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Laboratório de
Análises Clínicas da
Unipar volta a atender
em duas semanas

PÁGINA
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Comércio de Umuarama
deve ampliar
atendimento para dois
sábados ao mês

PÁGINA
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Após segunda derrota
consecutiva, Afsu
encara Pato Branco no
Amário Vieira

Manifestação
UMUARAMA, 04/04/2019

Moradores do Jardim São Cristóvão se mobilizaram e
bloquearam a PR 323 ao final da tarde de ontem,
mostrando descontentamento com a instalação da Casa
de Custódia no bairro. Hoje pela manhã em sessão
extraordinária, vereadores discutem Projeto de Lei que
faz a doação do terreno.  Pág. 24

“Anjinhos” no trânsito
Prefeitura vai instalar em vários pontos da cidade, os “anjinhos”. Equipamentos sinalizam aos motoristas quando estão acima da velocidade permitida. Alerta vermelho representa perigo; amarelo mostra que está perto do limite permitido e o sinal verde dá ‘parabéns’ para quem trafegar abaixo da velocidade estabelecida.  Pág. 08
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Opinião
Método fônico - integrações possíveis
Olhando para a realidade brasileira quanto à alfabetização
de crianças, jovens e adultos, nos deparamos com um índice de
analfabetismo no Brasil que diminuiu de 12% para 8% de 2001
até o ano passado, de acordo com o Indicador de Alfabetismo
Funcional do Instituto Paulo Montenegro referente a 2018. Contudo, o índice de proficiência de leitura teve poucas oscilações nesse período e está hoje em 12% - mesma marca de 2001.
Reconhecemos no método fônico um caminho que apresenta
estratégias de ensino coerentes com a estrutura da língua portuguesa, ao trazer para o aluno o aprendizado da relação fundamental nas
línguas fonéticas entre grafema e fonema, e ao desenvolver consciências como a consciência fonêmica. Esse aprendizado tem ainda
se mostrado muito oportuno para as crianças porque os estudos de
neurociência reiteram como nosso processamento cognitivo é favorecido quando pensamos a partir de critérios que são estruturais da
língua que falamos, partindo dos elementos simples para os mais
complexos. A criança é capaz de perceber o som das letras que ela
produz, com seu próprio corpo, e depois observar como esses sons
estão presentes nas palavras que todos nós falamos, e compreender como usamos essas palavras para formar as frases e expressar aquilo que vivemos, pensamos e sentimos.
Entrar na discussão sobre se o que é mais relevante no ensino da
língua materna deve ser o entendimento ou o uso pleno de sua estrutura, priorizando sua função social, não parece ser a melhor postura
diante do desafio de proficiência que se impõe a nós, educadores e
alfabetizadores brasileiros. Reconhecemos na conciliação entre alfabetização fonética e contextualização cultural da língua em uso e em
aprendizagem, o que é necessário para o favorecimento de uma
cultura letrada plena, que atinja uma margem significativamente maior do que 12%. Um entendimento mais conciliador de nossos estudos otimizará a vida de um professor que, diante dessa geração tão
carente de boas histórias, de repertório cultural, de acesso a bons
livros, a boas bibliotecas, a bons filmes e boas músicas, está pedindo
por clareza de posicionamento e não de mais conflito.

DIVULGAÇÃO

“Gastamos R$ 700
bilhões ano passado
com a Previdência,
nosso passado, e R$ 70
bilhões com educação,
nosso futuro.
Gastamos dez vezes
mais com a
Previdência do que
com nosso futuro”.
Ministro da Economia, Paulo
Guedes, falou sobre a
importância da reforma da
Previdência em audiência
pública na CCJ (Comissão de
Constituição e Justiça) da
Câmara.

Megasena

Concurso: 2139

14 23 29 41 57 58
Quina

Concurso: 4941

16 34 58 61 74
Federal

Concurso: 05376

1º prêmio

28.470
63.834
08.888
77.233
89.987

2º prêmio
3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

Márcia de Oliveira Regis é diretora pedagógica do
Colégio Presbiteriano Mackenzie; Noemih Sá
Oliveira é coordenadora pedagógica dos Sistemas
de Ensino Mackenzie

Dia da Sorte

Lotofácil

01 03 05 09 10 12 15 16
18 19 20 21 23 24 25
Lotomania

03 11 14 18 19 23 26
MÊS DA SORTE:

OUTUBRO

Dupla sena

Concurso: 1921

1º sorteio

17 18 27 29 35 42

2º sorteio

05 06 09 24 31 43

Timemania

Concurso: 1313

16 21 24 41 48 54 58
TIME DO

VILLA NOVA/MG

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

PREVISÃO DO TEMPO

Umuarama

Concurso: 1957

08 11 12 19 35 38 39
45 46 53 57 59 61 64
82 83 89 92 93 94

Concurso: 132

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

Concurso: 1796

Curitiba

Quinta

Sexta

Quinta

Sexta

 27  18

 24  19

 28  16

 27  22

Chuva

Chuva

Chuva

Chuva

Fases da lua
MINGUANTE
28/03 - 01:11

NOVA
05/04 - 05h53

CRESCENTE
12/04 - 16h06

CHEIA
19/04 - 08:12

Fonte: Simepar
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Marcha dos
prefeitos
KLEYTON PRESIDENTE/ALEP

PREFEITOS de diversas regiões do Paraná participaram da reunião
Prefeitos de todo o Es- rança e infraestrutura urtado se reuniram na ter- bana, mas não tiveram eleça-feira (2) à tarde no pe- vação compatível de seus
queno plenário da Assem- orçamentos.
“Estamos assumindo
bleia Legislativa do Paraná (Alep) para discutir a obrigações que às vezes
22ª Marcha a Brasília em nem são dos municípios”,
Defesa dos Municípios, afirmou o deputado Marcel
que será realizada entre Micheletto (PR), que já preos dias 8 e 11 de abril. O sidiu a AMP e também já
evento foi organizado pela foi prefeito. “Por isso a
Confederação Nacional Assembleia se soma à luta
dos Municípios (CMN) e de todos os prefeitos pano estado a mobilização ranaenses”, ressaltou
está sendo ar ticulada Ademar Traiano.
O presidente da AMP,
pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP). Frank Ariel Schiavini, preAo abrir a reunião, o feito de Coronel Vivida, dispresidente da Assembleia, se que a marcha deste
deputado Ademar Traiano ano “será a maior da his(PSDB), anunciou o apoio tória”, o que, segundo ele,
dos deputados à marcha reflete o momento delicados prefeitos. “Os municí- do do País e as dificuldapios assumiram novas des enfrentadas pelos muatribuições e novas res- nicípios. “Temos que debaponsabilidades, mas não ter uma reformulação do
têm recebido a contrapar- pacto federativo. Mas é
tida financeira para arcar importante que tenhamos
com esse ônus”, afirmou em vista exatamente
Traiano, referindo-se ao quais são as nossas priofato de que as prefeituras ridades, qual a pauta que
estão gastando mais com vamos levar a Brasília”,
educação, saúde, segu- acrescentou Schiavini.
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Programas
Entre os temas que os prefeitos querem debater com
autoridades em Brasília estão o programa Mais Médicos
(alguns municípios permanecem sem médicos), o novo
Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica),
novas regras de licitações (previstas no projeto de lei 6814/
17), reforma tributária, normas de consórcios (projetos de
lei 2542/15 e 2543/15) e teto de gastos públicos, além de
questões emergenciais, como o Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), regulamentação da Lei Kandir e
atualização de programas federais.

