Aprovada Casa de
Custódia no São Cristóvão
Em sessão tumultuada, com plenário lotado,
vereadores autorizam Poder Executivo a doar
terreno no Jardim São Cristóvão ao Governo do
Estado. Lá será construída a Casa de Custódia,
mas impasse jurídico pode atrasar processo.
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Opinião
É HORA DA REFORMA TRIBUTÁRIA
No cipoal tributário brasileiro existe uma complexidade desproporcional e um excesso sobre a produção. Atingindo 40% do PIB, esses
tributos vêm se alastrando horizontalmente, beneficiando unilateralmente
o Estado. As demandas sociais estão estagnadas e a infraestrutura do
País andando lentamente.
Parece paradoxal que, quanto mais arrecada a federação, menos
solução temos.
A política macroeconômica caminha por trilhos ortodoxos, sem sair
da trajetória estabelecida, enquanto a microeconomia precisa de uma
reformulação totalizante. Desde o enxugamento de tributos até a flexibilização trabalhista.
Um trabalho sistemático com organicidade tributária, mais tênue,
acompanhada de vários setores, também coordenados, nos levará a
um aumento de produção com menos custos, capaz de criar e ampliar a
demanda interna.
O que precisamos realmente é mais mobilidade do mercado e isso
só é possível com mais dinâmica produtiva. Aumentar a poupança fomenta o desenvolvimentismo. E o estruturalismo cria mais emprego,
diminuindo a oferta encarecendo a mão de obra e, com isso, fortalecendo o poder aquisitivo que vai cair na aceleração do consumo.
O ciclo positivo artificial é formal e de duração efêmera. O homem
econômico só vai para frente motivado e só se motiva com o êxito.
O homem singular só se projeta financeiramente se tiver inquietação
econômica. Os apetites hedonistas do mundo moderno retiram o indivíduo de sua trajetória de sacrifícios. Vislumbrando fracasso na sua empreitada, prefere ficar no seu comodismo diário.
Não somos a favor do confronto de classes, mas apoio os conflitos
de interesses. E esse, chegando ao ápice, cria uma sociedade conflituosa reacendendo a fogueira econômica.
O homem só progride se seu interior se impulsionar para a ação.
Não adianta benesses financeiras sem ambição. Cabe ao governo fomentar a psicologia econômica humana com instrumentos facilitadores
para sua evolução.
Ao governo resta pavimentar o progresso. À sociedade, colocar o
ônibus em movimento. E, ao indivíduo, acelerar, tirando os retardatários
e diminuindo das estatísticas os parasitários que não querem se libertar
das tetas governamentais.

DIVULGAÇÃO

“Sou um técnico. Minha missão
é cumprir o que foi escrito no
programa de governo de forma
serena, tranquila e eficiente, de
forma a gerar bem-estar ao
cidadão. Esse é o objetivo do
Estado, que existe para servir
ao cidadão”.
O novo ministro da Educação,
Abraham Weintraub,
anunciado ontem no lugar de
Ricardo Vélez, disse que fará
uma gestão técnica à frente da
pasta, mas que isso não significa
que trabalhará desconectado
das convicções do governo Jair
Bolsonaro (PSL), que tem “uma
ideologia clara”.
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PREVISÃO DO TEMPO

Umuarama

Curitiba

Terça

Quarta

Terça

Quarta

 26  18

 25  15

 20  15

 20  12

Sol

Sol

Sol

Sol

Fases da lua
NOVA
05/04 - 05h53

CRESCENTE
12/04 - 16h06

CHEIA
19/04 - 08:12

MINGUANTE
26/04 - 19:19

Fonte: Simepar
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Defensoria lança
assistência
às vítimas
de crimes na Alep
A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná (ALEP) será anfitriã da Defensoria Pública do Paraná amanhã
(09), para o lançamento do Programa de Atendimento às Vítimas de
Crimes Violentos. O
evento será no Plenarinho da Casa de Leis,
com início previsto para
as 10 horas.
Com o novo ser viço,
a Defensoria passa a
oferecer assistência jurídica e psicossocial às
pessoas que forem vítimas de crimes violentos. Por isso, no mesmo
evento, será assinado
um acordo de cooperação técnica com a Universidade Tuiuti do Paraná, que prestará o
atendimento por meio
de acadêmicos e professores do curso de
Psicologia.
Outro acordo de cooperação técnica será
firmado com o Tribunal
de Justiça do Paraná,
visando o aprimoramento de atividades
relativas à aplicação
de medidas socialmente úteis como substitutivos penais. O Núcleo
de Política Criminal e

