podem ser encontradas no
pos.unipar.br, onde também pode
ser feita a inscrição. O telefone de
contato é o (44) 3621-2816.

Brinquedos para CMEIs
A Prefeitura de Umuarama, por meio da Secretaria Municipal de
Educação, adquiriu brinquedos educativos, livros (bebeteca) e materiais
que serão destinados às instituições que oferecem Educação Infantil da
Rede Municipal de Ensino. Os brinquedos foram comprados por meio de
licitação. As coordenadoras educacionais da Educação Infantil da
Secretaria Municipal de Educação fizeram um estudo em relação às
melhores opções de brinquedos, livros e materiais que são importantes
para desenvolver atividades pedagógicas com as crianças, atendidas nos
diversos centros municipais de educação infantil – os chamados CMEI.

ESPLANADA
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O B de baiano
O ex-governador da Bahia Jaques Wagner, amigo próximo e plano B de
Lula da Silva quando lançou Dilma Rousseff, é ainda o nome do expresidente para ser lançado ao Palácio do Planalto. Mas aos holofotes, para
preservar Lula, o discurso é outro. O ex-ministro da Previdência, Trabalho e
das Comunicações e dirigente do PT Ricardo Berzoini desconversa. À
Coluna, diz que o PT não fala em alternativa em caso de prisão doe Lula.
“Nenhum tipo de alternativa está em discussão”.

Sabático
Berzoini, que mudou o domicílio
eleitoral para o DF para disputar o
Governo, desistiu. “Por questões
pessoais, decidi tirar tempo para me
dedicar ao debate econômico”.

cenário internacional e dos conflitos
que incomodam os países integrantes
da Península Arábica”. Quando era
presidente, em 1991, Collor instalou
no Brasil a primeira embaixada dos
Emirados na América Latina.

Sem ‘coitadismo’

Japa na urna
Newton Ishi, o policial conhecido
como Japonês da Federal,
consagrado na Lava Jato, será
candidato a deputado federal pelo
Patriota de Curitiba.

Pavão
O ministro Gilmar Mendes (STF)
atacou a “mídia opressiva”. Isso não
existe. Há, sim, ministro togado que
solta da cadeia compadre de casório.
E isso é notícia.

Tour collorido..
Enquanto todas as atenções no País
estavam voltadas para o julgamento
do habeas corpus de Lula da Silva,
outro ex-presidente, Fernando Collor
de Mello, tirou a semana para um
“tour” pelas arábias. O parlamentar
preside a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional do
Senado (CRE).

..das Arábias
Depois de passar pela Arábia Saudita,
encontrou-se com ministro da Defesa
dos Emirados Árabes, Mohammed Al
Bowardi. Justificativa: “Análise do

Os petistas em vigília na Esplanada
cantaram Pra não dizer que não falei
das flores, o hino contra o regime
militar, em defesa de Lula. Balela.
Não há ditadura, e há um home
condenado em 2ª instância com
provas cabais de corrupção.

Alvo no Poder
Eleito presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, colegiado
mais importante da Câmara, o
deputado Daniel Vilela (MDB-GO)
responde ao Inquérito nº 4.441/17
no STF, que investiga pagamento de
propina pela Odebrecht.

Na mira
O inquérito é relatado pelo ministro
Dias Toffoli que encaminhou,
recentemente, os autos à ProcuradoriaGeral da República com o depoimento
prestado pelo deputado Vilela à Polícia
Federal em outubro de 2017.

Avançou
Deputado Glauber Braga (Psol-RJ), da
comissão que acompanha as
investigações do assassinato da
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POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

vereadora Marielle Franco, revela
que os investigadores asseguraram
aos deputados que “a linha de
investigação saiu da estaca zero e
está ‘bem encaminhada’”.

Lula lá
O ex-presidente Lula tem
compromisso no domingo. Será a
“estrela” do VI Congresso Nacional
da Central de Movimentos Populares,
em Guararema (SP). Não se sabe se
vai aparecer ou se vai preparar uma
mala para viagem.

Cabinho
Apelidado de Cabinho, filho do
deputado estadual Cabo Júlio,
Bruno Júlio vai se filiar ao PHS em
BH e lançará sua candidatura à
Câmara Federal. O garoto tem
discurso mais ferrenho que o pai
contra bandidos e em defesa dos
policiais.

Cheiro do ralo
O senador Telmário Motta (PTB-RR)
vai pedir ao Ministério Público
Federal investigação da contratação,
por R$ 100 milhões, da empresa
“Sanepav Saneamento Ambiental”,
pela prefeitura de Boa Vista administrada pela arquirrival Teresa
Surita (MDB), ex-mulher e aliada do
senador Romero Jucá.

Doação
A Sanepav fez gorda doação para
o diretório do MDB em
Roraima em 2014.

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP
www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br Caixa Postal 1980 - CEP 70254-970 - Brasília DF
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Mobilidade Urbana na Câmara
DIVULGAÇÃO

A Câmara Municipal de Umuarama recebeu ontem (04), a diretoriade trânsito e técnicos responsáveis
pela elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, que apresentaram as
propostas do projeto que está em
elaboração. Os vereadores devem
analisar o conteúdo e podem até encaminhar sugestões. O projeto,
quando estiver pronto, será apresentado ao prefeito, que o enviará
para aprovação final do Legislativo.
Participaram da reunião os vereadores: Jones Vivi, Mateus Barreto, Noel do Pão e a presidente
da Câmara, vereadora Maria Ornelas. O departamento jurídico da Câmara também acompanhou a reunião, que serviu para que os parlamentares ouvissem a explanação de Dianês e conhecessem os
dados mensurados pela engenheira Bárbara Marchesini, que é especialista em trânsito da empresa responsável pela elaboração da

O PLANO deve valorizar o transporte urbano, como alternativa
minuta do projeto referente ao Plano de Mobilidade Urbana.
Encontros similares vêm sendo
promovidos pelas Umutrans há um
mês, em diversas entidades representativas, tendo como objetivo

ouvir a sociedade em seus mais
diversos segmentos, na apresentação propostas e outras iniciativas
que possam ser inseridas ao plano. Uma audiência pública sobre o
contexto também será realizada.