Agenda

Participações

Durante três dias, os
prefeitos cumprirão uma
intensa agenda de
compromissos com
representantes do Governo
federal, Congresso
Nacional, Supremo Tribunal
Federal e Tribunal de Contas
da União. Os prefeitos
deverão ser recebidos pelos
presidentes da Câmara dos
Deputados e do Senado,
vários ministros – entre os
quais o titular da Economia,
Paulo Guedes – e os líderes
do Governo federal no
Congresso.

O presidente Jair Bolsonaro
deve participar da
abertura. Além de prefeitos
e presidentes de
associações, o encontro
teve a participação de
representante da
Confederação Nacional dos
Municípios e dos
deputados Luiz Fernando
Guerra (PSL), Emerson Bacil
(PSL), Arilson Chiorato (PT)
e Anibelli Neto (MDB), além
de técnicos da AMP. São
esperados 180 prefeitos
paranaenses na marcha a
Brasília.

POZZOBOM FICOU EM UMUARAMA
O prefeito de Umuarama Celso Pozzobom não participou da
prévia da Marcha dos Prefeitos à Brasília, em Curitiba, terçafeira (2). Através da assessoria de imprensa foi confirmada sua
permanência na cidade. A justificativa é de que Pozzobom já
teria participado de inúmeras reuniões há cerca de uma semana,
em tratativas importantes para o município na Capital do Estado.

Viagem internacional
Ainda foi relatado que no decorrer desta semana, Pozzobom
está atarefado, cumprindo a lotada agenda, dando andamento
às inúmeras questões de extrema importância para o
município. Por conta disso, não conseguiu participar da
reunião com os demais prefeitos na Alep, visto que se prepara
para uma viagem internacional marcada para a próxima
semana. A assessoria ressalta que “o fato de o prefeito não ter
participado desta reunião na Assembleia Legislativa do Paraná
não significa que não apoie, ou que não enviará representante
para a marcha dos prefeitos”.
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Ratinho e Guedes em Foz

Londrina capital

O governador Ratinho Junior e o
ministro Paulo Guedes
(Economia) são esperados neste
sábado, 6, em Foz do Iguaçu, na
4ª edição do Simpósio Nacional
de Varejo e Shopping.

Na próxima semana entre os dias 10
(quarta-feira) e 11 (quinta-feira), o
governador Ratinho Junior transfere
a sede do governo do Estado para
Londrina. Durante esses dois dias,
todos os secretários e o gabinete do
governador estarão despachando da
Expolondrina. Parte da estrutura da
Assembleia Legislativa também
funcionará no local.

Ricken reeleito
O engenheiro agrônomo José
Roberto Ricken foi reconduzido
para mais um mandato de cinco
anos na presidência da Ocepar. São
215 cooperativas que atuam nas
áreas da agropecuária, crédito,
saúde, infraestrutura, trabalho,
consumo e transporte e que
movimentaram R$ 83,5 bilhões em
2018. O setor abrange 1,8 milhão
de cooperados e emprega mais de
96 mil trabalhadores. Também
responde por 60% da produção
agropecuária paranaense.

Urgência
Os deputados Luiz Claudio Romanelli
(PSB) e Tião Medeiros (PTB) pediram
ao governo do Estado que agiliza a
recuperação de seis rodovias do
noroeste e norte pioneiro que se
encontram em estado precário de
tráfego. Os deputados defendem que
o DER faça um contrato emergencial e
inicie o mais rápido possível uma
operação tapa-buraco nas rodovias.

Segunda ponte

Commodities

A Itaipu Binacional finaliza ainda em
abril toda documentação referente
a construção da segunda ponte
entre Foz do Iguaçu e Presidente
Franco (Paraguai) e espera iniciar a
obra ainda no primeiro semestre. O
custo previsto da construção é de
R$ 456,1 milhões e inclui obras,
desapropriações e a construção de
uma perimetral no lado brasileiro.
Por meio de um convênio de
delegação, todas as obras serão
gerenciadas pelo governo do
Paraná.

As commodities seguraram o
saldo das exportações brasileiras.
De janeiro a março, as receitas dos
15 principais produtos da pauta do
agronegócio somaram US$ 18
bilhões, 7,8% mais do que em
igual período de 2018. Quatro
produtos, entre os principais da
balança, se destacam neste ano:
soja, milho, café e algodão.

Royalties
O diretor-geral da Itaipu Binacional,
Joaquim Silva e Luna, lembra que os

repasses dos royalties às 15
cidades lindeiras ao Lago Itaipu
serão ampliados. Do do total
repassado ao Tesouro Nacional,
65% serão destinados aos
municípios (antes eram 45%), 25%
aos estados (eram 45%) e 10%
para órgãos federais. Os lindeiros
recebem 85% dos 65% destinados
aos municípios que têm direito.

Escola Segura
A Polícia Militar publicou um
novo edital de chamamento
para seleção dos policiais da
reserva que farão parte do
programa Escola Segura e amplia
o número de vagas de 120 para
200. Além de Londrina e de Foz
do Iguaçu, são ofertadas vagas
para colégios estaduais da
região metropolitana de
Curitiba. São 46 vagas para Foz
do Iguaçu, 74 para Londrina e 80
para a região de Curitiba. Os
selecionados vão receber entre
R$ 3 mil a R$ 3,8 mil.

Reforma
A Comissão de Constituição e
Justiça da Assembleia
Legislativa aprovou ontem o
projeto de lei do governador
Ratinho Junior que trata da
reforma administrativa no
Estado. O projeto segue para
Comissão de Finanças e
Tributação e depois vai ao
plenário para votação ou para
receber emendas.

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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Frentes pela Previdência

POR LEANDRO MAZZINI

Diante da dificuldade de levantar votos para aprovar a reforma da
Previdência, o Palácio do Planalto vai intensificar as negociações na
Câmara com as frentes parlamentares. Desde o governo de transição, o
presidente Jair Bolsonaro (PSL) tem priorizado a interlocução com o
Congresso por meio desses grupos de políticos de vários partidos que
defendem temas específicos. Umas das frentes mais atuantes na
Câmara e no Senado, a Agropecuária declarou esta semana apoio ao
texto da reforma da Previdência, embora alguns integrantes da
bancada defendam alterações pontuais na proposta.

Evangélicos
Além da bancada ruralista, o
Planalto espera que outras frentes
fortes - como a da segurança e a
evangélica - fechem apoio ao
texto em tramitação na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ).

do ensino médio no Brasil. A
conclusão é do ministro do Tribunal
de Contas da União (TCU), Bruno
Dantas, em parecer de fiscalização
que verificou que ainda não foram
implementados o Sistema
Nacional de Avaliação Básica e o
Custo Aluno-Qualidade inicial.

Bala

Acórdão

A relação do governo com as duas
frentes, no entanto, não está afinada.
A bancada da bala, por exemplo, tem
defendido a equiparação de
alterações propostas aos militares
das Forças Armadas com o de
carreiras semelhantes - como as
forças auxiliares de segurança.

