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No Dia do Autismo, ações políticas
são tomadas para ajudar entidades
Associação de Pais e Amigos do Autista não
pode participar de convênios e vive de doa-
ções e promoções com a ajuda de voluntári-
os. Enquanto a burocracia impede o auxílio

com recurso dos governos, deputado estadu-
al e universidades se unem através de pro-
gramas que são suporte para atendimento

às crianças autistas.  Pág. 20  e 21
TIAGO BOING-ASSESSORIA/PMU

ProgressoProgresso
Moradores do Parque Dom Pedro I contarão em breve com mais uma rua asfaltada. A empresa contratada pela

Prefeitura começou as obras de adequação do solo para o pavimento na Rua Miguel Martins de Melo. A via passa ao
lado de uma Escola Municipal e foi incluída no pacote de pavimentação orçado em R$ 2 milhões, que será executado

com recursos próprios do município.
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(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião  “2019 pode ser o ano mais
importante da minha vida. Se
tudo der certo, vou chegar ao
objetivo que eu sempre tive:

ser três vezes campeão
mundial. E automaticamente,

alcançaria a vaga no Japão no
ano que vem para os Jogos

Olímpicos de Tóquio. Eu
nunca estou satisfeito. Sempre

busco melhorar.”
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Megasena
Concurso: 2138

04 13 14 21 30 34

Dupla sena
Concurso: 1920

10 16 17 21 36 491º sorteio

13 19 21 28 30 412º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1795

02 04 07 08 09 10 13 16
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Quina
Concurso:  4939

05 12 18 44 69

Timemania
Concurso: 1312

08 12 17 19 41 56 73
TIME DO TREZE/PB

Lotomania
Concurso: 1956

03 14 18 37 38 42 44
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88 90 92 93 94 99

Federal
Concurso: 05375

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

16.255
36.813
45.724
65.903
69.453

Dia da Sorte
Concurso: 131

04 05 11 22 26 27 30
MARÇOMÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

NOVA
05/04 - 05h53

CRESCENTE
12/04 - 16h06

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

DIVULGAÇÃO

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Pódio, vitória, troféu, título. Vocabulário rotineiro de
Gabriel Medina, bicampeão mundial de surfe. A

temporada da principal divisão da WSL começa nesta
terça-feira na Austrália. E quando a palavra

competição entra em pauta, o bicampeão não precisa
de muito tempo para encontrar as respostas.

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens Chuva

Juarez Alvarenga é advogado e escritor -
juarezalvarengacru@gmail.com

Inteligência vivencial
Na vida não é fácil seguir um caminho certeiro com es-

pontaneidade. Somente com profissionalismo em caminhar
nos faz guiar por trajetória vitoriosa. Parece que os proble-
mas humanos nos atraem com facilidade levando para o
núcleo da correnteza. Afogar nas profundezas de nosso mar
íntimo é um atrativo diário.

Sabemos que na vida de qualquer pessoa um problema
traz outro como também uma solução traz outra. Cabe a nós,
com determinação, seguir um ciclo virtuoso ou vicioso.

Cabe nos conscientizarmos que a profundidade dos abis-
mos problemáticos tem saídas mirabolantes e inteligentes.
Basta sinalizar no cérebro que a vida, com menos problemas,
deve ser nossa busca incansável.

Congratulamos que no ser humano 80% de seus proble-
mas são procurados ou inventados, somente 20% são inevi-
táveis e incontroláveis.

Por isso, sugiro com um pouco de sabedoria vivencial
liquidar categoricamente esses 80% de problemas evitáveis,
que alicerça nosso destrutível psíquico com descontrole de
nossas rédeas intimas.

A felicidade está em processo de liquidação e por isso
acessível a todos. Já imaginou uma vida com 80% de proble-
mas a menos? Isso é possível! Basta uma maior vigia de
nosso processo comportamental.

Hoje vivo só os problemas inevitáveis. Eles existem e são
poucos. Não procuro mais problemas evitáveis e, por isso,
minha qualidade de vida melhorou significativamente.

Hoje, com essa filosofia de vida, acredito que meu mun-
do íntimo está protegido pela própria fortaleza interior.

Numa quarta-feira comum, sob a solidão escura das noites,
sem 80% dos problemas evitáveis, vou até a cozinha de minha
casa e bebo um copo de chocolate quente, vendo um jogo de
futebol. Parece que encontrei o paraíso terrestre, longe dos pro-
fundos problemas metropolitanos, vendo apenas pela televisão.

Dou graça a Deus de minha inteligência existencial. Que
nos proporciona passar pela terra nos deleites positivos, de
que uma excelente filosofia de vida, pode ser o nosso maior
patrimônio existencial.

Use sua inteligência vivencial, que toda a manhã terá a
graça dos pássaros cantando no seu quintal.
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Concurso da PM
Líder do partido do Governador Ratinho Jr. na

Assembleia Legislativa (PSD), o deputado Mauro
Moraes anunciou, ainda em fevereiro, a reabertura de
protocolo para a contratação de empresa responsável

pela realização de concurso para inclusão de
Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Um novo pedido de abertura de edital passou a
tramitar por setores responsáveis no Executivo desde

o dia 13 daquele mês.

Nas redes
Em seu twitter oficial, o
deputado anuncia que o
governo do paraná vai
abrir um concurso para o
preenchimento de 2400
vagas e o edital deverá ser
divulgado dentro do
primeiro semestre de 2019.
“Sempre pedi para
confirmarem neste novo
Governo... Bora agora
estudar para realizar o
sonho acalentado em seus
corações por muitos anos”,
escreve o parlamentar em
sua rede social.

Tramitação
O protocolo anterior para o
concurso foi arquivado, uma
vez que a então Governadora
Cida Borguetti deixou o cargo
sem dar prosseguimento ao
tema. “Por sua vez, “Ratinho Jr
está comprometido com as
propostas e tenho convicção
que o concurso sairá do
papel”, comenta o
parlamentar, que já solicitou
novo comando da PM
informações sobre o novo
protocolo, sobretudo o
número de vagas ofertadas
em edital.

SEGURANÇA FUTURA

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Concurso para GM
Aqui na cidade polo da região Noroeste do PR, o vereador

Mateus Barreto (PPS) pede, através de requerimento
oficial, para que a Prefeitura Municipal repasse ao Poder
Legislativo, informações sobre previsão de vagas e data

para o concurso, obviamente também deverá ser
informado sobre a contratação de empresa responsável

para realização de concurso na Guarda Municipal. O
pedido foi feito na semana passada e o vereador ainda

não recebeu a informação requerida.

O Documento que está na PM solicita a contratação da
banca que organizará o processo de seleção. “É uma etapa
longa entre a realização das provas, por isso é fundamental
o lançamento imediato, visto que período entre a seleção,
formação de soldado e atuação nas ruas leva em média
dois anos”, explica Moraes, que ressalta: “O lançamento do
edital não implica em despesas, pois a arrecadação
decorrente das inscrições supera o custo da contratação
da banca. “Todo o recurso excedente do concurso será
investido na formação dos soldados”.

Consegs
e Marcha

dos prefeitos
na Alep

A Assembleia Legisla-
tiva do Paraná (Alep) pro-
move hoje (terça-feira, 2),
às 18h30, a Audiência Pú-
blica “Muralha Digital:
Novos olhares para o novo
tempo”, por proposição
do deputado Delegado
Recalcatti (PSD). O even-
to será realizado no Ple-
narinho da Assembleia e
contará com a presença
de representantes da Pre-
feitura de Curitiba, da As-
sociação Comercial do Pa-
raná (ACP), do Sindicato
das Empresas de Segu-
rança Privada do Estado
do Paraná (Sindesp),
além dos Consegs.

“Ante a possibilidade de
um grande salto qualitativo
nas ações para a seguran-
ça pública da Prefeitura de
Curitiba, cabe-nos provocar
o debate dando maior am-

plitude ao alcance dessas
medidas inovadoras. Uma
cidade inteligente se faz
com boas ideias que, com
o uso da tecnologia, propor-
cionam melhor qualidade de
vida a todos”, explicou Re-
calcatti.

