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Continuam as apreensões de drogas, principalmente na rodovia PR 323, resultados das
constantes intervenções das policias rodoviárias do Estado e Federal. No último final de
semana, a Rotam da Policia Rodoviária Estadual de Cascavel, em patrulhamento pela PR
323, próximo a Cafezal do Saul, interceptou um veiculo que transportava  cerca de 500

quilos de maconha em tabletes. Constatou-se também que o veiculo era roubado. O
condutor, de 34 anos, foi levado à Delegacia de Polícia de Iporã. Esse tipo de ocorrência

tem se tornado comum na 323, no trecho entre Umuarama e Guaíra, o que leva as
forças policiais a ações mais constantes.

Rotam da PRE faz
apreensão na rodovia

UMUARAMA, 24/04/2018
Edição Nº 2108 - Ano VIII

 Pág. 10



Hospitais de Plantão
Dia 24:  Hospital Uopeccan
Dia 25: Hospital Nossa
Senhora

Telefones Úteis
Corpo de Bombeiros:193

Polícia Militar: 190
Polícia Civil: 197

SAMU: 192

UTILIDADES
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FADIGA DEMOCRÁTICA

 Curso
A Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo de
Umuarama abriu
inscrições para o curso de
costureiro de máquina
reta e overloque, que será
realizado no barracão
comunitário do Conjunto
Habitacional Sonho Meu.
Os interessados devem
procurar a Agência do
Trabalhador portando os
documentos pessoais,
para a inscrição às 20 vagas
disponibilizadas.
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Talento
O Conservatório Santa
Cecília, de Umuarama,
realizará o I Festival Canta
Kids, focado no público de
8 a 13 anos. Um dos
objetivos é selecionar
talentos que possam
competir em concursos
nacionais, como o The
Voice Kids. As inscrições
para o festival seguem até
o dia 30 de abril e são
gratuitas. Mais
informações pelo telefone
(44) 3622-2628.

Informe Tribuna

“Se empresas pagam
salários distintos para
homens e mulheres, o

Estado não deve
interferir”,

João Amoedo,
candidato à Presidência

pelo partido NOVO,
em entrevista ao

jornal El País,
edição Brasil

Gaudêncio Torquato, jornalista, é professor titular
da USP, consultor político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato

O mundo padece de síndrome da fadiga de-
mocrática. A pertinente observação é do escritor,
jornalista e poeta belga David Van Reybrouck, para
quem as Nações atravessam um momento de sa-
turação em seus sistemas democráticos. Quais
seriam os sintomas da síndrome? Vejamos alguns:
apatia do eleitor, abstenção às urnas, instabilidade
eleitoral, hemorragia dos partidos, impotência das
administrações, penúria no recrutamento, desejo
compulsivo de aparecer, febre eleitoral crônica,
estresse midiático extenuante, desconfiança, indi-
ferença e outras mazelas.

O fato é que a democracia, como já escreveu
de maneira densa e farta Norberto Bobbio, o gran-
de cientista social e filósofo italiano, não tem cum-
prido as tarefas inerentes ao seu escopo, entre as
quais, o acesso de justiça para todos, a educação
para a cidadania, o combate ao poder invisível, a
transparência nas ações de seus protagonistas.

A crítica coloca em evidência o fato de que as
eleições estão perpetuando a continuidade das eli-
tes no comando dos poderes do Estado. Mas que
outra solução haveria? Sortear os cargos entre o
povo? Quem garante que essa modalidade de
democracia não implicaria a implantação do caos?

Este ano teremos um pleito muito competitivo
e de discurso contundente. Como fazer para dar-
mos um passo mais avançado em nossa demo-
cracia de forma a garantir o compromisso da polí-
tica junto ao povo? Deixo que o eleitor reflita sobre
essa inquietante pergunta.
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Cenário Político
No cenário político estadual, as coisas caminham para um
embate bem equilibrado, envolvendo três fortes nomes na

disputa pelo Governo do Estado. Cida Borgheti não era forte,
mas ao assumir o comando do Estado, passou a ser vista com

outros olhos, principalmente pelos adversários. Não é
simplesmente uma mulher, esposa de um deputado federal.
Ele é a governadora do Estado e vem mostrando que está
com fôlego para a caminhada que a campanha requer. E
junto com ela tem um grupo que sabe fazer política.

REPRESENTANTES

Giro PolíticoGiro Político
elizeu.vital.editor@gmail.com

 Osmar Dias, no PDT, terá pouquíssimo tempo de
televisão para fazer sua campanha. Coligando com o
Podemos, vai continuar com pouco tempo. Vai precisar do
MDB do Requião.....

 Ratinho Junior vai coligar com vários pequenos
partidos e isso vai lhe dar mais tempo na TV e no rádio....

Realmente quando há discussão em torno de projeto que
efetivamente interesse à sociedade, e envolvimento de
setores organizados, o comparecimento dos cidadão é
certo. E isso  acaba influenciando vereadores indecisos.
Aliás, se o vereador é eleito pelo povo, para representar a
sociedade, sé natural que atenda aos apelos dessa
sociedade....desde que não sejam apelos para criar
privilégios para setores bem organizados.

Reclamação
O deputado Márcio Nunes,
que já vem se tornando
deputado de Umuarama,
utilizou  espaço da bancada
de oposição, semana passada
na Assembléia, para reclamar
da forma como a atual equipe
de governo vem atuando
pelo interior do Estado, no
afã de conquistar apoio
político dos prefeitos. Mas o
pessoal de oposição acabou
retrucando e dizendo que o
Governo Beto também usava
dos mesmos artifícios,
atendendo a pedidos de seus
deputados, dentre eles o
próprio Márcio.

Mudanças
Com  o cargo de chefe do
Núcleo da Educação vazio,
já estão especulando sobre
os nomes que devem ocupar
o espaço deixado por
Gilmara Zanatta. O nome
que aparece com mais
possibilidade é do professor
Gentil Soares de Lima, que
já foi secretário município
de Esportes. Gentil é  nome
ligado ao deputado
estadual Fernando
Scanavacca, que não é
candidato à reeleição, mas
continua deputado até
dezembro, portanto, todo o
Governo Cida Borghetti.

Pacote Anti corrupção
Até o fim deste mês está em consulta pública um novo

pacote de medidas de combate à corrupção, elaborado
pela organização Transparência Internacional, em
parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). As

medidas são baseadas na experiência de
enfrentamento à corrupção em 100 países e podem ser

consultadas através da plataforma Wikilegis.
Considerado pela Transparência Internacional,

organização que divulga anualmente o Índice de
Percepção de Corrupção, como o maior pacote de

corrupção do mundo, o novo conjunto de medidas tem
mais de 80 sugestões de proposições legislativas, como

emendas constitucionais e projetos de lei.

A juíza Carolina Moura
Lebbos, da 12ª Vara Fede-
ral de Curitiba, negou on-
tem (23) um pedido da ex-
presidente Dilma Rousse-
ff  e de uma comissão de
deputados para visitar o
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que se en-
contra preso desde o últi-
mo dia 7 na Superinten-
dência da Polícia na capi-
tal paranaense.

A comissão de depu-
tados pretendia fiscalizar
in loco as condições de

Juíza nega
visita a Lula

encarceramento do ex-
presidente. “Em data de
17/04/2018 já foi reali-
zada diligência pela Co-
missão de Direitos Hu-
manos e Par ticipação
Legislativa do Senado
Federal. Não há justo
motivo ou necessidade
de renovação de medida
semelhante”, escreveu a
juíza, responsável por
supervisionar a execução
penal de Lula, sobre o
pedido da comissão de
deputados.