No Acórdão 717/2019, o ministro
sublinha: “No caso concreto, nada
menos que cinco ministros de Estado
passaram pelo cargo num período de
cerca de quatro anos, demonstrando
o cenário de descontinuidade de
gestões e afetando, por óbvio, a
própria implementação das medidas
inicialmente definidas”. O TCU
determinou à pasta que, no prazo de
90 dias, apresente plano de ação
indicando etapas, prazos e
responsáveis, “com vistas a sanear os
problemas identificados”.

Diálogo
Já os evangélicos não economizam
críticas à falta de dialogo e apontam
falhas na articulação política do
governo. A bancada - que soma
mais de 170 parlamentares - foi a
primeira a apoiar Jair Bolsonaro
(PSL) durante a campanha à
Presidência.

Rotatividade
A rotatividade de ministros da
Educação é um dos fatores que
afetam a qualidade e a cobertura
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Contrato$
A CPI do BNDES na Câmara aprovou
requerimento da deputada Paula
Belmonte (Cidadania-DF) que
solicita informações sobre contratos
do BNDES com diversos países. Entre
eles, empreendimentos realizados
no Equador, Moçambique, Cuba e
Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Twitter @colunaesplanada

Argentina. Belmonte quer saber,
também, a relação percentual
entre o valor total do projeto e a
parte financiada pelo BNDES.

Acidentes
A Previdência Social gastou mais
de R$ 80,2 bilhões com
benefícios acidentários nos
últimos sete anos. No período,
segundo o Ministério Público do
Trabalho (MPT), foram cerca de
368 milhões de dias de trabalho
perdidos, por afastamentos
decorrentes de acidentes ou
doenças do trabalho.

Mortes
O levantamento do MPT constata
ainda a ocorrência de um acidente
de trabalho a cada 48 segundos,
com uma vítima fatal a cada 3 horas.
De janeiro de 2018 até 29 de março
de 2019, foram mais de 802 mil
acidentes de trabalho registrados,
resultando em pelo menos 2.995
mortes. Nos últimos dois anos,
5230 denúncias de acidentes de
trabalho chegaram ao MPT.

Há vagas
A Embaixada do Reino Unido da
Arábia Saudita vai abrir vagas para
decoradores aptos a fazerem a
reforma da residência do
embaixador, no Lago Sul, em Brasília.
A escolha acontecerá por edital.

www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br Caixa Postal 1980 - CEP 70254-970 - Brasília DF
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Previdência: reforma quer
tirar privilégios, diz Guedes
O ministro da Economia, Paulo
Guedes, disse ontem (3) que o atual modelo de Previdência é uma
“fábrica de desigualdades” e que
a proposta do governo pretende retirar privilégios. Ele citou como
exemplo o valor médio das aposentadorias dos deputados e dos servidores na Câmara dos Deputados, que segundo o ministro é 20
vezes superior à aposentadoria
média do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social).
“A aposentadoria média [na Câmara] é 20 vezes a aposentadoria
média do INSS. A aposentadoria do
INSS é R$ 1,3 mil. A aposentadoria média nesse ambiente é de R$
28 mil. A nossa reforma tenta justamente endereçar esses problemas. Com escala progressiva [nas
alíquotas de contribuição], estamos removendo privilégios”, declarou o ministro, em audiência na
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.
Respondendo a questionamentos sobre a aposentadoria rural, o
ministro disse que a categoria entrou na reforma para combater fraudes. Ele citou dados do IBGE (Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística), que mostram que 16% da
população brasileira vive no campo,
mas os trabalhadores rurais respondem por cerca de 30% das aposentadorias do INSS e 60% do défi-

BPC

cit da Previdência.
Disse que o Congresso pode
retirar as mudanças de regra da
Previdência, desde que mantenha
a economia de R$ 1 trilhão em dez
anos prevista com a proposta.

Em relação à proposta de reduzir o valor do BPC (Benefício de
Prestação Continuada) para R$ 400 e antecipar a idade mínima para
60 anos, o ministro esclareceu que a proposta não mexerá no direito
adquirido de quem atualmente recebe o benefício de um salário
mínimo, pago a partir dos 65 anos para famílias de baixa renda.
A reforma da Previdência propõe que a idade mínima de
aposentadoria seja retirada da Constituição e regulada por lei
complementar, subindo de acordo com a evolução da expectativa de
vida a partir de 2024 e, a partir daí, a cada quatro anos. Se a
expectativa de vida após os 65 anos para homens e 62 para mulheres
subir, haverá ajuste na idade mínima na proporção de 75% sobre os
meses de aumento. Por exemplo, se a expectativa de vida subir em 12
meses, a idade mínima sobe em 9 meses.

GERAL

UMUARAMA, 04 DE ABRIL DE 2019
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Governo se aproxima
das universidades
O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou nessa quartafeira (3), em reunião com os reitores das sete universidades estaduais do Paraná, que quer aproximar
as instituições de ensino superior
da gestão do Estado. A ideia é que
as universidades contribuam com
ações nas áreas econômica e social para fortalecer o desenvolvimento regional e de todo o Paraná. “Temos centenas de mestres e doutores, com muito conhecimento, que
podem nos ajudar a pensar o desenvolvimento regional, principalmente as questões econômicas e
sociais”, afirmou Ratinho Junior.
“Os reitores têm papel de liderança e podem conduzir ações que fortaleçam o crescimento de municípios e regiões. Portanto, queremos
mais eficiência, criatividade e novas ideias que possam melhorar a
vida das pessoas”, disse.
Ratinho Junior afirmou que o
governo busca criar ambientes
para que as instituições possam

desenvolver seus trabalhos da
melhor forma, e pediu um novo
encontro de trabalho com os reitores, para discutir questões específicas de cada instituição, nas

próximas semanas. Ele lembrou
que universidades são um ativo
importante do Estado, e que o investimento em ensino superior é
de cerca de R$ 2,5 bilhões ao ano.

Escola Segura: edital
amplia vagas e salários
A Polícia Militar do Paraná publicou nessa quarta-feira (3) um novo edital de
chamamento para seleção dos policiais da reserva que farão parte do programa
Escola Segura. O texto amplia o número de vagas de 120 para 200. Além de
Londrina e de Foz do Iguaçu, que constavam do edital anterior, agora são
ofertadas vagas para seleção de militares que farão a segurança de colégios
estaduais da Região Metropolitana de Curitiba. Lançado dia 15 de março pelo
governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Escola Segura é uma parceria das
Secretarias da Educação e da Segurança com o objetivo de reforçar a proteção de
alunos, pais e professores das escolas estaduais do Paraná. São oferecidas 200
vagas: 46 para Foz do Iguaçu, 74 para Londrina e 80 para a Região Metropolitana
de Curitiba. Os selecionados vão receber valores mensais que variam de R$ 3 mil a
R$ 3,8 mil, de acordo com a sua graduação. O edital anterior foi suspenso na
semana passada devido à baixa procura dos militares. Conforme o governo, o
problema teria sido o baixo valor pago: R$ 133 por dia. O novo edital equaliza o
pagamento para participação no programa com valores oferecidos pelo mercado
e amplia a oportunidade de participação a cabos, segundo e terceiro sargentos,
além dos soldados, que já constavam no texto anterior. A tabela de pagamento
definida pelo decreto e disponível no edital da PM é de R$ 3 mil para soldado, R$
3,3 mil para cabo, R$ 3.564 para 3º sargento e R$ 3.813 para 2º sargento.
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“Anjinhos” vão alertar
motoristas de Umuarama
O trânsito de Umuarama receberá uma série de investimentos
nos próximos meses, visando reduzir o número de acidentes e desta
forma a grave estatística que vem
se construindo desde o início do
ano: entre janeiro e março de 2019,
sete pessoas já perderam a vida
nas ruas e avenidas da cidade. O
número é alarmante, segundo as
autoridades, porque em todo o ano
passado foram registradas cinco
mortes no trânsito.
Em reuniões periódicas realizadas com representantes da Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Diretoria de Trânsito
de Umuarama (Umutrans), para avaliar as ocorrências e traçar estratégicas de ações, apurou-se que a
maioria dos acidentes graves tem
sido provocados por excesso de velocidade, embriaguez e desrespeito
à sinalização/normas de trânsito.
“Esse número de mortes é inaceitável. Apesar de o poder público
fazer a sua parte, sinalizando as
vias públicas e orientando os motoristas, através de diversas campanhas, o índice de acidentes ainda é alto e exige medidas enérgicas”, disse o prefeito Celso Pozzobom. Por isso, a Umutrans vem investindo de forma constante em
melhorias na sinalização, modernização dos semáforos e em breve
implantará dez unidades do equipamento educativo de fiscalização
eletrônica de velocidade (conhecido como ‘anjinho’) e fiscalização por
radar estático e móvel.
Os “anjinhos” ocuparão estrutura semelhante a um semáforo
em pontos de saída da cidade e
não emitirão notificações. “A fina-