Os Conselhos Comuni-
tários de Segurança surgi-
ram para criar um espaço
onde todos poderiam se
reunir e pensar estratégias
de enfrentamento dos pro-
blemas de segurança, ori-
entados pela filosofia de
uma autêntica polícia co-
munitária. O dia 2 de abril
foi escolhido para ser o Dia
Estadual dos CONSEGs
porque assinala o dia do
registro de fundação do pri-
meiro Conselho Comunitá-
rio de Segurança do Para-
ná e do Brasil, ocorrido em
Londrina, em 1982.

DEFESA DOS MUNICÍPIOS
Também na terça-feira, ocorre no Plenarinho a Reunião da Associação
dos Municípios do Paraná (AMP) com os Prefeitos do Estado
para discutir a “XXII Marcha a Brasília dos Municípios”. A iniciativa
é do prefeito de Coronel Vivida e presidente da Associação dos
Municípios do Paraná (AMP), Frank Ariel Schiavini. A XXII
Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios está programada entre
os dias 8 a 11 de abril, no Centro Internacional de Convenções de
Brasília (CICB). O objetivo do movimento é mostrar a necessidade
de participação dos municípios nas decisões e contribuir com as
soluções para a crise enfrentada pelas gestões municipais. A marcha
é promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).
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Reitores
A Assembleia Legislativa reúne
nesta quarta-feira, 3, os reitores
das sete universidades estaduais:
UEL, UEM, UEPG, Unioeste,
Unicentro, Uenp e Unespar.
“Queremos abrir um canal de
diálogo com entre reitores e os
deputados”, diz o deputado Hussei
Bakri (PSD), líder do Governo, que
articulou a reunião.

Ministra na Expolondrina
A ministra Tereza Cristina
(Agricultura) confirmou presença na
Expolondrina (entre os dias 5 e 14
de abril). A ministra vai participar na
segunda-feira, 8, do Fórum do
Agronegócio da feira. “O Brasil é
protagonista na produção mundial
de alimentos. Mas enfrenta sérios
problemas para levar sua produção
para o mundo", diz o presidente da
Social Rural do Paraná, Antônio
Sampaio.

Alojamentos
Reeleito para mais quatro anos na
presidência da Federação
Paranaense de Futebol, Hélio Cury,
pretende construir um alojamento
para os clubes de interior em
Curitiba. O alojamento poderá ter
até um refeitório. Cury disse que FPF
vai trabalhar forte no apoio a terceira
divisão do futebol profissional.

Aplicativo bombou
O secretário Ney Leprevost
(Trabalho, Desenvolvimento Social e

Família) comemora: em menos de
uma semana o aplicativo Paraná
Serviços já teve mais 10 mil download.
"É uma forma de fazer serviços
rápidos, práticos, de fácil acesso e que
já está facilitando a vida do trabalhador
autônomo", diz Leprevost.

Relatora
O deputado Ricardo Barros (PP-PR)
designou a senadora Daniella Ribeiro
(PP-PB) para relatar a MP que trata do
uso do FGTS para empréstimos às
santas casas e hospitais filantrópicos.
Barros, que preside a comissão
especial, e espera votar a MP já nesta
quarta-feira, 3. O ex-ministro da Saúde
defende a linha de crédito como
importante auxílio para que os hospitais
continuem atendendo pelo SUS.

Pacote de investimentos
O governador Ratinho Junior
confirmou que vai liberar neste mês
de abril um pacote de investimentos
para a elaboração de projetos
executivos na área de infraestrutura.
"O objetivo é resolver os gargalos
logísticos, facilitar o escoamento da
produção e transformar o Paraná em
uma grande central logística da
América Latina", afirmou Ratinho
Junior, ressaltando que a medida dará
ainda mais competitividade ao
agronegócio paranaense.

Vai continuar
O governador Ratinho Junior adiantou
que o Escola Segura vai continuar e
que a Secretaria da Fazenda vai fazer a

revisão das diárias que serão pagas
aos policiais militares inativos que
aderirem ao programa.

Viapar leniente
A Viapar fechou acordo de
leniência com a força tarefa da
Operação Lava Jato e compromete-
se devolver R$ 500 milhões aos
cofres públicos e se livrar de
complicações futuras, dentre as
quais a de ser considerada inidônea
e impedida de firmar contratos com
o poder público.

Patriota
O TSEl aprovou a incorporação do
PRP ao Patriota. Os dois partidos não
superaram a cláusula de barreira nas
eleições do ano passado. Ao todo, 14
partidos estão nesta situação e
devido ao pífio resultado eleitoral
ficam sem tempo de propaganda
gratuita no rádio e na TV nem verba
do fundo partidário.

Pacote anticrime
O ministro Sérgio Moro (Justiça e
Segurança Pública) fechou acordo
com o presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e
os três projetos do pacote anticrime
passaram a tramitar em paralelo
tanto na Câmara como no Senado.

Maior apoio
O deputado Sargento Fahur (PSD-
PR) é um dos entusiastas do pacote
anticrime de Moro. "O projeto ataca
bandidos, principalmente as
facções criminosas e políticos
corruptos, portanto é bom para o
Brasil e ruim para pilantras de todas
as espécies", diz.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada

simultaneamente em 22 jornais
e portais associados. Saiba mais

em www.adipr.com.br
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Segunda instância
Os recentes embates entre o ministro da Justiça e Segurança Pública,

Sérgio Moro, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tiveram
como pano de fundo a resistência de deputados ao projeto anticrime que
prevê o cumprimento de pena de prisão imediatamente após condenação
em segunda instância. Isso porque vários parlamentares, na Câmara e no

Senado, são alvos de processos na Justiça. A alegação de deputados,
governistas e da oposição, é de que o atual entendimento do STF - pela

prisão de réus condenados em tribunais de segunda instância - só poderia
ser implementado por emenda constitucional e não por projeto de lei,

como o enviado por Moro ao Congresso.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

PEC
A resistência da Câmara é antiga.
Uma Proposta de Emenda à
Constituição (PEC 410/18), que
deixaria claro no texto constitucional
a possibilidade de prisão após
condenação em segunda instância,
travou na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) e foi arquivada.

Palavra final
Enquanto a discussão patina no
Congresso, na próxima quarta, 10, o STF
dará a palavra final sobre a execução
provisória da pena após decisão em
segunda instância. Ontem, em São
Paulo, o ministro Sérgio Moro reafirmou
sua posição: “Nós encaminhamos o
projeto anticrime, estamos prevendo
uma regulamentação mais clara desse
precedente para consolidar a mudança”.

Presunção
O Governo Bolsonaro, por meio da
Advocacia-Geral da União (AGU), já
enviou ao Supremo Tribunal Federal
duas manifestações defendendo
que condenados comecem a cumprir
pena logo após esgotados os
recursos em segunda instância. AGU
sustenta que não há prejuízo ao
princípio da presunção de inocência
se condenados começarem a cumprir
pena antes de eventuais recursos a
instâncias superiores.

Assédio
Ministros, líderes e vice-líderes do
Governo Bolsonaro vão intensificar a
atuação nos bastidores para que
partidos da base aliada fechem

questão a favor da reforma da
Previdência durante a tramitação da
proposta na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) e, posteriormente, na
Comissão Especial. Até agora,
somente o PSL, partido de Bolsonaro,
fechou questão a favor do texto, o que
obriga os 54 deputados da legenda a
aprovarem a medida.

Ofensiva
O DEM, partido que tem três ministros
na Esplanada, é um dos principais
alvos da ofensiva do Planalto pelo
fechamento de questão. Caciques
democratas, contudo, resistem aos
assédios de interlocutores do Governo.

BNDES
A CPI do BNDES, instalada na Câmara na
última semana, define hoje o roteiro de
trabalho. Os deputados querem
esclarecer se houve benefício para o
Brasil em transações com outros países.
O presidente da CPI, Vanderlei Macris
(PSDB-SP), já solicitou a documentação
da comissão de inquérito que investigou
o BNDES em 2016.