Obras em Umuarama
O prefeito Celso Pozzobom teve a confirmação, ontem, do governador Beto Richa, das obras de infraestrutura em
Umuarama, no valor de R$ 5,2 milhões. O recurso será repassado por meio de convênio com a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, e será utilizado em recapeamento de vias urbanas. Outro convênio assinado pelo governador,
no valor de R$ 52,6 mil, prevê a aquisição de veículos e equipamentos rodoviários para a prefeitura. Este convênio
também se dá com a Secretaria do Desenvolvimento Urbano. Já estão em andamento as obras no aeroporto Orlando
Carvalho, de Umuarama. O Estado destina R$ 4 milhões para inúmeras obras, entre as quais pavimentação asfáltica,
recapeamento, drenagem, sinalização horizontal da pista, pátio de manobras, cabeceira, pista de acesso à seção contra
incêndio, acesso à pista de taxiamento e posto de abastecimento. A obra deve ser concluída em maio deste ano. A
prefeitura de Umuarama entra com contrapartida de R$ 1,9 milhão. O projeto de reforma da Delegacia da 7ª Subdivisão
Policial está em tramitação na Engenharia da Secretaria de Segurança Pública. Já o projeto de reforma da Cadeia Pública
da cidade aguarda a liberação de uma documentação para a Paraná Edificações dar prosseguimento.

UMUARAMA, 05 DE ABRIL DE 2018
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Jaborandi recebe readequação
TIAGO BOEING/PMU

ESTRADA ficará em
boas condições de
trafegabilidade

Com a renovação do pátio de
máquinas da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários tem avançado significativamente na recuperação, adequação e melhorias em estradas vicinais. Desde o início do ano passado, o prefeito Celso Pozzobom
tem adquirido equipamentos e máquinas para mobilizar a frota municipal, com motoniveladoras, pás
carregadeiras, tratores, escavadeira hidráulica e caminhões, diante da grande necessidade de
serviços proporcionada pela extensa malha viária não pavimentada de Umuarama.
Com isso, várias estradas tem
recebido frentes de trabalho que
realizam quebra de barranco, levantamento de leitos, curvas de nível,
mocrobacias e caixas de captação
de águas pluviais. “Esses serviços
revitalizam as nossas estradas e
as deixam em boas condições de
tráfego por muito mais tempo, re-

duzindo a neessidade de manutenção. É um trabalho longo, que exige
muito empenho dos nossos servidores e recursos, mas que darão
melhores condfições de tráfego,
segurança e conforto aos produtores rurais e suas famílias”, disse
o prefeito Celso Pozzobom.
O secretário municipal de Serviços Rodoviários, Mauro Liutti,
tem acompanhado de perto o trabalho. Ele informa que os resultados podem ser notados na estrada Urupês, por exemplo, e agora
na Estrada Jaborandi, após a ponte na captação de água da Sanepar, no rio Piava.
“Antes eram feitos apenas reparos e pequenas correções, mas
agora estamos readequando a estrada, para que ela seja segura e
funcional ao escoamento da produção agropecuária, transporte de
estudantes e deslocamento das
famílias da zona rural”, afirmou o
secretário.

OS TRABALHOS

A readequação completa, que
inclui alargamento da pista, recuo
de cercas, quebra de barrancos,
nivelamento e microbacias para
drenagem, entre outras melhorias,
se estenderá por um trecho de 2
quilômetros, com previsão de 15
dias para execução, caso não haja
imprevistos climáticos. A frente de
trabalho é composta por três pás
carregadeiras, uma motoniveladora
e um trator de esteira com lâmina
para movimentação de terras.
“Estudamos a necessidade de
cascalhar alguns pontos, onde o
declive é maior e com isso a água
das chuvas ganha velocidade,
provocando mais estragos. A
orientação do prefeito Celso
Pozzobom é fazer um trabalho
definitivo, para que os moradores
tenham boas condições de tráfego
nesse trecho da estrada”,
completou Mauro Liutti.

ECONOMIA

UMUARAMA, 05 DE ABRIL DE 2018
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Cai o preço do gás
DIVULGAÇÃO

O preço do gás de cozinha, o
GLP, foi reduzido pela Petrobras às
distribuidoras. O botijão de 13 quilos (kg) foi reajustado para baixo em
R$ 1,03, passando de R$ 23,16
para R$ 22,13. A redução passa a
valer a partir desta quinta-feira (5),
mas não leva em consideração os
tributos e a margem de lucro na
comercialização do produto.
Em nota, o Sindicato Nacional das
Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informou que as empresas filiadas à entidade foram comunicadas nesta
quarta-feira (4) sobre os novos valores para os botijões de até 13 kg.
“A redução oscilará entre 5,1%

e 3,7%, de acordo com o polo de
suprimento. Pelos cálculos do Sindigás, o ajuste anunciado deixa o
preço praticado pela Petrobras
para as embalagens de até 13 kg
aproximadamente 2,2% acima do
preço paridade internacional”, informa o sindicato.
A Petrobras explicou, em sua
página na internet, que o preço de
venda às distribuidoras não é o
único determinante do preço final
ao consumidor. “Como a lei brasileira garante liberdade de preços no
mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas pela Petrobras podem ou não se refletir no
preço final, que incorpora impostos

O GÁS de cozinha foi reduzido pela Petrobrás
às distribuidoras
e repasses dos demais agentes do
setor de comercialização, como distribuidores e revendedores”.

Loteria Instantânea
O governo federal regulamentou ontem (4) o funcionamento da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), conhecida
popularmente como raspadinha, quando o apostador sabe, na hora em que raspa o cartão, se ganhou algum prêmio. O
decreto, publicado no Diário Oficial da União, estabelece as regras para as apostas, divisão dos recursos de arrecadação e
pagamento dos prêmios. De acordo com o texto, as apostas poderão ser físicas ou virtuais e só poderão ser feitas por
pessoas maiores de 18 anos. A maior parte da arrecadação com as vendas, 65%, será destinada para a premiação. Para
as despesas de custeio e manutenção do operador da Lotex serão destinados 18,3% e o restante irá para o Ministério do
Esporte, para projetos de iniciação desportiva escolar (10%), para o Fundo Penitenciário Nacional (3%), para entidades de
prática desportiva profissional de futebol (2,7%) e para a Seguridade Social (1%).
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Corpo encontrado no Lago
DIVULGAÇÃO

CORPO de um homem de 51 anos que
teria pulado no lago Aratimbó para nadar,
foi encontrado um dia depois do
desaparecimento
Mergulhadores do Corpo de
Bombeiros encontraram pouco depois antes das 10h de ontem (4), o
corpo de um homem que havia desaparecido nas águas do Lago Aratimbó em Umuarama.
De acordo com os bombeiros,
as buscas, que foram iniciadas anteontem no início da tarde, foram
encerradas por volta das 18h30 e
os trabalhos foram retomados por
volta das 7h de ontem.
“Foram cerca de duas horas e
meia de mergulho e buscas até que
o corpo foi localizado”, comentou o
tenente Lenin Mazzini, comandante da equipe de mergulho.
Desde que houve o comunicado
do desaparecimento do homem, os
trabalhos dos bombeiros foram
acompanhados por equipes da Defesa Civil e durante a tarde da terça-feira, duas embarcações foram
utilizadas nas buscas.