lidade é alertar o motorista sobre
a velocidade que ele está praticando e, desta forma, motivá-lo a mudar de comportamento antes que
provoque acidente”, apontou a diretora da Umutrans, Dianês Maria
Pifer. O equipamento já foi licitado
pelo município.

As unidades serão instaladas
nas avenidas Tiradentes, Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, Ivo Shizuo
Sooma, Pedromiro José Fernandes,
Portugal, Ariovaldo Rodrigues de
Moraes e Av. Paraná (Lago Aratimbó) e nas ruas Ministro Oliveira
Salazar e Doutor Camargo (centro).
TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

‘PERIGO’ em vermelho, ao exceder a velocidade; ‘alerta’ em amarelo quando estiver próximo do
limite e ‘parabéns’ em verde para quem trafegar abaixo da velocidade

COR DO PERIGO

O ‘anjinho’ vai alertar o motorista com a palavra ‘perigo’ em vermelho, quando
ele exceder o limite de velocidade da via pública, emitir ‘alerta’ em amarelo
quando estiver próximo do limite e ‘parabéns’ em verde para quem trafegar
abaixo da velocidade estabelecida para o referido trecho. O equipamento é
dotado de câmeras integradas à Secretaria de Estado da Segurança Pública para
emitir alertas à Guarda Municipal e Polícia Militar quando flagrar – por meio de
leitor de placas OCR – a passagem de veículos com registro de furto ou roubo.

Radares
Outra medida a ser implantada nos próximos meses é a fiscalização com radar,
para conter o excesso de velocidade. Dois aparelhos serão alugados pela
Umutrans para fiscalização em vias de grande movimento que registram alto
índice de acidentes. A licitação ocorreu nesta quarta-feira, 3, e a empresa
vencedora apresentou o equipamento – conforme exigência do edital – a
inspetores e guardas municipais na parte da tarde, na Avenida Ariovaldo
Rodrigues de Moraes (sem registro de notificações).
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Laboratório da Unipar volta
a atender em duas semanas
Há mais de vinte anos o Laboratório de Análises Clínicas da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Umuarama, presta um serviço valoroso à comunidade. Todos os
dias chegam, no mínimo, 150 pacientes com pedido de exame expedido pelos médicos do SUS.
O projeto, ligado ao curso de
Farmácia, dispõe de aparelhagem
moderna. Nos últimos anos, a Unipar investiu grandes somas para
equipar os setores, onde são realizados cerca de 300 mil exames por
mês, com qualidade assegurada
pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, do qual
a Unipar é conveniada.
Por causa do encerramento do
convênio com o SUS, o LAC da Unipar, por estes dias, deixa de atender, mas retorna assim que for formalizado com a prefeitura de Umuarama o recadastramento. A Unipar
fez a solicitação para o recadastramento com antecedência, porém

questões burocráticas da Secretaria Municipal de Saúde atrasaram
o trâmite da documentação.
“Aproveitamos este período de
recesso para realizar capacitação
da nossa equipe técnica”, informa
o coordenador de laboratórios da
Unipar, Denilson Cassita. Ele acredita que em vinte dias tudo voltará
ao normal. “A prefeitura já nos ga-

rantiu que vai dar prioridade na resolução desta situação”.
Segundo ele, este período também foi aproveitado para uma assistência técnica completa do conjunto de equipamentos, usados para
exames nas áreas de Bioquímica,
Hematologia, Parasitologia, Urinálise, Microbiologia, Imunologia, Hormônios e Marcadores Tumorais.

Estágiários

ASSESSORIA

Em Umuarama, o projeto recebe
estagiários de Farmácia e de Medicina, que
auxiliam nos trabalhos executados pela
equipe de profissionais, liderada por quatro
RT’s (responsáveis técnicas): três
farmacêuticas e uma biomédica. “O
projeto LAC da Unipar é fundamental para
promover a interação do meio acadêmico
com a comunidade, gerando benefício
mútuo, tanto para os acadêmicos que estão acompanhando a realização dos
exames e aprimorando seus conhecimentos, quanto para os pacientes, que
usufruem de um serviço de excelência”, afirma Cassita. Além do atendimento
direto aos usuários do SUS, o projeto LAC Unipar dá suporte a projetos paralelos
de pesquisa e de outros estudos científicos.
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Comércio deve abrir em
dois sábados por mês

JOAS CAVALCANTE

Resultados

APÓS decreto, as empresas de Umuarama ficaram livres para decidir sobre o horário de funcionamento
Em pesquisa realizada pela
Aciu, empresários manifestaram intenção de ampliar horário de atendimento em Umuarama
De acordo com a legislação brasileira, as entidades responsáveis
por definir os horários de abertura
e encerramento das lojas do comércio são os sindicatos da categoria,
porém, após reivindicações de seus
associados, a Aciu (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de
Umuarama) acaba de realizar uma
pesquisa com 150 empresas sobre
o assunto. O objetivo, segundo Orlando Luiz Santos, presidente da entidade, foi buscar dados para nortear os próprios empresários em
uma tomada de decisão.
Após a publicação do Decreto
201/2018, as empresas de Umuarama ficaram livres para decidir sobre o horário de funcionamento. “Desde que respeitem com rigor as leis
trabalhistas – principalmente com relação à duração da jornada de trabalho, horas extras, banco de horas,

intervalos intrajornadas, etc. – a empresa pode abrir e fechar conforme
lhe convier. Porém, como forma de ter
material para orientar nossos associados com relação ao calendário de
atendimento ao público em 2019,
resolvemos buscar a opinião dos empresários em uma pesquisa simples
e objetiva”, comenta o presidente.
Santos faz questão de destacar
que como a Aciu é uma entidade
associativa – e não sindical – significa que os resultados obtidos na
pesquisa servem exclusivamente
para “ter uma ideia de que forma
pensa a maioria dos empresários
do ramo do comércio entrevistados”. Além disso, ele deixa claro
que ninguém é obrigado a obedecer ao que foi apurado com a pesquisa. “Como já registrado, o Decreto 201/2018 garante liberdade
total às empresas sobre horário de
funcionamento; desta forma, se
uma empresa estiver apta a atender quatro sábados por mês, está
livre para isso”, afirma Orlando.