Baixas
Em meio à crise entre o Planalto e o
Congresso Nacional, três servidores
da Casa Civil da Presidência foram
exonerados nos últimos dois dias:
Israel Gonzaga Ferreira, do cargo de
subchefe de Acompanhamento junto
ao Congresso Nacional; Luís Carlos
Martins Alves Júnior, do cargo de
subchefe adjunto de
acompanhamento junto ao Senado
Federal; e Debora da Conceição
Ramos, do cargo de Coordenador-

Geral Subchefia Adjunta de
Acompanhamento junto à Câmara
dos Deputados.

Gabinete
As demissões foram publicadas no
Diário Oficial da União (DOU). Apesar de
considerar a crise com a Câmara “página
virada”, o Governo discute a criação de
“gabinete de crise” permanente para
lidar com o Congresso.

Fake news
Diretor da Associação Brasileira
Emissora de Rádio e TV (Abert),
Cristiano Flores aponta um caminho
para combater as chamadas fake
news: “Responsabilizar as empresas
de tecnologia como se fossem de
mídia, porque há monetização de
seus espaços com os anúncios, há
um público anunciante, e elas não
seguem as mesmas regras das
demais emissoras”.

Brasil-China
Serão lançadas amanhã duas frentes
parlamentares do Congresso Nacional:
Brasil-China e Brasil-Brics - bloco
formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul.  O deputado Fausto
Pinato (PP-SP) irá coordenar as duas
frentes e aponta que “a intensificação
da cooperação é fundamental para as
economias dos países”.

Praxe na Academia
Geraldo Carneiro foi escolhido por
Cacá Diegues para dar as boas-vindas
ao cineasta, dia 12 de abril, em sua
posse na Academia Brasileira de
Letras. Eleito recentemente, Inácio de
Loyola Brandão será empossado no
final de junho e convidou para fazer o
discurso em sua homenagem o poeta
Antonio Torres.
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Governador entrega
medalhas de mérito

O governador Carlos Massa Ra-
tinho Junior entregou nessa segun-
da-feira (1º) medalhas de mérito às
equipes do Corpo de Bombeiros,
das Polícias Militar e Científica e
da Defesa Civil que ajudaram nas
operações de busca e salvamento
em Brumadinho, Minas Gerais. O
Paraná foi um dos primeiros esta-
dos do País a enviar especialistas
para a cidade atingida pelo rompi-
mento da barragem de Córrego do
Feijão. As ações paranaenses du-
raram 33 dias.

Foram homenageados 28 bom-
beiros, quatro integrantes do Bata-
lhão de Operações Aéreas da Polí-
cia Militar, uma perita da Polícia
Científica, dois capitães da Defesa
Civil e dois cães (Thor e Brida). Eles
receberam das mãos do governador
Ratinho Junior a honraria destina-
da a reconhecer civis e militares
que tenham se destacado em ope-
rações de salvamento de qualquer
natureza.

A medalha tem formato de cruz
de malta com o brasão do Gost
(Grupo de Operações de Socorro
Tático) e significa a valorização da
vitória, da generosidade e do venci-
mento sem sangue.

Ratinho Junior também recebeu
uma medalha de mérito das mãos
do comandante do Corpo de Bom-
beiros, coronel Samuel Prestes,
pela resposta imediata de ajuda ao
Estado de Minas Gerais e pelos
esforços de manter a corporação
estruturada para atender qualquer
demanda regional ou nacional.

SACRIFÍCIO É DEVER
A ação conjunta contou com as participações fundamentais das coordenações da
Defesa Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de
Segurança Pública. A missão determinada pelo governador teve como mote o
lema dos Bombeiros, de que “por uma vida todo sacrifício é dever”.
A violência do vazamento de lama e rejeitos foi comparada por especialistas que
acompanharam a tragédia a um atropelamento de um carro a 70 km/h. O balanço
mais recente da Defesa Civil de Minas Gerais aponta 217 mortos, 87
desaparecidos e 395 pessoas localizadas pelas forças conjuntas.

Foram homenageados bombeiros, integrantes do
Batalhão de Operações Aéreas, perita, capitães e

dois cães, Thor e Brida

ARNALDO ALVES / ANPR
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Bolsonaro diz acreditar
em reforma até junho

O presidente Jair Bolsonaro
(PSL) afirmou, nessa segunda-feira,
que acredita que a reforma da Pre-
vidência possa ser aprovada no pri-
meiro semestre deste ano pelo
Congresso e que espera que a pro-
posta apreciada pelo Legislativo
não tire pontos essenciais de seu
conteúdo. “Não temos outra alter-
nativa. Chegou a esse ponto: a Pre-
vidência está deficitária realmente
e temos que fazer essa reforma.
Espero que o Congresso a aprove
sem que seja muito desidratada”,

disse a jornalistas após chegar ao
hotel em que está hospedado em
Jerusalém, em Israel, após sair
para uma agenda privada. O presi-
dente ainda argumentou que as
contas do País estão desequilibra-
das e que a reforma é necessária
para rearranjar o orçamento.

Bolsonaro ressaltou que a deci-
são está com o Parlamento: “No
que depender de mim, farei ges-
tões. Eu conheço mais da metade
dos parlamentares, fiquei 28 anos
lá dentro e sei como aquilo funcio-

na. Posso dar sugestões, mas não
quero me meter porque agora es-
tou em outra Casa”. Ele informou
que nesta quinta-feira (4) há uma
reunião prevista com alguns líderes
partidários para tratar do tema. Até
lá, segundo o presidente, seu tra-
balho ficará focado no assunto. “A
próxima viagem minha deve ser, se
ocorrer, depois do primeiro turno da
Previdência”, disse ele, salientan-
do que a proposta apresentada
pelo Executivo não é dele ou do go-
verno, mas ‘do Brasil’.

Moro: Lava Jato não retrocederá
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou ontem (1º) que não será no seu “turno” como ministro que a
operação Lava Jato vai retroceder. Moro participou do evento de lançamento do livro Corrupção: Lava Jato e Mãos Limpas na
sede do Jornal O Estado de São Paulo, na capital paulista. “Houve um grande avanço [com a Lava Jato], agora, é importante

que nós transformemos isso num padrão de comportamento, ou seja, que as pessoas tenham mais certeza de que se elas
cometerem crimes no âmbito da administração pública, elas vão ser descobertas, investigadas e, se provada a culpa, vão ser
punidas. É para isso que nós temos trabalhado”, declarou o ministro. Já sobre seu projeto de lei anticrime, preferiu não prever

datas para a análise no Congresso. “Temos conversado com parlamentares e lideranças de ambas as casas [Câmara dos
Deputados e Senado]. O desejo, evidentemente, do governo é que seja aprovado, discutido e, eventualmente, alterado e

aprimorado o mais rápido possível. Agora, o tempo do Congresso pertence ao Congresso. O que eu tenho sentido, porém, em
conversas com parlamentares é uma grande receptividade. É uma questão de ajustar o debate e o diálogo”, disse Moro.
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Lei pretende proibir
caminhões no centro

Foi votado na noite de ontem (se-
gunda-feira, 1 de abril) pela segun-
da vez, um Projeto de Lei Comple-
mentar que proíbe o estacionamen-
to de caminhões e carretas em de-
terminados locais do município.

O mesmo texto já havia sido
aprovado em primeira discussão na
semana passada, também em ses-
são ordinária.

A iniciativa é do vereador Ma-
teus Barreto e tem como objetivo
proibir o estacionamento de cami-
nhões e carretas, em locais espe-
cíficos e em horários específicos.

De acordo com o projeto, “fica
proibido, durante o período notur-
no, compreendido entre 18h às 6h,
o estacionamento de caminhões e
carretas, por mais de 15 minutos
na avenida Paraná (no trecho com-
preendido entre a Praça Miguel Ros-
safa e a Praça Santos Dumont); na
avenida Maringá, em toda sua ex-
tensão; na rua Doutor Camargo, em
toda sua extensão; na rua Ministro
Oliveira Salazar, em toda sua exten-
são; na praça Miguel Rossafa e na
praça Arthur Thomas, também em
toda sua extensão.

O texto deixa claro que estão fora
da determinação, veículos de trans-
por te de mercadorias e outros
bens, quando regularmente estaci-
onados durante a operação de car-
ga e descarga pelo tempo neces-
sário, observada a pertinente legis-
lação de trânsito.