Execução Penal (Nupep) da Defensoria Pública definiu que o
atendimento às pessoas vítimas de crimes violentos ocorrerá quinzenalmente, na nova
sede da instituição, na
rua José Bonifácio, 66,
Centro de Curitiba.
O programa focará a
prestação de informações e esclarecimentos
jurídicos, realizando o
encaminhamento para
atendimento psicológico ou ao setor cível
para as medidas cabíveis sempre que necessário. A Defensoria também se propôs, após
analisar a situação e
houver anuência dos
envolvidos, em organizar práticas de mediação e justiça restaurativa entre ofendidos e
ofensores, com participação do Tribunal de
Justiça, Ministério Público e com o Poder Executivo. O Nupep frisou
ainda que o atendimento não visa o ingresso
no processo como assistente de acusação, e
sim abrir um canal de
atendimento e atenção
à vítima, hoje inexistente dentro das regras do
processo penal.
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Casa de Custódia
Em entrevista a uma rádio local, o deputado estadual Delegado
Fernando explicou qual a diferença entre uma Casa de
Custódia e uma Penitenciária. A explicação foi feita depois de
um questionamento a respeito da instalação da nova cadeia
na cidade. A intenção da Prefeitura do Município é usar um
terreno no Jardim São Cristóvão, mas moradores das
imediações estão descontentes com a ideia do Poder Executivo.
apresentadas à
comunidade”.
Na mesma entrevista o
deputado lembrou da
renovação na Assembleia
Legislativa, com cerca de 40 O delegado lembra que,
por cento de novos
apesar da renovação, a
parlamentares. “A nova
política do ‘toma lá dá cá’
ainda prevalece. “Infelizmente
política (na qual eu me
ainda existem políticos que
enquadro) apresenta
vivem dos favores e dos
parlamentares sem
favorecimentos, mas estamos
compromissos com
empresários que investiram lá para fazer com que nossa
política seja vitoriosa. Da
nas campanhas. Grande
parte dos novos integrantes mesma forma como pensa o
nosso presidente Jair
da Alep pensam desta
Bolsonaro. Como exemplo,
forma. Não viemos para
vemos a reforma da
fazer aquela ‘velha política’, previdência. O presidente está
cheia de favorecimentos
encarando o que os anteriores
aos colaboradores de
não tiveram coragem. Há
campanha, mas sim
muita informação errada
apresentarmos resultados
sendo passada à população e
a reforma tem que sair, doa a
das propostas feitas em
quem doer”.
campanha e que foram

Compromissos

Toma lá dá cá

LAÇOS FORTES
Fernando Ernandes Martins continua lembrando da campanha,
de quando esteve ao lado do governador Ratinho Jr e ressalta
que as promessas dele estão sendo cumpridas. “Temos que
fortalecer nossa região e favorecer o desenvolvimento. Tenho
falado diretamente com o governador sobre novos projetos.
Sempre que tenho a oportunidade de estar junto, lembro das
prioridades, entre elas a reforma de toda a malha rodoviária
da região, além da duplicação da PR-323. “Não temos uma
rodovia decente pra chegar até aqui, não temos um aeroporto.
Estamos brigando pela estruturação de nossa região”.

Redares móveis
O prefeito Celso Pozzobom autorizou a licitação de dois
radares móveis ao custo de R$19 mil mensais. Os
equipamentos serão locados para uso exclusivo da Guarda
Municipal que os utilizará no controle de velocidade nas vias
de Umuarama. O processo de licitação ainda não foi iniciado.
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Prazo para análise

Paraná no limite
Mesmo em situação mais
confortável que a maioria dos
estados e com a menor taxa de
servidores comissionados do país, o
Paraná não trabalha com folga. No
final de março, o Tribunal de Contas
alertou sobre as despesas com
pessoal referentes a 2018, que
atingiram 90,95% do limite de 49%
da receita corrente líquida, imposta
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Foi a terceira sinalização do TCE,
apontando gastos próximos ao
limite prudencial nos três
quadrimestres de 2018. Problema
acumulado em muitas gestões e que
precisa ser resolvido com urgência.

Tripé de leis
Para transformar esse cenário, o
Estado aponta para um tripé formado
de projetos de lei da Reforma
Administrativa, da Eficiência na
Gestão e do Programa de Compliance.
O primeiro tramita na Assembleia
Legislativa, reduz cargos e estruturas
na administração pública, com
economia significativa; o segundo,
que deve ser enviado nesta semana
ao legislativo, é um instrumento de
planejamento, com métricas de
acompanhamento de desempenho de
projetos de curto, médio e longo
prazos.

Compliance
Já o programa de Compliance, em
trâmite na Assembleia, determina a
adoção de protocolos por todos os
órgãos do governo para evitar desvios
de conduta e coibir a corrupção. Com
o Paraná perto demais do limite, o

quanto antes Executivo e Legislativo
colocarem este tripé para funcionar,
melhor será para todos.

Simpósio
As transformações da pecuária de leite
farão parte das discussões do 9º
Simpósio Leite Integral que começa nesta
terça-feira, 9, e segue até quinta-feira,
11, na ExpoUnimed, em Curitiba. Voltado
a produtores de leite, técnicos,
consultores, pesquisadores, professores
e estudantes, o simpósio vai abordar os
desafios e oportunidades do setor, do
ponto de vista técnico e mercadológico.

Moro aprovado
Pesquisa do Atlas Político revelou que o
ministro Sérgio Moro (Justiça e
Segurança Pública) é visto positivamente
por 61,5% dos brasileiros. É o homem
mais popular do Brasil com apenas
29,6% de imagem negativa. Em segundo
segue o presidente Jair Bolsonaro com
49,5% de aprovação e o ministro Paulo
Guedes (Economia) com 39,1% de
aprovação. O ex-presidente Lula (PT) é
um dos piores avaliados com 59,5% de
avaliação negativa.

Concessões
Decreto do governador Ratinho Junior
criou um grupo técnico para
acompanhar o fim dos contratos de
concessão de pedágio. O grupo vai
apresentar um plano de trabalho e em
seguida começará a executá-lo.
Ratinho Junior estabeleceu como
condicionantes primordiais a redução
de pelo menos 50% no valor da tarifa
paga pelos usuários e a execução das
obras previstas nos primeiros anos
dos contratos.