O questionário apresentado aos
associados da Aciu continha 9
perguntas, além de espaço para
sugestões (veja tabela nesta
página). A primeira pergunta foi
“Você é a favor da abertura do
comércio em dois sábados por mês
(no primeiro e no segundo)?” e a
maioria (55,3% – 83 dos 150 votos)
respondeu ‘sim’, o que, segundo o
presidente, já era esperado.
“Muita gente nos procura dizendo
que gostaria de abrir pelo menos
dois sábados por mês, então
tínhamos ideia de que o resultado
fosse este”, comentou Orlando. A
pesquisa indicou ainda que os
comerciantes querem abrir já
neste sábado, dia 6, e no próximo
sábado, dia 13, até às 17h,
contudo, quando perguntados se
queriam abrir em horário especial
no sábado 20, após o feriado da
Sexta-Feira Santa, a resposta da
maioria (62,6%) foi ‘não’.

Horário especial
Outro ‘resultado’ que não causou
surpresa ao presidente da Aciu foi a
pergunta sobre a abertura do
comércio em horário especial no Dia
das Crianças (“12 de outubro é
feriado (Padroeira do Brasil) e cai
num sábado. Comércio deve abrir na
sexta-feira (dia 11) até mais tarde?).
“Por ser considerada a terceira
melhor data para as vendas do
comércio, acreditávamos que a
maioria dos empresários votaria
desta forma, por abrir na sexta até
mais tarde (até às 20h)”, contou o
presidente da Aciu.
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Contrabando em Tapejara
DIVULGAÇÃO

CARROCERIA do
caminhão estava cheia de
caixas de cigarros
paraguaios
Policiais Militares de Tapejara apreenderam um caminhão carregado com
cigarros oriundos do Paraguai. A apreensão aconteceu na terça-feira (2),
durante deslocamento do comandante do Destacamento da PM de Tapejara ao município de Tuneiras do Oeste.
O militar suspeitou ao ver um
caminhão branco e um veículo GM/
Astra de cor prata, parados a beira
de uma estrada rural. Solicitou
apoio de uma equipe de Radiopatrulha, para que fizesse a abordagem.
Na margem da rodovia PR-323,
nas proximidades do trevo de acesso a Tuneiras do Oeste, o veículo
Mercedes Benz com emplacamento de Montenegro-RS foi localizado.
Na abordagem, o condutor informou que transportava ração para
peixes e que teria saído de Toledo,
seguindo para o estado de São Pau-

lo. Disse ainda que teria parado em
Tapejara para ver um familiar. No entanto, não souber informar onde
este familiar residiria.
A equipe solicitou que o condutor
mostrasse a carga, mas ele disse
que o compartimento estava lacrado e apresentou a nota fiscal. A equipe fez contato com a Polícia Rodoviária para orientações sobre o procedimento de rompimento do lacre. Durante deslocamento ao Destacamento Policial, o motorista do caminhão
parou em um posto de combustíveis
e fugiu, tomando rumo ignorado, não
sendo mais localizado.
Ao chegar ao Destacamento, os
PMs constataram que o caminhão
estava carregado com cigarros contrabandeados. O veículo e a carga
foram encaminhados à Receita Federal de Guaíra.
JOAS CAVALCANTE

O Corpo Bombeiros de Umuarama atendeu n a tarde de ontem (3) a um atropelamento em frente
ao Hospital Norospar. Uma mulher a 31 anos, atravessava a rua Jussara, quando um Onix Prata
com placas de Umuarama, que trafegava em entre a rua Perobal e a avenida Ipiranga, a atropelou.
O condutor, de 38 anos, permaneceu no local até achegada do socorro. Segundo os bombeiros,
a vítima sofreu lesões moderadas na cabeça e foi encaminhada ao Hospital Uopeccan (plantão).

Na fronteira
A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em
ação conjunta com a Polícia Federal de
Guaíra e Força Nacional apreendeu no
início da manhã de ontem (quarta-feira,
3), em Guaíra, quatro veículos carregados
de cigarros contrabandeados do Paraguai.
Os policiais rodoviários federais e os
agentes da Polícia Federal com apoio da
Força Nacional realizaram ação conjunta
de fiscalização na BR 272, a fim de
combater o contrabando de cigarros que
utiliza as rodovias da região de fronteira
para o escoamento dessas cargas. Os
condutores, ao avistarem o bloqueio
policial, desviaram os veículos para região
de mata e os abandonaram, não sendo
mais localizados. Foram apreendidas duas
pick-up Montana, um Fiat Pálio e um Astra
carregados com uma carga estimada em
75 mil carteiras de cigarros, avaliada em
mais de R$ 375 mil. A ocorrência foi
encaminhada para a Receita Federal de
Guaíra.

NOTA

Anabolizantes
A Polícia Rodoviária Federal
apreendeu uma grande
quantidade de anabolizantes
durante fiscalização na BR-163, em
Guaíra, na noite da terça-feira (2).
O condutor de um Gol branco, com
placas de Cascavel, demonstrou
nervosismo ao ser abordado no
quilômetro 328, o que motivou
uma averiguação minuciosa. Os
agentes localizaram, no portamalas, uma caixa com
aproximadamente 500 unidades
de anabolizantes, entre ampolas,
comprimidos e caixas com
medicação de origem estrangeira.
O motorista, com a mercadoria foi
levado à Delegacia da Polícia
Federal.
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Afsu encara o Pato Branco
após derrota contra o Foz

NILTON ROLIN

O Afsu Umuarama Futsal perdeu
de 6 a 3 para o Foz Cataratas Poker
Futsal pela terceira rodada do Campeonato Paranaense – Série Ouro,
em partida realizada na terça-feira (2).
No primeiro tempo, Augusto do Afsu
tentou cortar a bola e acabou empurrando contra, favorecendo a equipe
adversária. Augusto dois minutos depois se redimiu e realizou outro gol,
desta vez favorecendo o Umuarama,
com um empate de 1 a 1.
Faltando poucos minutos para acabar o primeiro tempo, Afsu vira o placar
com gol também de Augusto, que deu
um chute rasteiro, não dando chances
para o goleiro João Paulo do Foz.
No segundo tempo, o Foz volta
mais ligado, até que aos quatro minutos, numa jogada de contra-ataque, o
dono da casa empata com o Umuara-

ma, com 2 a 2. O Foz Cataratas continuou marcando em cima e conseguiu
virar o jogo, com mais dois gols.
O Afsu correu em busca de um
equilíbrio do jogo com Lucas Carvalho como goleiro linha, que não perdeu tempo e marcou o terceiro para
o Umuarama.
Nos minutos finais, para acabar
o segundo tempo, só deu Foz. Com
mais dois gols, o Time das 3 Fronteiras saiu de quadra vitorioso com
o placar de 6 a 3.
Com este resultado, em entrevista para a imprensa, Nei Victor
destacou que a equipe de Umuarama, não soube aproveitar a virada
do jogo no primeiro tempo. “O placar foi merecido. Perdemos por causa da nossa incompetência”, disse o treinador.