O vereador Mateus Barreto ex-
plica ainda que este é um projeto
que tem reivindicação popular de
comerciantes daquelas regiões da
cidade e também dos motoristas e
pedestres que transitam por tais
localidades.

Justificativa
De acordo com o autor da proposição, os comerciantes alegam que os veículos

pesados em frente aos seus comércios atrapalham as vendas.
“Naqueles estabelecimentos comerciais que estão fechados no período noturno,

os caminhões prejudicam a exposição de produtos. Os que abrem de noite,
reclamam da visibilidade da fachada e também das vagas de estacionamento.

Além disso, muitos motoristas e queixam que os caminhões ultrapassam a vaga,
na largura, e invadem parte da via. E os pedestres relatam o perigo para

atravessar a via, pois ficam com menos visibilidade e muitas vezes não consegue
ver ao certo se vem algum veículo na rua. Então, é uma questão de segurança

no trânsito e também para ajudar no trabalho do comerciante que está
instalado nestes pontos”, argumenta o parlamentar.

PUNIÇÃO
O projeto prevê que em caso de descumprimento da lei (caso aprovada), o
infrator estará sujeito às penalidades de que trata o inciso XVIII, do art. 181, da
Lei Federal nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro. A proposta ainda
informa que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Defesa Social a
orientação aos motoristas e aplicação desta lei.

COM a aprovação, o prefeito poderá sancionar a lei que entra em vigor à partir de sua publicação

JOAS CAVALCANTE
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Alunos visitam a Câmara Municipal

EXTRACURRICULAR
As atividades fazem parte de conteúdo
abordado em sala de aula, o qual se
volta ao conhecimento dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, além
de sua atuação junto à sociedade.

ALUNOS do colégio Alfa visitaram a
Câmara Municipal onde conheceram como
funciona o Poder Legislativo

ASSESSORIA

Alunos do 6º ano do Colégio
Alfa de Umuarama visitaram a Câ-
mara Municipal de Umuarama na
manhã de ontem (segunda-feira, 1
de abril). Os jovens Estudantes ti-
veram a oportunidade de conhecer
a estrutura física, analisando as
instalações da Câmara Municipal
e também puderam saber como é
o funcionamento da estrutura or-
gânica da Casa de Leis.

Tão logo chegaram, os alunos do

Alfa foram recepcionados pelos
servidores que gerem os trabalhos
diários em seus setores e também
pelos vereadores Mateus Barreto
e Junior Ceranto, que responderam
a alguns questionamentos, tirando
as dúvidas dos cerca de 50 alunos
que participaram da visita.

Os estudantes foram acompanhados
pelo professor Rodrigo Resende e pelas
professoras Cássia Hellen Machado
Passos e Luciane de Oliveira Jesus.
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Prefeita de Cruzeiro do Oeste vai
militarizar Bombeiro Municipal

A prefeita de Cruzeiro do Oeste,
Helena Bertoco, só manterá a guar-
nição do Bombeiro Comunitário no
formato em que se encontra na ci-
dade se não tiver medo de, lá na
frente, se submeter a um processo
de improbidade administrativa, que
tem como uma de suas consequên-
cias extremas, a perda do mandato.
A opinião é de profissionais de refe-
rência em Direito Administrativo.

Atualmente, o Bombeiro Comuni-
tário Municipal conta com 9 profissi-
onais, mas apenas 4 são concursa-
dos. As contratações dos profissio-
nais pelo regime de RPA (temporário)
foram feitas pelo prefeito cassado
Beto Sobrinho. O que seria para ter
um tempo limitado acabou se perdu-
rando, o que fere a constituição.

Dentro da sua função fiscaliza-
dora, o Ministério Público emitiu
recomendação administrativa para
que a Prefeitura cumpra a lei e só
mantenha ou contrate funcionários
temporários nos casos previstos na
constituição, ao qual os bombeiros
comunitários não se encaixam.

O caso enveredou para a seara
política, numa clara tentativa de des-
gastar a imagem de Helena Berto-
co. A informação incorreta espalha-
da nas redes sociais é que a prefei-
tura acabará com os bombeiros na
cidade, mas isso não é verdade,
porque os profissionais concursa-
dos (para a Defesa Civil) continua-
rão à disposição do município.

Entre as maiores incidências de
chamamentos dos moradores de
Cruzeiro ao Bombeiro Comunitário
está o socorro a animais domésti-
cos, como gatos que se colocam
em risco no telhado de casa.

A proposta da prefeita é de que
eles sejam incorporados ao Bom-
beiro Militar, uma decisão chama-
da de militarização. Para isso será
criada uma estrutura interna na
Secretaria de Saúde.

Aprovação do comando
A ideia de militarização é defendida também pelo major Andrey Falkiner
Fernandes, do 6oSub Grupamento de Bombeiros de Umuarama. Segundo

ele, a população não ficará desprovida de serviços como combate a
incêndios, atendimento a acidentes e socorro às pessoas. “Com a

militarização, o serviço dentro do município não será interrompido. Se a
Prefeitura quiser manter os profissionais concursados, nós vamos trabalhar

em parceria. Para nós não há problema algum. Estamos para somar no
atendimento”, disse Falkiner Fernandes.

ECONOMIA
“O trabalho vai continuar e tenho certeza que ficará ainda melhor. Além
disso, vamos fazer uma economia significativa, uma vez que a Prefeitura
arca com um custo que não cabe a ela, e sim ao Estado. O dinheiro que
vamos economizar vai ser aplicado integralmente na saúde”, disse a
prefeita, que afirma não ser contra os trabalhadores contratados
temporariamente. “Pelo contrário, somos muito gratos pelos serviços
desenvolvidos à população. Mas como gestora pública responsável
preciso seguir a lei”, destacou. Ela disse ainda lamentar que o assunto
esteja sendo explorado politicamente e de forma maldosa.

DEFESA Civil de Cruzeiro do Oeste auxilia bombeiros nos atendimentos em geral

OBEMDITO
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Fuga frustrada
A Polícia Civil de Umuarama ins-

taurou inquérito para apurar uma ten-
tativa de fuga em massa da cadeia
pública na noite do sábado (30). O
detento que estava coordenando a
fuga foi encontrado morto, enforca-
do, na manhã do domingo (31).

A fuga foi descoberta por um dos
policiais militares que atua na guar-
da externa do muni presídio.

O policial notou que cinco deten-
tos estavam escondidos sob um co-
bertor que havia sido deixado no
pátio de sol durante a tarde. O mes-
mo policial notou ainda que a grade
superior do solário estava serrada.

O grupo, formado por cinco deten-
tos, não acatou a ordem para recuar e
o policial efetuou um disparo de arma
com munição não letal. Um dos deten-
tos foi atingido nos ombros. Segundo
a Polícia Militar, ele sofreu um ferimen-
to superficial e foi atendido pelo Samu.

Com a chegada de reforço, a situação
foi rapidamente controlada.

O rapaz, detido por envolvimen-
to no crime de tráfico de drogas, foi
interrogado e revelou que tinha a
intenção de aguardar o momento
oportuno para abrir a tranca da por-
ta de acesso às galerias e libertar
mais detentos.

O mini presídio foi projetado para
abrigar 65 detentos, mas atualmen-
te mantém em cárcere cerca de 270.

Na manhã do domingo, depois
que a fuga foi controlada, o detento
que foi atingido pelos disparos de
armamento não letal, foi encontra-
do morto, enforcado no interior de
uma das galerias. A Polícia Civil tam-
bém investiga a morte do rapaz.

A esposa do detento, será inter-
rogada durante a semana. Ela tam-
bém está presa por envolvimento
no crime de tráfico.