FOI NADAR

Amigos do homem desaparecido
revelaram que ele havia ingerido
bebidas alcoólicas e em seguida
resolveu nadar, deixando inclusive
sua calça com os documentos
pessoais nos bolsos às margens
do lago, antes de pular na água.
Identificado como Claudecir
Dias, de 51 anos, o homem
afogado foi retirado ainda pela
manhã pelos bombeiros e
posteriormente o corpo foi
recolhido ao Instituto Médico
Legal (IML) de Umuarama, onde
foi necropsiado.

Crack na cueca
Durante patrulhamento de rotina realizado no entorno da Estação
Rodoviária de Umuarama, uma equipe da Guarda Municipal deteve ao
final da tarde da terça-feira (3), um homem que transportava pedras de
crack. Os guardas localizaram o suspeito saindo do terminal de ônibus e
seguindo em direção a rodoviária. Ele foi abordado e levado ao
banheiro para uma revista pessoal. Em sua cueca, junto às genitálias,
foram encontradas cinco pedras de crack. O revistado também portava
R$ 107 em dinheiro e foi conduzido à delegacia.

POLÍCIA
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Queimando drogas
DIVULGAÇÃO

11

Giro
Policial
Jaguar roubado

MAIS de uma tonelada de drogas apreendidas foram incineradas pela Polícia Civil
Mais de uma tonelada de entor- não fiquem armazenadas na delepecente foram incineradas pela gacia”, explica o delegado FernanPolícia Civil na manhã de ontem (4) do Ernandes Martins.
Ainda de acordo com o delegado,
em uma caldeira de uma indústria
de Umuarama. A droga, de acordo aproximadamente uma tonelada de
com a Polícia Civil, foi apreendida maconha foi destruída durante a
em operações realizadas no decor- operação e, além dela, cinco quilos
rer dos últimos meses.
de ecstasy, três quilos de crack, 1
“É uma prática normal, para que quilo de cocaína e 700 gramas de
grandes quantidades de drogas haxixe também foram incinerados.

Quem apreendeu
Toda a droga destruída é fruto de apreensões realizadas por diversos
organismos de segurança de Umuarama e região, como Polícia Militar,
Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual e pela própria Polícia Civil.
Os detalhes incluindo a quantidade de pessoas presas por conta destas
apreensões não foram revelados.
DIVULGAÇÃO

Por volta das 20h de terça-feira
(3), durante operação de
fiscalização na PR 323 em frente
ao posto de fiscalização,
patrulheiros rodoviários estaduais
abordaram um veículo VW Voyage
de cor prata. O condutor não
obedeceu a ordem e fugiu, sendo
perseguido até que abandonou
veículo no decorrer da evasão.
Na vistoria, os patrulheiros localizaram no interior do carro 24 caixas de
cigarros das marcas Eight, Palermo e Classic. O veículo com placas de Belo
Horizonte – MG e as mercadorias apreendidas foram encaminhadas á
Inspetoria da Receita Federal de Guaíra.

O proprietário de um Jaguar de cor
branca passou por momentos de
tensão na madrugada de ontem (4)
em Umuarama, ao ser surpreendido
por criminosos armados em duas
motos. A vítima trafegava em baixa
velocidade pela avenida Parigot de
Souza quando os garupas das motos
desembarcaram e um deles bateu no
vidro do carro, dando voz de assalto.
A vítima foi obrigada a seguir
dirigindo até a rua Turmalina, no
jardim Irani e depois levada para um
matagal. Lá foi vendada e teve as
mãos amarradas.
O proprietário do veículo relatou
ainda que foi obrigado a permanecer
deitado recebendo ameaças e foi
mantido refém até que o carro fosse
levado ao Paraguai.
Após ser liberado, caminhou até o
hotel em que estava hospedado, no
centro da cidade, quando comunicou
o fato à Polícia Militar.

Capturado
Denúncias anônimas levaram PMs de
Tapira até o paradeiro de um
foragido da Justiça. sua localização
aconteceu no início da tarde da
terça-feira (3). No local o suspeito
estaria comercializando
entorpecentes. Durante o
patrulhamento, os policiais
avistaram duas pessoas que se
separaram ao notarem a aproximação
da viatura. Uma delas, adolescente
de 16 anos, estava em posse de um
invólucro de maconha que pesou 14
gramas. Em seguida o comparsa foi
localizado e identificado,
constatando que se tratava de um
foragido da cadeia de Cidade
Gaúcha. O garoto apreendido foi
entregue aos cuidados do Conselho
Tutelar e o detido de 29 anos de
idade, foi encaminhado à 19ª
Delegacia de Polícia Civil de
Cidade Gaúcha.
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Ex-juiz vai a júri
DIVULGAÇÃO

O caso

Preso, Juiz
Federal
aposentado, Jail
Azambuja, vai a
julgamento
amanhã (6) em
Umuarama
Ainda recebendo um salário superior a R$ 20 mil, o advogado e
juiz federal aposentado compulsoriamente Jail Benitez Azambuja, vai
a julgamento nesta sexta-feira (6)
em Umuarama. A acusação é de
tentativa de homicídio.
De acordo com o que foi repassado pela diretoria da Justiça Federal de Umuarama, o caso corre
em segredo de justiça.

Azambuja, foi preso preso pela
Polícia Federal no mês passado em
Campo Grande - MS, e transferido
para a Superintendência da Polícia
Federal em Curitiba, de onde será
conduzido para o julgamento, que
chegou a ser adiado, pois aconteceria no mês passado. O adiamento ocorreu devido a uma manobra
jurídica, onde Azambuja destituiu
seu advogado às vésperas do julgamento, provocando a impossibilidade do ato.
Amanhã, partir das 8h30, no
Tribunal do Juri do Fórum da Comarca de Umuarama, o juiz federal aposentado será colocado no banco
dos réus pela acusação da prática
de atentado contra o também juiz
federal Luiz Carlos Canalli, atual desembargador do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região.