AFSU vira o jogo no primeiro tempo, mas é
goleado na volta

Pato em casa
O Afsu joga em casa, no Ginásio
Amário Vieira da Costa amanhã
(11). O adversário vai ser o Pato
Futsal – considerado um dos mais
fortes da competição. Até o
momento, o Umuarama está em
oitavo lugar na tabela, com
apenas 3 pontos ganhos na única
vitória, que foi em cima
Matelândia, na primeira rodada
do campeonato. O Foz Cataratas
lidera o torneio, seguido pelo Pato
Futsal e o Cascavel – todos estão
com 9 pontos, mas com diferentes
saldos de gols.

ESPORTES

UMUARAMA, 04 DE ABRIL DE 2019

15

Palmeiras fica cinco jogos
do Brasileirão fora da TV

CESAR GRECO

A Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das nove primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que
antecedem a parada para a Copa
América. E caso o cenário atual seja
mantido, sete partidas não passarão serão transmitidas em nenhum
canal de televisão. Cinco delas do
Palmeiras e duas do Athletico-PR.
A situação ainda pode mudar
até o fim de abril, mas momentaneamente o Palmeiras não tem
acordo com a Globo para TV aberta
nem pay-per-view. Já o Athletico
acertou com a emissora na aberta
(terá jogos contra Vasco, Fortaleza,
Corinthians, Flamengo e Fluminense televisionados na Globo), mas
segue sem fechar no PPV.
As únicas quatro partidas do
Palmeiras que, por enquanto, têm
transmissão garantida na televisão
são contra equipes que também as-

CAMPEÃO brasileiro de 2018, Palmeiras pode ficar sem jogos na TV
sinaram com a Turner para a TV fe- TV fechada, além de uma garantia
chada: Fortaleza (1ª rodada), Inter- de um número mínimo de jogos na
nacional (3ª rodada), Santos (5ª ro- TV aberta e uma porcentagem do
dada) e Athletico (8ª rodada). Esses valor arrecadado com pay-per-view.
jogos vão passar no canal pago TNT.
No total, o Palmeiras tem garanAs negociações entre Palmeiras tidos na TV apenas os 12 jogos cone Globo vêm se arrastando há me- tra as outras seis equipes que feses, mas ainda não chegaram a charam com a Turner (seis no turno
uma definição. O clube alviverde faz e seis no returno). As outras 26 parexigências que a emissora tem di- tidas do atual campeão brasileiro,
ficuldade de atender, como a derru- por enquanto, não vão passar em
bada de uma cláusula que determi- lugar nenhum.
na um pagamento menor para times que fecharam com a Turner na

Sem transmissão
Os jogos sem transmissão ficaram por conta de CSA x Palmeiras, 1º de maio às
16h; Atlético-MG x Palmeiras, 12 de maio, às 16h; Botafogo x Palmeiras, 25 de
maio, às 16h; Chapecoense x Palmeiras, 2 de junho, às 16h; Palmeiras x Avaí, 13
de junho, às 20h; Goiás x Athletico, 13 de junho, às 20h.

Atlético-GO x Santos
Em meio às semifinais do Paulistão, o Santos muda a chave e inicia hoje
(4), às 19h15, a disputa da terceira fase da Copa do Brasil diante do
Atlético-GO, em Goiânia. No entanto, comissão técnica e jogadores
avisam que, neste momento, o foco está voltado para a competição
nacional, apesar de o time que o Peixe terá em campo deverá ter alguns
jogadores poupados. O objetivo é voltar para casa com uma vantagem
confortável ou, pelo menos, sem prejudicar a segunda partida, na Vila
Belmiro, no próximo dia 11. Possível escalação do Santos é, Éverson,
Victor Ferraz, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Jorge; Alison, Jean Lucas e
Soteldo; Rodrygo, Copete e Eduardo Sasha. O desfalque ficará por conta
de Felipe Aguilar (em recuperação após choque de cabeça).

NOTA

Tudo ou nada
O Grêmio, surpreendente
lanterninha do grupo H da Copa
Libertadores-2019, visita em Santiago
a Universidad Católica sem direito a
tropeços e precisando somar pontos
para se manter na briga por uma vaga
nas oitavas de final da competição. A
volta de Geromel, recuperado de
lesão, à zaga para fazer a tradicional
dupla com Kannemann dá uma nova
esperança ao Tricolor gaúcho, que
terá que pensar somente na vitória.
Uma provável escalação do Grêmio é:
Grêmio: Paulo Victor – Leonardo,
Geromel, Kannemann, Cortez Michel, Maicon, Alisson - Luan,
Everton e André. A partida será
disputada a partir das 19h.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Só o imperfeito
pode evoluir. O
perfeito já se
estagnou,
cristalizou-se.
Portanto só o
imperfeito tem
futuro.
(Bert Hellinger)
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Vamos rir?

Dicas para redes sociais!

No próximo dia 25 de abril (quinta-feira) o comediante
Maurício Meirelles faz seu stand up pela primeira vez na
Capital da Amizade. O show solo “Levando o caos”
será no Centro Cultural Vera Schubert. Convites a venda.

*Amplie seus contatos qualificadamente –é interessante ter um amplo grupo de
amigos, assim busque amizade online com pessoas que tenha contato e ache
interessante profissionalmente. Contudo, se preocupe mais com a qualidade do
que com a quantidade, não precisa ir convidando todo mundo que conhece ou
que é ‘amigo do amigo’ para ser seu amigo, isso pode não soar bem!

LUCI LEMES

ARQUIVO PESSOAL

UVEL COMEMORA 40 ANOS!

A UVEL está completando 40 anos de
atividades neste mês de Abril. Na
última segunda-feira, primeiro dia do
mês, a concessionária ganhou parabéns.
Diretores, colaboradores, clientes e
amigos que acompanham a trajetória de
sucesso do Grupo UVEL se sentem
Orgulhosos. Um momento para ser
lembrado e comemorado. A
concessionária nasceu UVESA S/A -,
em 1979 foi denominada UVEL S/A
sob a direção da Família Nabhan durante
20 anos -, e a partir do ano de 1999 (
há 20 anos) Ivanildo Coutinho, Joaquim
Pereira, Luiz Homero Zaninotto Jr. e
Roberto Zanatto assumiram a UVEl. Em
setembro de 2009 ingressaram no grupo
Uvel mais dois sócios: Realdir Marchi
Furtado e José Machado da Silva. O
Grupo Uvel atualmente está presente
nos três estados do Sul -, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje -, Aidiane Bertasso,
Adriana Romero, Danilo Moura
Scriptore, Neide Aparecida da Silva e
Lumico Mori . Da coluna: felicidades!

Em Abril?

AGENDE

Os feriados do mês de abril encolheram.
O dia 21 de abril que é feriado de
Tiradentes caiu num domingo que também
é o dia dedicado a Páscoa. A sexta-feira
Santa ( Paixão de Cristo) será dia 19, e
portanto feriado. O próximo mês nos
acena com o Dia do Trabalho e deste vez
feriado em plena quarta-feira.

THIAGO CASONI

Shows

Dia 13 tem Banda Ira e dia 20 tem o
Bar do Leo, ambos no Harmonia Clube
de Campo. Os fãs do Ira marcam
presença e os que gostam do repertório
sertanejo de Leonardo também vão
comparecer. Convites no HCC.

