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O Atlético Paranaense sagrou-se campeão, ontem, ao
bater o Coritiba pelo placar de 2 a 0, na Arena da Baixada,
em jogo bastante disputado. O Coritiba entrou em campo
com a vantagem da primeira partida, quando venceu por 1

a 0, no Couto Pereira. Mas os atleticanos não se
intimidaram e, jogando em casa, partiram em busca do

resultado. Conseguiram marcar dois gols e segurar o time
do Coxa até o final.   Em São Paulo, o Corinthians venceu o

Palmeiras , levando a decisão para os pênaltis e acabou
sendo o campeão.

Atlético é campeão do
Paranaense de futebol
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Cãominhada tem demonstração da PM
  O domingo foi de Cãominhada em Umuarama, evento que reuniu dezenas de  pessoas com seus animais,

próximo ao Campus 3 da Unipar. E a Policia Militar esteve no local, participando com demonstração de
adestramento dos seus cães. Os policiais  mostraram como os cães podem ser  companheiros no combate ao

crime também. E ainda, como os animais  reagem ao comando do treinador. As demonstrações foram
acompanhadas pelas crianças e os pais. Foi um evento , também, em defesa dos animais.

OBENDITO



Hospitais de Plantão
Dia 09-Segunda-feira:
Dia 10: Terça-feira:

Telefones Úteis
Corpo de Bombeiros:193

Polícia Militar: 190
Polícia Civil: 197

SAMU: 192

UTILIDADES
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NINGUÉM ACIMA DA LEI

 Boteco do Lions
O Lions Club de
Umuarama estará
realizando no dia 28,
portanto  um sábado, o  1º
Boteco do Lions. Trata-se
de uma promoção
especial, onde vai
funcionar o “open bar e
open food”, a partir das
20h30, na Toca do Leão. Os
convites para participar
dessa promoção, que terá
rodas de conversas, são
limitados e já estão à
venda. Bebida e comida
à vontade.
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Direção-Geral - Clarice Roman

 Imposto
Pessoas jurídicas e físicas
podem fazer doações de
um percentual do seu
Imposto de Renda, para o
Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e
Adolescentes de
Umuarama. Quem tem
duvidas, pode  conversar
com o seuj contados.
Pessoas jurídicas podem
doar até 1% do imposto
devido, enquanto as
pessoas físicas podem doar
até 6%. Vale a penas ajudar
entidades daqui.

Informe Tribuna

“Estamos buscando
esse entendimento,
promovendo uma

ampla conversa com os
partidos que já se
uniram e deram a

vitória a este governo”.

Governadora Cida Borgheti,
que assumiu o governo na
sexta-feira, deixando claro

que já existem
entendimentos para sua
candidatura à reeleição.

O país está passando por transformações, não
apenas políticas, mas de questões éticas, com  a
nova forma de perceber as coisas, por parte da po-
pulação. Muitas manifestações de indignação refe-
rentes  à postura do ex-presidente Lula, após a de-
cretação de sua prisão pelo sistema judiciário. Cla-
ro  desrespeito às instituições, como se o fato de
estar entre os grandes líderes populares o colocas-
se também acima da lei. Popularidade não é salvo
conduto para ignorar e desrespeitar  a legislação.

Já se passaram todas as fases de denuncias
e defesas. Tiveram as oportunidades que o cida-
dão nunca imaginou que existissem. Recursos e
mais recursos. Exp0likcações e mais explicações.
Chegou a hora de cumprir a decisão judicial. A
resistência em aceitar é até compreensível, mas
não pode ser aceita, principalmente quando se
tenta mobilizar segmentos da sociedade em tor-
no do tema, construindo situações de vitimização.
A própria missa da Marisa surge como mais um
ingrediente para colocar Lula no altar dos injustiça-
dos e perseguidos.

Exagerou desta vez o ex-sindicalista, que aos
tempos do regime militar pode realmente ter sido
perseguido. Exagerou porque a situação agora é
totalmente diferente. Trata-se de  julgamento, com
ampla defesa, do cometimento de crime por parte
de um governante . Fez muito pelos pobre ? Mas
foi com esse propósito, com essa ideologia que o
povo o elegeu e o colocou no poder. Não para rou-
bar ou permitir que seu grupo o fizesse.
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Governadora !
 Cida Borgheti é a primeira mulher a assumir o comando

do Governo do Estado, de forma  efetiva. Deixou de ter a
condição de vice- governador, para a qual foi eleita, em

razão da renúncia de Beto Richa, que precisou se
desincompatibilizar para ser candidato a uma vaga no
Senado federal. Cida terá 09 meses  de governo e, se

quiser ser candidata a governadora, pode, porque ela tem
direito a uma reeleição. Será considerada reeleição.