P arentes
A juíza destacou que apenas parentes e advogados estão
autorizados a visitar presos custodiados na Superintendência
da Polícia Federal em Curitiba, medida adotada diante da
“limitação de cunho geral relativa a visitas na carceragem”,
uma vez que os presos se encontram no mesmo edifício onde
se realizam outras atividades corriqueiras da PF, inclusive
com atendimento ao público. A magistrada ressaltou que a
regra vale para todos os presos no local.
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Reforma Trabalhista por decreto
O governo deve editar

nos próximos dias um de-
creto para ajustar pontos
polêmicos da reforma tra-
balhista. Esses trechos já
haviam sido alterados
pela MP 808/17, em vigor
desde novembro do ano
passado, mas perderão a
validade a partir de hoje
(24), já que o Congresso
perdeu o prazo para trans-
formar as modificações
definitivamente em Lei.

A MP (808/17) foi edi-
tada, mas sequer come-
çou a tramitar na primei-
ra fase de análise, no
caso, uma comissão es-
pecial composta por se-
nadores e deputados.
Sem acordo e com quase
mil emendas apresenta-
das ao texto, nem o rela-
tor dessa comissão che-

gou a ser designado.
A medida provisória

deixava claro que as mu-
danças da lei se aplica-
vam, na integralidade,
aos contratos de trabalho
vigentes. Além disso, ela
tratava de polêmicas
como, por exemplo, con-
trato intermitente, negoci-
ação coletiva, jornada 12
x 36 e atividade insalubre
desenvolvida por gestan-
tes e lactantes. Com a
perda de validade da MP,
voltam a valer as regras
anteriores.

O texto definia que va-
lores de indenização por
dano moral deveriam ter
como referência o teto de
benefício do Regime Ge-
ral de Previdência Social
(hoje em 5,6 mil). Agora,
o limite deve ser o último

salário contratual do em-
pregado — até três ve-
zes, quando a ofensa é

de natureza leve e, nos
casos gravíssimos, che-
ga a 50 vezes.

Jornada
Também deixa de ser obrigatória a necessidade de
acordo ou convenção coletiva para a jornada 12 x 36
horas: a Lei 13.467/17 permite a prática mediante
acordo individual escrito.
A reforma trabalhista não mais impede que grávidas atuem
em atividade insalubre, enquanto a MP determinava o
afastamento da funcionária durante toda a gestação. Outro
ponto diz que quando um profissional autônomo é
contratado, deixa de existir impedimento para cláusula de
exclusividade. Com a perda de validade da MP, também
acaba com a quarentena de 18 meses para o empregado
celetista demitido retornar à mesma empresa com outro
contrato, na modalidade intermitente.
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www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br -
Caixa Postal 1980 - CEP 70254-970 - Brasília DF

Com  Luana Lopes, Equipe de DF e SP

O custo Cotão
Nos últimos três anos, mais de R$ 700 milhões em recursos dos
contribuintes foram desembolsados para a chamada Cota para o

Exercício da Atividade Parlamentar, também conhecida como “cotão”.
Conforme levantamento da entidade Operação Política Supervisionada,

ao qual a Coluna teve acesso, o valor médio de um dia de verba
indenizatória equivale a 253 salários-base de professores. A OPS foi
fundada pelo Gestor de TI Lúcio “Big” Batista, e atua há cinco anos

fiscalizando gastos com o cotão.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Ponto final
Desde as brigas de Joaquim Barbosa
com Gilmar Mendes – e agora deste
com Luís Barroso – as sessões do
STF valem uma série de TV. Data

venia às excelências, parafraseando
Barroso, “É ódio, uma mistura de

mal com o atraso e pitadas de
psicopatia” (de todos)...

Autopromoções
Os maiores gastos estão concentrados
na rubrica que permite ao deputado
divulgar o mandato - como produzir
podcasts, vídeos, material gráfico,
outdoors e até livros.

Narcisos
Desde 215, foram quase R$ 170
milhões “investidos” com
autopromoções.

Não Decolou
Caciques da velha guarda do DEM
avaliam, internamente, que o partido
deve redefinir – o quanto antes - a
estratégia para as eleições
presidenciais já que a pré-
candidatura do presidente da Câmara
Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não
decolou. Maia insistirá.

O de sempre
Maia planejara alcançar entre 7% e
8% das intenções de voto até maio.
Estacionou na faixa do 1% e com
dificuldades de construir palanques e
alianças estaduais. Diante desse
cenário, ala da cúpula do DEM
aponta que o melhor caminho é
embarcar como vice de Geraldo
Alckmin (PSDB-SP). As conversas
estão avançadas com o tucano.

Desemprego
Ao criticar a queda da MP 808/2017,
que regulamentaria pontos da

reforma Trabalhista, o presidente da
Associação dos Magistrados da Justiça
do Trabalho, Guilherme Feliciano, diz
que trabalhadores agora temem
procurar a Justiça por variados
motivos – “entre eles o temor de sair
com dívidas e, por outro lado, o medo
do desemprego”.

Caducou
A MP perdeu a validade ontem após
120 dias de vigência. Para o
presidente da Anamatra, com a queda
da matéria, “agrava-se ainda mais o
cenário de insegurança jurídica
inaugurado pela Reforma”.

Barraco à beira mar
O TRF da 4ª Região deve julgar em
maio um recurso empresarial contra
decisão da Justiça Federal de
Paranaguá (PR) favorável a herdeiros
da Colônia de Pescadores Maciel. A
colônia está em litígio contra a Porto
Pontal e a Balneária Pontal, herdeiras
por doação tida como irregular em
1949, pelo então prefeito sócio de
uma delas.

Chinês no cais
A Antaq concedeu autorização para a
construção de um Porto privado na área
em disputa e que atraiu a atenção de
chineses, que já compraram terminais
em Paranaguá e São Francisco do Sul e
esperam este novo porto para adquirir a
concessão da União.

Naufrágio anunciado
Além dos chineses que desejam a
área para seu novo porto, há litígio
sobre as áreas vendidas para duas
empresas estrangeiras - Techint e
SubSea, com contratos para
plataformas e equipamentos da
Petrobras. A Techint, ítalo-
argentina, foi arrastada no  Petrolão
e sofreu com a falência da OGX de
Eike Batista.

Largada
A 73ª edição do Encontro da  Frente
Nacional de Prefeitos, que
acontecerá este ano em Niterói,
entre 6 e 8 de maio, terá a
participação dos presidenciáveis.
Rodrigo Maia (DEM) e outros já
confirmaram pessoalmente com o
prefeito Rodrigo Neves.

Canteiro aberto
A MRV lançou o Portas Abertas, de
visitas monitoradas aos canteiros da
construtora, e oferece aos
estudantes de ensino técnico e
universitário a oportunidade de
vivenciar na prática o conhecimento
aprendido em sala. Ano passado 450
alunos participaram.
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Atenção ao aluno com autismo

Cursos de especialização da Unipar 
A Universidade Paranaense – Unipar deu início às atividades de mais oito
cursos de pós-graduação - modalidade lato sensu (especialização e MBA).