Azambuja era juiz da 2ª Vara da
Justiça Federal de Umuarama
e, em 2008, simulou um ataque
contra a própria casa e o fato
teve repercussão. Foi no dia 28
de fevereiro, quando pistoleiros
teriam disparado contra a
residência em que o magistrado
morava. Os tiros atingiram o
carro de Azambuja e uma
investigação sobre o crime
começou. Em março, 44
policiais e três políticos da
região foram presos por
suspeita de participação num
esquema de contrabando de
cigarros e produtos eletrônicos
vindos do Paraguai. Foi
Azambuja quem expediu os
mandados. Posteriormente os
suspeitos acabaram liberados
por falta de provas, e, dias
depois, um capitão da Polícia
Militar terminou preso por
coagir testemunhas sobre o
caso. No dia 19 de setembro, o
então juiz federal Luiz Carlos
Canalli também foi vítima de
um atentado. À época, ele era
diretor do Fórum Federal de
Umuarama e após cinco dias,
Azambuja acabou preso em
Curitiba como mandante desse
atentado. Junto com ele, o
motorista e jardineiro, Adriano
Vieira, foi detido e confessou
ser o autor dos disparos,
mas negou o envolvimento
do patrão.
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Recursos para duplicação
THIAGO CASONI

O governador Beto Richa liberou
ontem em Umuarama R$ 96,9 milhões para o início das obras de
duplicação da PR-323, entre Paiçandu e Doutor Camargo, no Noroeste
do Estado. Segundo Richa, este é
o primeiro lote do projeto de modernização da rodovia. No total, o Estado vai investir, ainda em 2018,
R$ 241,7 milhões na melhoria de
216 quilômetros da estrada.
Durante solenidade, Richa ressaltou que o trecho lançado é o que
tem o projeto pronto. Este primeiro
lote de duplicação da rodovia abrange um trecho de 20,7 quilômetros,
incluindo a construção de um viaduto e duas trincheiras. A licitação
será lançada na segunda quinzena de abril. A obra tem duração prevista de 24 meses. Ele lembrou
que o projeto era para ser executado por meio de uma Parceria
Público-Privada (PPP), que foi rescindida, em função de problemas
da empresa líder do consórcio.

O presidente da Comissão pela
Duplicação da Rodovia, Sérgio
Frederico, fez uso da palavra graças ao
deputado Fernando Scanavacca, que
abriu mão de seu momento de discurso
e passou o microfone para Frederico.
Para Sérgio, a iniciativa representa o
reconhecimento do esforço de pessoas
e entidades pela duplicação da
rodovia. “O interesse é salvar vidas e
também desenvolver nossa região. Foi
dado o primeiro passo”, disse. “É uma
obra esperada há muitos anos. Ficamos
fora do Anel de Integração
constituído em 1998. Nestes 20
anos houve aumento do fluxo de
veículos na rodovia e hoje ela está
inadequada”, explicou. O
Coordenador da Comissão deixou

BETO RICHA é aplaudido ao assinar a liberação dos recursos

No evento, os engenheiros do DER-PR apresentaram o cronograma completo das
11 ações programadas para a rodovia ao longo de 2018. Dos R$ 241,7
milhões estimados para este ano, R$ 236,7 milhões são recursos próprios do
Governo do Estado e outros R$ 5 milhões do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). Serão destinados R$ 230,8 milhões para obras e R$
10,9 milhões para projetos e estudos. Haverá intervenções nos 216 quilômetros
da estrada entre Paiçandu e Francisco Alves. A divisão em lotes permitirá que
várias empresas atuem em diferentes frentes de trabalho simultâneas, distribuídas
ao longo da rodovia. Ao todo, serão licitados quatro lotes de obras de
duplicação, contratação de dois projetos de duplicação, além de estudos de
viabilidade, terceiras pistas, marginais, ponte e viaduto.
THIAGO CASONI

COMISSÃO ATENTA

C RONOGRAMA

SÉRGIO Frederico usa a palavra, agradece, e diz que a luta pela duplicação continua.
claro que a luta pela duplicação vai
segmentos da sociedade e também de
continuar e a comissão não será
municípios lindeiros à PR 323. O
desarticulada.
objetivo agora é iniciar um diálogo
A Comissão pela Duplicação já
com o Governo Cida Borgheti para
conta com mais de 150 integrantes e
que as obras anunciadas ontem não
tem representantes de diversos
sofram descontinuidade.
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N o velas
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
O vídeo confirma o assédio sofrido
por Verena. Jade insinua a Pérola que
Maria Alice pode ter furtado o dinheiro
de Isadora. Flora estranha a hostilidade de Érico. Rafael pede para conversar sobre seu relacionamento com Gabriela, mas a professora se recusa. Úrsula, Flora e Gabriela se interessam
pela religião de Talíssia. Hugo comanda uma manifestação e Marcelo registra. Maria Alice desabafa com Talíssia
sobre seu amor proibido por Alex.
ORGULHO E PAIXÃO
Elisabeta se desespera com o acidente e Vicente teme que Darcy e Ernesto não tenham sobrevivido. Jorge
retorna a ligação para Ema, que hesita
em atendê-lo. Mariana sonha com o

motoqueiro misterioso. Soterrados,
Darcy se recupera e consegue reavivar
Ernesto. Mariana afirma a Lídia que não
quer mais saber de Uirapuru. Aurélio
teme a quantidade de dinheiro gasta por
Ema na compra do automóvel e fala com
Jorge. Elisabeta insiste para que Vicente continue as buscas por Darcy e Ernesto. Ofélia e Jane descobrem que
Camilo foi embora.
DEUS SALVE O REI
Catarina avisa a Virgílio que ele precisa se juntar ao grupo e descobrir o
que eles pretendem. Cássio comunica
aos participantes que o plano é sequestrar Rodolfo e fazê-lo renunciar em favor
de Afonso. Afonso e Amália presenciam os guardas fechando a loja de Virgílio por falta de comprovante de pagamento do alvará. Romero faz um discurso na academia em prol da lealdade

• REDE GLOBO • O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Sophia sela um
acordo com Zé Victor

DIVULGAÇÃO

Sophia sela um acordo com Zé Victor. Lívia confessa a Gael que teme que
algo tenha acontecido a Mariano. Amaro revela a Estela que há uma possibilidade de recuperar a visão, e exige que Sophia custeie sua operação. Beth
revela a Henrique que teme não se recuperar a tempo de fazer a doação para
Adriana. Nicolau faz o teste de compatibilidade com Adriana, mas o resultado
é negativo. Juvenal pede Desirée em casamento.
Mercedes abençoa Lívia e afirma que ela terá uma grande surpresa. Zé
Victor inventa para Gael que Mariano fugiu e ele confronta Sophia.

ao rei. Afonso e Amália são surpreendidos por Virgílio no local da reunião.
• RECORD
APOCALIPSE
Uri diz que irá acompanha-lo. Ricardo descobre que Benjamin não vem ao
casamento. Débora dá forças para Isabela. César diz acreditar que Dudu ajudou Henrique. Dudu entrega dinheiro para
Robinson. Ângela apoia Natália. Benjamin e Uri chegam à Jerusalém. Débora
chega até a casa de Gideon e fica desconfortável. Stefano e Vittorio se preparam para a cerimônia de casamento.