MMMMMIRAIRAIRAIRAIRA     NOSNOSNOSNOSNOS     PREFEITOSPREFEITOSPREFEITOSPREFEITOSPREFEITOS

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

 Ambientalistas de Umuarama começam a chamar a
atenção da sociedade para a questão da APA do rio Piava,
que abastece a cidade....

 E o tema vai cair no colo dos vereadores, que, diante
dessas manifestações, vai tratar com carinho.....

 Perguntinha:  Prefeitos que anunciaram apoio a
Ratinho Junior, e que esperam liberação de recursos do
Estado, vão continuar fiéis ????

Os Barros vão mesmo mandar no Estado. O irmão de
Ricardo Barros já assumiu a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, que é  bastante estratégica,
porque trata diretamente com os prefeitos. É por ali que
podem sair recursos para os municípios, para as cidades.
E com isto, aumentam as chances de, a partir de agora,
os prefeitos que estavam com Ratinho Junior, passarem
para outro barco....

Outra Mulher
Outra mulher que já
assumiu o comando do
Governo do Estado, foi
Emilia Belinati, na época
de Jaime Lerner. E
assumiu várias vezes. No
entanto, nunca perdeu a
condição de vice-
governador, porque  Lerner
não chegava a renunciar.
Eram saída por tempo
determinado. Isso está
previsto nas constituições
Federal e Estadual. Emilia
sempre foi vice.

Serraglio
Quem já esteve conversando
com a governadora
empossada, foi o deputado
federal Osmar Serraglio, que
acabou de ingressar no
Progressista-PP- partido ao
qual pertence Cida
Borgheti. A governadora
recebeu o deputado no
Palácio Iguaçu e temas
relacionados à região foram
tratados, além, é claro, de
política. A governador está
buscando apoio à sua
candidatura à reeleição.

Candidatos à
Presidência

A exatos seis meses da
eleição presidencial deste
ano, pelo menos 15 no-
mes já se colocaram publi-
camente na disputa. Mais
uma pré-candidatura deve
ser oficializada nas próxi-
mas semanas, a do PSB,
e outros dois grandes par-
tidos, PT e MDB, ainda não
definiram seus quadros.

Álvaro Dias -
Podemos
O senador Álvaro Dias

será o candidato do Pode-
mos. Eleito senador em
2014, pelo PSDB, Álvaro
Dias migrou para o PV e, em
julho do ano passado, bus-
cou o Podemos, antigo PTN.

Ciro Gomes - PDT
Pela terceira vez concor-

rendo ao posto mais alto
do Executivo, o ex-governa-
dor do Ceará Ciro Gomes
vai representar o PDT na
disputa presidencial.

Fernando Collor - PTC
O senador e ex-presi-

dente da República Fernan-
do Collor vai concorrer pelo
PTC. Ele foi presidente da
República entre 1990 e
1992, quando sofreu im-
peachment e foi substituí-
do pelo então vice-presi-
dente Itamar Franco.

Geraldo Alckmin - PSDB
Após a desistência de

outros quadros da sigla, o
PSDB oficializou, no último
dia 20, a pré-candidatura
do governador de São Pau-
lo, Geraldo Alckmin. Esta
será a segunda vez que ele
disputará a vaga.

Jair Bolsonaro - PSL
Deputado federal na

sétima legislatura, Bolso-
naro se filiou ao PSL . Con-
siderado polêmico por
suas bandeiras, Jair Bol-
sonaro defende a amplia-
ção do acesso a armas e
um Estado cristão.

Marina Silva – Rede
Sustentabilidade

A ex-senadora Marina
Silva vai disputar a Presi-
dência pela terceira vez
consecutiva. Integrante da
sigla Rede Sustentabilida-
de, Marina tem como pla-
taforma a defesa da ética,
do meio ambiente e do de-
senvolvimento sustentável.

Rodrigo Maia - DEM
Presidente da Câmara

dos Deputados, Rodrigo
Maia (RJ) é o pré-candida-
to pelo DEM. Maia tem
buscado ser uma alterna-
tiva de centro e, em suas
próprias palavras, “sem
radicalismos”.