O clima nas salas de aula é de muito entusiasmo e otimismo entre os
profissionais, vindos de Umuarama e de várias cidades da região. Os
trabalhos começaram no último final de semana, com as turmas das

especializações em Direito Processual Civil; Estruturas de Concreto; Direito
Administrativo e Municipal; Clínica Médica de Animais de Estimação; MBA

em Finanças, Controladoria e Auditoria; MBA em Gestão de Pessoas e
Departamento Pessoal; MBA em Contabilidade, Gestão Tributária e

Auditoria; e MBA em Gestão Empresarial. Os novos pós-graduandos foram
recepcionados pelos coordenadores, professores Isabel Gozer, Everlei

Câmara, Michel Elias Oliveira, Vicente Gasparini, Celso Ferrari Junior, Celso
Iocohama, Helton Kramer e Regiane Pereira Baptista da Silva, que

destacaram os objetivos dos cursos, desejando sucesso a cada um nessa
nova etapa da vida profissional. Quem diz estar bem animada com as aulas
é a aluna Aline Garcia Basto, que cursou Medicina Veterinária na Unipar e

integra a turma da pós em Clínica Médica de Animais de Estimação. “A
contadora Evelyn Christine Paschoal também está otimista. Ex-aluna da

Unipar, ela ingressou no MBA em Gestão de Pessoas.

Professores da rede municipal de
ensino e dos centros de educação
infantil, além de estagiários e equi-
pe de apoio, participaram da pales-
tra Inclusão Escolar da Criança com
Transtorno de Espectro Autista, rea-
lizada pela Secretaria Municipal da
Educação na manhã desta segunda-
feira, 23, no teatro da Universidade
Paranaense (Unipar). O treinamen-
to foi aplicado pela terapeuta ocu-
pacional Fernanda Piantoni Gonçal-
ves, especialista em tecnologia as-
sistida e integração sensorial.

A secretária municipal de Educa-
ção, Maria Clory Zanferrari, disse que
a palestra tem muito a agregar aos
professores e estagiários, que lidam
com crianças autistas inseridas na
rede municipal. Para Maria Clory, a
deficiência, seja qual for, “deve ser vis-
ta apenas como uma característica a
mais dos nossos alunos”, apontou.

O prefeito foi representado no
evento pelo secretário-chefe de
Gabinete e Gestão Integrada, Luiz
Genésio Picoloto, que parabenizou
a Educação pela iniciativa e desta-
cou a importância da inclusão no
ambiente escolar.

Em virtude da formação continu-
ada, não houve aula na rede munici-
pal, nesta segunda-feira, 23. Além
da palestra, na parte da manhã, os
professores e as equipes das uni-
dades educacionais aproveitaram o
período da tarde para planejamento
bimestral e serviços internos.

 TIAGO BOEING/PMU

O ANFITEATRO da Unipar  ficou lotado de professores da rede municipal, para a palestra sobre a
inclusão de alunos com autismo
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A uma semana do fim do prazo,
cerca de dois quintos dos

contribuintes ainda não acertaram
as contas com o Fisco. Até as 17h de

ontem (23), a Receita Federal
recebeu 16.410.177 declarações do
Imposto de Renda Pessoa Física. O

total equivale a 57% dos 28,8
milhões de documentos esperados

para este ano.
O programa de preenchimento da

declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Física de 2018, ano base
2017, está disponível no site da
Receita Federal. O prazo para a

entrega da declaração começou em
1º de março e vai até as

23h59min59s de 30 de abril.
Está obrigado a declarar quem

recebeu rendimentos tributáveis,
em 2017, em valores superiores a R$

28.559,70. No caso da atividade
rural, deve declarar quem teve

receita bruta acima R$ 142.798,50.
A declaração poderá ser preenchida
por meio do programa baixado no
computador ou do aplicativo Meu
Imposto de Renda para tablets e

celulares. Por meio do aplicativo, é
possível ainda fazer retificações
depois do envio da declaração.

Outra opção é mediante acesso ao
serviço Meu Imposto de Renda,
disponível no Centro Virtual de

Atendimento (e-CAC), no site da
Receita, com uso de certificado

digital. Também estão obrigadas a
declarar as pessoas físicas residentes

no Brasil, que receberam
rendimentos isentos, não tributáveis

ou tributados exclusivamente na
fonte, cuja soma foi superior a R$ 40

mil; que obtiveram, em qualquer
mês, ganho de capital na alienação

de bens e direitos, sujeito à
incidência do imposto ou que

realizaram operações em bolsas de
valores; que pretendem compensar
prejuízos com a atividade rural; que

tiveram, em 31 de dezembro de
2017, a posse ou a propriedade de
bens e direitos, inclusive terra nua,
de valor total superior a R$ 300 mil.

Declaração
de  IR
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Número de MEIs cresce 14,4%
O número de microempreende-

dores individuais (MEIs) no país
cresceu 14,4% em fevereiro na com-
paração com o mesmo mês do ano
passado, quando foram criadas
138.187 novas empresas nesse
segmento, aponta pesquisa da
empresa de consultoria Serasa Ex-
perian. Das 191.498 empresas cri-
adas em fevereiro deste ano, 82,5%
são MEI, um total de 158.038. O
total de novos microempreendedo-
res individuais é o maior para feve-
reiro desde 2010, quando teve iní-
cio a série histórica do Indicador de
Nascimentos de Empresas.

Nos dois primeiros meses do
ano, foram criadas 338.184 MEIs
no país, que representam 84,2% do
total de 401.633 novas empresas.
A representatividade desta modali-
dade tem sido crescente desde
2010, passando de um percentual
de 46,1% do total em fevereiro de
2010 para 82,5% neste ano.

Na avaliação dos economistas da
Serasa Experian, os números refle-
tem a lenta recuperação do nível de
emprego formal e a retomada do cres-
cimento da economia, que favorecem

a abertura de novos negócios, espe-
cialmente os de microempreendedo-
res. Nas demais modalidades de
natureza jurídica, por sua vez, apenas
o de Sociedades Limitadas registrou
crescimento de 0,6%, com 13.712
novos negócios. A queda mais expres-
siva foi a de Empresas Individuais (-

31,5%). Foram 9.579 novas empre-
sas em fevereiro, enquanto em feve-
reiro de 2017 haviam sido criadas
13.984. Os demais segmentos so-
mados também tiveram queda de
1,8%, com 10.169 novos negócios
no mês deste ano contra 10.351 em
fevereiro de 2017.

DIVULGAÇÃO

MICRO Empresário Individual tenta driblar a falta de empregos



POLÍCIA10 TRIBUNA HOJE NEWS, 24 DE ABRIL DE 2018

Alex Miranda MTE: 9219PR Email: alexmirandareporter@gmail.com

Maconha e veículos roubados
Quase meia tonelada
de maconha estavam
sendo transportadas
num Astra Roubado

em Curitiba.
Condutor foi preso

em flagrante
Apreensões de drogas se torna-

ram constantes no noroeste do
Estado, principalmente nas rodovi-
as que dividem o Paraná com o
Mato Grosso do Sul e também com
o Paraguai. No último final de se-
mana, foram tiradas de circulação
quase meia tonelada de maconha
e recuperadas três caminhonetes
tomadas de assalto.

A apreensão de maconha foi re-
alizada por integrantes do Grupo
Rondas Ostensivas (Rotam) da Po-
lícia Rodoviária de Cascavel, que
patrulhavam a rodovia PR 323 nas
proximidades de Cafezal do Sul.