Maconha
na rodovia

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) apreendeu às 8h da

manhã do domingo (31), na
rodovia BR-487, em Alto

Paraíso, mais de 145 quilos de
maconha. A droga estava sendo

transportada em um veículo
Ford Ecosport com placas de

Teixeira de Freitas – BA.
A apreensão aconteceu durante
uma fiscalização de rotina que

era realizada em frente à
Unidade Operacional de Alto
Paraíso. Os agentes da PRF

avistaram um veículo no
momento em que o motorista

fazia um retorno em alta
velocidade assim que notou que
havia um bloquei da polícia no

posto de fiscalização.
Uma perseguição foi iniciada e,
após cerca de três quilômetros
de acompanhamento tático, o

condutor desembarcou do carro
e fugiu a pé por uma mata.
Na busca dentro do carro,
foram encontrados os 145

quilos de maconha que
estavam divididos em quatro

fardos com 18 tabletes.
O veículo e a droga foram

encaminhados para a Delegacia
da Polícia Federal em Guaíra.

Duas pessoas foram presas e autuadas pela Polícia Ambiental de Umuarama em Cruzeiro do Oeste
no domingo (31) quando estavam comercializando pescados sem comprovante de origem ou
autorização de órgão competente. Os policiais chegaram aos suspeitos após um deslocamento pela
avenida Brasil. A equipe viu um veículo utilitário com dois refrigeradores na carroceria. Na
abordagem, foi constatado que o pescado comercializado se tratava de espécies Piauçu, sem
documentos de origem. Os 19,2 quilos de peixes apreendidos foram entregues na Delegacia de
Polícia de Cruzeiro do Oeste.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Após derrota Afsu
encara o Foz Futsal

4ª rodada Chave Ouro
Hoje (2) a bola rola no Ginásio de
Esporte Amário Vieira, pela quarta
rodada do Campeonato Citadino de
Futsal – Chave Ouro.
Na primeira partida Barbearia do
Higão Futsal enfrenta Carepar
Nutrirama, às 19h. Logo em seguida
entra em quadra o Kaskata/Providency
contra Clínica Veterinária Santa Clara,
ás 20h. Na última partida da noite
Umucampo/Silvestre & Degan Futsal
joga contra Latest Futsal, às 21h.

NOTA

Na última sexta-feira (29), o Afsu
Umuarama Futsal, enfrentou o Cas-
cavel Futsal, no Ginásio da Neva, pela
segunda rodada do Campeonato Pa-
ranaense de Futsal – Série Ouro.

Na partida que marcou o reen-
contro de Nei Victor com os torce-
dores cascavelenses, o time de
Umuarama perdeu por 1 a 0 num
jogo emocionante e truncado.

Com a derrota, a equipe da Capi-
tal da Amizade passou para o séti-
mo lugar na tabela de classificação,
com apenas 3 pontos ganhos.

Quem lidera o campeonato até
o momento é o Campo Mourão
com 6 pontos.

Também estão com 6 pontos o
Foz Cataratas (2º lugar), o Pato Fut-
sal (3º lugar) e o Cascavel (4º lugar).

Com 4 pontos está Copagril (5º
lugar) e Marreco (6º lugar). O que
define a classificação até o momen-
to são critérios de desempate,
como saldo de gols.

União fez amistoso de
preparação para a Paraná

A equipe de Futebol União Umuarama
realizou no último domingo (31), no

Estádio Lúcio Pipino um amistoso contra
F.C Cafelândia. Em uma disputa acirrada

o time da Capital da Amizade União
ficou no empate por 1 a 1. A equipe

treinada por Paulo Cezar realizou o jogo
para aprimorar os trabalhos antes do
início do Campeonato Paranaense –

Copa Paraná realizado pela Federação
de Futebol Amador de Maringá.

“Estamos na expectativa de disputar nossa primeira partida oficial na
temporada de 2019. Atualmente nosso elenco conta com 25 atletas,
comissão técnica formada por fisioterapeutas, preparadores físicos e
demais integrantes da parte operacional da equipe”, disse o técnico

Paulo Cezar, conhecido como PC. A estreia do União na Copa Paraná será
fora de casa no dia 14 de abril, contra o time de São Tomé.

BUIU

UMUARAMA X FOZ
O Afsu sai novamente de seus domínios para encarar hoje (2), o Foz Cataratas
Futsal, atual vencedor do Paranaense de 2018. O jogo valido pela terceira
rodada da Série Ouro começa às 20h30, no Ginásio Costa Cavalcanti. Haverá
transmissão ao vivo pelo Facebook do Portal Líder e pela TV AFSU no Youtube.

O JOGO entre Afsu e Cascavel foi considerado um clássico pelos torcedores

CELSO DIAS
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Na Libertadores Verdão
encara o San Lorenzo

Athletico x Boca Juniors
O Athletico recebe hoje (02), o multicampeão Boca Juniors, da Argentina,
pela terceira rodada do grupo G da Copa Libertadores 2019. A partida,
está marcada para acontecer às 21h30, na Arena da Baixada. O Furacão
vem de uma vitória e uma derrota na competição. Na estreia, perdeu
para o Tolima, na Colômbia, por 1 a 0. Na sequência, derrotou por 4 a 0 o
Jorge Wilstermann, da Bolívia. O time é o segundo colocado do grupo
com três pontos, perdendo exatamente apenas para os argentinos, que
somam quatro. Portanto, uma vitória poderá garantir a liderança.

NOTA

O Verdão entra em campo hoje
(2), às 19h15, para encarar o San
Lorenzo em Buenos Aires, pela ter-
ceira rodada da fase de grupos da
Copa Libertadores 2019.

Já na capital argentina, e sem Ri-
cardo Goulart, que ficou em São Pau-
lo para fazer um fortalecimento físi-
co, o Verdão defende nesta terça-fei-
ra (2) um ótimo retrospecto como vi-
sitante no torneio continental.

Das últimas 7 partidas que o
alviverde fez fora de seu país pela
Libertadores, foram 6 vitórias e
somente uma derrota, justamente
para o Boca Juniors na semifinal da
edição passada.

O ótimo rendimento como visi-
tante fez o Palmeiras disparar como
o time brasileiro com mais vitórias
fora do Brasil no torneio. Ao todo já
são 34 triunfos.

Ao enfrentar o time do Papa Fran-
cisco e vencedor da Libertadores de
2014, o Palmeiras pode dar um
grande passo rumo à classificação
para a fase final da competição.

Com duas vitórias em dois jogos,
o Palestra deve ter algumas novida-
des no time titular amanhã no Nuevo
Gausômetro. Luan e Gustavo Gómez
devem voltar a formar a dupla de zaga,
além de Lucas Lima ganhar mais uma
chance no meio de campo.

Também devemos ter mudanças
no ataque palmeirense. Apesar de
ser o artilheiro da última edição,
Miguel Borja perdeu espaço e deve
dar lugar a Deyverson ou Arthur
Cabral no comando de ataque. Com
isso o time deve ser formado por:
Weverton, Mayke, Luan, Gómez e
Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno
Henrique e Lucas Lima; Scarpa,
Dudu e Deyverson (A. Cabral).

LUCAS Lima pode
ganhar mais uma chance
no meio de campo

CÉSAR GRECO

No domingo (31) foi realizado o Circuito
Sesc de Corrida – etapa Umuarama. Com a
participação de 450 atletas de mais de 18
cidades, apenas dois umuaramense
conseguiram subir ao pódio na categoria geral
masculino. Anderson de Souza conquistou o
2º lugar geral – 6 quilômetros, finalizando a
prova em 21 minutos e 30 segundos. “Eu
sou treta campeão neste percurso, percebo
que cada vez mais está difícil competir nas
corridas”, disse Anderson. Gabriel Cristhian
que segue os passos do pai Anderson, não
deixou a desejar e conseguiu o 5º lugar geral
– 6 quilômetros.

JOAS CAVALCANTE
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Fabiana e Solange fazem
acordo para destruir Gabriela
Em “Malhação”, Tânia afirma a Solange que a acusação contra Gabriela é falsa.

Márcio chega a Bento Gonçalves e sente a ausência de Pérola. Tânia pede
perdão a Gabriela e Álvaro. Brigitte anuncia que a cirurgia de Rosália foi um

sucesso. Osvaldo, Solange e Virgílio afirmam a Cláudio que ele poderá voltar ao
Sapiência, caso minta sobre as circunstâncias de sua expulsão. Márcio conhece

Sirena. Fabiana aceita o acordo de Solange para destruir Gabriela.

 • SBT

Órfãos da terra
Elias chega com Rodrigo à festa de Kháled.

