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O Poder Executivo enviou à Câmara Municipal de Umuarama um projeto de Lei que será
votado e discutido emergencialmente em Sessão Extraordinária amanhã. É referente à
doação de um terreno onde será contruida a Casa de Custódia. O local escolhido pela

Prefeitura fica situado na região do Conjunto São Cristóvão.

Casa de Custódia
no São Cristóvão

UMUARAMA, 03/04/2019
Edição Nº 2321 - Ano VIII

Perdão
Após desentendimento entre o presidente da Câmara e a vice,
pedido de desculpas e entrega de ramalhete retoma o enlace

da mesa diretora no Poder Legislativo. Pág. 03

 Pág. 12 e 13

Variação de até 60%
Procon pesquisou preços de ovos de chocolate, bombons e produtos

relacionados, encontrando nos principais supermercados a grande
diferença nos preços dos produtos das principais marcas. Pág. 10

JOAS CAVALCANTE
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(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião  “Aquele que
esquece seu
passado está
condenado a

não ter futuro”.

EFE/ ABIR SULTAN
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ChuvaChuvaChuvaChuva

Luiz Carlos Amorim é fundador e presidente do
Grupo Literário A Ilha; ocupante da cadeira 19 da

Academia Sul Brasileira de Letras

 SOS saúde no Dia Mundial da Saúde
 O dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. Não temos

muito o que comemorar, porque a saúde pública brasileira
está um caos, as pessoas que dependem do SUS esperam
meses, anos, por uma consulta, faltam médicos, faltam lei-
tos, funcionários e equipamentos nos hospitais, faltam hos-
pitais, há pessoas morrendo nas filas de emergências e pos-
tos de atendimento. Apesar de terem alardeado aos quatro
ventos que a saúde pública de nosso país é modelo, que
funciona às mil maravilhas.

Sem contar que a saúde do planeta também anda na
UTI, por conta dos maus cuidados do próprio ser humano
que vive nele. E a natureza está se rebelando, está dan-
do o troco por tanto descaso, como temos visto ultima-
mente, no Brasil e em outros países.

Estou sendo pessimista? Infelizmente não, estou sendo
apenas realista. Gostaria de constatar que estou simples-
mente exagerando, mas todos sabemos que não é assim.

Quando falamos de saúde, devemos pensar na saúde do
ser humano e na saúde do Planeta Terra, na saúde do nosso
meio ambiente. E todos sabemos que a saúde de todos os
três não anda boa, faz muito tempo. Não cuidamos da natu-
reza, não respeitamos a natureza como ela merece ser res-
peitada e ela não aceita desaforo. Dá o troco. Então, se a
saúde da Mãe Natureza não vai bem, a nossa também não,
consequentemente. E a culpa é nossa.

Não cuidamos do lugar onde vivemos, fragilizamos a saú-
de do planeta, envenenamos o ar, a água, a terra. O resultado
é a nossa saúde fragilizada. Precisamos devolver a saúde ao
meio ambiente, ao planeta, para restabelecer a nossa pró-
pria saúde. Com muita urgência. Porque o tempo está se
esvaindo.

Foi com esta frase, que disse ser de autoria própria
- mas que lembra a citação “Aqueles que não

podem lembrar o passado estão condenados a
repeti-lo”, do filósofo espanhol George Santayana -,

que o presidente Jair Bolsonaro marcou sua
passagem durante visita a Yad Vashem, o Centro

de Memória do Holocausto, em Jerusalém. O
museu é um local de tributo aos 6 milhões de

judeus mortos pelos nazistas durante o Holocausto.
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Perdão
Ao abrir a sessão ordinária da segunda-feira (1) na Câmara

Municipal de Umuarama, o presidente, vereador Noel do Pão
(PSC) pediu perdão à vereadora Ana Novais (PPL) por não ter

quebrado o protocolo durante uma Sessão Solene de
homenagens às mulheres, ocasião em que não deixou com

que a vereadora se pronunciasse. O protocolo previa apenas
o uso da palavra pela vereadora Maria Ornelas (PODE).

Racha
A vereadora Ana Novais, que
é vice-presidente do Poder
Legislativo, chegou a se
manifestar. Até parece que um
‘racha’ aconteceu em ocasião
de tal atitude tomada pelo
presidente na ocasião, mas
aparentemente a situação foi
‘contornada’. “Eu admiro a
vereadora, sei que é uma
grande mulher e deixo claro
que não sou machista, como
foi dito em algumas redes
sociais e canais de
comunicação”, encerrou Noel
do Pão, sem antes fazer a
entrega de um ramalhete de
flores à vereadora. Com toda
a educação que lhe é
peculiar, a vereadora Ana
Novais, aceitou as flores e as
desculpas.

Gente forte
Mas quem acabou
quebrando o protocolo foi o
vereador Mateus Barreto
(PPS), primeiro secretário do
Poder Legislativo, que antes
de dar início à leitura da
pauta, também agradeceu o
presidente pelas desculpas
prestadas à vereadora. “Abro
parênteses, senhor
presidente, para parabenizá-
lo pela atitude. O perdão não
é prestado por gente fraca,
mas por gente forte”. Barreto
foi o vereador que mais se
declarou contrário à atitude
do presidente por não ter
quebrado o protocolo
durante a Sessão Solene e
não ter dado a oportunidade
à Ana Novais de se
pronunciar naquela data.

NA TRIBUNA

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Recursos em Douradina
O deputado estadual Delegado Fernando, recebeu esta

semana em seu gabinete em Curitiba, o prefeito de Douradina,
João Jorge, que estava acompanhado da secretária de Saúde e
do Engenheiro do Município, onde anunciou que, através da

Sedu (Secretaria de Desenvolvimento Urbano), serão
repassados recursos no valor de R$ 2.5 milhões para a
reforma do Pronto Atendimento e para a criação de um
Parque Industrial, que vai gerar mais empregos e renda.

Ana Novais foi à Tribuna Livre e se pronunciou a respeito do
fato. “Errar é humano, reconhecer o erro é uma atitude nobre”,
disse em seguida lembrou que: “as mulheres não podem ser
caladas, ainda mais num dia tão relevante, que foi no dia de
tal homenagem”. ‘Matéria vencida’, a vereadora que também é
professora, lembrou que na terça-feira (2) é o dia do autismo.
Relatou que existem vários projetos elaborados pelos
vereadores com o intuito de ajudar a AMA (Associação de Pais
e Amigos do Autista de Umuarama) entidade, que não é de
utilidade pública, portanto não pode receber recursos dos
governos e sobrevive apenas com a ajuda comunitária.

Consegs discutem
estratégia para a
segurança pública

DIA DO CONSELHO
Os Conselhos Comunitários de Segurança surgiram para
criar um espaço onde todos poderiam se reunir e pensar
estratégias de enfrentamento dos problemas de segurança,
orientados pela filosofia de uma autêntica polícia
comunitária. O dia 2 de abril foi escolhido para ser o Dia
Estadual dos Consegs porque assinala o dia do registro de
fundação do primeiro Conselho Comunitário de Segurança
do Paraná e do Brasil, ocorrido em Londrina, em 1982.

“Muralha Digital: Novos
olhares para o novo tem-
po” foi o tema central da
audiência pública que
aconteceu na terça-feira
(2), na Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep), por
proposição do deputado
Delegado Recalcatti (PSD).

O evento foi realizado no
Plenarinho e contou com a
presença de representan-
tes da Prefeitura de Curiti-
ba, da Associação Comer-
cial do Paraná (ACP), do Sin-
dicato das Empresas de
Segurança Privada do Esta-

do do Paraná (Sindesp),
além dos Consegs.

“Ante a possibilidade
de um grande salto quali-
tativo nas ações para a
segurança pública da Pre-
feitura de Curitiba, cabe-
nos provocar o debate
dando maior amplitude 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
Recalcatti.

DELEGADO Recalcatti (PSD): objetivo é melhorar a qualidade de vida de todos

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Nova diretoria
A nova diretoria do Conselho de
Desenvolvimento Econômico de
Ponta Grossa, gestão 2919-2020,
tomou posse nesta segunda-feira, 1º
de abril. A nova executiva ficou
assim composta: Wilson Souza de
Oliveira,(presidente), Priscila
Garbelini Jaronski (vice-presidente),
Leonardo Puppi Bernardi (1º
secretário), Florisvaldo Aparecido
Hudiniki (2º secretário) e Claudio
Grokoviski (tesoureiro).