Por volta das 5h de ontem (23)
foi avistado um veículo GM Astra,
de cor prata, placas EDP – 5508,
licenciado no município de São Pau-
lo – SP. Foi iniciada a abordagem
depois que foram vistos no interior
do carro, alguns pacotes contendo
mercadorias que provavelmente
seriam ilícitas.

O carro foi parado e o condutor
foi averiguado. Dentro do Astra,
estavam 596 tabletes de maconha,
que pesaram 427,580 quilos. A
droga estava embalada em sacolas
plásticas e fitas adesivas.

O motorista, que é morador em
Curitiba, tem 34 anos de idade e
não teve sua identidade revelada,
mas acabou por ser conduzido jun-
to com veículo à Delegacia de Polí-
cia Civil de Iporã, onde foram toma-
das as devidas providências.

Carro roubado
Segundo os levantamentos realizados pelos patrulheiros rodoviários estaduais,
o carro em que era transportada a droga, tratava-se de um produto de
roubo. A descoberta foi feita após uma consulta através do Sistema
Integrado de Informações restrito aos policiais. O carro havia sido tomado
de assalto em Curitiba no dia 24 de fevereiro deste ano.

Recuperações
Patrulheiros rodoviários
federais que atuam no
Posto de  Fiscalização
de Porto Camargo
recuperaram sábado
(21) á noite e domingo
(22) de manhã, três
c a m i n h o n e t e s
roubadas. A primeira
delas foi às 18h30 do
sábado, trata-se da
Mitsubishi L200 levada
por bandidos em
Goiânia – GO no ano de 2013. O condutor, de 31 anos, disse tê-la comprado
em 2017 em Ponta Porã – MS e responderá por receptação. Às 8h30 do
domingo, os agentes localizaram um Fiat Toro e um Volkswagen Amarok na
Balsa do Porto Caiuá. Os motoristas não foram encontrados. A Toro foi roubada
em janeiro e a Amarok em abril de 2017, ambas em Natal - RN.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Fingindo de morto
Um morador de Ivaiporã foi
violentamente agredido na noite do
sábado (21), em um suposto assalto
no Parque do Povo, em Goioerê.
Posteriormente ele foi jogado da
ponte sobre o Rio Piquiri, na divisa
entre Quarto Centenário e Formosa do
Oeste. A fim de encerrar a agressão,
praticada por dois indivíduos
encapuzados, a vítima teria fingido
estar morta e foi colocada no porta-
malas do próprio veículo, um Ford
Fiesta. Como sabia nadar, depois de
arremessado ao rio, conseguiu chegar
à margem e procurou ajuda numa
boate. A PM foi acionada e realizou
diligências em busca dos autores do
crime, que não foram encontrados,
nem mesmo o carro levado por eles.

Furtado no circo
Por volta das 22h30 de domingo (22)
PMs se deslocaram até a rua São Jorge
, onde uma pessoa relatou ter
estacionado seu Fiat Pálio, modelo
Attractiv de cor branca, placas AWG-
9848 em frente ao numeral 4091, por
volta das 20h para ir ao circo com sua
família. Quando retornou, por volta
das 22h não mais encontrou o carro. A
PM realizou patrulhamentos e lanço
um alerta sobre o furto do veículo à
rede policial da região, mas até o
fechamento desta edição o Pálio não
havia sido localizado.

Ordem cumprida
Por volta de 1h de ontem (23), PMs
patrulhavam pela Estação Rodoviária,
quando realizaram a abordagem a um
grupo de pessoas suspeitas. Na
checagem foi constatado que contra
um deles (de 27 anos de idade) havia
um mandado de prisão expedido Vara
Criminal de Goioerê, pelo crime de
receptação. Como resultado, ele foi
conduzido á delegacia de Umuarama.

PMs no combate
ao crime na região

Drogas apreendidas com casal em Nova Olímpia
fez parte dos trabalhos realizados pela PM do 7º
Batalhão na região

Policiais militares que atuam na
região do 7º BPM de Cruzeiro do Oes-
te fizeram um limpa durante o final de
semana, com a apreensão de drogas,
recuperação de veículo roubado e pri-
são de pessoas envolvidas em crimes.

Por volta das 16h30 da sexta-fei-
ra em Nova Olímpia foi cumprida or-
dem judicial de busca e apreensão
numa casa onde foi flagrada uma
pessoa fracionando porções de cra-
ck. O morador possuía também a
quantia de R$525. No imóvel havia
também algumas porções de maco-
nha e um pote plástico com R$80,25
em moedas. Na ocasião, um casal
foi detido e levado à Delegacia de
Polícia Civil de Cidade Gaúcha.

No domingo à noite em Tapejara
uma vítima de um roubo procurou a
polícia dizendo que bandidos leva-
ram seu veículo, documentos e di-
nheiro. Os criminosos perderam o
controle da direção durante a fuga
e invadiram uma casa logo em se-
guida, danificando muros e grades.
Os ocupantes fugiram, mas um de-
les foi identificado, passando a ser
procurado pelo município.

O suspeito, que tem 20 anos de
idade, foi encontrado em sua casa
e conduzido ao Destacamento Poli-
cial Militar sendo reconhecido pela
vítima do roubo.

Ainda na noite de domingo em
patrulhamento pelo entorno da
Penitenciária Estadual de Cruzeiro
do Oeste (Peco), PMs avistaram
dois suspeitos vestidos de preto.
Durante a aproximação da viatura,
os jovens apresentaram nervosismo,
pois estavam checando incessante,
mensagens no celular. Eles tentaram
se desfazer de uma embalagem com
entorpecentes que seriam jogados
sobre o muro para dentro da Peco.
Foram apreendidas 75 gramas de
maconha. A dupla foi conduzida à
Delegacia de Cruzeiro do Oeste.

DROGAS PARA
A PECO

DIVULGAÇÃO

Incêndio na Uopeccan
Uma equipe da guarnição de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros de

Umuarama foi acionada para combater princípio de incêndio na lavanderia do
hospital Uopeccan no início da madrugada de ontem (23). O

superaquecimento de uma secadora teria originado as chamas, que foram
rapidamente controladas. Para evitar que os pacientes que estavam próximos

inalassem fumaça, um grupo foi retirado por um curto período dos quartos,
acompanhados pelos familiares e funcionários. De acordo com os bombeiros, a

ocorrência não teve graves desdobramentos.
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Parque Daniele, San Remo e Boa VistaMorando no Parque Danie-
le há 25 anos, o aposentado
Ivo Alves é vice-presidente da
Associação dos Moradores do
bairro. Ele também é caminho-
neiro, mas sempre tem tempo
para ver os problemas que
envolvem o bairro. A Associa-
ção, que é presidida por Dirce
Gomes, abriga também os bair-
ros San Remo II e Alto da Boa
Vista, somando aproximada-
mente 4 mil moradores.

Um dos principais proble-
mas encontrados pela reporta-
gem do Jornal Tribuna Hoje
News, em conversa com mo-
radores, refere-se às filas para
matrículas nas escolas e cre-
ches. Segundo eles, faltam
vagas  em época de matrícu-
las e os pais ficam dias na
porta para garantir a vaga. Tam-
bém falam da falta de áreas de
lazer para os moradores, prin-
cipalmente os  idosos, que são
muitos. “Aqui no bairro não
tem um lugar de lazer, não tem
campo de futebol e não tem
salão comunitário, por ser um
bairro tão grande e tão antigo
deveria existir. Existe um ter-
reno da prefeitura, porém, a
associação não se mobilizou
ainda para construir o salão”,
conta Ivo Alves. Nossa repor-
tagem constatou também que
não existe praça, ou logradou-
ro, com espaço para as pes-
soas. Mas tem  uma área com
play ground para as crianças,
próximo ao Samu,  fruto de ini-
ciativa de uma moradora, a
Dona Regina.