Outros Nomes
Flavio Rocha- PRB ,

Vera Lucia- PSTU, Paulo
Rabelo-  PSC, Manuela
D’Avila- PC do B,  Levy Fi-
delix-  PRTB,  José Maria
Eymael-  PSDC,  João Al-
moêdo-  NOVO,  Guilher-
mo Boulos -  PSOL.

Os partidos
E os partidos MDB, PT

e PSB ainda ensaiam lan-
çar candidatos. O Partido
dos Trabalhadores, sem
Lula, deve lançar Fernando
Haddad, enquanto o MDB
tem o nome de Henrique
Meirelles, ex-ministro da
Fazenda. O PSB filiou o ex-
ministro da Suprema Cor-
te Joaquim Barbosa
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Missa pelas vitimas da 323

PADRE Carlos Alberto  deixa claro o interesse
da Diocese nessa luta pela duplicação da PR 323

A luta pela duplicação da rodovia
PR 323 é antiga, mas até agora,
houve apenas anuncio por parte
dos governantes. Em recente visita
a Umuarama, o então governador
Beto Richa anunciou recursos para
duplicar o primeiro trecho, de
Paiçandu até Doutor Camargo, de
20 KM. Mas foi apenas anúncio.
Com a mudança de comando no
governo, os membros da Comissão
Especial pela Duplicação esperam
que o edital seja publicado e as
obras iniciadas. Lideranças
políticas da região também devem
se envolver com a campanha, tendo
em vista ser um ano eleitoral.

A DUPLICAÇÃOA Igreja Católica está mesmo
envolvida na campanha pela dupli-
cação da PR 323, e isto é um pon-
to extremamente positivo. E como
parte desse movimento, a Diocese
vai realizar no próximo dia 1º de
maio, a Missa em memória de víti-
mas fatais, de acidentes já ocorri-
dos  na rodovia PR 323 nos últimos
anos. Familiares das vítimas estão
sendo convidados, a exemplo de
anos anteriores. A Missa terá como
local o Auto Posto Três Cavalos, lo-
calizado às margens  da rodovia, ao
lado da Umuarama Diese no perí-
metro de Umuarama. O assessor
de comunicação da Diocese, Pe.
Carlos Alberto Figueiredo, diz que
autoridades e lideranças empresa-
riais e comunitárias, não apenas
de Umuarama, de toda a região,
estão sendo convidadas.

A Missa destaca o nome da cam-
panha pela duplicação: Vítimas do
descaso, que busca chamar a aten-
ção das autoridades, principalmen-
te do Governo Estadual, para o ele-
vado número de acidentes e vitimas

fatais ou sequeladas para o resto
da vida. Muitas das vítimas com
sequelas deverão estar presentes,
a exemplo de anos anteriores.

A Missa vai começar às 09h30,
no pátio do Posto, onde os organi-
zadores, da Diocese, estarão pre-
parando um palco e dispondo ca-

deiras. Mas o Pe. Carlos diz que es-
tão sendo esperadas mais de mil
pessoas para ao evento, uma vez
que, caravanas de outras cidades
serão mobilizadas. D. João Mame-
de, Bispo Diocesano, também de-
verá estar presente, sendo um gran-
de defensor desse melhoria.

DIVULGAÇÃO

Quando a comunidade pensou que os serviços
poderiam melhorar, não foi o que aconteceu. A
mudança de endereço da Farmácia do Paraná,
para um prédio novo mais moderno e
confortável (na verdade , alugado), não chegou
a influenciar na prestação do serviço. Pelo
menos é o que mostra a imagem registrada pelo
internauta Lindomar Pereira, com postagem no
grupo Umuarama Debate. A extensão da fila
de pessoas que aguardam para retirar
medicamentos. Ficam na calçada à espera do
atendimento. Quando as portas se abrem o
quadro melhora um pouco, mas a fila é bem
lenta. Tem relato de usuários que aguardaram
cerca de 03 horas pelo atendimento e de
outros que não conseguiram o medicamento que
buscavam , porque já havia esgotado(talvez
por isso estejam chegando tão cedo para
enfrentar o desconforto da fila).
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Juros de crédito caindo
Os juros do crédito devem conti-

nuar caindo, mesmo após a inter-
rupção do ciclo de cortes da taxa
básica de juros, a Selic, previsto
para junho. Isso será possível com
a recuperação da economia e a
maior competição no mercado de
crédito, avaliou o diretor de Econo-
mia da Associação Brasileira de
Executivos de Finanças, Administra-
ção e Contabilidade (Anefac), Miguel
José Ribeiro de Oliveira.