O senador Oriovisto Guimarães (Pode)
está recolhendo assinaturas para
suspender por 20 dias a análise da
PEC do Orçamento Impositivo.
Oriovisto criticou a aprovação da
proposta em caráter de urgência pela
Câmara dos Deputados por se tratar
de uma obrigação orçamentária de R$
79 bilhões, o que na sua avaliação,
poderá comprometer as contas do
governo. Ele informou que não é
contrário a iniciativa, mas defendeu
mais responsabilidade na discussão.

Duplicação da BR-376
O deputado Romanelli (PSB) defendeu
que o acordo de leniência entre o
Ministério Público Federal e a
Rodonorte deve incluir os 90
quilômetros que faltam na duplicação
da BR-376 - rodovia que liga
Apucarana a Ponta Grossa. “São 21
anos de briga contra o pedágio e a
minha preocupação agora é que no
acordo de leniência feito pelo MPF
com a Rodonorte não inclua os 90
quilômetros que faltam na duplicação
do Rodovia do Café”, diz Romanelli.

Cursos de extensão
A Uninter está promovendo cursos
de extensão ao longo de todo o ano.
São cinco módulos temáticos. O
primeiro vai do dia 15 ao dia de 18
de abril e aborda o empoderamento
feminino. Os cursos são gratuitos e
com especialistas de diferentes
áreas. As aulas serão transmitidas
para todo o país por meio do
Univirtus, onde os inscritos poderão
interagir com os professores em
tempo real. As gravações ficarão
disponíveis por 72 horas.

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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Déficit da Previdência

POR LEANDRO MAZZINI

O Regime Geral da Previdência Social deverá fechar 2019 com despesa
de mais de R$ 754 bi e o déficit poderá superar os R$ 254 bi. No ano
passado, a despesa do RGPS foi de R$ 692 bi. Os dados foram detalhados
pelo secretário-adjunto de Previdência, Narlon Gutierre Nogueira, aos
senadores da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
De acordo com as projeções de Nogueira, se a reforma da Previdência for
aprovada pelo Congresso Nacional, a economia do Regime Geral da
Previdência Social será de R$ 83 bi em 4 anos e R$ 715 bi em 10 anos.

Trilhão
O secretário também esclareceu
que a projeção de economia de
mais de R$ 1 trilhão se dará a
partir da reforma e de mudanças
nas alíquotas do Regime Geral da
Previdência e da previdência
pública dos servidores públicos.

Desconstitucionalização
Narlon Nogueira rebateu críticas
à desconstitucionalização de
regras previdenciárias afirmando
que “o Congresso não será
excluído do debate pois, para
serem alteradas, as novas
normas exigem aprovação de lei
complementar”.

Arrecadação x despesa
Em fevereiro, o resultado do
Regime Geral de Previdência
Social ficou negativo em R$ 15,1
bilhões. O déficit é resultado da
arrecadação de R$ 31,6 bilhões e
da despesa com benefícios de R$
46,7 bilhões.

MEC
A nomeação do economista
Abraham Weintraub para o
comando do Ministério da
Educação não agradou setores
da ala militar do Governo que
tentavam, até ontem,
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emplacar o substituto de Vélez
Rodrigues.

Twitter @colunaesplanada

Municípios (FPM), além do
pacto federativo e
regulamentação da Lei Kandir.

Previdência

Presentes em 21 áreas
estratégicas do Governo, os
militares vislumbravam chefiar a
pasta que tem o terceiro maior
orçamento da Esplanada.
Parlamentares também se
queixaram da nomeação de
Weintraub. Preferiam um nome
com mais afinidade e trâmite no
Congresso Nacional.

Os prefeitos também apoiam a
reforma da Previdência e
aguardam o presidente Jair
Bolsonaro e ministros hoje na
abertura da 22ª edição da
Marcha. O presidente da
Confederação Nacional de
Municípios (CNM), Glademir
Aroldi, aponta que as reformas
- da Previdência e tributária são “as oportunidades de
efetivamente a gente começar
a trabalhar o ‘Mais Brasil’”.

Capitalização

BNDES

Senador Paulo Paim (PT-RS) diz ter
ficado satisfeito com a declaração
do presidente Jair Bolsonaro de
que, para aprovar a reforma da
Previdência, abriria mão do
sistema de capitalização. Segundo
o petista, o sistema obriga o
trabalhador a fazer um depósito
mensal para garantir sua
aposentadoria futura: “Esse
modelo não se sustenta mais”.

A CPI do BNDES ouve amanhã o
ex-presidente da instituição
Demian Fiocca que comandou
a instituição entre 2006 e 2007.
A comissão apura supostos
atos ilícitos ocorridos entre
2003 e 2015 relacionados ao
apoio à internacionalização de
empresas brasileiras.

Fundo

O Sest Senat promove em todo
o País a Semana Mundial da
Saúde oferecendo aos
motoristas de caminhão
atendimentos gratuitos em
saúde bucal, cuidados com a
coluna e nutrição, além de
dicas para melhorar a
qualidade de vida.