Fusão de autarquias
O Estado estuda uma fusão da
Emater, Secretaria de Agricultura e
Codapar. Com isso, será possível
disponibilizar inúmeros imóveis
espalhados pelo Paraná,
principalmente da Codapar, além da
economia em locações de imóveis.
Somente um imóvel da Codapar, em
área nobre de Guarapuava, está
avaliado em mais de R$ 20 milhões.
O difícil será administrar o cabide
de empregos e nomeações na Seab e
Codapar. Com a palavra o secretário
de Agricultura, Norberto Ortigara.

Ratinho em Guarapuava
O governador Ratinho Junior
confirmou presença na próxima
quinta-feira, 4, nas inaugurações
dos colégios Leni Marlene Jacob e
Pedro Carli em Guarapuava. A visita
do governador foi confirmada pelo
deputado Artagão Júnior (PSB), que
ajustou as datas com o secretário
da Educação, Renato Feder.

Dois colégios
“É uma alegria muito grande
inaugurar estes dois colégios tão

importantes para Guarapuava.
Estivemos com o secretário da
Educação Renato Feder esta
semana e também entramos em
contato com o governador Ratinho
para definir a data. Felizmente, foi
agendado rapidamente para esta
próxima quinta”, disse o deputado
Artagão Júnior (PSB). Os
investimentos em ambas as obras
passam de R$ 7 milhões.

Greca no DEM
O prefeito de Curitiba, Rafael Greca,
estará em Brasília nesta quarta-feira
(3) para oficializar sua filiação ao
DEM. Ainda em março, Greca
anunciou a troca do PMN pelo DEM
onde já chegará com um cargo na
executiva nacional e como candidato
à reeleição em 2020.

Redução do ICMS
Medida que desonera a compra de
insumos agropecuários corre o
risco de acabar caso não seja
renovada imediatamente. O Confaz
prorrogou até 30 de abril o
convênio que reduz a base de
cálculo do ICMS que incide sobre
uma série de produtos
(agroquímicos, sementes,
fertilizantes, defensivos, rações)
nas transações interestaduais. Se
não for prorrogada novamente, o
benefício acaba e traz
consequências à produção de
alimentos no Brasil.

Renova já!
A Faep alerta que “criar
empecilhos ao uso de insumos que
favorecem o processo produtivo é
atuar na contramão do
desenvolvimento econômico do

país e na sustentabilidade dos
sistemas de produção. O
produtor já convive com um
custo de produção altíssimo. Se
o convênio não for renovado, as
consequências serão grandes,
não apenas para o agronegócio,
mas no custo do alimento para o
consumidor”, observa o
presidente da Faep, Ágide
Meneguette.

PR 280
O chefe da Casa Civil, Guto Silva,
adiantou a um grupo de
deputados do Sudoeste que
devido à urgência, que o Estado
deve licitar os projetos
executivos dos trechos mais
críticos da PR 280, com recursos
próprios ou por meio de
financiamento, já no início do
próximo ano. “Não dá para
esperar. Queremos realizar obras
em pelo menos 80 a 100 km da
rodovia no prazo mais curto
possível”, diz.

No pacote
Guto Silva confirmou ainda que
rodovia estará no pacote de
investimentos que o governador
Ratinho Junior vai anunciar
ainda em abril. “Todos queremos
resolver o problema da PR 280 e
a ideia é que juntos possamos
buscar o melhor
encaminhamento”, afirmou Guto
Silva aos deputados Ademar
Traiano (PSDB), Anibelli Neto
(MDB), Luciana Rafagnin (PT),
Luiz Fernando Guerra (PSL),
Nelson Luersen (PDT), Paulo
Litro (PSDB) e Wilmar
Reichembach (PSC).

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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Afago ao Centrão
Além de tentar somar votos e fechamento de questão em torno da aprovação
da reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) pretende evitar

que partidos do Centrão patrocinem pautas-bomba no Congresso. O primeiro
compromisso de Bolsonaro após a viagem a Israel será receber líderes e

presidentes de legendas do grupo de parlamentares que surgiu e cresceu sob
a liderança do ex-presidente Eduardo Cunha: PP, PSD, MDB, PRB e DEM. Na
última semana, o Centrão carreou a aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição (PEC) de 2015 que engessa o Orçamento.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

MPs
Duas outras pautas, suscitadas pelo
Centrão, preocupam o Palácio do
Planalto. A primeira restringiria o
poder do presidente de editar
medidas provisórias.

Lei Kandir
Outro projeto (PLP 511/2018)
considerado pauta-bomba para
equipe econômica do Governo é o que
regulamenta anualmente o repasse da
Lei Kandir para estados, municípios e
Distrito Federal. O texto está pronto
para ser votada no plenário.

“Bomba”
Recentemente, na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE), o ministro
da Economia, Paulo Guedes, chamou a
Lei Kandir de “bomba” e disse que, se a
União tiver que pagar os R$ 39 bilhões
aos estados, o País “quebra”.

Rodovias
O Ministério da Infraestrutura está
mapeando rodovias concedidas à
inciativa privada em 2014 que não
foram duplicadas e não tiveram
investimentos nos últimos cinco anos. O
Governo não descarta a possibilidade
de licitar novamente as rodovias com
problemas, conforme o diretor-geral da
Agência Nacional de Transportes
Terrestres, Mário Rodrigues Junior.

Revisão
Além da “relicitação”, o diretor da
ANTT apresentou outra alternativa aos

senadores da Comissão de
Infraestrutura do Senado: a revisão
quinquenal dos contratos. Segundo
Mário Rodrigues, a crise financeira
iniciada em 2014 provocou “um
desequilíbrio violento” nas concessões.
A revisão do contrato após o quinto ano
de vigência levaria em conta as perdas
e as obrigações das empresas.

PSB
O presidente do PSB, Carlos Siqueira,
reúne hoje a bancada socialista da
Câmara em Brasília para oficializar a
posição contrária da legenda à reforma
da Previdência do Governo Jair
Bolsonaro (PSL). Os quatro deputados
da legenda, titulares na Comissão de
Constituição e Justiça, vão votar contra
a admissibilidade do texto.

Folha
O Governo estendeu para fundações e
associações a proibição do desconto
de contribuição sindical na folha de
pagamento de servidores públicos. A
medida já está em vigor por meio do
decreto (9.735/2019) assinado pelo
presidente Jair Bolsonaro e pelo
ministro Paulo Guedes.

Gabinete
Antes do decreto, Bolsonaro editou uma
Medida Provisória (MP 873/19) que proibiu
sindicatos de descontarem a contribuição
diretamente nos salários dos
trabalhadores. A MP está sendo
questionada por inconstitucionalidade no
Supremo Tribunal Federal (STF) por diversas
entidades, inclusive do setor público.  

Leniência
Deputado Jorge Solla (PT-BA) protocolou
representação no MP pedindo abertura
de inquérito para investigar o ministro
Sérgio Moro e o procurador Deltan
Dallagnol sobre a destinação da multa
aplicada à Odebrecht no acordo de
leniência firmado com o Departamento
de Justiça americano. Pelo acordo, 80%
da multa de R$ 8,5 bilhões (R$ 6,8 bi)
seriam depositados em conta a ser
administrada pelo MPF de Curitiba.

Indústria
Com a presença do Ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles e do
Secretário Nacional de Energia
Elétrica, Ricardo Cyrino, o Sindicato
Nacional da Indústria do Cimento
(SNIC) lança hoje em Brasília um
documento que traça os desafios e
oportunidades do setor para a
redução de 33% das emissões de
carbono resultantes da fabricação
de cimento nos próximos 30 anos.

Acordo de Paris
A indústria nacional, que já é uma
das mais sustentáveis do mundo,
quer liderar a contribuição do setor
para o cumprimento da meta
definida no Acordo de Paris, que
estabelece o limite de aumento das
temperaturas neste século em 2°C.