Em março, o Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco Cen-
tral (BC) reduziu a taxa Selic pela
12ª vez seguida, ao menor nível da
história, para 6,5% ao ano, e sinali-
zou um novo corte em maio, com
interrupção do ciclo em junho. A
expectativa é que a Selic seja redu-
zida em 0,25 ponto percentual para
6,25% ao ano. O atual ciclo de cor-
tes começou em outubro de 2016,
quando estava em 14,25% ao ano.

Mesmo com a taxa Selic em
seu menor patamar, os juros ao
consumidor ainda são altos. A
taxa média de juros para pesso-
as físicas estava em 74,3% ao

ano, em outubro de 2016, e che-
gou a 57,72% ao ano, em feve-
reiro. Ou seja, enquanto a Selic

caiu 54%, essa taxa média dos
empréstimos às famílias teve re-
dução de 22%.

Mas há taxas ainda mais altas, como a do cheque especial, que não mudou
muito nesse período. Em outubro de 2016 estava em 328,52% ao ano e
em fevereiro desse ano chegou a 324,12% ao ano. Segundo a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições financeiras devem apresentar
mudanças no cheque especial ainda neste mês, mas ainda não foram
divulgados detalhes da alteração. Com a recuperação da economia, o que
deve levar a menos desemprego, o risco se reduz, avalia Oliveira. Além
disso, o economista citou que recentemente o BC reduziu os depósitos
compulsórios, o que liberou mais dinheiro para os bancos emprestarem, o
que pode levar à redução dos juros ao consumidor.

Taxas altas

Os empréstimos bancários
ainda praticam juros
altos. Mas devem cair.



www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br -
Caixa Postal 1980 - CEP 70254-970 - Brasília DF

Com  Luana Lopes, Equipe de DF e SP

ESPLANADA 07UMUARAMA, 09 DE ABRIL DE 2018

Peso da toga
Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão sob alta pressão para votar a Ação

Direta de Constitucionalidade (ADC) nº 43 que pede o acolhimento do que diz a Carta
Magna: prisão de condenado somente esgotados os recursos até a última instância.
Começa a pesar na toga a ‘jaboticaba’ plantada pelo STF com o clamor popular – e
válido – contra o sentimento de impunidade, ao determinar a prisão imediata de

condenados em 2ª instância. Em paralelo, surgiu no Congresso a PEC para cravar na
Constituição a prisão após 2ª instância, endossada por vários partidos. Balela, por ora.

Com a intervenção federal no Rio, ela não pode avançar na pauta.

Gretchen
Desrespeitosa e machista a capa da

Veja Rio com a manchete “O bumbum
caiu, mas o cachê subiu” sobre
Gretchen. Para quem não sabe, a

despeito de ter ganhado fama com
sua dança sensual, ela tem mestrado

em Comunicação Social.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Script jurídico
O script que se vislumbra nos
gabinetes advocatícios, políticos e
judiciais indica que Lula da Silva
ficará pouco tempo preso. É questão
de dias ou semanas a sua liberdade.

Roteiro pós-cela
Lula deixará a cela para os braços do
povo, continuará a caravana,  mas
não disputará a eleição. Quer lançar
Fernando Haddad com Manoela
D’Ávila (PCdoB) na vice.

Mea culpa
Em resposta a grupo de whatsapp do
Patriota, o presidente Adilson Barroso
confirmou que apresentou a ADC 43
ainda pelo PEN, há anos, a pedido do
bispo Manoel Ferreira da Assembleia
de Deus – como a Coluna revelou. Diz
que a culpa é de um advogado que
não destituiu Kakay, que agora usa a
ADC para tentar soltar Lula.

Nova posição
Barroso chega a Brasília hoje para
tentar contornar a situação e
garante que ele é a favor da prisão
em 1ª instância. Pode haver
reviravolta no caso. Não há como
retirar a ADC de pauta no STF, mas
Kakay pode ser substituído por
advogado do Patriota, que pretende
indicar que o partido mudou de
posição e quer enterrar a ação.