BAIRRO TRANQUILO
Na opinião da aposentada Dalva Oliveira é um ótimo bairro para morar. Vivendo no
Daniele há 30 anos ela gosta de ficar à tarde com os vizinhos batendo um papo em
frente de casa. “É um lugar muito tranquilo, que mudou bastante com o tempo.
Quando me mudei não havia asfalto, agora já cresceu bastante” diz dona Dalva.

TRIBUNA HOJE se deparou com
equipe contratada pela Prefeitura

atuando na limpeza  dos canteiros

AS CALÇADAS
Valderi Suprício, tem uma
empresa de jardinagem e
mora há 3 anos no Daniele.
Ele conta que as consultas
com especialistas, no posto
de saúde demoram muito
para sair e quando sai, já
resolveram o problema com
consultas particulares. Um
problema sério enfrentado todos os dias é a mobilidade ao levar os filhos para
escola. “A avenida da creche não tem calçada e está cheia de entulhos e galhos,
fazendo com que as crianças percorram o caminho no meio da rua, correndo risco.
Essa semana um pai caiu com o filho no colo passando por ali”, relata. A Unidade
Básica de Saúde que atende aos moradores do Parque Daniele fica no bairro
vizinho, Vitória Régia. Nesta segunda-feira, durante a reportagem da equipe do
Tribuna Hoje News, o posto estava cheio, muitas pessoas procuravam para tomar
a vacina contra a gripe, que iniciou campanha no mesmo dia. A enfermeira
responsável relatou que durante toda a manhã houve muita procura. “É um posto
sempre muito movimento, pois atende vários bairros, principalmente na segunda-
feira”. Estavam também realizando estágio alunos do curso de medicina da Unipar.

O CAMINHONEIRO Ivo Soares dedica tempo ao bairro e diz que o local
precisa de muita coisa

AINDA A ÁGUA
A falta de água em dias de calor também é uma dor de cabeça para os
moradores. “Nos dias quentes é comum faltar água” explica o vice presidente da
Associação. Neste caso, a equipe da Tribuna Hoje constatou que a Sanepar já
iniciou as obras para ampliação do sistema de abastecimento e tem previsão para
ficar pronto em novembro deste ano. O reservatório do bairro terá capacidade
para 2 milhões de litros.

UM PEQUENO espaço e boa vontade. Dona Regina montou um Play
Ground para as crianças brincarem. Quase em frente ao Samu

A MORADORA Dalva Oliveira,
há muito tempo no Bairro, relata
que nem pensa em sair dali. “É um
bairro tranquilo” diz

UNIDADE de Saúde, que atende
a toda a região do Daniele

MUITAS EMPRESAS
Na região do Danielli e San Remo II estão situadas
várias empresas. Por ali passa a Avenida Angelo
Moreira, rota de saída da cidade em direção à PR
323. Passa-se em frente à Indústria de Alimentos
Zaeli, à fábrica de Refrigerantes, Big Supermercados,
posto de combustível, mercados, bares e lanchonetes,
enfim, uma estrutura de desenvolvimento muito boa,
que está fazendo surgir novos loteamentos, novos
bairros, como o Itália,  Aeroporto  e outros.

MORADOR reclama da falta
de calçada próximo à Creche, o
que obriga as pessoas a
caminharem na rua

THIAGO CASONI
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Le

ão

Não deixe que o comodismo atrapa-
lhe o seu sucesso. Vênus traz a chan-
ce de chegar a um lugar de destaque,
mas terá que assumir novas respon-
sabilidades. Cor: rosa

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Você terá necessidade de separar o
que é realmente importante daquilo que
já não serve mais. A dor do apego pelo
que não tem utilidade em sua vida é
algo que terá que tratar. Cor: marrom.

To
ur

o

Bom dia para investir nas alianças e as-
sociações, principalmente no trabalho. Una
forças com as pessoas que comungam
dos mesmos interesses que você. Só não
vale abusar da sorte. Cor: creme.

G
êm

eo
s O astral protege os trabalhos que favo-

reçam o seu anonimato. Tudo indica que
será necessário um esforço maior para
realizar suas tarefas rotineiras ou con-
cretizar seus objetivos. Cor: vermelho.

C
ân

ce
r  Hoje, você saberá como conciliar res-

ponsabilidade com prazer e criativida-
de. Quem trabalha com o público femi-
nino não pode se queixar da sorte.
Cor: branco.

V
ir

ge
m Bom dia para divulgar seus conheci-

mentos. Tudo que envolva educação,
comércio, publicidade e viagem está
favorecido. Siga as suas convicções e
não vai se arrepender. Cor: branco.

Li
br

a

É o momento de ser mais realista com o
que ganha e com o que gasta. Saber
avaliar o que é de fato importante e o
que deve ser cortado será fundamental
para equilibrar as finanças. Cor: vinho.

E
sc

or
pi

ão O desejo de se ajustar aos outros será
fundamental para o seu sucesso. O
dia também será altamente benéfico
para assumir um cargo de chefia ou
liderança. Cor: branco.

Sa
gi

tá
ri

o Você terá a sensação de que tudo aquilo
que está relacionado com a sua vida
profissional vai estar um pouco amar-
rado. Parece que nada vai acontecer
com a urgência que deseja. Cor: cinza.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Agarre a oportunidade de conciliar o

trabalho com prazer e criatividade.
Quanto maior a sua identificação com
o que faz, melhor será a sua produtivi-
dade. Cor: creme.

A
qu

ár
io

Procure deixar o comodismo de lado
ou não conseguirá enfrentar a con-
corrência. Quem trabalha em casa ou
por conta própria deve atravessar uma
fase mais difícil. Cor: marrom.

 P
ei

xe
s Bom dia para divulgar o seu trabalho.

Quanto mais confiar na sua capacidade,
melhor será o seu desempenho profissio-
nal. Não tenha receio de assumir novas
responsabilidades no trabalho. Cor: azul.
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DIVULGAÇÃO

MALAHÇÃO
Maria Alice e Alex implicam um com

o outro. Alex comenta com Hugo que
desconfia das intenções de Leandro
com Maria Alice. Paulo observa o en-
trosamento de Garoto no Le Kebek.
Gabriela revela a Paulo que Rafael lhe
deu um beijo e o casal discute no res-
taurante. Leandro chega tarde em casa
e Tom questiona o filho. Marli provoca
Paulo por conta de seu encontro com a
amante virtual.

ORGULHO E PAIXÃO
Lorde Williamson e Charlotte se pre-

param para encontrar Darcy no Brasil.
Ernesto e Ema provocam um ao outro.