• BAND
AMOR PROIBIDO
No dia do julgamento do acidente, a
vítima atingida por Bihter muda o depoimento, para incriminá-la com a orientação de Hilmi. Firdevs prepara uma
grande festa para comemorar o aniversário de casamento de Bihter e Adnan.
Bihter vai atrás de Behlul e o encontra
com outra.
• SBT
CORAÇÃO INDOMÁVEL
Carlos diz a Maria Alessandra que
Karim é o interessado na compra do
cassino. Lucia expulsa Esther da fazenda, porém ela se nega a ir dizendo
que é feliz naquele local. Maria Alessandra não aceita a oferta de Karim.
Esther diz a Lucia que quer se casar e
formar uma família, e não se importa
se for junto a José Antonio.
CARINHA DE ANJO
Chega o grande dia do Concurso de
Talentos no internato. Os pais de todas
as alunas estão presentes para acompanharem as apresentações. Adolfo
diz para Gustavo que foi até Doce Horizonte para que Dulce Maria não fique com nenhum dinheiro que seria
dele. Gustavo diz para Adolfo dizer o
que quer que Dulce Maria faça com o
dinheiro que na ocasião correta ela
fará. Adolfo explica que quer que o
dinheiro seja todo doado para instituições de caridade.

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Áries

Touro
Gêmeos
Câncer
Leão

É hora de defender suas crenças e
princípios. Cuidado com julgamentos
precipitados. Bom dia para reapresentar uma proposta ou projeto de trabalho. Cor: laranja

Virgem

Sua disposição interna de agir e conquistar vai falar mais alto, podendo
vencer todas as pendências de trabalho neste dia. Cor: azul
Você se sentirá estimulado pelas pessoas do seu convívio. Não perca a
chance de dividir suas tarefas e responsabilidades, inclusive as de ordem
doméstica e familiar. Cor: rosa

Sagitário Escorpião

Arregace as mangas e vá a luta! Este
é um bom momento para aceitar novos desafios e lutar por seus interesses de trabalho. Cor: azul

Bom dia para mostrar toda sua garra
no trabalho. Hoje, o seu espírito competitivo estará aguçado, podendo dar
mais ritmo às suas tarefas. Cor: branco

Capricórnio

Eis o momento de trabalhar em equipe
e dinamizar as suas relações profissionais, podendo, ainda, tomar atitudes
práticas que possibilitem uma maior
eficácia. Cor: amarelo

Descarregue as energias acumuladas
praticando um esporte ou fazendo uma
caminhada ao ar livre. Quem pensa
em iniciar um reforma ou construção,
a hora é essa. Cor: laranja

Aquário

Mantenha-se numa posição recolhida,
observando tudo ao seu redor. Lembre-se: o segredo, muitas vezes, é a
alma do negócio. Cor: vermelho

É hora de colocar mais ritmo e velocidade à sua rotina. Há possibilidade de
aumentar os seus contatos com familiares. Cor: laranja

Peixes

Não faltará coragem nem poder de
iniciativa para ousar mais. Seu espírito
competitivo também estará em destaque, podendo começar novos empreendimentos. Cor: vermelho

Libra

horóscopo

Há boas chances de aumentar seus
rendimentos, graças a atitudes firmes
e audaciosas. Por outro lado, é preciso cuidado com seus impulsos consumistas. Cor: preto

VARIEDADES

PALAVRAS CRUZADAS

Terá sucesso ao trabalhar com esporte, entretenimento e assuntos com
os quais se identifica. Bom dia para
ousar ou se arriscar um pouco mais.
Cor: cinza
SOLUÇÃO ANTERIOR
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Atlétiba será na Arena

DIVULGAÇÃO

ARENA da Baixada será o palco da decisão
O Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD) vai julgar amanhã (6), dois dias antes da decisão, os incidentes ocorridos no
jogo entre Coritiba e Atlético ainda pelo primeiro turno do Estadual, no Couto Pereira.
Furacão e Coxa foram punidos
pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PR) por confusões envolvendo as suas torcidas dentro do Couto na partida realizada no início de
fevereiro. Na ocasião, torcedores
atleticanos e coxas-brancas arremessaram bombas, que acarretou

na perda de dois e quatro mandos
de campo para Alviverde e RubroNegro, respectivamente.
A punição foi dada a Atlético e
Coritiba no segundo julgamento realizado pelo TJD-PR. Na primeira
sessão, enquanto o Furacão havia
sido penalizado com a perda de
dois mandos de campo e multa, o
Coxa não havia perdido nenhum
mando e precisaria pagar apenas
R$ 17 mil de multa. No segundo julgamento, porém, a pena aumentou
e a decisão do Paranaense correu
o risco de sair da Arena.

EFEITO
SUSPENSIVO

No entanto, os dois clubes
conseguiram efeito suspensivo e o
caso foi parar no STJD. Se o
caso fosse julgado no Rio de
Janeiro antes e a pena fosse
mantida, o Rubro-Negro teria
que mandar a final fora da Arena
da Baixada. Caso os dois times
não consigam reverter a situação,
a penalidade terá que ser
cumprida apenas no Paranaense
do ano que vem.

Palmeiras prepara o time
Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, estádio do Verdão, pela final
do Estadual. Todos os ingressos estão vendidos. Os palmeirenses têm a vantagem do empate, enquanto o rival precisa de
uma vitória por um gol para levar aos pênaltis, ou dois tentos para ser campeão. O Palmeiras confirmou que irá manter
seu treino aberto ao público para a manhã de sábado, no Allianz Parque. O Corinthians também fará uma atividade livre
para sua torcida em Itaquera, no mesmo dia e período. O treino está tão tranquilo na Academia de Futebol que até Roger
Machado, sempre muito participativo, apenas acompanha os trabalhos e conversa com seus auxiliares. Há muita
confiança entre os jogadores, sem perderem o respeito pelo adversário, que pode surpreender, já que o time do
Corinthians tem exemplo de superação.
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JEPs: Fase Municipal

PMU

Os jogos provocam grande movimentação e envolvimento de jovens e adolescentes de todas as escolas
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) e o Núcleo Regional de Educação (NRE) realizam em
conjunto, entre os dias 6 a 13 de
abril, nas praças esportivas da cidade, a fase municipal dos 65º Jogos Escolares do Paraná (JEPs).
Cerca de mil estudantes entre 12
e 17 anos, de 21 escolas das redes estadual e particular de ensino, disoutam a competição nas modalidades basquetebol, vôlei de
quadra, futsal, handebol, vôlei de
praia e futebol.
Os jogos começam nesta sexta-feira, 6. Além da parceria entre a Smel e o NRE, os jogos contam com o apoio das secretarias
municipais de Educação, Saúde
e Assistêcnia Social, do Conselho Tutelar, da Guarda Municipal
e da Patrulha Escolar da Polícia

Militar do Paraná.
As modalidades terão partidas
disputadas nos ginásios de esportes Professor Amário Vieira da
Costa, Mario Oncken e do Harmo-

nia Clube de Campo, além do Estádio Municipal Lúcio Pipino, sempre das 8h às 12h e das 13h às
17h – horários que coincidem com
o período escolar.