Povos indígenas
A deputada Joenia Wapichana (Rede-
RR), primeira mulher indígena a ser
eleita para a Câmara Federal, irá
coordenar a Frente Parlamentar
Mista em Defesa dos Direitos dos
Povos Indígenas que será lançada
amanhã em Brasília.
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Dengue dispara e Estado
amplia ações de combate

Cronograma do Enem está mantido, diz Inep
O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disse que o cronograma do Enem

(Exame Nacional do Ensino Médio) está mantido e que as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, como
previsto no edital. Esta semana a RR Donnelley Editora e Gráfica Ltda, gráfica responsável pela impressão do exame,
anunciou o fim das operações no Brasil. Ontem (2), em nota, o Inep afirmou que as etapas para a aplicação do Enem
2019 “transcorrem normalmente e que o cronograma está mantido”.  As provas do Enem são impressas durante dois
meses, demandando um volume de 50 toneladas de papel por dia, de acordo com os dados divulgados pelo Inep em

2018. Ano passado foram impressos 11 milhões de cadernos de questões para aplicação do Exame aos 5,5 milhões de
inscritos. Foram impressos mais de 50 itens de material administrativo necessários para a aplicação, que vão da folha
de coleta do dado biométrico até as etiquetas de identificação dos malotes. Até 10 de abril segue o prazo para pedir
isenção da taxa de inscrição no Enem 2019 e justificativa de ausência na edição anterior. As inscrições para o exame

acontecem entre 6 e 17 de maio. Para não pagar a taxa, os candidatos devem atender aos critérios de isenção. O
pedido é feito pela Página do Participante, na internet. A taxa do exame este ano é R$ 85.

A Secretaria de Estado da Saúde
anunciou nessa terça-feira (2) o au-
mento de casos de dengue no Paraná
com 2.023 casos confirmados, con-
tra 1.522 da semana passada. O au-
mento é de 501 casos registrados.
Desse total, 1.926 são autóctones,
adquiridos no município de origem.

 “O combate ao mosquito trans-
missor da dengue segue em todas
as regiões. A secretaria está ampli-
ando a vigilância para a eliminação
de focos e criadouros do Aedes ae-
gypti. Estamos nos reunindo com pre-
feitos para a definição de estratégi-
as diferenciadas para os municípi-
os”, afirmou o secretário Beto Preto.

Além do fumacê, reuniões com
moradores para orientações e mu-
tirões de limpeza, as equipes da Se-
cretaria estendem a busca em cis-
ternas e fossas abandonadas.

As condições de infestação no
Paraná atingem 82,45%, com ocor-
rências em 329 municípios. O Labo-
ratório de Climatologia da Universi-
dade Federal do Paraná informa que
o período do outono ainda continua
favorável à proliferação no mosquito.

Dez municípios estão em situação

DIVULGAÇÃO

FUMACÊ tem sido usado em locais com índices mais altos
de epidemia: Lupionópolis, Francisco
Alves, Uraí, Japurá, Itambé, Santa Ma-
riana, Rancho Alegre, Cafeara, Moreira
Sales e Santo Antônio do Paraíso.

Em situação de alerta para a den-
gue estão as cidades de Abatiá, Al-
vorada do Sul, Anahí, Leópolis, Ca-
panema, Andirá e Nova Londrina.

O Aedes aegypti também é trans-
missor da chikungunya, com 343
notificações e 7 casos confirmados
no Estado, e da zika, com 171 noti-
ficações e dois casos confirmados.
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Câmara excluirá BPC
e rurais da reforma

O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
disse ontem (2) que a reforma da
Previdência proposta pelo governo
não seguirá adiante com mudanças
nas regras do BPC (Benefício de
Prestação Continuada) e na aposen-
tadoria rural. Maia dá como certa a
exclusão desses temas antes da

ida da proposta para o plenário.
Para Maia, as alterações para o

BPC e os trabalhadores rurais nem
sequer sobreviveriam à CCJ (Comis-
são de Constituição e Justiça). Mas,
como a CCJ verifica apenas se a
proposta fere termos constitucio-
nais, a tarefa de tirar os dois itens
da reforma deve caber à Comissão

Especial que debaterá o tema.
Maia informou que os deputados

vão debater outras questões, dentre
elas, se deve haver transição para
servidores públicos que começaram
a trabalhar antes de 2003; se a pro-
gressividade das alíquotas é consti-
tucional, além do regime de aposen-
tadoria especial para professores.

NOTA
Brasil recua em ranking
de exportadores
O Brasil caiu da 26ª posição para o
27º lugar entre os maiores
exportadores do mundo, em 2018,
segundo relatório anual divulgado
ontem (2) pela OMC (Organização
Mundial do Comércio). Entretanto,
houve aumento de 10% nas vendas
em comparação a 2017.
No ano passado, as exportações
chegaram a US$ 239,5 bilhões,
com aumento de 9,6%. As
importações cresceram 19,7% ao
totalizarem US$ 181,2 bilhões. O
saldo da balança comercial em
2018 ficou em US$ 58,3 bilhões.
O 26º lugar foi assumido pelo Vietnã.
O primeiro lugar no ranking é da
China, seguida por Estados Unidos e
Alemanha. O último lugar é da
Indonésia, em 30º lugar.
Segundo dados preliminares da
OMC, o comércio mundial cresceu
3%, em 2018, abaixo do previsto em
setembro pela organização (3,9%). O
resultado menor que o esperado é
explicado principalmente por piora no
comércio mundial, no quarto trimestre.
Para 2019, a previsão é crescimento
de 2,6% no comércio mundial.

Ratinho busca apoio do BNDES para projetos
O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nessa terça-feira (2)

com o presidente do BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social), Joaquim Levy, para buscar apoio do banco a projetos

desenvolvidos no Paraná. No encontro, no Rio de Janeiro, foram
discutidas oportunidades de financiamentos para as áreas de
infraestrutura, agronegócio, turismo e linhas de crédito para

empreendedores. Ratinho Junior destacou que o governo estadual
prepara um pacote de investimentos que deve alcançar R$ 300 milhões

para a elaboração de projetos executivos para obras de mobilidade,
melhorias em rodovias e ampliação do modal ferroviário. “Com esses
projetos em mãos, podemos usar a capacidade de endividamento do

Estado, que é muito boa, para tirar diversas obras do papel. E, para isso,
queremos construir uma agenda com o BNDES”, disse o governador.

Ratinho Junior destacou a competência das cooperativas do Paraná, que
têm interesse em expandir as plantas de processamento industrial.

“Estamos incentivando as cooperativas, que são muito fortes no Estado,
a industrializarem os alimentos, para exportar não apenas commodities
como também o produto final”, explicou. O setor também é estratégico

para o BNDES, afirmou Levy. “No que pudermos ajudar, na parte de
industrialização e exportação dos produtos, pode contar conosco. Esta é

uma área que queremos ter maior protagonismo”, salientou.
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Governo do PR vai
fortalecer imunização

A eclosão do sarampo em alguns
estados e a perda do status de país
livre da doença trouxe sérias preo-
cupações sobre a volta de doenças
consideradas erradicadas no Brasil
ou próximas disso. O registro de
doenças que estavam perto de de-
saparecer –  tuberculose, poliomie-
lite, rubéola e difteria –, coincide com
a queda no número de pessoas va-
cinadas, o que vem acontecendo no
Brasil desde 2003, segundo dados
do Ministério da Saúde.

O secretário estadual da Saúde,
Beto Preto, defensor incondicional da
imunização, afirma que a determina-
ção do Governo Ratinho Jr é fortale-
cer o trabalho de vacinação no Para-
ná. Segundo ele, o entendimento da
equipe de gestão é de que a vacina é
fundamental para o desenvolvimen-
to saudável das crianças. Além dis-
so, defende a vacinação como forma
de controle da febre amarela.

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) estima que as vacinas
evitam entre 2 milhões e 3 milhões
de mortes por ano. “Mas as pes-

soas parecem ter esquecido. Ou
nunca ficaram sabendo. Elas não
conheceram o mundo antes das
vacinas”, afirma o secretário, que
questiona o crescimento de movi-
mentos antivacina que se espa-
lham pelo mundo. “É uma temeri-
dade. Compromete avanços impor-
tantes da saúde pública”, avalia.

De acordo com Beto Preto, a
OMS considera que a diminuição do
uso de vacinas é uma das maiores
ameaças à saúde mundial. Agora,
a organização diz que a resistência
à vacinação ameaça reverter o pro-
gresso no combate às doenças evi-
táveis pela vacinação.

O Ministério da Saúde revela que
a aplicação de todas as vacinas está
abaixo da meta no Brasil – incluindo
a dose que protege contra o saram-
po. A cobertura vacinal de crianças e
adolescentes não alcança a meta
desde 2015. De acordo com dados
do Datasus, das 10 vacinas obriga-
tórias até o primeiro ano de vida, 9
estão com cobertura abaixo do reco-
mendado pela OMS.