Trâmite

Milhares de gestores municipais
estão em Brasília para cobrar do
Governo e do Congresso
Nacional uma extensa pauta de
reinvindicações. A principal
delas é aumento de 1% no
Fundo de Participação dos

Saúde

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP
www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br Caixa Postal 1980 - CEP 70254-970 - Brasília DF
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Cadastro Positivo alcançará
130 mi de consumidores
O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem (8), em cerimônia no
Palácio do Planalto, a nova Lei do
Cadastro Positivo, que torna automática a adesão de consumidores e
empresas ao banco de dados que
já existe desde 2011, mas cuja participação dos clientes era voluntária. A matéria foi aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado.
O serviço do Cadastro Positivo
é prestado por empresas especializadas que avaliam o risco de crédito de empresas e de pessoas físicas com base em históricos financeiro e comercial. Atualmente, esse
banco de dados reúne informações
de aproximadamente 6 milhões de
pessoas. A perspectiva, com a nova
lei, que torna a adesão automática, é que alcance 130 milhões de
consumidores, segundo o governo.
O secretário de Produtividade do
Ministério da Economia, Carlos da
Costa, destacou o alcance da nova
lei, que deve incluir milhões de pessoas atualmente fora do mercado de

crédito. “De acordo com estimativas,
as mudanças no Cadastro Positivo
pode beneficiar cerca 130 milhões
de pessoas, inclusive 22 milhões

de brasileiros hoje que estão fora
do mercado de crédito, embora já
apresentem bons históricos de
adimplência”.

Menos inadimplência
De acordo com o Banco Mundial, a nova lei pode reduzir em até 45% a
inadimplência no País, que atualmente atinge mais de 60 milhões de
pessoas, segundo dados apresentados pelo secretário Carlos da Costa, que
acrescentou que a expectativa é de que nos próximos anos sejam injetados
na economia - em decorrência do Cadastro Positivo - cerca de R$ 1 trilhão
em investimentos, sendo que, desse total, cerca de R$ 520 bilhões apenas no
âmbito das pequenas e médias empresas.

Banco de dados
O Cadastro Positivo incluiu um dispositivo que estabelece que a responsabilidade
do banco de dados, das fontes de informações e dos consulentes por danos
causados ao cadastrado será objetiva e solidária, como previsto no Código de
Defesa do Consumidor. A nova lei também estabelece a exigência de que os
gestores de bancos de dados realizem ampla divulgação das normas que
disciplinam a inclusão no cadastro, além da possibilidade e de formas de
cancelamento prévio. A lei exige ainda que o Banco Central encaminhe ao
Congresso Nacional, no prazo de até 24 meses, relatório sobre os resultados
alcançados com as alterações no Cadastro Positivo, com ênfase na ocorrência de
redução ou aumento dos juros.
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Presos vão pagar por
tornozeleiras eletrônicas
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior assinou decreto
que regulamenta no Paraná a obrigatoriedade de os presos pagarem pelas tornozeleiras eletrônicas ou por eventuais despesas
decorrentes de reparo ou manutenção dos aparelhos.
No Estado, cerca de 7 mil apenados que cometeram crimes de
menor potencial ofensivo utilizam
os equipamentos. O decreto foi
assinado na última quinta-feira (4).
A medida vai gerar economia aos
cofres públicos, visto que o governo do Estado gasta R$ 241 por mês
com cada tornozeleira eletrônica,
um total de R$ 1,7 milhão mensais.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Administração
Penitenciária, em conjunto com o
Tribunal de Justiça do Paraná, publicará um documento com todos
os procedimentos e as regras para
cobrança do serviço.
O pagamento começa a partir da
data em que o aparelho eletrônico
é entregue aos presos. Os presidiários que não têm condições de
arcar com os custos de aquisição
e manutenção do equipamento ficam isentos do pagamento. Cada
caso será analisado pelo Poder Judiciário.
“Se o detento com condições financeiras não pagar pela tornozeleira, ele será cobrado pela Procuradoria-Geral do Estado, como qualquer devedor fiscal”, disse o diretor do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná), delegado Francisco Caricati.
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Vacinação contra a
gripe começa hoje
A Secretaria Municipal de Saúde distribuirá hoje (9), as doses
para o início da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe,
que será iniciada na quarta-feira,
10. Até o próximo dia 19, a expectativa é vacinar três grupos prioritários – gestantes, crianças de um
a seis meses e puérperas (mulheres que deram à luz há até 45
dias). Para os demais grupos, a
vacinação acontecerá entre os
dias 22 de abril a 31 de maio.
O município recebeu 8.500 do-

ses nesse primeiro momento, segundo informou a secretária municipal da Saúde, Cecília Cividini.
“Nesta primeira fase, vamos priorizar gestantes, bebês e mães que
tiveram filhos há até 45 dias, que
são considerados grupos mais vulneráveis. A partir do dia 22, serão
imunizados os demais grupos, com
atenção especial aos idosos, que
também apresentam complicações em decorrência da influenza”, disse a secretária.
A vacina será fornecida em to-

CRIANÇAS PRIMEIRO

De acordo com o Ministério da Saúde, os grupos prioritários na campanha
nacional de vacinação são: crianças de um a seis meses e de 6 meses a 6 anos
incompletos; gestantes em qualquer fase gestacional; puérperas; trabalhadores na
área de saúde; professores de escolas públicas e privadas; idosos (a partir de
60 anos); indígenas; e doentes crônicos conforme critérios do Ministério da
Saúde, mediante comprovação/declaração médica.
TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