Para a Regional
O campeão de cada modalidade da fase municipal dos Jogos Escolares
conquista vaga para a etapa regional e o vencedor dessa fase disputará o
Estadual. Consequentemente, o campeão vai carimbar passaporte para o
torneio nacional – os Jogos Escolares da Juventude –, previstos para serem
realizados em Natal (RN), ainda esse ano.
O diretor de Esportes e Lazer do município, Jeferson Ferreira, exaltou o
incentivo à competição. “Isso é uma celebração importante e a valorização do
esporte escolar. Desejo aos atletas uma boa sorte para representar as suas
escolas. Que tenham respeito, disciplina e dignidade. Parabenizo a todos os
professores de Educação Física, tão dedicados com seus alunos”, completou.
Os jogos terão o acompanhamento do coordenador de Esporte de
Rendimento e Educacional da Smel, Douglas Griffo.
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Zélia Casoni

SOCIAL
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Nota 10
Para a grade de cursos oferecida pelo Senac Umuarama -, uma excelente
oportunidade para se qualificar profissionalmente.

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

ASSESSORIA UNIPAR

“Algumas pessoas continuam acenando para
o velho trem quando o novo já estacionou
na plataforma." (Bert Hellinger)

Estrelas

LUCI LEMES

Uma delícia o menu (dos deuses) e o
décor do restaurante Zeppellin, de Isabel
Cristina Honório (a Bel) -, que traz um
visual colorido, elegantérrimo e de muito
bom gosto. Não é Fernando Monteiro?

Happy Day
A coluna destaca os leitores do jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário -, Katia Solange Carvalho
Pacheco, Miguel Domingos Batista
(Maria Helena), Nivaldo Possamai,
Rodrigo Nelson de Oliveira e Sonia
Maciel. Da coluna: felicidades!
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Relax

EM VISITA a Umuarama, a ministra Regina Appiah-Sam, de Gana, e seu assessor Jacob. É gente de
longe vindo ver o que temos de bom para compartilhar.

ARQUIVO PESSOAL

VIVIANE Zafanelli Dória
Ramos Garcia ganha o zoom
da coluna de hoje -, ela que é
capa do suplemento 'Mulheres
em P&B', da W, que tem
lançamento agendado na
terça, dia 10. Nos bastidores,
a fotógrafa Luci Lemes.

O Wish Foz do Iguaçu e o Belmond Hotel
das Cataratas anunciam um projeto inédito
para Foz de Iguaçu e região. Trata-se do
primeiro sunset duo, marcado para o
próximo dia 6 de maio, domingo, a partir
das 17h. A iniciativa une os dois mais
luxuosos hotéis da Terra das Cataratas em
uma ação exclusiva que envolve música,
drinks especiais, gastronomia e gente bonita.

**
O Sunset Wish & Belmond será em
pleno campo de golfe do Wish, onde o
pôr do sol é ainda mais impressionante.
No palco e atrações como a banda
Bigode Groove e o DJ Fefo, que
prometem um setlist repleto de sucessos.

**

IRMÃ DIRCE Lourenço e o vereador Ronaldo Cruz Cardoso, em noite do Prêmio Mulher Cidadã, na
Câmara Municipal.

A tarde terá uma seleção de canapés
gourmet, além de open bar de
espumante, vinho rosé, gin, soft drinks e
muitas surpresas, entre elas um sorteio de
um fim de semana completo, com
acompanhante, nos dois hotéis: Wish e
Belmond Cataratas. Os convites custam
R$150 por pessoa. Reserve o seu.
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Campanha
previne acidentes
No Brasil, um acidente de trabalho ocorre
a cada 48 segundos e a
aproximadamente cada quatro horas
uma pessoa morre na mesma
circunstância. Ciente disso, o Ministério do
Trabalho lançou ontem (4) a Campanha
Nacional de Prevenção de Acidentes do
Trabalho (Canpat) 2018. Em seu segundo
ano, a campanha tem como foco o
adoecimento ocupacional e a ocorrência
de quedas entre trabalhadores durante o
cumprimento de suas funções.
“A Secretaria de Inspeção do Trabalho
destacou estas duas tendências como
muito preocupantes, e mereceram
nossa atenção este ano. Quanto às
doenças ocupacionais, temos um
problema de subnotificação, porque
normalmente [são] associadas a dores
no corpo ou transtornos psíquicos que
não são notificados por um problema de
cultura brasileira”, afirmou o ministro
interino do Trabalho, Helton Yomura.
No ano passado, o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) contou 349.579
comunicações de acidentes de trabalho
(CATs), referentes a acidentes e
doenças, sem contar os acidentes de
trajeto. Desse total, 10,6% (37.057)
foram quedas com diferença de nível,
isto é, ocorridas em ambientes altos,
como plataformas, escadas ou
andaimes. Das 1.111 mortes no âmbito
laborativo, 14,49% (161) derivaram de
quedas. Em fevereiro deste ano, foram
constatados 18 mil acidentes de
trabalho. Em 2017, foram concedidos
196.754 benefícios a empregados
afastados do trabalho por mais de 15
dias, em decorrência de problemas de
saúde provocados por suas atividades. A
média, conforme o INSS, foi de 539
afastamentos por dia. Na lista do INSS
sobre os quadros de adoecimento, no
ano passado, destacam-se as reações
ao estresse grave e transtornos de
adaptação (sexto lugar), que
justificaram 3.170 dos benefícios
deferidos a trabalhadores; o transtorno
depressivo recorrente (13ª), com 797
benefícios; e os 364 registros de
transtorno afetivo bipolar (18º).
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EDITAIS
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CLASSIFICADOS