Missade recebe um cartão de sua prima Rania,
que mora no Brasil. Em São Paulo, Cibele parti-
cipa de uma manifestação feminista. Rania prevê
o futuro de Zuleika na borra do café. Na Síria, a
casa de Elias é invadida por rebeldes, e Laila
percebe que um dos homens está ferido. Come-
ça a guerra na Síria, e a casa de Elias e sua
família é destruída. Laila e Elias procuram por
Missade e Kháled. Elias e Laila encontram os
corpos de Rodrigo e seus demais parentes.

Verão 90
Vanessa deixa Jerônimo furioso ao atrapa-

lhar seu jantar romântico com Manu. Madá se
preocupa com a reação de Gisela ao ver Hercu-
lano com Janaína, e avisa a Diana. O sucesso
da apresentação dos Tigres Siberianos é come-
morado pelo elenco, equipe e Janaína. Lidiane
tenta resistir à sedução de Patrick. Gisela reco-
nhece que Patrick é um dos Tigres Siberianos e
o beija na frente de Lidiane.Dandara reclama com
Quinzinho por não assumir o namoro com
ela.Jofre tenta convencer Lidiane a contar a ver-
dade para Manu sobre João.Larissa desabafa
com Vanessa e revela que se apaixonou por
Diego. Janaína encontra Raimundo, que anuncia
que a chef de cozinha está na capa da Revista
Famosos. Mercedes não gosta de saber que
Janaína irá inaugurar um restaurante e promete
que impedirá o sucesso da moça.

O sétimo guardião
Olavo ameaça Gabriel. Valentina avisa a Mu-

rilo e Marcos Paulo que foi expulsa do sobrado.
Marcos Paulo descobre que um novo químico irá
trabalhar no laboratório em seu lugar. Murilo pede
para Gabriel deixar que Valentina fique no casarão.
Valentina se desespera ao descobrir que seus bens
foram bloqueados. Os guardiães temem que a
Irmandade termine. Feliciano oferece sua casa
para Valentina. Gabriel e Murilo pensam em uma
solução para as ameaças de Olavo. Mattoso chan-
tageia Marcos Paulo e Valentina. Eurico revela ao
povo a existência da fonte.

Teresa
Mariano diz a Luisa que não duvida que

Teresa ame Arthur, mas para ela sempre foi e
será muito mais importante o dinheiro, e como
Arthur já não o tem, e Fernando sim, ela fará de

tudo para conquistá-lo. Luisa, fora de si, diz que
não acredita em nenhuma palavra de Mariano,
pois se existe alguém que sempre se portou
como uma verdadeira irmã para ela, essa foi
Teresa. Teresa segue pressionando Fernando
para que ele termine seu compromisso com
Luisa, ela contas que Mariano os viu juntos e já
ameaçou que contar tudo a Arthur. Fernando
pede a Teresa que não continue desprezando
seu carinho e sugere que fiquem juntos. Tere-
sa, astuta, diz que não pode aceitar ter relações
com ele enquanto ainda não estiverem livres.

As aventuras de Poliana
Marcelo e Luísa voltam e explicam o que

houve. Pendleton recebe várias caixas que fo-
ram encomendadas e fica muito feliz. Guilher-
me e Jeff contam a Ciro o que ouviram dos
bandidos. Gui tem certeza de que Roger é o
mandante da tentativa de roubo dos quadros.
Marcelo fica furioso com as atitudes de Afonso

e chega em casa aos berros. Débora diz a
Roger que ele será apontado como o principal
suspeito do que houve com Marcelo e Luísa.
Afonso e Luísa discutem. Raquel descobre que
Durval pediu para Gui se afastar dela.

Jesus
Caius é atingido por uma enorme pedra que

cai sobre suas pernas. As pessoas no palácio
tentam se segurar. Dimas e Gestas morrem. Lon-
ginus enfia uma lança no corpo de Jesus, de onde
começa a jorrar sangue e água. Petronius diz que
este Homem é mesmo Filho de Deus. Satanás
olha para a cruz e grita, desesperado. Muitas pes-
soas voltam ao Gólgota, arrependidos por não te-
rem reconhecido o Filho de Deus. Pilatos autoriza
o sepultamento de Jesus. O Messias é retirado da
cruz. Maria termina de cobrir o Filho com pano de
linho branco. O triste cortejo de Jesus segue pela
paisagem de Gólgota.
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
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Você sente que está chegando perto da ver-
dade. Declare sua posição sem hesitação, mas
sem ser agressivo. Você está definitivamente
em boa forma e seus níveis de energia são
estáveis.

To
ur

o

Hoje é o dia perfeito para perdoar e fazer as pazes com
alguém próximo ao seu coração. Haverá tanta coisa
acontecendo em torno de você que você vai correr o
risco de se desgastar por isso. Tente encontrar um pou-
co de paz e tranquilidade e ouça o seu corpo.

G
êm

eo
s Suas preocupações irão diminuir e isso vai ajudá-

lo a retroceder e resolver uma questão importante
que está pendurada no ar. Aproveite ao máximo
a relativa calma de hoje para realmente pensar
sobre o que pode estar faltando em sua dieta.

C
ân

ce
r Você vai querer se sentir útil e haverá uma razão

para isso. Uma amizade terá um começo positivo.
Cuide dos seus músculos, isto permitirá que você
não se disperse mais e que encontre a energia
necessária na hora certa.

Le
ão

Você será muito solicitado hoje. Você pode
sentir tonturas. Você deve reorganizar sua
rotina diária para encontrar um melhor equi-
líbrio e um estilo de vida mais moderado,
que esteja mais em sintonia com sua per-
sonalidade.

V
ir

ge
m Você não tem tempo para pensar em tudo

antes de agir. Não corra riscos, tome uma
decisão mais tarde! Cãibras musculares e rigi-
dez corporal poderiam atrasá-lo. A deficiência
de vitaminas ou minerais é a razão disso.

Li
br

a A sorte está do seu lado para remover uma
preocupação que você tem desde desde o mês
passado. O ritmo atual está levando você fazer
coisas demais. Você deve pensar em relaxar
totalmente quando finalmente tiver chance.

E
sc

or
pi

ão Você sentirá necessidade de se afastar
de assuntos secundários. Você verá isto
mais claramente. Você está em sua me-
lhor forma, aproveite para refletir sobre
certos hábitos prejudiciais em sua vida.

Sa
gi

tá
ri

o Você vai ter alguns momentos muito bons
hoje. Um elemento de felicidade está entrando
em sua vida. Sua paz interior vai lhe dar mais
autoconfiança e vitalidade em longo prazo. O
restante será ainda melhor para você.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Se você se mover de maneira direta, você

será capaz de estabelecer as bases para
seus objetivos. Vá em frente. Seria bom
melhorar seu tônus ??muscular. O altruísmo
tem levado você muito longe, então descan-
se e pense em si mesmo um pouco mais.

A
qu

ár
io

Você vai se concentrar em suas estratégi-
as e ações para atingir seus objetivos. É
hora de voltar à pista. Você vai ficar em
excelente forma se passar mais tempo fa-
lando com as pessoas próximas a você,
sem ser evasivo.

 P
ei

xe
s Você terá que tomar decisões repentinas.

O dia será muito carregado de emoções,
mas no bom sentido. Você estará mais
ciente de suas necessidades
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Fazer grandes
coisas é

difícil; mas
comandar

grandes coisas
é ainda mais

difícil.
(Friedrich
Nietzsche)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje  -, Aureci Quinália Maldonado, Reinaldo Naoki Takejima, Cezar
de Oliveira e Kelly Cabreli.  Da coluna: felicidades!

MULHERES
Uma pesquisa realizada junto ao Banco de Dados da Fecomercio /
PR, totaliza cerca de 2.000  mulheres empresárias que fazem parte
de sociedades de empresas ou estão à frente de seus negócios  na

região da Câmara da Mulher de Umuarama. Este foi um dos
assuntos discutidos nos bastidores do 12ª edição do Prêmio

Mulher Empreendedora, em Caiobá.