O prefeito em exercício Hermes Pimentel da Silva e o secretário de Obras, Isamu Oshima,
acompanharam ontem (8), obras de reperfilamento em trechos de ruas e avenidas da Zona
Armazém. O serviço foi rápido – iniciado e concluído em apenas um dia – porém os efeitos serão
sentidos por vários anos, já que a duração média deste trabalho é de quatro a cinco anos. Com
mão de obra própria, o que barateia o investimento, a Prefeitura utilizou cerca de 140 toneladas
de massa asfáltica quente (CBUQ). Os trechos beneficiados passam pela rua José Teixeira
D’Ávila; a Avenida Manaus nos dois sentidos, Padre José Germano Neto Júnior e a rua
Marabá, e também entre a Dr. Ângelo Moreira da Fonseca e a rua José Teixeira D’Ávila.

das as unidades básicas de saúde, em horário normal – das 7h
às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
A campanha terá o “dia D” em 4
de maio, com todas as unidades
abertas durante o dia todo para a
vacinação e ações específicas na
UBS do Conjunto Habitacional
Sonho Meu, onde as mães poderão atualizar a carteira de vacinação das crianças com todas as
vacinas faltantes, além da imunização contra a gripe.

NOTA

Leilão judicial
Quem investe no campo ou quer
começar um patrimônio nesse
ramo terá boas oportunidades no
noroeste do Paraná neste mês.
Três lotes rurais da Fazenda
Itauna, localizada em Alto Paraiso,
na região compreendida entre
Umuarama e Xambrê, serão
leiloados. Os leilões acontecerão
nos dias nos próximos dias 22 e 29
de abril por ordem do juiz de
Xambrê. A execução de título
judicial envolve Ariovaldo
Zampieri, Vicentina Gorgone
Zampieri, João Minoru Izumi e
Helena Massako Izumi.
De acordo com os leiloeiros, o lote
de número 15 possui área de 214,60
hectares e pode ser arrematado por
R$ 6.206.900 no primeiro leilão e
por R$ 3.103.450,00 no segundo
leilão. Os lotes 16 e 17 possuem
249,60 hectares podem ser
arrematados por R$ 7.219.800,00 no
primeiro leilão e R$ 3.609.900,00 no
segundo.
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Mais de 550 agendamentos
no Dia de Combate ao Câncer
OBEMDITO

Como forma de celebrar o Dia
Mundial de Combate ao Câncer,
lembrado em 8 de abril, Legião Feminina de Combate ao Câncer, da
Uopeccan, realizou ontem (8) agendamentos gratuitos de mamografia
e exames de PSA (que combate o
câncer de próstata).
A atividade acontece das 8h às
16h, em frente a Panificadora Real,
próxima à Praça Santos Dumont,
em Umuarama. Foram feitos mais
de 300 agendamentos de mamografia e 250 de PSA, que estavam
disponíveis. Os exames de PSA
serão feitos nos dias 9, 10, 11, 12,
15 e 16 de abril e as mamografias
nos dias 29, 30 e 31 de abril.
De acordo com a Diretora da
Legião Feminina da Uopeccan, Célia Lira, o objetivo da ação é promover a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer.
“A prevenção é um ato de amor
para si mesmo e para a família. O
câncer fragiliza todas as pessoas
que convivem com determinada

LEGIÃO de Combate ao Câncer, da Uopeccan, realizou agendamentos gratuitos de mamografia e exames de PSA
pessoa. Dessa forma, o intuito do damentos de mamografia também
ato é promover a prevenção da do- podem ser feitos em qualquer data
ença. Com o acesso aos agenda- no Hospital do Câncer ou até por
mentos, a população pode realizar telefone. Já os agendamentos para
os exames e descobrir se há algum exames de PSA não são feitos em
indicador do câncer de mama e de qualquer dia, “geralmente, em ocapróstata. Com os testes, a pessoa siões especiais, como hoje”, lempode ter um diagnóstico precoce da bra Célia
As pessoas interessadas em
doença e isso indica maiores chances de ela conseguir se curar por- realizar os agendamentos não preque o tratamento torna-se mais fa- cisam levar documentos ao local.
As consultas decorrentes do agencilitado”, ressalta Célia.
A diretora destaca que os agen- damento também serão gratuitas.
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Skunk é apreendido
em ônibus na PR-323
Durante uma abordagem de rotina em um ônibus que fazia a linha Guaíra a Londrina, na tarde do
sábado (6), patrulheiros rodoviários do grupo Rotam prenderam um
homem de 20 anos que transportava 3.905 quilos de maconha e
670 gramas de uma substância
conhecida como ‘skunk’. A grama
desta droga chega a custar R$ 50
no mercado. A erva é conhecida
como ‘A droga dos ricos’.
O rapaz havia escondido as drogas pelo ônibus. Mas os patrulheiros localizaram o entorpecente
atrás da última poltrona do lado

esquerdo do corredor. A maconha
estava acondicionada em uma sacola plástica, separada em sete
tabletes, todos envoltos em fita
adesiva. Já o skunk estava escondido no banheiro, embaixo de um
saco de lixo, envolto em um plástico transparente.
Depois que a droga foi localizada, os policiais passaram a procurar pelo proprietário, até que em
entrevistas com os passageiros
chegaram ao dono. O suspeito apresentou ner vosismo quando foi
questionado pelos policiais e acabou confessando.
DIVULGAÇÃO

O motorista de uma
caminhonete Chevrolet
S10 de cor branca, que
puxava uma carretinha pela
rodovia PR-182, entre
Casa Branca e Xambrê,
tombou por volta das
10h30, de domingo
quando passava por uma
curva. Ninguém se feriu e
a Polícia Rodoviária de
Pérola prestou atendimento
no local.