MERCEDES / C-250 SPORT 2.0 MODELO 2015 - PRETA, GASOLINA, AUTOMATICA, TÉTO, MULTIMÍDIA, BANCOS
EM COURO, AIBAGS, ABS, COMPLETA, Ú/DONO. R$ 165.800,00
HB-20S 1.6 CONFORT PLUS MOD. 2014 – PRETA PEROLIZADA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 39.800,00
HB-20 HATCH 1.0 CONFORT PLUS MOD. 2014 – BRANCA, AIRBAG, ABS, SOM, C/ SOM NO VOLANTE, ÚNICA
DONA, COMPLÉTO, NA GARANTIA. R$ 34.800,00
IX-35 GLS 2.0 MOD. 2015 - CINZA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS, COURO, Ú/DONO, C/.73 MIL KM,
COMPLETA. R$ 73.800,00
C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - BRANCA PEROL, FLEX, MECANICO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO.
R$ 37.800,00
PEUGEOT 307 HATCH 2.0 FELINE MOD. 2006 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO, AR, DIREÇÃO, RODAS, COMPLETO. R$ 17.800,00
HONDA FIT 1.4 LX MODELO 2013 – CINZA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RODAS, SOM, COMPLETO. R$ 37.800,00
HONDA CR-V 2.0 LX ANO 2009 – PRETA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS EM COURO, ABS, AIRBAG, SOM,
RODAS, Ú/ DONA, COMPLETA. R$ 45.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2017 – BRANCO PEROLIZADO, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, COURO, PLACA-A,
C/22 MIL KM, COMPLETO. R$ 87.800,00
COROLLA ALTIS 2.0 MOD. 2014 – BEGE METÁLICO, FLEX, AIRBAG, ABS, BANCO DE COURO, COMPLETO. R$
64.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 - PRETA, FLEX, AUTOMÁTICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, C/ 25 MIL KM, Ú/
DONO, NA GARANTIA. R$ 85.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2011 - PRATA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, COURO, PLACA-A, COMPLETO, Ú/
DONO. R$ 48.800,00
COROLLA XLI 1.8 MOD. 2009 - PRETA, FLEX, MECANICO, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, RODAS, SOM, COMPLETO, Ú/
DONO. R$ 39.800,00
COROLLA XLI 1.8 MOD. 2008 – PRATA, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, DIREÇÃO, AR, ALARME, TRAVA, VIDRO
ELÉTRICO, COMPLETO. R$ 30.800,00
COROLLA XLI 1.6 MOD. 2005 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, AR, DIREÇÃO, RODAS,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETO R$ 23.800,00
ETIOS HATCH 1.3 X MOD. 2015 - PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETO, ÚNICO DONO. R$ 35.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 ANO 2013 – PRATA, DIESEL, 4X4, AUTOMATICA, COURO, MULTI-MIDIA, 5-LUGARES, ABS ,
AIRBAG, COMPLETA. R$ 130.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 MOD. 2012 - PRETA, DIESEL, 5-LUGARES, 4X4, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, 79 MIL KM,
PNEUS NOVOS, Ú/DONA. R$ 120.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 MOD. 2011 - PRETA, DIESEL, 7-LUGARES, 4X4, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 105.800,00
HILUX SR 3.0 4X4 CD MOD. 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, CAPOTA, ÚNICO DONO, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 110.800,00
HILUX SW4 SRV ANO 2008 – PRETA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, Ú/ DONO, 220 MIL KM,
PNEUS NOVOS, IMPECÁVEL. R$ 78.800,00
HILUX SRV 3.0 ANO 2002 - PRATA, DIESEL, 4X4, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
COMPLETA. R$ 43.800,00
ASTRA HATCH 2.0 MOD. 2011 - CINZA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR DIGITAL, DIREÇÃO, VÍDROS, TRAVAS, ALARME,
SOM, COMPLETO. R$ 29.800,00
ASTRA HATCH 2.0 ELITE MOD. 2005 – PRETA, FLEX, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, MECÂNICO, REVISADO. R$ 22.800.00
CAPTIVA SPORT 2.4 MOD. 2015 - BRANCA, GASOLINA, AUTOMATICA, TÉTO, AIRBAG, ABS, COURO, C/48 MIL
KM, Ú/DONO. R$ 73.800,00
CELTA LIFE 1.0 MOD. 2006 - BRANCA, FLEX, 2-PORTAS, RODAS, TRAVAS, ALARME, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$
12.800,00
COBALT LTZ 1.4 ANO 2012 - CINZA, FLEX, MECÂNICO, AIRBAG, ABS, SOM, 45 MIL KM, Ú/DONA, COMPLETO. R$ 33.800,00
CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 04/05 - PRATA, GASOLINA, PLACA-A, IPVA/PAGO, BASICO, REVISADO. R$
15.800,00
CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 03/04 - PRATA, GASOLINA, PLACA-A, TRAVAS, ELÉTRICAS, ALARME,
IPVA/PAGO, Ú/DONO, REVISADO. R$ 14.800,00
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CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO ANO 2006 – PRATA, FLEX, PLACA-A, IPVA/PAGO, VIDRO, ALARME,
TRAVA ELÉTRICAS, SOM, BASICO. R$ 17.800,00
CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 02/03 - PRETA, GASOLINA, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RODAS, PLACA-A, COMPLETO. R$ 16.800,00
CRUZE LTZ 1.4 TURBO ANO MODELO 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMÍDIA, PLACAA, COMPLETO, NA GARANTIA, C/.15 MIL KM. R$ 91.800,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT ANO 2015 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, 32 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETO. R$64.800,00
CRUZE HATCH / SPORT 1.8 ANO 2014 - BRANCA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, COURO, COMPLETO. R$ 52.800,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 ANO 2012 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, MECÂNICO, ÚNICO DONO,IPVA
PAGO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 43.800,00
MONTANA LS 1.4 ANO 2014 – PRATA, FLEX, ABS, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
COMPLETA. R$ 28.800,00
ONIX 1.0 SÉRIE ANO 2014 – LARANJA METÁLICO, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,
ALARME, SOM/MY LINK, RODAS, COMPLETO. R$ 33.800,00
PRISMA JOY 1.4 MOD. 2009 - PRATA, FLEX, PLACA-A, IPVA/PAGO, BÁSICO, Ú/DONO, PLACA-A, ÓTIMA
CONSERVAÇÃO. R$ 15.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.4 ADV. ANO 2016 - BRANCA, FLEX, AIRBAG, ABS, COURO, SOM, C/ 21 MIL KM, Ú/
DONO, COMPLETA. R$ 72.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.8 LTZ ANO 2015 - BRANCA, DIESEL, AUTOMATICA, 4X4, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMIDIA, PNEUS BF, IMPECAVEL. R$ 110.800,00
S-10 CAB. SIMPLES ADV. 2.4 MOD. 2010 - PRATA, FLEX, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COMPLETA. R$ 33.800,00
S-10 CAB. DUPLA EXEC 2.4 MOD. 2010 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, COURO, SOM, AR, DIREÇÃO, RODAS, COMPLETA. R$ 40.800,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ MODELO 2015 – PRETA, DIESEL, TURBO, AUTOMÁTICA, 4X4, BANCOS EM COURO,
MULTIMIDIA, 7-LUGARES, COMPLETA. R$ 133.800,00
FOCUS SEDAN - SE 2.0 MOD. 2017 - BRANCA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, C/.11 MIL KM, Ú/
DONO, NA GARANTIA. R$ 74.800,00
FIESTA SEDAN 1.6 MOD. 2014 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, ÚNICA DONA, COMPLETO,
EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 32.800,00
FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,
ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00
FOX TREND 1.0 MI MOD. 2009 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, PLACA-A, IPVA/PAGO, SOM, BASICO, SOM,
REVISADO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 16.800,00
GOL TREND 1.0 MOD. 2013 – PRETO, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, SOM, ALARME, TRAVAS, VIDRO
ELÉTRICO, IPVA PAGO. R$ 25.800,00
GOL CL BOLA 1.6 AP MOD. 1996 – PRATA, GASOLINA, 2- PORTAS, MODELO BOLA, ALARME. REVISADO,
R$ 8.800,00
PARATI SURF 1.6 MOD. 2009 - PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, PLACA-A, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RODAS, IPVA/PAGO, COMPLETA. R$ 23.800,00
PARATI MI 1.6 MOD. 1999 - BRANCA, GASOLINA, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, REVISADA. R$ 11.800,00
VOYAGE TREND 1.6 ANO 2011 – PRATA, FLEX, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 24.800,00
FREEMONT PRECISIO 2.4 ANO 2012 - PRETA PEROLIZADA, GASOLINA, AUTOMATICA, 7-LUGARES,
AIRBAG, ABS, COURO, COMPLETA. R$ 55.800,00
RENEGADE 1.8 LONGITUDE ANO 2016 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG, ABS, SOM, 16 MIL
KM, ÚNICA DONA, COMPLETO. R$75.800,00
PALIO FIRE 1.0 MOD. 2012 – PRATA, FLEX, 4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00
UNO MILLE ECONOMY FIRE MOD. 2013 – AZUL METÁLICO, FLEX, 4-PORTAS, AR CONDICIONADO, ALARME, VIDROS, TRAVAS. R$ 19.800,00
HONDA CG 150 TITAN ESD ANO 2015 – VERMELHA, FLEX, PARTIDA ELETRICA, FREIO A DISCO, ÚNICO
DONO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 7.800,00