Direito coletivo
A vacinação não é uma escolha pessoal. O

advogado Anderson Rodrigues Ferreira,
vice-presidente da Comissão Nacional da

Criança e do Adolescente da OAB, é
categórico: vacinar os filhos não é um

direito individual, mas um direito coletivo.
“Os pais podem ser responsabilizados e,
se a criança morrer, podem responder por
homicídio culposo”. Ferreira lembra que já
houve um caso no Rio de Janeiro de pais

processados por não terem imunizado os
filhos. "O desrespeito às vacinas previstas
no Plano Nacional de Imunização (PNI) é,

por si só, um ato grave contra a saúde
pública, já que pode causar danos a
terceiros”, explica. Segundo ele, a lei é

clara: a responsabilidade é da sociedade
como um todo. A recusa à vacina também
preocupa países europeus. Em março, a

Itália decidiu pela obrigação das
crianças apresentarem atestados de
vacina no momento da matrícula em

escolas. O mesmo acontece nos Estados
Unidos, Austrália e Alemanha. Cada país
adota um tipo de controle que respeita as

questões culturais.

QUEDA NOS ÍNDICES
O Paraná vem registrando queda nos índices
de vacinação nos últimos anos. Dados da
Secretaria da Saúde mostram que, a partir de
2008, o registro das principais vacinas
preconizadas no calendário nacional sofreu
altos e baixos, mas todos chegaram a 2017
– os últimos dados consolidados – com
baixa significativa, num reflexo do que já
ocorria no Brasil todo. “É uma verdadeira
calamidade que a população ainda corra o
risco com doenças facilmente ‘preveníveis’
com a imunização”, lamenta a
superintendente de Atenção à Saúde da
Secretaria da Saúde, Acácia Nasr. Por isso,
segundo ela, o Paraná está desenvolvendo
estratégias e campanhas para incentivar a
vacinação, capacitando seu pessoal e
mobilizando a população.

O PARANÁ vem registrando queda nos índices de vacinação nos últimos anos

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Obra de ampliação do Cisa
A obra de ampliação da sede pró-

pria do Consórcio Intermunicipal de
Saúde (Cisa-Amerios), em Umuara-
ma, segue em ritmo acelerado. O
cronograma está sendo cumprido à
risca pela construtora e a projeção
é que, ainda este ano, os novos con-
sultórios e ambulatórios de atendi-
mento entrem em funcionamento.

Na primeira fase estão sendo
construídos 1.700 m2. Serão 28
novos consultórios e estruturas
como ambulatório de feridas, salas
de pequenas cirurgias, ambulatório
de ortopedia, ambulatório de doen-
ças crônicas (hipertensão e diabe-
tes), atendimento ao neonato de alto
risco, ambulatório do idoso e outras.

No novo prédio também serão
instalados todos os consultórios do
Centro de Especialidades Odontoló-
gicas (CEO). Ao ser concluída, a sede
do consórcio terá cerca de 6 mil m2.
Vai abrigar, além de todos os servi-
ços ambulatoriais, o Caps-Ad – Cen-
tro de Atenção Psicossocial, que
realiza o tratamento e acompanha-
mento de dependentes químicos.

Um amplo estacionamento e
espaço para refeitório e áreas de
descanso também são destaques

no cronograma. A estrutura deve
atender com conforto e comodida-
de os pacientes dos 20 municípi-
os consorciados, uma população
de mais de 160 mil habitantes.

Atualmente, o Cisa-Amerios re-
aliza aproximadamente 500 aten-
dimentos por dia, 12 mil por mês.

O NOVO prédio que terá cerca de 6 mil m2,
vai abrigar consultórios de especialidades, além
dos serviços ambulatoriais e o Caps-Ad –
Centro de Atenção Psicossocial, que realiza o
tratamento de dependentes químicos

ASSESSORIA
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Preço do ovo de pascoa
tem variação de 60%

Para auxiliar o consumidor a eco-
nomizar nas compras do período da
páscoa, o Procon Municipal realizou
uma pesquisa de preços de ovos
de chocolate, bombons e produtos
relacionados entre os dias 27 a 29
de março, em alguns dos principais
supermercados e fornecedores de
Umuarama. O resultado foi divulga-
do na terça-feira, 2, e aponta varia-
ções de mais de 60% nos preços
de produtos das principais marcas.

A maior diferença foi conferida
no ovo de chocolate “Avengers”, da
Lacta, que pesa 157 gramas e foi
encontrado por R$ 39,90 e até por
R$ 64,50 – variação de 61.65%,
segundo o Procon. A pesquisa leva
em conta os produtos mais tradici-
onais do mercado e também mar-
cas diferenciadas, traçando compa-
rativos entre os preços informados
pelos estabelecimentos e a varia-
ção em relação aos preços pratica-
dos no ano passado.

“Com tabelas bem claras e obje-
tivas, queremos auxiliar o consumi-
dor na hora de comprar os chocola-

Curso ensina boas práticas na manipulação de alimentos
A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo e a Casa do Empreendedor iniciaram nesta terça-feira, 2,

um curso gratuito de boas práticas em alimentação que oferece capacitação para quem atua nos processos de
manipulação e produção de alimentos de forma segura. O treinamento será realizado em duas etapas – a segunda

será no próximo dia 16, das 13h15 às 17h15, ambas no auditório do Sebrae. O curso é destinado ao
microempreendedor individual (MEI), empresários, supervisores ou funcionários que trabalham na manipulação de

produtos alimentícios em empresas do ramo de serviços de alimentação. “O participante receberá, nesse curso,
orientações diversas sobre boas práticas no setor, informações para compreender melhor as questões relacionadas

à segurança alimentar e os cuidados necessários”, explicou o coordenador da Casa do Empreendedor, Paulo Leon
Baraniuk. “Oferece ainda capacitação com foco na Resolução RDC 216/2004 da Anvisa, no processo de elaboração

dos alimentos, nas formas de armazenamento e conservação e em outros importantes conceitos e práticas que
aprimorarão o seu negócio”, completou. Embora o público-alvo seja o microempreendedor individual, a micro ou

pequena empresa e o empreendedor em potencial, qualquer pessoa pode participar – dentro do limite de vagas. O
curso também é uma exigência da Vigilância Sanitária para profissionais que manipulam alimentos na sua rotina

de trabalho, tanto proprietários quanto colaboradores.

tes”, explicou o secretário munici-
pal de Proteção e Defesa do Consu-
midor e também coordenador do
Procon Municipal, Aparicio Bernardo
Calderaro Junior. “Com este amplo
levantamento, realizado pela nossa
equipe, o consumidor terá um pano-
rama dos preços praticados pelo
mercado, poderá economizar na hora
da compra e escolher o local mais
adequado, entre outras possibilida-
des”, acrescentou.

A pesquisa traz preços de vários

tipos de derivados de chocolate das
marcas Nestlé, Garoto, Lacta e ou-
tras, como Ferrero Rocher, apresen-
ta a variação percentual no compa-
rativo entre os preços de cada esta-
belecimento e também a diferença
média entre os preços de 2019 e
2018. “Neste ano registramos um
aumento de 27,33% no preço mé-
dio dos principais produtos”, apon-
tou o coordenador do Procon.

Veja a tabela na página tribu-
nahoje no facebook.

JOAS CAVALCANTE

A PESQUISA traz preços de vários tipos de derivados de chocolate e apresenta a variação comparativa
entre os preços de cada estabelecimento
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Ágata em Perobal

Armado
Uma mulher idosa foi vítima de um assalto
na manhã de ontem (2), perto do Colégio
Sapiens, na avenida Rotary, em Umuarama.
A vítima relatou à Polícia Militar que a
abordagem foi feita por um homem que
pilotava uma motocicleta. O criminoso
usava um revólver para ameaça-la e levou
sua bolsa. O assalto teria acontecido por
volta das 10h e, de acordo com a mulher,
na bolsa estavam as chaves de seu carro e
da casa, além de um telefone celular da
marma Samsung. Ela disse ainda que
sempre utiliza a mesma rua pela manhã, mas
na maioria das vezes o trajeto é feito de
carro. Naquela manhã resolveu sair a pé
para aproveitar o clima fresco. A PM foi
realizou patrulhamentos nas imediações em
busca do autor do assalto e orientou a
mulher a reforçar a segurança de sua casa –
tendo em vista que a chave do imóvel foi
levada pelo criminoso.