União
Todas as casas de carnes, açougues e boutiques
de carnes estão convidadas para participar de
reunião na Aciu na próxima quarta-feira (3). O
objetivo é a formação do Núcleo Setorial de
Casas de Carnes, coordenado pelo Conselho
do Jovem Empresário da Aciu. As vantagens da
união de forças são muitas. Se você é do ramo,
entre em contato pelo telefone (44) 3621-
6700. O encontro tem início às 7h45 com
café da manhã!

Justiça
O Judiciário do Paraná, em parceria com o
Programa Justiça no Campo, a Prefeitura de
Umuarama, o Sesc Cidadão e a Universidade
Paranaense (Unipar), realizarão nos dias 5 e 6
de abril mais uma edição do programa Justiça
no Bairro e casamento comunitário. Os eventos
acontecem no campus 3 da Unipar, na
Avenida Tiradentes, 3240 – e o atendimento
à população será das 9h às 17h.

Hackaton
Ainda repercute o sucesso do 2o Hackaton
Agro Tech, realizado na Expo Umuarama. Os
estudantes da Unipar Matheus Framesche e
Mateus Almeida, de Ciências Contábeis, e
Ayrton Gouveia e Jean Max Guezzo, de
Sistemas de Informação, e o recém-formado em
Sistemas de Informação Eduardo Ferro
participaram com o projeto InfoGado e
conquistaram o terceiro lugar. Eles
desenvolveram um sistema de rastreabilidade
(da porteira para dentro), o que fornece
informações gerenciais ao produtor.

PORTRAIT
ANA CAROLINE BABOLIM, em pose exclusiva para as lentes da renomada
fotógrafa Luci Lemes que assina o clique que irá para a exposição temática Rock'n
Ladies, dia 17,  no Old Rock Bar.

Premiadíssima!
A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora participou no sábado (30) da
12ª edição do Prêmio Mulher Empreendedora com a presença de 21 câmaras de
todo Estado. A empresária Cristina Ranzani foi a escolhida para representar Umuarama no

evento que contou com a presença de autoridades do Sesc, Senac e do presidente da Fecomércio e vice-governador Darci
Piana. A festa concorridíssima contou com a presença de 400 mulheres, entre homenageadas e diretoria da CMEG de
cada cidade. Claudia Colpi, coordenadora geral CMEG, as presidentes, diretoria, e as convidadas marcaram presença.

Fala Cris Ranzani!
Agradeço imensamente a indicação
do meu nome pela Câmara da
Mulher de Umuarama para este
prêmio. Estou extremamente feliz
pelo reconhecimento do trabalho ao
qual me dedico todos os dias ao
longo de 30 anos, mas quando
exercemos nossa vocação tudo fica
mais fácil e gratificante. Um prêmio
te coloca em evidência e em
contrapartida te trás mais
responsabilidade. É preciso estar
sempre preparada!! Gratidão
resume meu sentimento nesta hora!

ZELIA Casoni, Darci Piana e Cristina Ranzani

DIRETORIA da CMEG de Umuarama

O VICE -governador e as presidentes após a premiação

ARQUIVO PESSOAL
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DIA DO AUTISMO
Hoje, 2 de abril é comemorado o
Dia Mundial da Conscientização do
Autismo, a data serve para ajudar a
conscientizar a população mundial
sobre o Autismo, um transtorno no
desenvolvimento do cérebro que
afeta cerca de 70 milhões de
pessoas em todo o mundo. O
objetivo é o mesmo em todo o lugar,
ajudar a conscientizar e informar as
pessoas sobre o que é o Autismo e
como lidar com essa deficiência.

EM UMUARAMA
Em Umuarama existe a Associação de
Pais e Amigos do Autista de
Umuarama e Região – AMA. A
instituição criada há 4 anos, ajuda
atualmente 90 crianças cadastradas.
Para o atendimento às essas crianças, a
AMA recebe recursos provenientes de
doações e também realiza promoções,
com o auxílio dos pais e voluntários.
“Nossa instituição não recebe nenhuma
ajuda vinda de recursos públicos,
dependemos exclusivamente da
solidariedade de empresas e da
comunidade em geral”, disse Nilva da
Glória Frasca, presidente da AMA.

APOIO A AMA
Apesar do esforço de alguns segmentos
e da gestão pública, a AMA não
consegue participar de convênios
importantes para a continuidade do
atendimento às terapias. “Essas terapias
são realizadas juntamente com os pais, e
são contínuas, mas por ser um custo alto
das consultas, as famílias não conseguem
arcar com as despesas”, confessa
Frasca. A presidente pede para a
comunidade de Umuarama, que ajude a
instituição, pode ser doando em
dinheiro, que pode ser requisitado a
conta do deposito através do telefone
(44) 2020-0120. “Com a ajuda
da comunidade podemos manter os
atendimentos regularmente com os
profissionais de fonoaudiologia, terapia
ocupacional, psicologia, equoterapia,
musicoterapia, nutricionista, dentre
outras”, finaliza Nilva Frasca.
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Parlamentar viabiliza
apoio para entidades

O deputado estadual
Delegado Fernando (PSL)
tem trabalhado de uma for-
ma diferente para atender
com agilidade os anseios
de entidades filantrópicas
e assistenciais de Umua-
rama e região.

Ao invés de ter apenas o
governo do Estado como
agente de atendimento a al-
gumas das necessidades,
tem procurado apoio na pró-
pria comunidade. O resulta-
do das primeiras tentativas
é altamente positivo.

“Sabemos da urgência
que as entidades têm. Por
isso estamos assessoran-
do em projetos e buscando
apoio por aqui mesmo, uma
vez que existe muita buro-
cracia governamental. En-
quanto lutamos em Curiti-
ba, abraçamos as causas
aqui, oferecendo aquilo que
está ao nosso alcance. E o
apoio das universidades é
vital”, disse o deputado.

A Unipar (Universidade
Paranaense) passa a dispo-
nibilizar estagiários de psi-

cologia, nutrição, educação
física e fisioterapia para a
AMA (Associação dos Ami-
gos do Autista). A entidade
atende uma média de 70
crianças mensalmente.

Os programas de está-
gio supervisionado da Uni-
par também darão suporte
técnico e físico para a Apafi-
bro (Associação Paranaen-
se dos Fibromiálgicos). A
universidade colocou à dis-
posição das pessoas aten-
didas pela entidade, as es-
truturas de acupuntura, hi-
droginástica e hidroterapia.

A fibromialgia é uma sín-
drome dolorosa crônica,
que acomete o paciente à
efetiva necessidade de
apoio multidisciplinar para
suportar o drama vivido.
Ainda é uma incógnita para
a medicina. A associação
trabalha com o lema de
que “quem dor, tem pres-
sa”. Fundada em 2015,
tem como objetivo levar
qualidade de para as pes-
soas diagnosticadas.

A solicitação feita à Uni-

EQUOTERAPIA
O campus da UEM (Universidade Estadual de Maringá) está
apoiando o programa de Equoterapia, desenvolvido nas
dependências da Sociedade Rural (SRU) e que atende crianças
com paralisia, autismo e síndromes. Os animais utilizados nas
aulas agora têm atendimento clínico e medicamentos fornecidos
pelo Hospital Veterinário da instituição, em Umuarama. O
deputado Delegado Fernando pediu atenção especial da sua
equipe para o contato direto com as instituições. O trabalho
ganhou corpo rapidamente e tem à frente a esposa do
parlamentar, Angélica Carcel. Desde ontem (1) ela passou a
se dedicar integralmente ao mandato, de forma voluntária.

par pelo Delegado Fernando
foi atendida pelo diretor de
Assuntos Comunitários da
instituição, Cassio Garcia. A

Unipar beneficia milhares de
pessoas da comunidade
com dezenas de projetos em
várias áreas de atuação.
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AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – BRANCO, AUTOMÁTICO, SOM/

MULTIMÍDIA, COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, COMPLETO, 30 MIL KM, Ú/DONO.  R$R$R$R$R$

9 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 0

JETTJETTJETTJETTJETTAAAAA  2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE  TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – BRANCO, 211CV, GASOLINA, TETO SOLAR,

INTERIOR CARAMELO, C/ 70 MIL KM, Ú/DONO, TOP DE LINHA.  R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00

TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMÍ-

DIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00

KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  PRETA METÁLICA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS

DE COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, COMPLETA.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00

HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍ-

DIA, COMPLETA, 52 MIL KM.  R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00

HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,

COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00

HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, SOM,

C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00

HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA  CIVIC  2.0  SI  COUPE    CIVIC  2.0  SI  COUPE    CIVIC  2.0  SI  COUPE    CIVIC  2.0  SI  COUPE    CIVIC  2.0  SI  COUPE  ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – BRANCO, GASOLINA, 220 CV, CAMB.