CLASSIFICADOS
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CLASSIC LS FLEX ...................................... 14/15 ............... BRANCO .................. COMPLETO .......................................... R$ 27.900,00 ..
CLASSIC LS FLEX ...................................... 14/15 ............... BRANCO .................. COMPLETO .............................................. R$ 27.900,00
ONIX 1.4 LTZ FLEX ..................................... 13/14 ............... BRANCO .................. COMPLETO .............................................. R$ 39.900,00
ONIX 1.4 LTZ FLEX ..................................... 14/15 ............... BRANCO .................. COMPLETO .............................................. R$ 42.900,00
PRISMA 1.0 LT FLEX .................................. 14/14 ............... BRANCO .................. COMPLETO .............................................. R$ 37.900,00
PRISMA 1.0 LT FLEX .................................. 15/15 ............... BRANCO .................. COMPLETO .............................................. R$ 39.900,00
PRISMA 1.4 LTZ FLEX ................................ 15/16 ............... PRATA ...................... COMPLETO .............................................. R$ 48.900,00
TRACKER 1.8 LTZ FLEX ............................ 14/14 ............... BRANCA ................... COMPLETO, TS, AUT. ............................... R$ 65.900,00
TRACKER 1.8 LTZ FLEX ............................ 14/15 ............... PRATA ...................... COMPLETO, TS, AUT ............................... R$ 69.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................... 16/17 ............... PRATA ...................... COMPLETO, AUT, KM 10.000 ................... R$ 99.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................... 16/17 ............... PRATA ...................... COMPLETO .............................................. R$ 98.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO ................. 16/17 ............... VERMELHO .............. COMPLETO, AUT, TS ............................ R$ 98.900,00 ..
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO ................. 17/18 ............... BRANCO .................. COMPLETO, TS, KM 3.600 ...................... R$ 108.900,00
EDGE V6 LIMITED AWD .............................. 13/13 ............... PRETO ..................... COMPLETO, AUT .................................. R$ 79.900,00 ..
S10 LT 4X4 DIESEL .................................... 15/15 ............... BRANCA ................... COMPLETO, AUT ..................................... R$ 103.900,00
S10 LT 4X4 DIESEL .................................... 16/17 ............... BRANCA ................... COMPLETO, AUT ..................................... R$ 119.900,00
S10 LTZ 4X4 DIESEL .................................. 13/13 ............... BRANCA ................... COMPLETA, AUT ...................................... R$ 94.900,00
HARLEY DAVIDSON VRSCF ...................... 08/09 ............... PRETA ...................... COMPLETA, KM8.000 ............................... R$ 35.900,00
BMW S1000 RR .......................................... 12/13 ............... PRETA ...................... COMPLETA ............................................... R$ 49.900,00
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POLÍCIA AMBIENTAL

Em deslocamento pela Rodovia BR-376, proximidades de Paranavaí, a equipe da Polícia Ambiental de Umuarama
realizou abordagem a um veículo com embarcação acoplada, verificando que os dois ocupantes do veículo, residentes em
Cianorte, voltavam de uma pescaria realizada no Rio Paraná e que transportavam aproximadamente 14 Kg de pescados
diversos. Ao realizarem a fiscalização, os policiais localizaram duas Piaparas abaixo da medida regulamentar, uma com 36
cm e a outra com 37cm, caracterizando crime tipificado no Art. 34 da Lei 9.605 de 1998 (transportar espécime
proveniente da pesca proibida), cuja pena varia de 01 a 03 anos de detenção.

Terceira Faixa na 323

Apresentação feita ontem pelo diretor do DER, durante a visita do governador Beto Richa a Umuarama,
deixou claro que dificilmente o projeto
de duplicação da rodovia se4 estenderá até Francisco Alves. Pela proposta apresentada pelo Departamento de

Estradas e Rodagem, será construída
a terceira faixa no trecho entre Umuarama e Francisco Alves, incluindo uma
trincheira na entrada de Iporã.
A construção da terceira faixa nesse trecho não exclui a possibilidade de
duplicação, mas demonstra que isso

vai demorar mais tempo. Beto Richa
diz que está deixando, em caixa, cerca de R$240 milhões de reais para a
duplicação. Mas, pouco mais de
R$100 milhões serãok consumidos na
duplicação do primeiro trecho entre
Paiçandu e Doutor Camargo.

Jornalismo e Fake News
A disseminação de notícias falsas pelas redes sociais, conhecidas pelo termo em inglês fake news, está diretamente ligada
à crise de credibilidade no jornalismo tradicional, segundo os especialistas que participaram ontem (4) do seminário
Desafios da Internet no Debate Democrático e nas Eleições. O evento foi promovido pelo Comitê Gestor da Internet no
Brasil. Para o professor de teoria da comunicação da Universidade Federal da Bahia, Wilson Gomes, grande parte do
público que consome notícias tem dificuldade em entender o que é a prática jornalística profissional. “A crise de
credibilidade do jornalismo é parte do problema das fake news [notícias falsas, em inglês]. Se o cidadão acha que, para
uma coisa gozar da credibilidade do jornalismo, basta parecer jornalismo, do ponto de vista da diagramação e da retórica
factual, então, ele não distingue mais o que é jornalismo”, disse. O especialista atribui o problema a uma perda da
confiança dos meios tradicionais de comunicação nos últimos anos.