NOTAIdentidades falsas para criminosos
A Polícia Civil deflagrou ontem (2) a segunda fase da Operação Vucetich

que investiga uma organização criminosa que fazia carteiras de
identidade fraudulentas para foragidos da Justiça e para o

cometimento de crimes de estelionato. Foram sendo cumpridos
simultaneamente 4 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão

em Maringá, Sarandi e Rancho Alegre D’Oeste. Um dos alvos da
operação é funcionário da prefeitura do município de Rancho Alegre

D’Oeste, de 48 anos, suspeito de executar a fraude. O homem
prevalecia-se do fato de trabalhar no atendimento do posto para

confecção de carteiras de identidade e inseria dados falsos no sistema
para contribuir com criminosos. De acordo com as investigações, o

posto de atendimento em que o funcionário municipal trabalhava teria
confeccionado cerca de 160 carteiras de identidade falsas. Um dos
criminosos beneficiados pelo esquema é Marcelo Fernando Pinheiro

Veiga, conhecido como Marcelo Piloto, que seria um dos maiores
traficantes do país e o segundo na hierarquia da facção criminosa

Comando Vermelho, organização criminosa comandada por
Fernandinho Beira-Mar.  Outro alvo da ação é um contador de Maringá,
de 43 anos, que já conta com diversas passagens policiais por crimes de
estelionato. O grupo, composto também por outras 3 mulheres, criava

empresas fraudulentas, registrava em nomes de ‘laranjas’ e dava o
golpe do seguro desemprego e salário maternidade. A fraude teria
gerado um prejuízo superior a R$ 1 milhão para os cofres públicos.

O Batalhão de Polícia de Fron-
teira (BPFron) apreendeu na manhã
de ontem (terça-feira, 2) cerca de
2.500 pacotes de cigarros contra-
bandeados do Paraguai, a apreen-
são aconteceu dentro dos limites
do município de Perobal e foi reali-
zada durante patrulhamento, no
âmbito da operação Ágata.

Os policiais suspeitaram de uma
Kombi, no momento em que o moto-
rista percebeu a aproximação da via-
tura, abandonou o veículo em uma
estrada rural e conseguiu fugir entran-
do a pé em uma faixa de vegetação.

A Kombi e a mercadoria que era
levada em seu interior foram enca-
minhados para a Delegacia da Recei-
ta Federal em Guaíra. Na operação
foram empregados cães farejadores.

AÇÃO COM O EXÉRCITO
Deflagrada pelo Exército no domingo (24), a Operação Ágata contou com a participação
de integrantes do BPFron. As ações de combate a crimes transfronteiriços contemplaram 139
municípios das regiões Oeste e Sudoeste. Foram abordadas durante os trabalhos 1.216
pessoas e 15 foram encaminhadas, além de um adolescente que foi apreendido. Também foi
recolhida uma arma de fogo; 2 mandados de prisão foram cumpridos; 441 veículos foram
abordados; 7 deles apreendidos; 1 veículo roubado foi recuperado; foram apreendidos
12,359 quilos de maconha, 3 plantas de canabis sativa; 5 gramas de crack e a mesma
quantidade de cocaína; foi apreendida uma balança de precisão e 4.203 pacotes cigarros,
além de 69 volumes de mercadorias, bem como 32 pneus e 3 cargas de narguilé, totalizando
um valor aproximado de 260 mil reais apreendidos deste tipo de contrabando.

VEÍCULO
CARREGADO

COM CIGARROS
PARAGUAIOS FOI

APREENDIDO
DURANTE A
OPERAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Prefeito quer Casa de Custódia no São Cristóvão
Estrutura urbana
O governo Federal pretende provisionar recursos ao Estado do Paraná, para que este construa uma Casa de Custódia em
Umuarama, com capacidade e condições de abrigar 700 detentos provisórios, proporcionando um local adequado para o
cumprimento das reprimendas, com a devida segurança aos serventuários e à sociedade.
Por sua vez, para viabilizar a construção, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná requereu a
disponibilização de um imóvel adequado ao empreendimento, não muito distante do centro urbano, com proximidade ao
Fórum do Tribunal de Justiça de Umuarama, que seja servido de equipamentos urbanos necessários, sobretudo com rede de
esgotamento sanitário.
A prefeitura fez sondagens e encontrou o espaço adequado, com 36.3 mil metros quadrados na região do Jardim Cruzeiro.

O projeto
O projeto enviado à Câmara Municipal pretende transformar a área em utilidade pública e um de seus artigos aponta que a
transferência da posse à donatária ficará condicionada à expedição do mandado de imissão na posse mediante depósito de R$
450 mil, avaliado pela Associação das Empresas do Ramo Imobiliário de Umuarama.

Manifestações
Nos meses de outubro e novembro de 2018 aconteceram manifestações sobre o assunto, tão logo a Prefeitura anunciou a
possibilidade de disponibilizar de um terreno localizado às margens da rodovia PR-580, que dá acesso ao Parque das
Jabuticabeiras nos fundos do conjunto 28 de Outubro.
Na oportunidade, foi divulgado o valor da obra de R$ 25 milhões e que os recursos já teriam sido apresentados, através de
emendas parlamentares para o orçamento do Estado de 2019.
Os moradores daqueles bairros bloquearam a rodovia, na saída para o distrito Serra dos Dourados, em manifestação contrária
à construção da casa de custódia naquela região. Mesmo assim o projeto de doação do terreno foi protocolado para análise
na Câmara e as Comissões Permanentes optaram por seu arquivamento.

Extra na Câmara
Ao final da sessão, o presidente da Câmara, Noel do Pão, convocou os vereadores para duas sessões extraordinárias, a serem
realizadas nos dias 4 e 7 de abril às 10h.

Moradores são contra
O presidente da Associação de Moradores do São Cristóvão, Jean Carlos Felipe, o ‘Gege’, explica que um empresário
do bairro teria negociado um terreno com a Prefeitura. “Este terreno fica perto dos loteamentos, Jardim América e
Jardim Real, bairros que utilizam a mesma entrada do São Cristóvão e demais bairros nas imediações, passando pela
estrada Canelinha”, comenta.
De acordo com o projeto, o terreno está localizado perto da subestação da Copel e reúne as condições necessárias no que se
refere à topografia, zoneamento e localização.

Manifestação na Câmara
O representante do bairro comenta que os moradores estão apreensivos e se organizaram para participar da sessão na Câmara,
na manhã da quinta-feira (4), a fim de pressionar os vereadores para que não aprovem a doação.
Um abaixo-assinado foi encaminhado à Câmara na manhã da terça para confirmar o descontentamento. “Ainda temos poucas
informações sobre o assunto e estamos aguardando o posicionamento dos vereadores”.

Foi enviado à Câmara Municipal
de Umuarama, o projeto de Lei de
autoria do Poder Executivo, que
será votado e discutido em caráter
emergencial durante Sessão Extra-
ordinária convocada para amanhã.
Os vereadores já receberam o tex-
to que passou pelas comissões.

A discussão a respeito da cons-
trução de uma Casa de Custódia
na cidade se estende desde o ano
passado, mas a ideia de remover o
ambiente carcerário do espaço
onde funciona a delegacia de polí-
cia foi do delegado chefe da 7ª Sub-

divisão Policial (SDP), Osnildo Car-
neiro Lemes. Foi ele quem deu o
‘pontapé inicial’ para que autorida-
des políticas se mobilizassem.

Tanto que no texto do projeto, foi
apresentado um levantamento feito
pela Procuradoria Jurídica do Municí-
pio, junto ao Departamento Penitenci-
ário e ao Conselho da Comunidade, que
encontrou uma cadeia construída para
abrigar 67 presos, e que atualmente
mantém em cárcere 216 detentos ho-
mens e 27 mulheres. Alguns já conde-
nados e que deveriam ter sido transfe-
ridos para penitenciárias.

INSEGURANÇA
Consta no texto o seguinte trecho: “A superlotação atualmente na Cadeia Pública
de Umuarama exige a rápida providência dos Governos Estadual e Municipal, já
que a situação de alojamento dos presos é extremamente degradante, sem contar
na dificuldade de desenvolver programas de reinserção do preso na sociedade”.