Felisberto estranha a ausência de Lí-
dia, e Mariana acredita saber onde a
irmã está. Uirapuru teme as ameaças
do Motoqueiro Vermelho e se afasta de
Lídia. Julieta queima os pertences de
Camilo. Felisberto castiga Lídia. Lud-
mila convida Januário para acompanhá-
la ao Vale do Café. Virgílio afirma a
Gaetano que ficará com Xavier. Susana
recruta Olegário para afastar Elisabeta
de Darcy. Camilo, Darcy, Jane, Elisa-
beta, Ludmila e Januário chegam à casa
dos Benedito. Darcy pede Elisabeta em
casamento.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Patrick repreende Clara por confron-

tar Sophia. Patrick revela a Beth que a
vida de Clara está em risco. Adriana diz

Rodolfo promete a Lucrécia
uma doação para o convento.
Lucrécia, Heráclito e Latrine se
hospedam na taverna de Matil-
da. Catarina deduz que Virgílio
esteja com Amália. Afonso é iro-
nizado pelo feitor da pedreira
quando chega ao local. Diana
confessa a Catarina que contou
a Virgílio sobre o paradeiro de
Amália. Rodolfo avisa aos conse-
lheiros que Lucrécia não pode
saber que eles estão falidos. Ís-
tvan convida Glória para colher
flores no bosque. Afonso encon-
tra Constantino preso na pedrei-
ra.  Virgílio fica apreensivo ao ser
abordado por Delano e Catarina.

a Renan que deseja ajudar Beth com
sua grife. Sophia garante a Zé Victor
que o recompensará para eliminar a
possível testemunha de Clara. Tônia
compra o consultório de Renato com o
dinheiro dado por Zé Victor. Nádia pre-
senteia Raquel com o vestido de noiva
para o casamento com Bruno. Adinéia
manipula Cido para afastá-lo de Samuel.
A Grande Mãe do quilombo cuida de
Mariano. Patrick explica seu plano con-
tra Sophia para Clara e Gael.

AMOR PROIBIDO
Bihter e Nilay discutem. Nilay des-

maia mais uma vez. Bihter procura
Behlul para conversar. A polícia pega
Bihter dirigindo sem carteira de moto-
rista. Nilay vai para a fazenda e Behlul
vai até lá encontrá-la. A fofoca corre solta
entre os empregados da mansão sobre
o namoro de Nilay e Behlul.

CARINHA DE ANJO
Flávio conta para Gustavo que já

enviou as fotografias para Cecília, que
passam a falsa impressão de que ele
lhe traiu. Leonardo que isso deve fazer
Gustavo não viajar para a convenção na
Bahia e com isso ele deve ir até lá para
fazer contato com os investidores. Hay-
dee conta para Flávio que irá se encon-
trar com o homem que anda conversan-
do no aplicativo. Fabiana ensaia as
meninas para fazerem uma surpresa
para a volta da Madre Superiora. Cecí-
lia vê as fotografias e lê a carta que veio
junto com as imagens.

APOCALIPSE
Diante de André e Ariela, Ricardo aprova

seu logotipo, a marca da Besta. Débora se
recusa a acreditar em Adriano, que não in-
siste. Noah diz que Ricardo está competin-
do com Deus. Tamar e Gideon dizem que
é implicância do rapaz. Natália e Dylan se
beijam. Ricardo flagra Adriano ao telefone
com Glória. Benjamin se preocupa com Zoe
e Davi.    Ricardo segue sendo operado.

 • RECORD

 • BAND

 • SBTRodolfo promete a
Lucrécia uma doação

para o convento
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Grandes clubes investem
OS VENCEDORES
Corinthians e Grêmio, os maiores
vencedores de 2017, gastaram
menos da metade na comparação com
Palmeiras e São Paulo. Apostando
em muitos reforços sem contrato, o
Timão fechou com 13 caras novas,
mas só gastou R$ 20,5 milhões –
Mateus Vital e Juninho Capixaba
custaram, juntos, R$ 14 milhões. Por
sua vez, o Tricolor gaúcho investiu R$
19,2 milhões, a maior parte com o
atacante André. Tido como um dos
clubes mais ricos do país, o Flamengo
fechou com apenas Henrique
Dourado, Marlos Moreno e Júlio
César – somente o centroavante teve
custo, de R$ 11 milhões.

Palmeiras, São Paulo e Cru-
zeiro foram os clubes que mais
investiram em reforços na tem-
porada. Levantamento feito pelo
Blog com as contratações de to-
dos os 12 grandes clubes do
Brasil mostra que o Verdão lide-
ra o ranking com R$ 48,5 mi-
lhões investidos nas sete caras
novas – tal valor também leva
em consideração as luvas, como
são chamados os prêmios pela
assinatura de contrato.

O segundo que mais gastou
em 2018 é o São Paulo, com 11
contratações. Everton, Diego Sou-
za, Jean, Trellez e companhia cus-
taram R$ 46,1 milhões. Apesar

do alto investimento, o Tricolor
foi eliminado do Paulistão na
semifinal e caiu na quarta fase
da Copa do Brasil diante do Atlé-
tico-PR, na semana passada.

Último campeão da Copa do
Brasil, o Cruzeiro foi às compras
e desembolsou pouco mais de
R$ 40 milhões – somente com
Fred, serão R$ 18 milhões, sen-
do R$ 8 milhões em luvas e mais
R$ 10 milhões como multa. Vale
lembrar que o Cruzeiro ainda con-
testa o pagamento, embora o
contrato do atacante com o Atlé-
tico-MG deixasse clara a neces-
sidade de pagamento em caso
de transferência para o rival.

PALMEIRAS: R$ 48,5 milhões
SÃO PAULO: R$ 46,1 milhões
CRUZEIRO: R$ 38,3 milhões
CORINTHIANS: R$ 20,5 milhões
GRÊMIO: R$ 19,2 milhões
FLAMENGO: R$ 11 milhões
SANTOS: R$ 9,1 milhões
ATLÉTICO-MG: R$ 5 milhões
INTERNACIONAL: R$ 3,3 milhão
BOTAFOGO: R$ 2,5 milhões
VASCO: R$ 2,4 milhões
FLUMINENSE: R$ 680 mil

O Ranking:
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Maratonista em 2º
na Prova Tiradentes

Futsal terá jogo dia 1º de Maio
Depois da vitória diante do Aymoré/Matelândia, o

Umuarama Futsal já se prepara para enfrentar
novo adversário. O jogo será no dia 1º de Maio, um

feriado, quando o time umuaramense enfrenta a
forte equipe de Cascavel, a partir das 19h , no

Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa.   Com
a vitória de 2 a 1 diante do Aymorá, o Umuarama

Futsal passou a ocupar a segunda colocação na
tabela da classificação. Afinal, são três vitórias e
uma derrota. O desempenho está agradando a
diretoria, que espera agora a participação da

torcida. “Com o torcedor incentivando, o jogador
se sente mais valorizado” diz Edvanilson Romeiro,

o Nil, que é o presidente da Afsu-Associação de
Futsal de Umuarama.

No último domingo, o maratonis-
ta umuaramense, Márcio Calgara,
36, disputou a tradicional Prova Rús-
tica de Tiradentes, na cidade de
Maringá. O atleta terminou a prova
em 2º lugar na categoria de 35 a 39
anos, marcando um tempo de 34
minutos e 15 segundos, numa dis-
tância de 10 km. O evento esporti-
vo reuniu creca de 7.000 inscritos.
Márcio comemorou o resultado. “Foi
a primeira vez que disputei a prova
de Tiradentes. Ano passado estava
lesionado e não deu pra participar.
Eu achei o percurso interessante.
Tem bastante subida. A prova foi
bem organizada,” ressaltou o mara-
tonista amador, que aproveitou a
oportunidade para agradecer todos
os patrocinadores que acreditam no
atletismo da cidade.