Motoboy do tráfico
A Guarda Municipal de Umuarama encaminhou um mototaxista para a
Delegacia acusado de traficar drogas. A prisão aconteceu por volta das
17h10 do domingo (7), durante patrulhamento pela rua Walter Kreiser.
Os guardas viram o suspeito transitando com o capacete acima da
cabeça (na testa). Ele foi identificado e conduzia uma moto Honda CG
160 Titan, cor azul. Com o passageiro nada de ilícito foi encontrado,
porém, com o piloto os GMs localizaram uma porção de maconha e
quatro pinos de cocaína, dentro de um maço de cigarros, no bolso da
calça. O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foi denunciado por
porte de entorpecente. Após ter sido entregue, o motoboy foi
enquadrado por tráfico de drogas e permaneceu recolhido por ter sido
flagrado cometendo o crime. Ele também foi autuado pelo artigo 244, I
do Código de Trânsito – conduzir motocicleta sem o capacete de
segurança-acima da cabeça, na testa.

Ele disse ainda que recebeu a
substancia na cidade de Guaíra e
estava levando para Maringá, onde
uma pessoa, que ele não soube
identificar, estaria a sua espera
para receber a droga. Para tanto,
receberia a quantia de R$ 500 pelo
transporte. O acusado foi preso em
flagrante.

NOTAS

Seis horas refém sob
a mira de assaltantes
Bandidos invadiram uma residência
em Goioerê e, esperaram por seis
horas a chegada do proprietário. Na
casa, estava a mãe da vítima, que foi
rendida e mantida sob a mira de
armas de fogo até a chegada do filho.
A residência do empresário alvo, fica
situada na avenida 19 de Agosto,
perto da Fiação Goioerê. Os bandidos
entraram no imóvel no início da
manhã do domingo (07). Conforme o
boletim de ocorrência, o empresário
saiu para trabalhar por volta das 5h30.
Às 6h, dois criminosos chegaram à
residência e dominaram sua mãe,
com ameaça e uso de revólver. Os
bandidos permaneceram na casa até
por volta das 12h30, quando o
empresário retornou e foi dominado
por eles, sendo obrigado a se deitar.
Os ladrões se apossaram do malote
da empresa, com dinheiro (valor não
divulgado), um telefone celular e
fugiram levando um veículo Fiat
Fiorino. A Polícia Militar foi acionada
e depois de ouvir a vítima passou a
realizar buscas com o objetivo de
localizar os autores do roubo, mas
sem sucesso.

LOCAL
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PM encontra o ‘Livro
Caixa’ do contrabando
Um homem suspeito de ser o
contador do contrabando na região
foi preso na madrugada do domingo (7), por equipes da Polícia Militar de Umuarama na cidade de Perobal. Com ele, além de dois veículos carregados de cigarros provenientes do Paraguai, os policiais encontraram três cadernetas com
anotações sobre a prática do crime
em várias cidades da região.
Os policiais receberam denúncias sobre dois veículos que estariam carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai, trafegando pelo município.
No endereço indicado pelos denunciantes foi encontrado um GM

Astra de cor branca e uma caminhonete Chevrolet modelo S10 de cor
chumbo. Os policiais então constataram que os veículos realmente estavam carregados com contrabando.
Os moradores da casa foram
chamados e uma mulher foi quem
atendeu aos PMs, dizendo que estava acompanhada apenas dos filhos. O marido teria saído para trabalhar. Com sua permissão, os policiais entraram na residência e localizaram o marido escondido embaixo de uma cama.
O homem teria confessado o crime e, no Astra, os policiais localizaram 33 caixas de cigarros de várias marcas, provenientes do Para-

Maconha superpotente
é apreendida na PR-323

guai. Na caminhonete estavam outras 45 caixas.
Com o suspeito também foram
localizadas as cadernetas, que continham as anotações sobre o contrabando de cigarros na região,
além de um telefone celular. Os
achados serão investigados.
Denúncias dão conta que o homem preso seria um contador do
crime e seria o responsável por organizar o fluxo do contrabando de
cigarros na região.
O suspeito, os veículos e a carga de cigarros paraguaios foram encaminhados para a Delegacia da
Polícia Federal em Guaíra, para as
providências cabíveis.
PORTAL UMUARAMA

DIVULGAÇÃO

Uma mulher, de 36 anos, foi presa e um adolescente, de 17 anos,
apreendido na tarde de domingo (7), por patrulheiros rodoviários de
Cruzeiro do Oeste. Os suspeitos foram flagrados em dois veículos,
trafegando pela PR-323, transportando 18.7 quilos de maconha,
conhecida como “cabeça de nego” ou “murruga”. Um quilo deste tipo de
maconha chega a custar em média R$ 3 mil no mercado. A apreensão foi
avaliada em mais de R$ 56 mil. A mulher seguia em um Jeep Renegade
alugado, de cor prata e fazia o papel de batedor ao Cruze conduzido pelo
adolescente, que vinha logo atrás. Os detidos informaram a polícia que a
droga foi carregada em Guaíra e seria levada para Maringá.