No documento apresentado à Câmara Municipal, o prefeito Celso
Pozzobom lembra de tentativas e de fugas Registradas. Uma delas em 18
de dezembro de 2016, quando uma bomba explodiu dentro do mini
presídio, destruindo parte da parede, abrindo um buraco que deu acesso
ao pátio entre a cadeia e o Instituto Médico Legal (IML). Em 27 de
setembro de 2017, forças de segurança impediram uma invasão à cadeia
por populares revoltados que ameaçavam linchar um estuprador que havia
atacado e matado uma menina de apenas 6 anos de idade. Ao mesmo
tempo em que vândalos destruíam o prédio da delegacia pelo lado de
fora e eram contidos por PMs que estavam dentro da 7ª SDP, detentos
começaram uma rebelião, destruindo o interior da cadeia. Na ocasião os
presos conseguiram acesso ás instalações do IML e do Instituto de
Criminalística, onde se apossaram de armas de fogo e munições,
chegando a disparar contra os policiais durante confronto.

Até o linchamento de três homens, que aconteceu na década de 80 foi
lembrado no texto. “No dia 20 de dezembro de 1986, a comunidade
umuaramense viveu o maior linchamento de sua história. Populares invadiram
a delegacia e arrebataram três acusados confessos de sequestrar uma jovem,
levar para fora da cidade, onde a estupraram e tentaram executá-la com
disparos de arma de fogo. Depois da prisão, cerca de duas mil pessoas se
aglomeraram não frente da delegacia, arrebataram os presos, mataram a
pauladas e seus corpos foram arrastados pela avenida Paraná e levados até
a Praça Miguel Rossafa, onde os corpos foram queimados’.

CADEIA de Umuarama tem capacidade para abrigar cerca de 70 detentos, mas mantém em cárcere quase 300

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Corinthians aposta em
novidades na Copa Brasil

O Corinthians não deverá con-
tar com força máxima em seu com-
promisso pela Copa do Brasil, hoje
(3), às 21h30, em Itaquera. O téc-
nico Fábio Carille pode promover
algumas alterações na equipe que
vem jogando para o confronto con-
tra o Ceará, válido pela terceira
rodada da competição nacional de
mata-mata.

E as mudanças que podem ser
promovidas pelo comandante alvi-
negra só acontecerão por conta da
boa vantagem conquistada pela Ti-
mão no duelo de ida com o cearen-
se, e a necessidade de poupar al-
guns jogadores para o confronto de
volta das semifinais do Campeona-
to Paulista diante do Santos.

Ontem (1º), os corintianos se
reapresentaram no CT Joaquim Gra-
va e apenas os reservas foram a
campo – os titulares realizaram tra-
balho regenerativo. Carille foi flagra-
do conversando com o zagueiro
Marllon, que deve ser o substituto
de Manoel, que deslocou o ombro
durante a vitória sobre o Santos, no
último domingo (31).

Além dele, o Corinthians deve ter
ao menos outras duas novidades
na partida contra o Ceará: Jadson
deve ser poupado, dando lugar a
Sornoza e Pedrinho pode substituir
oVagner Love. Boselli corre por fora
por um lugar na vaga de Gustavo,
que recentemente voltou de lesão
e fez dois jogos consecutivos.

O Corinthians venceu o Ceará
por 3 a 1 no jogo de ida e pode
perder até por um gol de diferen-
ça na quarta que garante vaga
para a próxima fase da competi-
ção nacional de mata-mata.

PSG desfalcado
Sem Neymar, Cavani e Di Maria, o PSG aposta em Mbappé para conquistar uma
vaga na final da Copa da França. O rival é o Nantes e o jogo único da semifinal vai
ser hoje, às 16h, no Parque dos Príncipes. Mbappé assumiu o protagonismo, com
32 gols e 15 assistências em 36 partidas na temporada. Thiago Silva pregou
respeito ao rival e ressaltou a importância da competição. “Temos que encarar esse
jogo com muito respeito pelo time do Nantes. Devemos lembrar que nada é fácil na
vida. Tudo é difícil, devemos olhar para tudo o que fizemos durante esta temporada,
as coisas positivas e negativas”, disse o zagueiro do PSG.

NOTA

Rubro Negro na Libertadores
Após a conquista da Taça Rio em cima do rival Vasco da Gama, o Flamengo
se prepara para mais um duelo importante na temporada, desta vez pela

fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores. O clube da Gávea enfrenta
o Peñarol, do Uruguai, que não terá à disposição dois jogadores do seu

elenco: o atacante Gabriel Fernández e o meia Fabián Estoyanoff.
Flamengo e Peñarol se enfrentam hoje (03), às 21h30. Com 100% de

aproveitamento na competição continental, o Rubro-Negro irá com o time
considerado principal – o mesmo que venceu a LDU, do Equador, na última
rodada do torneio. Recuperado de uma arritmia cardíaca, Abel Braga volta

a comandar a equipe carioca contra os uruguaios.

CONFRONTOS
Os confrontos da terceira fase da Copa Brasil continua nesta quarta-feira (3)
entre Luverdense x Fluminense, às 19h15; Aparecidense-Go x Ponte Preta, às
19h15; Londrina x Botafogo, ás 20h30; ABC x Santa Cruz-Pe, às 21h30.

CORINTHIANS fez o último treino antes da partida contra o Ceará, nesta quarta-feira

ANA CANHEDO/LANCEPRESS!



ESPORTES 15UMUARAMA, 03 DE ABRIL DE 2019

Gabriela Gonçalo é campeã
no International de Jiu-Jitsu

A atleta Gabriela Gonçalo, de Umu-
arama subiu ao pódio no Floripa Fall
International Open IBJJF Jiu-Jitsu
Championship, uma das etapas per-
tencentes ao Campeonato Brasileiro
da modalidade. A competição foi rea-
lizada em Florianópolis, em Santa
Catarina, no último fim de semana.

Gonçalo conquistou a medalha de
ouro na categoria peso pena branca.
“Foi uma experiência incrível partici-
par de um campeonato bastante dis-
putado com atletas de todo o país.
Esta foi minha primeira competição
grande esse ano e fico feliz que com
minha dedicação consegui um bom
resultado”, disse a atleta de 30
anos, que já se prepara para a Copa
Amizade de jiu-jitsu que acontecerá
em Umuarama no dia 14 de abril.

Além de Gabriela Gonçalo, ou-
tros dois umuaramenses consegui-
ram bons resultados. Fernanda Frei-
tas, faixa azul, ficou em segundo
lugar na categoria de seu peso com
kimono. Lucas Cardo, faixa branca,
garantiu o primeiro lugar na cate-
goria de seu peso com kimono.

Umuarama eliminado nos pênaltis no Suíço
Quatro jogos e três decisões nos pênaltis. Assim foi a rodada das quartas de final da Taça Pegoraro de Futebol Suíço
Regional dos Jardins Jussara e Panorama em Assis Chateaubriand. Em tarde na qual os goleiros foram os destaques,

equipes de Assis Chateaubriand, Cascavel e Brasilândia, garantiram suas vagas para as semifinais e seguem na
briga pelo título de uma das maiores competições do futebol suíço do interior do estado. Após estar perdendo por
2x1 boa parte do jogo, no sufoco o Brasilândia conseguiu empatar em 2x2 com o Real Cascavel e conquistou sua

vaga, ao vencer nos pênaltis pelo placar de 5x4. Na semifinal, a equipe terá o D’napolli de Cascavel, que no
segundo jogo da tarde, empatou em 0x0 no tempo normal com a Casa e Piscina de Umuarama, porém venceu nos

pênaltis por 3x1, com boas defesas de seus goleiros. A primeira equipe de Assis Chateaubriand a se garantir nas
semifinais foi o China Ramal Bonito/Mecânica Máster/Ancart/Vieira Farma, que após empatar no tempo normal

com o Sport Goioerê, mais uma vez contou com a boa atuação do goleiro Zezinho e venceu nos pênaltis por 2x1. A
outra vaga chateaubriandense para a semifinal, ficou para a Unopar/Casas Brasil/Chopp Stell/Ecobier que fez 3x1
sobre o forte Cascavel Auto Peças/Fercaus, em partida que encerrou a rodada do domingo. Com estes resultados,
pela primeira vez após dez anos, duas equipes de Assis Chateaubriand se enfrentam em uma semifinal no Jussara/

Panorama. China Ramal Bonito e Unopar farão o duelo da casa no domingo que vem, a partir das 16h40. Mais
cedo, D’napolli e Brasilândia abrem a rodada, com duelo marado para as 15h30.