   A Prova Rústica Tiradentes é uma
competição tradicional que atrai atle-
tas de todo o Brasil inclusive  de ou-
tros países. Conquistar um troféu ou
medalha nessa prova é uma demons-

DIVULGAÇÃO

tração de que o atleta realmente está
focado e treinando para competir.
Márcio Calgara mantém seu ritmo de
treinamentos em Umuarama, já que
pretende participar de outras compe-

tições. A maratona mais dificil é a bus-
ca constante de patrocinadores, mas
ele diz que tem superado esse obstá-
culo diante de empresários que real-
mente aacreditam no potencial.

MÁRCIO Calgara, mostra o troféu conquistado em Maringá, na Prova Tiradentes.

THIAGO CASONI
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Dica Empório
dos Calçados

CALÇADOS MODARE
Para as mulheres fãs de

calçados confortáveis , sem
abrir mão da elegância e estilo,

os calçados Modare foram
lançados no mercado para dar
"up" nesse estilo que, apesar
de confortáveis, não tinham

nenhum atrativo de beleza. A
marca pertence ao grupo Beira

Rio e oferece qualidade e
conforto com preços muito

acessíveis.
Para deixar a vida das mulheres
com uma dose extra de beleza
e saúde, a receita da Modare

Ultraconforto é especial:
combinar as tendências do
momento a tecnologias de
conforto que fazem toda a

diferença.
O resultado? Uma moda

versátil e em sintonia com a
rotina de quem sabe que bem-
estar é essencial para se sentir

linda e leve todos os dias!
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Empório dos Calçados
"Elegância e conforto para seus pés"

Loja I: Rua Ministro Oliveira Salazar,
4951

Fone: 3056-5055 / whatsApp:
98823-0373

Loja II: Avenida Paraná, 4194
Fone: 3056-3777 / whatsApp:

99897-4386
Instagram: @emporiodoscalcados1e2

Umuarama - Paraná

Happy Day
A coluna destaca os leitores do
jornal Tribuna Hoje News que
comemoram aniversário -, Juacir
Aparecido Gagliardo, Leonor
Ferreira Lopes Ersching (Maria
Helena) e  Rosane Menegotto
Weingartner. Da coluna: felicidades!

Par perfeito não
existe. Existem

pessoas
imperfeitas que

aprendem a
gostar das

diferenças umas
das outras.
(Miguel
Falabella)

NA SEXTA: Tudo ao mesmo tempo agora: assim vai funcionar a
Casa do Empreendedor, que abre suas portas na próxima sexta-feira,
dia 27 de abril, às 10h. Todos os órgãos e setores necessários para a
abertura de uma empresa vão oferecer atendimento neste local, sem a
necessidade de o empreendedor ir de um lado para o outro para ter
sua empresa pronta para funcionar. Ao lado da ACIU.

DENISE CONSTANTE
FREITAS, em meio a
correria da semana, recebe
beijos e abraços pelo
aniversário hoje (24 de
abril). Da coluna:
felicidades.

LUCI LEMES
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Paranavaí terá Feira da mandioca

Embrapa com balanço positivo
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) divulgou nesta segunda-feira (23) dados preliminares do

Balanço Social 2017, levantamento que mede os resultados positivos causados pelas tecnologias geradas pela empresa e
transferidas à sociedade. O balanço do último ano aponta um lucro social de R$ 37,18 bilhões, obtido a partir da adoção,

pelo setor agropecuário, de 113 tecnologias e de cerca de 200 cultivares. O levantamento conclui que para cada real
aplicado na Embrapa no último ano foram devolvidos R$ 11,06 para a sociedade.

O lucro social é calculado a partir da análise dos benefícios econômicos obtidos por aqueles que adotaram as tecnologias
disponibilizadas pela empresa, vistos na receita operacional líquida anual, ou seja, é relativo a geração de renda no meio
rural. O modelo de balanço social seguido pela Embrapa é baseado em metodologia definida pelo Instituto Brasileiro de

Análises Sociais e Econômicas (Ibase) e um grupo de empresas estatais, e obteve reconhecimento internacional da
Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A REGIÃO Noroeste é maior produtora
de Mandioca do Brasil

Polo da maior região produtora
de mandioca para fins industriais do
Brasil, a cidade de Paranavaí, no No-
roeste do Paraná, sediará de 20 a
22 de novembro a Feira Internacio-
nal da Mandioca (FIMAN 2018), no
Parque Internacional de Exposições
Costa e Silva. Em sua segunda edi-
ção, o evento reunirá representan-
tes de toda a cadeia produtiva e de
consumo, em um ambiente propício

para a promoção de negócios entre
as empresas do setor, especialmen-
te as indústrias de transformação,
seus fornecedores e clientes.

Mais de 100 expositores do Bra-
sil e do exterior participarão da Fei-
ra, em um espaço de 4 mil m² espe-
cialmente construído para abrigar o
evento. A expectativa da organização
é que mais de 5 mil pessoas de 30
países visitem a FIMAN 2018, en-

tre industriais, produtores, fornece-
dores, consumidores e varejistas,
com a geração de aproximadamen-
te R$ 100 milhões em negócios.

Troca de
Experiências
“O evento, idealizado em 2016
em meio a uma das mais graves

crises econômicas do país,
tornou-se um importante

cenário para a troca de experi-
ências, tecnologia e

conhecimento com relação ao
mercado da mandioca.

“Naquele momento,
conseguimos gerar mais de R$

50 milhões em negócios
durante a Feira, impactando

positivamente um universo de
mais de 4 mil pessoas, entre

visitantes e empresários”,
explica Maurício Gehlen,

presidente da Comissão Organi-
zadora da FIMAN 2018.