E agora, TRE?
A Procuradoria Eleitoral do TRE de
Minas pode pegar um pepino caso
provocada. Dilma Rousseff ganhou
direito político sob liminar do ministro

Ricardo Lewandowski do STF, na sessão do
Congresso que a cassou. A mudança de
domicílio de Porto Alegre para Belo
Horizonte pode ser questionada.

Carta ao povo
Os Correios vão fechar 700 agências
próprias em todo o País. Segundo a
assessoria, a estatal passa “por
profunda transformação”, e emenda
que a “nova proposta da empresa está
voltada para uma readequação
presencial nos municípios”.

Ensaio da reforma
O Senado vai criar um Conselho
Permanente de Avaliação das Políticas
Tributárias, vinculado à Comissão de
Assuntos Econômicos. Terá
representantes da Receita, dos
Estados, municípios e setor produtivo.

EXTRA
May Day!
Vazou um áudio de uma conversa
entre um controlador de voo da torre
do aeroporto de Congonhas dando um
recado para o piloto do avião da PF
que levou Lula para Curitiba: “Leva e
não traz nunca mais”. O áudio é
verdadeiro, confirmou a Força Aérea
Brasileira à Coluna. Porém, a FAB crava
que não foi o controlador quem citou
a frase. Como o canal é aberto a outras
aeronaves na pista e em voo no
espaço aéreo local, pode ter vindo de
outro piloto. A regra é a pessoa se
identificar, o que não aconteceu.

Terra em transe
Atenção para uma ação de despejo que
pode resultar em guerra sangrenta hoje

em Caarapó (MS). A PM e a PF vão
cumprir ação para retirar da Terra
Indígena Dourados Amambaipegu as
tribos guarani-kaiowá. Fazendeiros
exigem a posse. A Funai recorreu no
STF, e a ação dorme numa gaveta da
ministra Cármen Lúcia desde
9 de março.

Memória
Ano passado, nesta mesma terra,
houve batalha campal entre nativos
e fazendeiros. Seis índios foram
baleados, um deles morreu.

A todo gá$
A Gas Natural Serviços registrou
crescimento de 100% na demanda de
geração e cogeração de energia, que
substituiu, por exemplo, aquecedores
elétricos por geradores a gás. A
economia com o uso da cogeração
pode chegar a 40%. Segundo a
Abegás, o uso da cogeração no
comércio cresceu 8% em 2017.

Mar sereno
O Rio Boat Show inova na Marina
da Glória, com lançamento do
Programa de Certificação de selo
ACOBAR/ABNT para embarcações de
fibra de até 24 metros. Iniciativa
da Associação Brasileira dos
Construtores de Barcos e seus
Implementos para aprimorar a
segurança em padrão internacional.
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Morte na pista

O motorista de um veículo Mon-
za, de 31 anos, não resistiu aos fe-
rimentos causados após ter se
envolvido num gravíssimo acidente
na manhã do sábado (7) na rodovia
PR-323. A colisão foi contra um ôni-
bus de transporte de passageiros
e aconteceu no trevo de acesso a
São Lourenço (distrito de Cianorte).

De acordo com as informações do
motorista do ônibus – que trafegava no
sentido Tapejara a Cianorte – o Monza
invadiu repentinamente sua faixa, não
sendo possível evitar a colisão.

Socorristas do Samu já encon-
traram o condutor do automóvel –
que viajava sozinho – sem vida. Uma
passageira do ônibus foi encami-
nhada ao hospital Santa Casa com
ferimentos moderados.

Colisão entre Monza
e ônibus no sábado
(7) terminou com a

morte de uma pessoa

Passageiros presos
A porta do ônibus travou e os passageiros tiveram que ser retirados por uma
saída de emergência e contaram com a ajuda de integrantes do Corpo de
Bombeiros (Siate). O motorista do Monza residia em Cianorte e seu corpo
foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.
Como não portava documentos, a identificação ainda não divulgada.

DIVULGAÇÃO

Guardas Municipais de Umuarama foram acionados
por comerciantes da região do Camelódromo de
Umuarama para averiguar situações de furto que
estaria sendo cometido por uma mulher. Os crimes
aconteceram ao final da manhã da sexta-feira (6)
numa farmácia e numa loja de roupas íntimas. Durante
as rondas, a suspeita foi encontrada e detida, sendo
conduzida à delegacia. Numa bolsa ela levava as
mercadorias furtadas. Aos 49 anos, a detida relatou
ter praticado os delitos pois ‘precisava’ dos itens.