Bate estaca
A umuaramense Jessica ‘Bate-Estaca’ e Rose Namajunas, tiveram a primeira encarada e
demonstraram respeito mútuo e cordialidade na coletiva de lançamento do UFC 237,
marcado para 11 de maio, na Jeneusse Arena, na Barra da Tijuca. “Queria agradecer à
Rose por lutar no Brasil. Faz muito tempo que eu não lutava aqui. Lutar no Brasil é excelente,
e no Rio de Janeiro é melhor ainda. Vou estar perto da minha equipe e da minha família. O
mestre Paraná vai poder trazer a mãe dele, que é um ícone para nós, para participar do
evento. Estou muito feliz, muito concentrada”, disse a umuramense de 27 anos.

NOTA

REPRODUÇÃO
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Soraia ajuda Laila a fugir de Aziz
Em “Órfãos da terra”, Missade repreende Laila por se aproximar de Jamil. A

mando de Aziz, Fauze rouba o dinheiro de Elias. Os médicos afirmam que Kháled
precisa ser transferido para um hospital particular. Laila diz que se casará com

Aziz para salvar o irmão. A contragosto, Elias assina o contrato de casamento de
Aziz com Laila. Jamil procura por Laila no campo de refugiados, mas não a

encontra. Dalila não aceita o casamento do pai com Laila. Miguel sofre ao perder
sua loja, e Zuleika conforta o pai. Chega o dia do casamento de Laila e Aziz. Aziz
descobre que Kháled não resistiu à cirurgia e pede que Soraia esconda a notícia

de Laila. Soraia revela a Laila as atitudes de Aziz e ajuda a menina a fugir.

 • SBT

 MALHAÇÃO
Pérola se vê impossibilitada de pedir dinhei-

ro emprestado a Jade. Alex e Maria Alice che-
gam de viagem, e Gabriela revela sobre a ope-
ração de Rosália. Maria Alice e Pérola cuidam
de Rosália. Orientado por Osvaldo e Solange,
Cláudio acusa Gabriela de assédio. Getúlio pede
para fazer sua festa de união com Brigitte no Le
Kebek. Tito e Garoto decidem alugar uma vaga
em seu apartamento para um amigo de Lean-
dro. Márcio fala de Pérola para Sirena. Solange
convoca Fabiana para depor contra Gabriela.

VERÃO 90
Manu evita Jerônimo. Kika incentiva Manu

a procurar João. Quinzinho não gosta de saber
que Jerônimo propôs a Ticiano e Dandara a
apresentação de um programa na PopTV. Va-
nessa cede ao suborno de Mercedes e conta
que Larissa tem dúvidas em relação a Quinzi-
nho. Diego comunica a Janaína que o alvará de
seu restaurante não saiu. Jerônimo decide im-
pedir que Mercedes prejudicasse Janaína. João
sugere que a festa de inauguração do restau-
rante seja realizada com comida gratuita. Quin-
zinho mente para Dandara, afirmando que ter-
minou com Larissa. Jerônimo entrega o alvará
do restaurante para Janaína.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Gabriel se desespera ao saber da revela-

ção de Eurico. Judith tem uma visão e recebe
ordens de Egídio para proteger a fonte. Mirtes
incita o povo a invadir o casarão, e Padre Rami-
ro tenta impedir a beata. Guilherme revela a
Stefânia que Mirtes é o Tarja Preta. Geandro se
une a Aranha, Feliciano e Machado na porta do
casarão. Valentina condena a atitude de Eurico
e afirma que ele será enganado por Olavo. Lau-
ra pede que Sampaio tire a vida de Gabriel. Luz
e Sóstenes procuram pistas sobre a filha de
Neusa e Murilo. Nicolau lidera um ataque con-
tra Machado. Sampaio atira em Gabriel.

TERESA
Aurora pede perdão a Mariano. Eles se

abraçam e se beijam. Armando surpreende
Teresa e Fernando se beijando. Ele expulsa
Fernando e chorando, diz à filha que sua mãe
sempre teve razão ao criticar seu comporta-
mento e chama Teresa de calculista, manipula-

dora e capaz de tudo por dinheiro, Teresa se
justifica dizendo que se apaixonou por Fernan-
do e diz que seu casamento com Arthur sim-
plesmente não funciona. Depois da discussão
com Teresa, Armando sofre um infarto, e ago-
nizando pede a Teresa que faça o que é corre-
to. Oriana procura Arthur e o encontra bêbado,
chorando ela diz que sempre soube que Tere-
sa era uma alpinista social, e ninguém lhe deu
ouvidos. Agora seu filho será a próxima vítima
de Teresa. Regina leva um choque ao encon-
trar o marido morto.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Marcelo pensa em Luísa. Débora vai pro-

curá-lo em casa para saber como ele está e
acaba provocando-o. Ele a manda embora. Gui
volta para casa. Roger o vê e humilha o filho.
Vini dá o suéter que Branca fez de presente à
Gabi. Waldisney vai procurar Nanci e ela conta
detalhes sobre o que houve com Luísa e Mar-
celo. Éric e Hugo pregam uma peça nas crian-
ças. Gui vai à casa de Marcelo e pede para
ficar lá. João encontra o Livro da Alegria de Bento
e o lê, ficando triste. Mirela, pensativa em casa,
se pergunta por que está tão preocupada com o
jantar de Vini e Gabi. Enquanto isso, Vini pede

Gabi em namoro e ela aceita. Gui passa um
trote em Roger dizendo que sabe de suas ar-
mações contra Luísa e Durval.

JESUS
Goy e o filho do publicano caminham.

Terencius e Longinus se apavoram. Eles
veem Gabriel em forma de anjo sentado so-
bre a pedra que tampava o sepulcro. Barra-
bás se apavora ao ver o filho do publicano
vivo. Livona vê Adela e se desespera. Caifás
corre para casa, aterrorizado, ao ver Levi.
Petronius entra no sepulcro e vê o local vazio
com panos brancos pelo chão. Ele sai apres-
sado. Ao ser procurado por Longinus e Te-
rencius, Caifás pede para que eles não di-
gam nada. Maria, Sula, Miriam, Madalena e
Joana entram no sepulcro de Jesus e se
deparam com o anjo Gabriel, que anuncia a
ressurreição do Messias. O anjo pede para
ela avisarem aos apóstolos para seguirem
para a Galileia. Pilatos manda executar Lon-
ginus e Terencius. As mulheres avisam aos
apóstolos que Jesus ressuscitou e pedem
para eles irem para a Galiléia.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

"Uma pessoa
está em paz

quando todas as
pessoas que

pertencem à sua
família tem um
lugar em seu

coração"
(Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje  -, Rebecca Valente,
Flávia Piffer, José Antônio Favarão,
Anelise Araújo, Gerson Magnoni
Bortoli, Jules Rimet Nogara e Márcia
Regina Furini.  Da coluna: felicidades!

Aplausos
Para o Sarau sob comando da

Fundação Cultural realizado no
último domingo (31), nas escadarias
do Centro Cultural. Uma boa opção
para as tardes de domingo e que vai
ser palco para a cultural local. Será
sempre no último domingo do mês.

Estaremos por lá.

YAKISSOBA
No último domingo de abril (28) tem o  2°

Yakissoba do ACEU. O evento é tradicional  e
acontece das 11h às 13h para retirar. A entidade

parceira é Missão Eucarística Voz dos Pobres.
Reservas pelo 3639-7033. Levar vasilhas.

LUCI LEMES

PORTRAIT
NARA BARCZAK em clima dark & rock especialmente para as lentes da
renomada fotógrafa Luci Lemes que assina o clique para a exposição temática
Rock'n Ladies, dia 17 , no Old Rock Bar.

Cidadania
O Judiciário do Paraná, em parceria com o Programa Justiça no Campo, a

Prefeitura de Umuarama, o Sesc Cidadão e a Universidade Paranaense, realizarão
na sexta e sábado (5) e (6)  mais uma edição do programa Justiça no Bairro e

casamento comunitário. Os eventos serão no campus 3 da Unipar, e o
atendimento à população será das 9h às 17h.

 Ontem,  dia 2 de abril, foi
comemorado  o dia Internacional do
Livro Infantil.  O segmento de livrarias
no Brasil representa um mercado que
ainda tem muito para crescer.  Dados da
Associação Nacional de Livrarias
mostram que o número de
estabelecimentos existente no país (cerca
de 3.100, em 2015) está muito longe
da recomendação da Unesco
(Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura), que é de
uma livraria para cada 10 mil habitantes.
Importante também, considerar a
concorrência estabelecida entre as livrarias
tradicionais e o mercado de e-commerce
de livros. Este foi um recado do Sebrae,
alertando sobre uma boa pesquisa antes de
abrir seu próprio negócio.