DIVULGAÇÃO



EDITAIS 21UMUARAMA, 24 DE ABRIL DE 2018



CLASSIFICADOS22 TRIBUNA HOJE NEWS, 24 DE ABRIL DE 2018

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
MERCEDES / C-250 SPORT 1.8 CGI ANO 2014 - PRATA, GASOLINA, AUTOMATICA, TÉTO, COURO, AIBAGS, ABS,
COMPLETA, Ú/DONO. R$ 97.800,00
LAND ROVER FREELANDER 2 SD4 S ANO 2012 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, 4X4, AR, DIREÇÃO, BANCOS
EM COURO, AIRBAG, ABS, PILOTO AUT., RODAS, COMPLETA.R$85.000,00
GRAN CHEROKEE LIMITED 4X4 MODELO 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, BANCOS COU-
RO, MULTIMIDIA, RODAS, COMPLETA. R$ 194.800,00
RENEGADE 2.0 SPORT MOD. 2016 – PRETA, 4X4, DIESEL, AUTOMÁTICA, COURO, SOM, RODAS, AIRBAG, ABS,
C/ 38 MIL KM, ÚNICO DONO.  R$ 94.800,00
HB-20 S SEDAN 1.6 CONFORT PLUS MOD. 2014 – PRETA PEROLIZADA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIRE-
ÇÃO, 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
I30 2.0 MOD. 2012 – PRETO, GASOLINA, MECANICO, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS,AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRA-
VAS, ALARME, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 34.800,00
KIA SORENTO EX 2 MOD. 2012 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, RODAS,ÚNICO
DONO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00
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 CIVIC SI 2.0 ANO 2010 -  PRETA, GASOLINA, MECANICO, AIRBAG, ABS, PLACA-A, ÓTIMA CONSERVA-
ÇÃO, COMPLETO. R$. 50.800,00
HONDA CR-V 2.0 LX ANO 2009 – PRETA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS EM COURO, ABS, AIRBAG, SOM,
RODAS, Ú/ DONA, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 45.800,00
COROLLA ALTIS 2.0 MOD. 2016 - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCO ELÉTRICO, AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA,
COM 11 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETO.  R$ 89.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 - PRATA, FLEX, AUTOMATICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, MULTIMIDIA, COM-
PLETO, Ú/DONA, C/ 29 MIL KM. R$ 85.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 – BRANCA, AUTOMÁTICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, MULTIMIDIA, ÚNICO
DONO, C/ 48 MIL KM, NA GARANTIA.  R$ 84.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 - PRETA, FLEX, AUTOMÁTICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, C/ 25 MIL KM, Ú/
DONO, NA GARANTIA. R$ 84.800,00
COROLLA SEG 1.8 MOD. 2009 - CINZA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, RODAS, SOM, BAN-
COS EM COURO E ELÉTRICOS, COMPLETO E REVISADO. R$ 46.800,00
COROLLA XLI 1.8 MOD. 2009 - PRETA, FLEX, MECANICO, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, RODAS, SOM, COMPLETO, Ú/
DONO. R$ 39.800,00
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 SW4 SRV 3.0 4X4 ANO 2007 - PRETA, DIESEL, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, BANCOS EM
COURO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, COMPLETA. R$ 74.800,00
HILUX SR 3.0 4X4 CD MODELO 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, CAPOTA,
ÚNICO DONO, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 110.800,00
HILUX SRV 3.0 CD MOD. 2012 – PRATA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁTICA, COURO, RODAS ARO 17, C/ CONTROLE DE
TRAÇÃO, ÚNICO DONO, COMPLETA.  R$ 95.800,00
HILUX 2.5 CABINE SIMPLES 4X4 ANO 2007 – BRANCA, DIESEL, AR, DIREÇÃO, BANCOS EM COURO, TRAVAS,
ALARME, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 54.800,00
ASTRA 2.0 ADVANTAGE MOD. 2011 - CINZA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR DIGITAL, DIREÇÃO,
VIDROS,TRAVAS,ALARME,SOM,COMPLETO.  R$ 29.800,00
CELTA 1.0 LS MOD. 2013 - BRANCA, FLEX, 2-PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM,
Ú/ DONA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 18.800,00
CELTA LIFE 1.0 MOD. 2006 - BRANCA, FLEX, 2-PORTAS, RODAS, TRAVAS, ALARME, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$
12.800,00
CORSA HATCH MAXX 1.4 MOD. 2010 – BRANCO, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, ÚNICO DONO,
C/ APENAS 37 MIL KM, RARIDADE. R$19.800,00

CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 04/05  -  PRATA, GASOLINA, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME. R$
16.800,00

CORSA SEDAN 1.0 MOD. NOVO  03/04  -  PRATA, GASOLINA, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME, REVI-
SADO. R$ 15.800,00
CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO  02/03  -  PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COMPLETO. R$ 18.000,00
CORSA SEDAN CLASSIC LIFE ANO 2005 – PRATA, GASOLINA, 4-PORTAS, REVISADO , ÓTIMA CONSERVA-
ÇÃO.  R$ 13.800,00
CRUZE LTZ 1 1.4 TURBO ANO MODELO 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, BANCOS EM COURO, MUL-
TIMÍDIA, COMPLETO, NA GARANTIA, IPVA PAGO, C/ 15 MIL KM. R$93.800,00
MONTANA CONQUEST 1.4 ANO 2009  -  PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, CAPOTA MARITI-
MA, PROTETOR CAÇAMBA. R$ 21.800,00
ONIX 1.0 SÉRIE LOLLAPALOOZA ANO 2014 – LARANJA METÁLICO, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VI-
DROS, TRAVAS, ALARME, SOM/MY LINK, RODAS, COMPLETO. R$ 33.800,00
PRISMA JOY 1.4 MOD. 2009 - PRATA, FLEX, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME, PLACA-A, ÓTIMA CON-
SERVAÇÃO. R$ 17.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.4 ADVANTAGE ANO 2016 - BRANCA, FLEX, COURO, MY-LINK, CAPOTA MARITIMA, C/ 19
MIL KM, ÚNICO 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$ 112.800,00
S-10 CAB. SIMPLES ADVANTAGE 2.4 MOD. 2010 - PRATA, FLEX, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,
ALARME, RODAS, COMPLETA. R$ 33.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.4 EXECUTIVE MOD. 2010 – PRATA, FLEX, COURO, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRA-
VAS, 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
ECOSPORT FREESTYLE 1.6 ANO 2015 – PRATA, FLEX, BANCOS EM COURO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DI-
REÇÃO, VIDROS, TRAVAS, RODAS, COMPLETA, ÚNICO DONO. R$ 53.800,00
FIESTA SEDAN 1.6 MOD. 2014 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, ÚNICA DONA, COMPLETO,
EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 32.800,00
FUSION 2.0 TITANIUM AWD MODELO 2015 – BRANCO, GASOLINA, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, BANCOS
EM COURO, TOP DE LINHA, ÚNICO DONO, C/ APENAS 32 MIL KM. R$90.800,00
KA HATCH 1.0 SE MOD. 2016 – BRANCA, AIRBAG, ABS, SOM, VIDROS ELÉTRICOS NAS 4 PORTAS, TRA-
VAS, ALARME, COMPLETO, ÚNICA DONA. R$ 36.800,00

AMAROK CD 2.0 S ANO  2015 – BRANCA, DIESEL, MECANICA, 4X4, AIRBAG, ABS, MULTI-MIDIA, IMPECÁ-
VEL, COMPLETA.   R$ 86.800,00
FOX 1.6 MSI CONFORTLINE ANO 2016 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, COMPLETO, COM 15
MIL KM, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 45.800,00
FOX CITY 1.0 MI MOD. 2009 – PRATA, FLEX, 5-PORTAS, SOM, REVISADO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.   R$
18.800,00
GOL G6 TREND 1.0 ANO 2013 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO,VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, SENSOR
DE RÉ, COMPLETO, ÚNICO DONO. R$ 26.800,00
GOL MI CITY 1.0 MOD. 2005 - VERMELHA, ALCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COMPLETO. R$ 14.800,00
GOL 1.0 SPECIAL ANO 1999 – BRANCA, GASOLINA, 2-PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, REVISADO. R$
8.800,00
GOL CL BOLA 1.6 AP MOD. 1996 – PRATA, GASOLINA, 2- PORTAS, MODELO  BOLA, ALARME. REVISADO,
R$ 8.800,00
PARATI SURF 1.6 ANO 2008  -  PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RODAS, COM-
PLETA. R$ 24.800,00
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
PALIO SPORTING 1.6 MODELO 2014 – BRANCO, FLEX, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO,
RODAS, COMPLETO, Ú/DONO. R$ 34.800,00
PALIO FIRE 1.0 MODELO 2012 – PRATA, FLEX, 4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, EXCELENTE
CONSERVAÇÃO. R$19.800,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE LOOKER MOD. 2011 – PRETA, DUOLOGIC, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS,
SOM, COMP. DE BORDO, COMPLETA.   R$ 29.800,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE 1.8 ANO 2009  -  BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COURO, COMPLETA. R$ 25.800,00
UNO MILLE ECONOMY FIRE 4 PORTAS MOD. 2013 – AZUL METÁLICO, FLEX, AR CONDICIONADO, ALAR-
ME, VIDROS, TRAVAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. 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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