Um caminhão-baú derrubou o galho de uma
árvore sobre um carro no início da tarde de
ontem (08), na avenida Rio Grande do
Norte, em Umuarama. O condutor do carro,
de 44 anos, que é morador em Cruzeiro do
Oeste, fraturou uma das vértebras e foi
socorrido por bombeiros, sendo levado ao
Hospital Nossa Senhora Aparecida (plantão).
A esposa disse que o marido foi atingido pelo
teto do veículo, que afundou com o impacto
do galho e bateu em sua cabeça,
pressionando a coluna. O motorista do
caminhão-baú não parou e não se sabe se ele
ao menos viu que atingiu o galho. A Guarda
Municipal não registrou o envolvimento de um
segundo motorista.
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Aprovada doação de terreno para Casa de Custódia no São Cristóvão
ALEX MIRANDA

COM O plenário lotado, vereadores aprovaram projeto que autoriza o município a ceder terreno ao Governo do Estado para a construção da Casa de Custódia
Aconteceu somente com policiaLITIGIO JURÍDICO
mento reforçado por PMs, investigaUm litígio jurídico (pendências
ALEX MIRANDA
dores de Polícia Civil, integrantes do
Já
se
tornou
uma
novela
a
instalação
da
Casa
de
pertinentes
a uma ação. Divergências
Depen (Departamento PenitenciáCustódia em Umuarama. Cada um de seus capítulos
entre
as
partes
– autor e réu – que
rio) e Guardas Municipais, a sessão
mostra uma trama que parece não ter mais fim e novas
compõem
um
processo
judicial) é o
extraordinária na Câmara Municipal
personagens aparecem em cada um deles. Sandro
que
se
transformou
o
processo
que foi
na noite de ontem (8). Apenas 153
Gregório, advogado protocolou na Câmara Municipal
analisado pelos vereadores. Deybson
pessoas puderam entrar (lotação do
de Umuarama um requerimento que solicita a quebra
Bitencourt tentou explicar que o fato
plenário Germano Rudner).
do andamento do processo de doação do terreno que
Foi discutido pela segunda vez
de
se tratar de um processo litigioso,
foi escolhido pela prefeitura.
o projeto de lei enviado pelo Poder
pode se estender por anos até que ser
Ele chegou a se manifestar e até tentou usar a palavra
Executivo, que cede a posse para
durante a sessão extraordinária, mas o Regimento
desenrolado. “Porque não encontrar um
Interno o impediu. Em primeira discussão e votação na Casa de leis, vereadores aprovaram, com os
doação de um imóvel ao Estado do
terreno que não esteja enrolado”
mesmos três votos contrários, a doação do espaço de 36 mil metros quadrados, avaliado pelo Poder
Paraná, onde deverá ser construíindagou o parlamentar.
Público em R$ 450 mil. Outro personagem que não tinha dado as caras ainda, o dono do terreno,
da a Casa de Custódia.
Ele lembrou dos artigos 2º e 3º do
não estava previsto no roteiro e por conta própria resolveu aparecer, tentando também impedir o
O terreno fica situado nos funprojeto, onde foi explicado que: “A
andamento
do processo, já que o valor prometido pelo Poder Executivo não havia sido depositado, o
dos do Jardim São Cristóvão e, tamdoação definitiva do imóvel ficará
que nem podia, pois dependia da aprovação do Legislativo. Ainda, ele alega que seu terreno vale
bém pela segunda vez, moradores
condicionada
à procedência da ação de
além do que foi avaliado e disse ter sido forçado a vender o espaço.
foram á Câmara se manifestaram
desapropriação por utilidade pública
com cartazes pedindo para que a PEDIDO DE CANCELAMENTO
distribuída sob o nº 0003970nova cadeia, que terá capacidade Um requerimento foi protocolado, ao final da tarde da sexta-feira (05) na Câmara Municipal de Umuarama para que não fosse 89.2019.8.16.0173, perante a 2ª
para abrir até 700 presos, seja dado andamento à votação de doação de terreno para construção de Casa de Custódia. A segunda discussão e votação Vara da Fazenda Pública de Umuarama/
haviam sido marcadas para ocorrer no domingo, mas um pedido do comando da PM solicitou a transferência para a segundaconstruída em outra localidade.
PR, com liminar de imissão na posse já
O projeto foi aprovado com três feira (8), às 18h30, para que pudesse disponibilizar efetivo suficiente para dar segurança à reunião.
deferida”. “A transferência da posse à
votos contrários. Os vereadores Jo- ABAIXO DO VALOR
donatária, desde já autorizada, ficará
nes Vivi, Ana Novais e Deybson Bi- Segundo o advogado Sandro Gregório, que produziu o requerimento e tem procuração do proprietário do terreno onde se pretende
condicionada
à expedição do mandado
tencourt foram contra a proposição. construir a Casa de Custódia, a área foi desapropriada compulsoriamente, isto é, de forma forçada. “Quando é de interesse público,
de
imissão
na
posse, levada a efeito
Já Marcelo Nelli, Mateus Barreto, a administração municipal pode realizar este tipo de ação. Porém, o proprietário do terreno não foi informado oficialmente sobre a
mediante
o
depósito
do valor de
Junior Ceranto, Maria Ornelas e Ro- desapropriação e não concorda com o valor que a Prefeitura pretende pagar pelo terreno. Eles (Poder Executivo) querem pagar R$
avaliação
do
imóvel”,
respectivamente.
naldo Cruz Cardoso foram favoráveis. 450 mil por 36 mil metros quadrados de terreno, isso seria um terço do valor do total desta área a ser desapropriada”, revela.