OBEMDITO
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Mandado cumprido I
Por volta das 15h15 do sábado (7),
PMs de Umuarama abordaram alguns
suspeitos na avenida Rio Grande do
Norte e, durante consulta junto ao
sistema integrado de informações,
foi descoberto que um dos
abordados era ‘pedido’ pela justiça.
O homem de 46 anos procurado por
posse e porte de arma de fogo foi
conduzido à delegacia.

Mandado cumprido II
Por volta das 17h15 do sábado (7)
PMs de Umuarama abordaram um
suspeito perto da PR 323 e, na
coinsulta ao sist4ema integrado, foi
constatado que havia um mandado
de prisão expedido contra o homem
de 27 anos, que deixou de pagar
pensão alimentícia. Por conta disto,
foi encaminhando a 7ª SDP.

Maria da penha
Na madrugada de ontem (8), a
Policial Militar foi solicitada a
comparecer na rua Nossa Senhora
Aparecida para atender a uma
ocorrência de lesão corporal
(violência doméstica). No local um
homem de 36 anos estava agredindo
a ex mulher de 25 anos. O agressor
foi detido e preso em flagrante,
sendo encaminhado à delegacia.

10 horas reféns
Uma família foi mantida refém por

cerca de dez horas dentro de casa,
depois de uma invasão por parte de
criminosos que praticaram um assal-
to. O crime aconteceu na zona rural
do município de Quarto Centenário
(a 16 quilômetros de Goioerê).

Na noite da sexta-feira (6) aconte-
ceu a invasão, quando dois bandidos
armados chegaram à residência e
renderam os moradores. As vítimas
forma levadas para um matagal e só
foram libertadas ao final da madru-
gada do sábado (7), ocasião em que
conseguiram acionar a polícia.

Antes disso, o proprietário que
estava sozinho em casa foi mantido
refém até a chegada de sua esposa e
da filha. Depois que todos foram ren-

didos, é que foram retirados da casa.
A dupla exigia dinheiro e armas

e, na intenção de intimidar as víti-
mas, um deles efetuou um disparo
dentro da casa.

Após revirarem tudo, os assal-
tantes carregaram o veículo da fa-
mília, uma caminhonete Chevrolet
S-10 prata, com televisores, joias,
celulares, uma carabina de pressão
e vários outros objetos.

Em seguida, as vítimas foram
levadas até à margem da rodovia
PR-180, e obrigadas a permanece-
rem de cabeça baixa.

Depois do comunicado feito à
Polícia Militar, rondas foram reali-
zadas e toda a região foi comunica-
da do crime.

O motorista de uma carreta ficou ferido e teve
que ser encaminhado por ambulâncias da região a
um hospital em Umuarama, depois que se
envolveu num acidente perto da trincheira do
entroncamento das rodovias PR 323 e PR 486,
esta última dá acesso ao município de Alto
Piquiri. O acidente aconteceu na manhã do
sábado (7) e equipes do Corpo de Bombeiros
de Umuarama chegaram a ser acionadas para
socorrer a vítima ferida. Ambulância do Samu de
Cafezal do Sul também esteve naquele trecho da
rodovia, depois do comunicado a respeito do

tombamento da carreta. Com suspeitas de fraturas em um dos ombros e num antebraço a vítima
teve que ser levada às pressas ao hospital de plantão.  O carreteiro seguia pela trincheira e não
conseguiu terminar a curva, que é bastante fechada para quem segue em direção à Alto Piquiri. Foi
então que grande parte da carga de farelo foi espalhada pela pista, que foi parcialmente
interditada até que a carga fosse recolhida e a carreta retirada do local.

OBEMDITO
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Le

ão

Hoje, vai ser mais fácil correr atrás dos
seus projetos profissionais. Vale a pena
se concentrar no trabalho e mostrar
jogo de cintura para lidar com impre-
vistos. Cor: preto.

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Com a atenção voltada para as finan-
ças, você tem boas chances de au-
mentar seus bens materiais. Mas terá
que se esforçar bastante e economi-
zar mais. Cor: cinza.

To
ur

o Confie no lado sedutor e envolvente
do seu signo para seduzir ou reacen-
der a paixão com o seu amor. Cor:
amarelo

G
êm

eo
s No trabalho, é um bom momento para

esconder seus interesses e manter pes-
soas invejosas à distância. Se souber
manobrar nos bastidores, terá mais
chance de subir na carreira. Cor: rosa.