Palestra

"Mantenha sempre os bons pensamentos"
é o tema da palestra motivacional que
acontece no sábado, no Seicho-No-Ie,
na Avenida Flórida 3889. Começa às
19h30 até às 21h30.
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PORTRAIT
BRUNA RIBEIRO 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.

NUM clique do evento no ano passado, Samantha Porto Gutierrez, já aciona os bastidores do Hight Tea
2019 que acontece dia 15 de junho.

Dia 8 de abril, "Dia mundial de Combate
ao Câncer", a Legião Feminina de
Combate ao Câncer estará agendando
mamografias e exames de PSA, das 8h
às 16h, defronte a Panificadora Real
próxima à Praça Santos Dumont.
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REI LEÃO
No dia 27 de abril Umuarama
receberá o espetáculo: “Rei Leão - O
Musical”. A apresentação acontecerá
no Centro Cultural Vera Schubert, às
18h. Esta é mais uma realização da
produtora Mantovani Promoções, que
recentemente trouxe o musical “ABBA
In Concert”. O Musical é inspirado
no filme Rei Leão e contará com uma
equipe com mais de 20 integrantes.
Os ingressos já estão a venda na
Sportland, Valentins Basic Concept e
no site www.aloingressos.com.br. Os
valores por poltronas são, inteira –
R$ 100 e meia – R$ 50, para
crianças até 12 anos, estudantes,
professores e idosos.
DOE FRASCO DE VIDROS
O Hospital Norospar de Umuarama
está realizando a campanha “Doe
Frasco de Vidros”, que tem como
objetivo estocar o leite materno que é
doado para as mães que não podem
amamentar seus bebês. O hospital
aceita a doações de frascos de vidros
com tampas, de produtos alimentícios
comprados em supermercados. Os
frascos serão esterilizados para
estocagem do leite. As doações
podem ser feitas de segunda a sextafeira, das 8h às 11h30 e das 13h às
17h, no Hospital Norospar. Maiores
informações: (44) 3621-1299.
MONJA COEN
A líder zen budista Monja Coen, que
costuma atrair milhares de seguidores e
conta com milhões de seguidores em
seu canal no Youtube, fará palestra em
Maringá, no próximo dia 26 (sextafeira), no Fashion Hall às 20h. A
palestrante falará sobre “Como
encontrar equilíbrio e felicidade em
meio às adversidades”. Os ingressos já
estão no segundo lote. Após a palestra
a monja participará de uma sessão de
autógrafos. Ingressos custam R$ 160
(inteira) e R$ 80 (meia-entrada). Para
adquirir o ingresso basta acessar o site:
www.diskingresso.com.br, ou entrar
em contato pelo fone: (41) 33150808.
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Alunos conhecem
as obras de Hachicho

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Alunos da turma do terceiro ano
da Escola Municipal Dr. Germano Norberto Rudner, do Jardim Canadá, estiveram pela primeira vez na Biblioteca
Municipal Rocha Pombo na manhã
desta quarta-feira, 3, acompanhados
pela professora de Artes, Lúcia Teixeira, e pela coordenadora Adriani Pinesso. O foco da visita, porém, não era o
imenso e diversificado acervo de livros
disponíveis para todos os públicos e
gostos, mas a obra do pintor Abraão
Hachicho, que estava presente e conversou com as crianças.
Cidadão honorário e muito conhecido por retratar a história de Umuarama em diversas telas, o artista
plástico contou um pouco da sua história, sua vocação para a pintura, técnicas e materiais que costuma empregar. Muito solícito, Hachicho respondeu às perguntas dos alunos e
das professoras, estimulando-os a
experimentar, colocar suas ideias e
cores no papel desde cedo.
Segundo ele, que começou a pintar
aos 16 anos, o talento pode ser aperfeiçoado com estudo, dedicação e prática, e cada artista começa a mostrar
o seu estilo desde as primeiras fases
da vida. Hachicho também apresentou
algumas de suas telas e contou a história de cada uma, a época em que as
pintou e o que cada imagem retratava,
bem como sua inspiração no período
da colonização de Umuarama.
“Essa visita, para conhecer as
obras e conversar com o artista,
ajudou a enriquecer o conteúdo que
estamos trabalhando na disciplina
de Artes, neste bimestre, e foi uma
experiência inovadora pois a maioria dos alunos ainda não conhecia
a Biblioteca Municipal”, relatou a
professora Lúcia Teixeira.

PINTOR apresentou suas telas e contou a história de cada uma

Pozzobom na Alemanha
A partir de sábado (6) o vice-prefeito de Umuarama, Hermes Pimentel, assume
a chefia do Executivo pelo período de seis dias. Ele substitui o prefeito Celso
Pozzobom, que viajará à Alemanha para participar de uma feira. De acordo
com a assessoria de imprensa, Pozzobom participará de uma feira de
maquinários dos ramos de construção civil, agricultura e mineração. A viagem
não causará despesas aos cofres públicos, pois as despesas serão custeadas
pelo próprio prefeito, que viaja a convite da Caterpillar, multinacional que
fabrica máquinas, motores e veículos pesados, voltados para a construção civil,
agricultura e mineração. O prefeito determinou à Diretoria de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal de Administração que desconte do seu
salário todos os dias que estará ausente da Prefeitura e informa que vai
custear por conta própria todas as despesas com passagens e hospedagem, de
forma a não onerar os cofres públicos.
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CLASSIFICADOS