WEDDING
Ana Claudia Azambuja & Luciano Vilela em dia de "SIM" , na Paróquia Sagrado de Jesus. A recepção aconteceu na Casa do Criador , nos
domínios da Sociedade Rural de Umuarama. Ela já foi  princesa no concurso Rainha da Exposição, na Expo Umuarama, em 2015 e 2016.

Marcos Vinícios Homem da Crus  (SENAC)  e Thais Mariane dos Santos (SESC) prestigiando o Prêmio
Mulher Cidadã recebido por esta colunista (ao centro). Ele, assumiu a gerência do Senac de Umuarama e
vai  conduzir este importante órgão de apoio aos trabalhadores do comércio.

THIAGO CASONI

PAULO WANTUIL
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BINGO SOLIDÁRIO
Os acadêmicos do Câmpus Regional
de Umuarama da Universidade
Estadual de Maringá (UEM)
promoverão amanhã (quinta-feira, 4)
um bingo solidário em prol do abrigo
Tia Lili. O evento acontece no
Harmonia Clube de Campo, às 20h.
Na ocasião haverá a venda de
bebidas e espetinhos. O lucro será
revertido para a instituição. Conforme
uma das organizadoras do evento, a
ideia de promover a ação em prol da
causa do abrigo se deu após o
conhecimento de que o local precisa
de revitalização para continuar
abrigando as crianças de forma
segura. A entrada para o bingo é
gratuita, mas a organização pede a
doação de 1 kg de alimento que
também será doado à instituição. As
cartelas para o bingo custam R$ 2 e
as do bingão R$ 5.

OPORTUNIDADE
A Agência do Trabalhador de
Umuarama divulga hoje (quarta-
feira, 3) a existência de 120
vagas de emprego nas mais diversas
áreas. Algumas das oportunidades
são para, professor de educação
física na educação de jovens e
adultos do ensino fundamental de
5ª a 8ª série, professor de biologia
no ensino médio, mecânico e
empregado doméstico nos serviços
gerais. Vale ressaltar que as vagas
estão sujeitas a alteração a qualquer
momento. Procure a Agência do
Trabalhador com a Carteira de
Trabalho, CPF e RG em mãos.

PESCA PACU
O tradicional Concurso de Pesca ao
Pacu chega à sua 28º edição e
acontecerá neste final de semana (5,
6 e 7) no Balneário Porto Camargo,
às margens do Rio Paraná, no
município de Icaraíma. Durante os 3
dias do evento haverá praça de
alimentação, show musical e sorteio
de prêmios aos participantes. As
inscrições poderão ser feitas em
Umuarama na Yza Náutica.
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Dia do Autismo tem
homenagens nas escolas

Apresentação musical
A homenagem contou com uma apresentação musical

da turma do 5º ano, ensaiada pela professora
Valdirene, que interpretou a canção “Muito Prazer, Eu
Sou Autista”, dos autores Ronaldo Cruz e Flauber Silva,
que no refrão diz: “Nossa bandeira é azul e pede mais
direito aos autistas. Fora preconceito egoísta, junte-se
a nós nessa canção! Nossa bandeira é azul, é esperança

otimista. Muito prazer, eu sou autista! Vem aqui,
segure a minha mão... de coração!”. A Escola
Municipal Jardim Birigui também realizou um

momento especial em homenagem ao Dia Mundial de
Conscientização do Autismo, conduzido pela diretora
Márcia Tiago de Sá. A equipe decorou um espaço com
balões e cartazes na cor azul e os alunos fizeram uma

apresentação musical.

O emocionado relato da
mãe de uma criança autis-
ta marcou a homenagem
organizada pela Escola Mu-
nicipal Dr. Ângelo Moreira
da Fonseca, em conjunto
com a Secretaria Municipal
de Educação, na manhã
desta terça-feira, 2, Dia
Mundial de Conscientiza-
ção do Autismo. Samara
Moreti Pistori, mãe de um
menino de 2 anos e 9 me-
ses, que é aluna de Peda-
gogia, falou sobre os desa-
fios que enfrenta a cada dia
com o seu filho, as conquis-
tas diárias e a luta para a
inclusão das crianças com
o mesmo transtorno.

Samara lembra que o
diagnóstico ocorreu há
um ano e meio, confirman-
do suspeitas que ela vi-
nha notando desde que o
menino havia completado

um ano de vida, e desde
então ele tem feito tera-
pia ocupacional, recebido
acompanhamento médi-
co e todo o possível para
o seu desenvolvimento.
De manhã ele estuda na
Apae (Associação dos
Pais e Amigos dos Excep-
cionais) e à tarde fica em
um Centro Municipal de
Educação Infantil (CMEI).

“O desafio é diário, o
aprendizado é constante
– tanto dele quanto meu
– e cada avanço, cada si-
nal, cada olhar que ele me
dá, é motivo de comemo-
ração. Só quem convive
com um autista sabe
como é a nossa vida e
como é gratificante defen-
der essa causa”, afirmou.

A diretora Rosângela
Bragato de Moraes disse a
escola é o lugar do autis-

ta, como das demais crian-
ças, “onde ele pode se in-
tegrar, interagir e crescer
junto com os coleguinhas”,
disse. “Além do mais, a
convivência com outras cri-
anças é fundamental para
todos”, apontou.

A Escola Ângelo Morei-
ra da Fonseca conta com
três alunos autistas, mas
em toda a rede municipal
são cerca de 60 crianças
atendidas, segundo a se-

cretária municipal de Edu-
cação, Mauriza  Gonçalves
de Lima Menegasso. “Elas
exigem um cuidado espe-
cial, a atenção de um pro-
fessor auxiliar, um pouco
de psicologia por parte
dos professores, e nós
apoiamos a inclusão por
entender o quanto é impor-
tante o amor, o respeito e
a redução das diferenças
entre os alunos da rede
municipal”, afirmou.

O DIA Mundial de Conscientização do Autismo teve ações nas escolas do município

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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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



CLASSIFICADOS 23UMUARAMA, 03 DE ABRIL DE 2019

CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR

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

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
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Vereador quer acabar
com multa da Zona Azul

O Corpo de Bombeiro de Umuarama foi acionado por volta das 16h30 de ontem (2) para
atender a uma ocorrência de queda de nível. A vítima identificada apenas pelo primeiro nome
(Paulo) de 26 anos, fazia a manutenção em câmaras de monitoramento e segurança na Escola
Durval Seifert. No momento em que realizava os trabalhos sobre o telhado, uma das folhas de
amianto quebrou fazendo com que o trabalhador caísse de uma altura de 3 metros. De acordo com
os bombeiros, a vítima sofreu contusão nas pernas e no dorso, sendo encaminhada com ferimentos
considerados moderados ao para o Hospital Norospar.

JOÁS CAVALCANTE

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

PROPOSTA é de que notificações não sejam
transformadas em multas de trânsito

Um projeto de lei que visa suspen-
der o decreto que regulamenta o es-
tacionamento rotativo em Umuarama
foi apresentado durante a sessão or-
dinária da segunda-feira 91) na Câma-
ra. A proposta é de autoria do verea-
dor Mateus Barreto (PPS) e pretende
acabar com as multas geradas pelas
notificações aplicadas por orientado-
res da Caiuá Assessoria, Consultoria e
Planejamento, empresa concessioná-
ria que administra o serviço popular-
mente conhecido como Zona Azul.

“Um setor privado não pode apli-
car multas de trânsito, é inconstituci-
onal, está previsto no Código de Trân-
sito Brasileiro. Então a minha propos-
ta tem duas prerrogativas: evitar que
o município seja penalizado por des-
cumprir a lei e ouvir a população que
também se mostra descontente com
o serviço prestado, que muitas ve-
zes, preza pelo lucro como qualquer
outra empresa”, ressalta o vereador.

Barreto acrescenta que a “delega-
ção de poder de polícia ao setor pri-
vado é inconstitucional e tem causa-
do transtorno aos motoristas de
Umuarama e também da região. Va-
mos trabalhar firme para aprovar o
projeto já nas próximas semanas”.

Agora a proposta será analisada
pelas comissões permanentes e, se
receber parecer favorável, seguirá
para a votação em plenário.
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