MANUAL, 2-PORTAS, RODAS, TETO SOLAR, COMPLETO,  13 MIL KM, RARIDADE.  R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00

HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,

AIRBAG, ABS, SOM, C/ 11 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO, NA GARANTIA. R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00

HONDA  CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  - HONDA  CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  - HONDA  CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  - HONDA  CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  - HONDA  CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  -  BRANCA, FLEX, AUTOMATICO, COURO, TÉTO,

IPVA QUITADO, ÚNICO DONO, COMPLETO.  R$ 69.800,00R$ 69.800,00R$ 69.800,00R$ 69.800,00R$ 69.800,00

HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,

AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00

HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – FLEX, BRANCA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE

COURO, SOM, AIRBAG, ABS, RODAS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00

COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM, AR,

VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00

COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COU-

RO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00

RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA, CON-

TROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00

HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,

BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00

HILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG,

ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00

SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,

ALARME, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00

S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – BRANCA,      AUTOMÁTICA, 4X4, DIESEL, AIRBAG,

ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00

S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – PRATA, AUTOMÁTICA, 4X2, DIESEL, AIRBAG,

ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00

TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, SOM/

MULTIMÍDIA, TETO SOLAR, COMPLETA, IPVA PAGO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00

MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,

TRAVAS  ELETRICAS, ALARME, COMPLETA, ÚNICO DONO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00

MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS,  AR, DIREÇÃO, ALARME,

SOM,  VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETA.  R$ 26.800,00 R$ 26.800,00 R$ 26.800,00 R$ 26.800,00 R$ 26.800,00

CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-NOVOS,

EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00

AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRA-

VAS, ALARME, Ú/DONA, COMPLETO.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00

AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS,

ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00

ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA   HA   HA   HA   HA   HATCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,

TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00

ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,

TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00

ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - PRATA, FLEX, MECÂNICO, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, TRAVAS, COMPLETO.  R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00

ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$R$R$R$R$

2 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 0

CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.   R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00

RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - FLEX, BRANCA, MECÂNICA, BANCOS DE

COURO, AIRBAG, ABS,      SOM, PNEUS BF, REVISADA, COMPLETA.  R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00

ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO, TETO,

MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00

ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG,

ABS, SOM, BANCOS DE COURO, RODAS, COMPLETA, 5 MIL KM.  R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00

FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00

CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR , DIREÇÃO,

RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA.  R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00

SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VI-

DROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00

PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E

TRAVAS ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00

PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,

ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00

FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS,

TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00

FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VIDROS,

TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00

PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLE-

TO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00

STRADASTRADASTRADASTRADASTRADA  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST.  1.8  .  1.8  .  1.8  .  1.8  .  1.8  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  .  .  .  .  ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO.  R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00

UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4-

PORTAS, ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$

1 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 0

SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉ-

TRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00

PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-

LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00

HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM,

MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00
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CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR
CLASSIC 1.0 LS ...................................................................... 13/14 ......................... PRETO ................................... BASICO .................................................................................... R$ 19.900.00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 52.900,00
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 13/13 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 13/14 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 39.900,00
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .................................................................... ............R$ 41.900,00 ..
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 17/18 ......................... CINZA ..................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 80.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 LT TURBO ................................................... 17/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 79.900,00
FOX 1.6 PEPPER ................................................................... 16/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, COURO ................................................................ R$ 46.900,00
ONIX 1.0 LS ............................................................................ 16/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 36.900,00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................ 15/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 44.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 40.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ................................................................. 18/19 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 59.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ......................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 86.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 13/14 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ...................................................................... 14/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, 7L ................................................................ R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ........................................................................ 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 62.900.00
TRACKER PREMIER 1.4 TURBO ............................................ 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 89.900,00
TRAILBLAZER LTZ DIESEL .................................................... 13/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ............................................... ...R$ 104.900.00

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

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

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

2794 ou (44) 9.8407-1674 falar
c/ Idelson

EXTRAVIO DE ALVARÁ
PUMA AUTO POSTO LTDA pessoa

jurídica de direitos privados, inscrito
no CNPJ: 12.595.371/0001-42

estabelecida na Avenida Maringá, nº
5560 – Zona III, CEP 87502-080, na

cidade de Umuarama Estado do
Paraná, com cadastro municipal nº

26960 comunica para os devidos fins o
extravio de seu Alvará de Licença

Municipal nº 29267 com esta
publicação o mesmo torna-se sem

valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
JORDELVAN SOUTO BRITO

MACHADO, firma inscrita no CPF sob
nº 259.613.558-29, situada na Rua

Santa Catarina, 817 Distrito Serra dos
Dourados, CEP: 87518-000 nesta
cidade de Umuarama, Estado do

Paraná, vem publicar o extravio do
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 30.072 Com
esta publicação o mesmo fica sem

nenhum efeito legal.
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Delegado e investigadores
condenados por corrupção

Investigações
A apuração dos fatos foi feita pela Promotoria de Justiça de Cidade
Gaúcha e contou com o apoio operacional do Núcleo de Maringá do

Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
Conforme narrado pelo MPPR e reconhecido pela Justiça, os dois
primeiros investigadores de polícia concederam regalias a presos

mediante o recebimento de propinas, levando detentos de viatura a
estabelecimentos comerciais (inclusive fora da cidade). Além disso,
um deles retirava com frequência um preso da cela e permitia que o

detento se encontrasse com parentes, nos fundos da unidade policial
e sem qualquer fiscalização. O MPPR colheu diversos depoimentos de

testemunhas, documentos bancários, documentos cartorários,
gravações ambientais e mensagens trocadas via aplicativo de celular. A

Promotoria de Justiça de Cidade Gaúcha também teve acesso a
imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento comercial

em que se pode ver um dos investigadores levando uma presa ao
local, em viatura caracterizada da Polícia Civil.

A sentença está sujeita a recurso.

A Vara Criminal de Cidade Gaú-
cha condenou um delegado de po-
lícia e três investigadores no âmbi-
to da Operação Regalia, deflagra-
da pelo Ministério Público do Para-
ná em fevereiro do ano passado. O
delegado foi condenado à pena de
cinco meses de detenção por diver-
sos crimes de prevaricação, uma
vez que se omitiu repetidamente
diante da conduta de dois investi-
gadores de polícia que vinham con-
cedendo regalias a presos median-
te o recebimento de propinas. A
pena foi convertida em prestação
de serviços, e o delegado, que es-
tava afastado das funções desde
fevereiro de 2018, foi autorizado a
voltar a trabalhar.

Dois investigadores foram con-
denados por crimes de corrupção
passiva, um deles à pena de 14
anos e 4 meses de prisão em regi-
me fechado, e o outro à pena de 6
anos e 8 meses de prisão, também
em regime fechado. Além disso, foi
decretada a perda dos cargos pú-
blicos dos dois policiais e negado
o direito de recorrerem em liberda-
de. Ambos estão presos desde fe-
vereiro de 2018.

O terceiro investigador foi con-
denado à pena de um ano e sete
meses de prisão, em regime aber-
to, por crime de coação no curso
do processo. A pena foi substituí-
da por prestação de serviços. A
Justiça também decretou a perda
do cargo público. O policial civil em
questão foi condenado porque, du-
rante as investigações realizadas

pelo MPPR, procurou uma testemu-
nha-chave do caso e a ameaçou,
dizendo que ela deveria mentir
quando fosse chamada para ser
ouvida na Promotoria de Justiça de
Cidade Gaúcha, sob pena de ser
presa. O Ministério Público teve
acesso a uma gravação na qual se
pode ouvir a própria testemunha
relatar o ocorrido.
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