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$
94.800,00
JETT
A 2.0 HIGHLINE TSI MOD. 2016 – BRANCO, 211CV, GASOLINA, TETO SOLAR,
JETTA
INTERIOR CARAMELO, C/ 70 MIL KM, Ú/DONO, TOP DE LINHA. R$ 88.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 59.800,00
KIA SPORTAGE 2.0 EX MOD. 2012 – PRETA METÁLICA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS
DE COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, COMPLETA. R$ 59.800,00
HONDA HR-V EX MOD. 2016 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETA, 52 MIL KM. R$ 75.800,00
HONDA CR-V LX ANO 2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, AR, VIDROS, DIREÇAÕ,
COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 64.800,00
HONDA FIT 1.5 EX ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, SOM,
C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$ 62.800,00
HONDA CIVIC 2.0 SI COUPE ANO 2014 – BRANCO, GASOLINA, 220 CV, CAMB.
MANUAL, 2-PORTAS, RODAS, TETO SOLAR, COMPLETO, 13 MIL KM, RARIDADE. R$ 91.800,00
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$ 86.800,00
HONDA CIVIC EXR 2.0 MOD. 2016 - BRANCA, FLEX, AUTOMATICO, COURO, TÉTO,
IPVA QUITADO, ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 69.800,00
HONDA CIVIC 2.0 LXR MOD. 2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 58.800,00
HONDA CIVIC 2.0 LXR MOD. 2014 – FLEX, BRANCA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, SOM, AIRBAG, ABS, RODAS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 57.800,00
COROLLA 1.8 GLI MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM, AR,
VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 41.800,00
COROLLA FILDER 1.8 MOD. 2007 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA. R$ 26.800,00
RAV4 TOP 2.0 ANO 2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA, CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA. R$ 103.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 4X4 ANO 2013 - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETA. R$ 126.800,00
HILUX CAB. DUP
DUP.. SR 2.7 ANO 2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG,
ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00
SANDERO 1.6 PRIVILÉGE MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,
ALARME, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 20.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.8 LT MOD. 2017 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, DIESEL, AIRBAG,
ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA. R$ 120.800,00
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
TRACKER 1.8 LTZ MOD. 2015 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, SOM/
MULTIMÍDIA, TETO SOLAR, COMPLETA, IPVA PAGO. R$ 59.800,00
MONTANA 1.4 LS MOD. 2015 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS ELETRICAS, ALARME, COMPLETA, ÚNICO DONO. R$ 30.800,00
MONTANA 1.4 SPORT MOD. 2011 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, ALARME,
SOM, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETA. R$ 26.800,00
CELTA 1.0 SUPER MOD. 2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-NOVOS,
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EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$ 13.800,00
AGILE LTZ 1.4 MOD. 2011 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, ALARME, Ú/DONA, COMPLETO. R$ 26.800,00
AGILE LTZ 1.4 MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00
ASTRA HA
TCH 2.0 ADV
ANT
HATCH
ADVANT
ANT.. MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
TRAVAS, ALARME, COMPLETO. R$ 24.800,00
ASTRA SEDAN 1.8 ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, COMPLETO. R$ 17.800,00
ASTRA SEDAN ADVAN. MOD. 2007 - PRATA, FLEX, MECÂNICO, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, TRAVAS, COMPLETO. R$ 19.800,00
ZAFIRA 2.0 ELEGANCE MOD. 2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$
25.800,00
CRUZE 1.8 SEDAN LT MOD. 2013 - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO. R$ 46.800,00
RANGER XLT 2.5 CD ANO 2015 - FLEX, BRANCA, MECÂNICA, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS BF, REVISADA, COMPLETA. R$ 73.800,00
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
ECOESPORT 1.6 FREESTYLE MOD. 2017 - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG,
ABS, SOM, BANCOS DE COURO, RODAS, COMPLETA, 5 MIL KM. R$ 64.800,00
FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00
CROSSFOX 1.6 GII ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR , DIREÇÃO,
RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA. R$ 35.800,00
SPACECROSS 1.6 ANO 2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA. R$ 34.800,00
PARATI 1.6 CITY ANO 2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E
TRAVAS ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00
PARATI SURF 1.6 MOD. 2009 - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,
ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA. R$ 21.800,00
FOX 1.6 GII MOD. 2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$ 28.800,00
FOX 1.6 GII MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VIDROS,
TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 30.800,00
PUNTO 1.6 ESSENCE MOD. 2011- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 27.800,00
STRADA CAB. EST
ANT
EST.. 1.8 ADV
ADVANT
ANT.. ANO 2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO. R$ 42.800,00
UNO MILLE CELEBRATION 1.0 WAY ECONOMY MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4PORTAS, ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$
17.800,00
SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 18.800,00
HONDA NXR BROSS 160 ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO, 2 MIL KM,
MANUAL, CHAVE RESERVA. R$ 11.800,00
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CARROS

ANO

CLASSIC 1.0 LS ...................................................................... 13/14
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 14/15
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 17/18
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 13/13
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 13/14
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 14/15
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 16/17
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 17/18
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 16/17
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 17/18
CRUZE SPORT6 LT TURBO ................................................... 17/17
FOX 1.6 PEPPER ................................................................... 16/16
ONIX 1.0 LS ............................................................................ 16/16
PRISMA 1.4 LT ........................................................................ 15/16
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14
PRISMA 1.4 LTZ AT ................................................................. 18/19
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ......................................................... 12/13
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 13/14
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 14/15
SPIN LTZ 1.8 AT ...................................................................... 14/14
TRACKER LTZ ........................................................................ 13/14
TRACKER PREMIER 1.4 TURBO ............................................ 17/18
TRAILBLAZER LTZ DIESEL .................................................... 13/13

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) 9.99742794 ou (44) 9.8407-1674 falar
c/ Idelson

COR

OPCIONAIS
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VALOR

......................... PRETO ................................... BASICO .................................................................................... R$ 19.900.00
......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 52.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 36.900.00
......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 39.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO .................................................................... ............R$ 41.900,00 ..
......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 78.900,00
......................... CINZA ..................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 80.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 91.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 99.900,00
......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 79.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, COURO ................................................................ R$ 46.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 36.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 44.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 40.900,00
......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 59.900,00
......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 86.900,00
......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 42.900,00
......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 45.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, 7L ................................................................ R$ 44.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 62.900.00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 89.900,00
......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ............................................... ...R$ 104.900.00
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ÚLTIMA HORA
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Manifestação contra
Casa de Custódia

Ao final da tarde da quarta-feira (3),
moradores do Conjunto São Cristóvão
e de bairros vizinhos fecharam, por alguns
minutos, a rodovia PR-323 em protesto
contra a construção de uma Casa de
Custódia naquela região da cidade.
O protesto teve início pouco depois
das 18h, nas proximidades do viaduto
de acesso a Umuarama, ponto principal
de entrada ao São Cristóvão e de acesso
aos novos loteamentos nas imediações.
Patrulheiros rodoviários estaduais
que atuam no Posto de fiscalização
de Cruzeiro do Oeste acompanharam
a manifestação que foi pacífica.
Aproximadamente 35 moradores estavam no protesto e colocaram pneus
no meio da via para tentar bloquear o
tráfego no local. Policiais militares de Umuarama também acompanharam a ação
e impediram o bloqueio da pista com os
pneus. Havia riscos de que vândalos se
aproveitassem da situação e incendiassem a borracha, causando transtorno aos
motoristas que chegavam e saíam da cidade pela rodovia PR-323.
A comunidade levantou faixas, cartazes e também entoou o hino nacional,
com o respaldo de muitos condutores.
O projeto da construção de uma
Casa de Custódia em Umuarama é alvo,

pela segunda vez, de uma mobilização
do gênero. A intenção é retirar a cadeia
atual do centro da cidade e construir
um espaço mais amplo, com capacidade para abrigar até 500 detentos.
O valor da obra é de R$ 25 milhões e
recursos já foram apresentados, através de emendas parlamentares para o

orçamento estadual. Hoje (quinta-feira),
em sessão extraordinária, vereadores discutirão na Câmara Municipal, o Projeto
de Lei de autoria do Poder Executivo,
que autoriza a doação do terreno Destinado à construção da Casa de Custódia. Tal terreno fica situados nos fundos
do Jardim São Cristõvão.
DIVULGAÇÃO

MORADORES
bloquearam a rodovia
PR 323 em protesto
contra a instalação de
uma cadeia no bairro

Reunião no bairro
O presidente da Associação de Moradores do São Cristóvão, Jean Carlos Felipe, o ‘Gege’,
lembra que a comunidade se reuniu na noite da terça-feira (2) para definir as atitudes a
serem tomadas. Uma delas foi o protesto na rodovia, mostrando o descontentamento
dos moradores com a instalação da Casa de Custódia no bairro. Os moradores também
se mobilizaram para participar da sessão da Câmara na manhã de hoje. “A nossa
comunidade está preocupada. É como se ninguém estivesse olhando o nosso lado, a
preocupação do pai e da mãe que tem filho pequeno, da pessoa que financiou uma
casa. Tem casa que vai ficar de frente com a Casa de Custódia. Vai abrir a janela e dar de
cara com esta cadeia. Como essas pessoas vão ter tranquilidade se uma pessoa que foi
presa pode ser solta a qualquer momento e vai sair ali perto de sua casa? Então nosso
sentimento, nossa segurança, não estão sendo levados em conta”, argumenta Gege.