C
ân

ce
r Projetos ambiciosos estão em destaque

e você não vai se contentar com pouco.
Sonhe alto e mostre seu lado mais ousa-
do. Nos estudos, pode contar com o
apoio e a ajuda dos amigos. Cor: gelo.

V
ir

ge
m Bom dia para sonhar mais alto e cor-

rer alguns riscos. Você não vai se inti-
midar com desafios e, se juntar forças
com os colegas, o resultado será me-
lhor do que espera. Cor: vermelho.

Li
br

a

Prepare-se para algumas mudanças,
especialmente no trabalho. Quem
anda pensando em trocar de empre-
go pode dar o primeiro passo agora.
Cor: dourado.

E
sc

or
pi

ão Os astros estimulam as parcerias, por-
tanto, aproxime-se de pessoas que
podem ser úteis no trabalho. Talvez
tenha que encarar rivalidade ou com-
petição. Cor: prata.

Sa
gi

tá
ri

o Talvez tenha que ralar dobrado, mas
vai conseguir o resultado que deseja.
Pode faltar pique na vida a dois, mas
faça um esforço e não deixe de ajudar
o seu amor. Cor: turquesa.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Otimismo e um bom papo podem abrir

muitas portas, portanto, mantenha o
alto-astral! Passeio romântico tem tudo
para animar a vida a dois. Cor: bege.

A
qu

ár
io

Sua atenção se volta para a família e os
assuntos domésticos. Coloque as contas
de casa na ponta do lápis e deixe tudo
em ordem. Mas pode conseguir ajuda
financeira de um parente. Cor: amarelo.

 P
ei

xe
s Resolver assuntos fora do local do tra-

balho ou que exijam deslocamentos e
muito diálogo será uma boa. Abra o
coração e declare seu amor à cara-
metade. Cor: azul.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos.
(Provérbios 16:9)

Happy Day
A coluna destaca os leitores do jornal
Tribuna Hoje News pelo aniversário.
O domingo (8) foi de Vivas para
Horácio Hirabara, e Regina Santana.
Hoje (9) parabéns para Mara Rubia
Costa Neto, Nilton Giuliano Turetta
e Renata Fernandes. Da coluna:
felicidades!

Flashes
O happy hour de terça (10) ganha sessão flashe no lançamento do suplemento

'Mulheres em P&B' da Revista W, às 19h30. no Pimenta Doce. A fotógrafa Luci
Lemes na linha de frente.

Antenadas
Terezinha Aguiar e
Ana Paula Cruz
celebram as
parcerias que
desenvolvem
nos eventos da
Unipar.

Nota 10
Para o novo salão de eventos do Umuarama Country Club, moderníssimo, e com
nuances dos bons tempos que o clube já viveu. A inauguração ganha festa Vip
(dia 20) sob a batuta de Fernando Monteiro, presença dos associados e registro
impecável  aqui na coluna.

GRATIDÃO
João Jorge Hellu e o
governador Beto Richa, em
dia de despedida do cargo,
na visita que fez a
Umuarama. Em nome da
diretoria do Hospital Cemil,
João Jorge ressalta: "
Nosso agradecimento ao
governador pelos avanços
que trouxe a área de saúde
na Capital da Amizade -,
principalmente no Cemil.
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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, COM-

PLETO, 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, COM-

PLETO.   R$ 17.800,00

HONDA FIT 1.4 LX MODELO 2013 – CINZA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RO-

DAS, 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, COMPLE-

TO, 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 CON-

SERVAÇÃO. R$ 105.800,00

HILUX SR 3.0 4X4 CD MOD. 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, CAPOTA, ÚNI-

CO 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, MECÂ-

NICO, 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, COMPLE-

TO. 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

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, ALAR-

ME, RODAS, PLACA-A, COMPLETO. R$ 16.800,00

CRUZE LTZ 1.4 TURBO ANO MODELO 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMÍDIA, PLACA-

A, 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, AIR-

BAG, ABS, 32 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETO. R$64.800,00

CRUZE HATCH / SPORT 1.8  ANO  2014  -  BRANCA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, COURO, COM-

PLETO. 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, MULTI-

MIDIA, 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, RO-

DAS, 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, RO-

DAS, 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, ALAR-

ME, 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 CON-

SERVAÇÃO. R$ 19.800,00

UNO MILLE ECONOMY FIRE MOD. 2013 – AZUL METÁLICO, FLEX, 4-PORTAS, AR CONDICIONADO, ALAR-

ME, 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
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CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR

CLASSIC LS FLEX ........................................... 14/15 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ................................................ R$ 27.900,00 ...
ONIX 1.4 LTZ FLEX ........................................... 14/15 .................. PRATA .......................... COMPLETO ...................................................... R$ 42.900,00

ONIX 1.4 LTZ FLEX ........................................... 13/14 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 39.900,00

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 ...................................... 13/13 .................. CINZA .......................... COMPLETO ...................................................... R$ 39.900,00

PRISMA 1.4 LTZ FLEX ...................................... 15/16 .................. PRATA .......................... COMPLETO ...................................................... R$ 48.900,00
TRACKER 1.8 LTZ FLEX ................................... 14/15 .................. PRATA .......................... COMPLETO, TS, AUT ...................................... R$ 69.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO ............................. 16/17 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 82.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......................... 16/17 .................. PRETO ......................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 96.900,00
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

TRAILBLAZER LTZ V6 ....................................... 14/15 .................. BRANCA ..................... COMPLETA, AUT ............................................. R$ 114.900,00
HARLEY DAVIDSON VRSCF ......................... 08/09 .................. PRETA .......................... COMPLETA, KM8.000 ...................................... R$ 35.900,00

BMW S1000 RR ................................................ 12/13 .................. PRETA .......................... COMPLETA ................................................ R$ 49.900,00 ...

Vaga de Emprego -
Rondonópolis MT

Tapeceiro Profissional com experi-
ência em Costura, tapeçaria final
e acabamento.
Salário: R$ 2.300,00
enviar currículo para:
a.mobiliario.adm@outlook.com
Contato: 66 3422-0782
66 99923-4646
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Atlético leva a Taça

JOGADORES  atleticanos comemoram o gol diante do Coxa, junto à torcida

Ontem foi dia de  muitas decisões
nos campeonatos estaduais pelo Brasil
afora. Aqui no Paraná, a decisão ficou
entre Atlético Paranaense e Coritiba,
que  realizaram duas partidas , dois
clássicos tradicionais do Paranaense.
O Coritiba porque havia se classifica-
do no Primeiro Turno do Campeona-
to, sendo o campeão da Taça Caio
Junior. O Atlético também se classifi-
cou para a finalíssima, ao ser campeão

do Segundo Turno, pela Taça....
Na primeira partida, disputada no

Estádio Couto Pereira, do alvi verde, o
Atlético saiu derrotado. Mas o placar
de 1 a 0 não desanimou os jogadores,
enquanto que a torcida estava confi-
ante e, durante toda a semana se pre-
pararam para a segunda e decisiva
partida. O palco do jogo foi a Arena da
Baixada, casa atleticana, que ontem
ficou lotada para prestigiar a equipe.

O time do Atlético, ainda com
muitos jogadores  reservas(no meio
da semana jogou contra o São Pau-
lo pela Copa do Brasil), conseguiu se-
gurar o Coxa e  marcar dois gols. O
Coritiba não conseguiu furar o blo-
queio atleticano e perdeu a partida e
o Campeonato. O atlético levantou
a taça de campeão do Paranaense e
a torcida fez a festa na Arena. Foi um
grande Atletiba.

Corinthians ganha nos pênaltis
 O Palmeiras tinha tudo para ser o campeão do Paulistão 2018, mas deixou

escapar.  Teve um pênalti a seu favor, polêmico, cancelado pelo juiz, dominou
durante os 90 minutos de jogo, teve mais posse de bola, mas o Corinthians fez
um gol e segurou o resultado até o final, levando a partida para  decisão nos
pênaltis . Cássio chegou a evitar dois gols e isso dificultou ainda mais para os

palmeirenses. Fina: Palmeiras 3  X Corinthians 4.

Campeonato Gaucho :  Grêmio 3  X  0  Brasil de Pelotas (  Grêmio
Campeão)
Campeonato Bahiano:  Bahia   1  X  0  Vitória      ( Bahia Campeão)
Campeonato Mineiro:  Cruzeiro 2  X  0  Atlético Mineiro ( Cruzeiro
Campeão)
Campeonato Catarinense:  Figueirense  2  X  0  Chapecoense
( Figueirense Campeão)
Campeonato Carioca :  Vasco  0  X  1  Botafogo(nos pênaltis, o
Botafogo foi Campeão)

Outros resultados

DIVULGAÇÃO
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