Novela

‘LIVRE DO CONTRADITÓRIO’

Gregório lembra ainda que é intenção do proprietário recorrer judicialmente contra a decisão do
Município, e nessa atitude que reside o fato que pode ocasionar na perda do investimento em segurança
para Umuarama. “Esse imóvel ficaria em condição litigiosa, então acreditamos que o Estado não irá querer
investir R$ 40 milhões na construção de uma Casa de Custódia podendo perder esse investimento
futuramente”, frisou. O advogado aponta que a saída é a doação de um terreno livre de processo
judicial, “livre do contraditório”, principalmente porque na sua visão a Prefeitura Municipal é proprietária
de terrenos nesta condição. “A Câmara Municipal pode até ter dado andamento, mas os vereadores o
fizeram cientes de que pode ocorrer um processo por parte do proprietário da área”, conclui.
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Zona III é o campeão
do Inter Bairros

SMEL

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer com apoio da Prefeitura
Municipal finalizou no domingo (7) o
Campeonato Inter Bairros e Distritos de Futebol – Masculino Sub 11.
Depois de muitos jogos realizados nos gramados de Umuarama e
também pelos distritos, a decisão
aconteceu na manhã do domingo
no Estádio Lúcio Pipino.
Na primeira partida, às 8h15, o
Sonho Meu encarou o Jardim Global/Camisa 10, na disputa do 3º
lugar. Os times fizeram uma excelente partida de futebol, com belas jogadas e muitos gols. O Jardim Global Camisa 10 foi mais eficiente e
venceu por 8 a 1, garantindo o 3º
Lugar na competição. Os gols foram
marcados por Mateus Lopes (1), Arthur Leandro (2), Leonardo Carvalho
(1), Arthur Guerreiro (2), Guilherme
Oliveira (1) e Arthur Bento (1) o gol
de honra da equipe do Sonho Meu
foi convertido por Gabriel Pascoal.
Na final, Zona III e Distrito de Lovat
entraram em campo às 9h15. No primeiro tempo a equipe da Zona III tomou conta do jogo e não deu oportunidades para o adversário. O resultado
foi de 5 gols contra o Distrito de Lovat,
apenas no primeiro tempo. Os gols foram marcados por atletas Gustavo
Galbiati (1), Mateus Morais (1), Eduardo Nogueira (1) e Richard Santana (2).
Já no segundo tempo a equipe
de Lovat apresentou mais atitude
e logo no começo, Lucas Almeida
marcou o primeiro.
Pelo Zona III, Bruno Uliana e Gustavo Galbiate, não bobearam e converteram mais dois gols, deixando
a partida ainda mais emocionante.
No final o placar ficou em 7 a 1
para o Zona III.

TIME campeão do Inter Bairros de Futebol - Sub 11

Premiação
Durante a premiação pais e mães dos atletas foram os que entregaram as
medalhas do 1º até o 4º lugar. O artilheiro da competição foi Lucas Almeida do
Distrito de Lovat, que balançou as redes por 14 vezes. O atleta além de ganhar o
troféu, ainda levou para casa um par de chuteiras oferecido pela Smel. O melhor
goleiro da competição foi Luiz Lacerda da equipe Zona III, que sofreu apenas 2
gols durante toda a competição. O goleiro levou para casa o troféu e um par de
luvas também oferecido pela SMEL.

NOTA

Citadino Chave Ouro
Acontece hoje (9), no Ginásio de Esporte Amário Vieira da Costa, a 6ª rodada
do Campeonato Citadino de Futsal – Chave Ouro.
Na primeira partida da noite o GCI Veículos Multimarcas enfrenta o Clínica
Veterinária Santa Clara às 19h. Em seguida Umucampo/Silvestre & Degan Futsal
pega a equipe Kaskata/Providency às 20h. A última partida fica por conta da
Vidrorama e do Latest Futsal às 21h.
Os melhores colocados na tabela até o momento no Citadino Chave Ouro são,
Aceru/Flávyu Tur (1º colocado), MS Móveis (2º colocado), Carepar
Nutrirama Animal (3º colocado), Colibri (4º colocado) e Umucampo/Silvestre
& Degan (5º colocado).
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Vem aí, Desafio dos
Fortes em Umuarama

PMU

Estão abertas as inscrições para
mais uma edição do Desafio dos
Fortes em Umuarama. Considerado
a maior prova de corrida e obstáculos do noroeste do Paraná, o evento
esportivo será realizado na pista de
motocross, próximo ao Parque Jabuticabeiras, no dia 19 de maio.
Cada equipe será composta por
quatro atletas e os times serão divididos em três categorias – masculino, feminino e misto (2 homens e 2
mulheres). As inscrições custam R$
80 por equipe e podem ser feitas
até o dia 14 de maio, no Ginásio de
Esporte Professor Amário Vieira da
Costa – sede da Smel –, das 8h às
12h e das 13h30 às 17h ou na loja
Sportland – Avenida Paraná, 4708.
As provas envolvem muita adrenalina e superação, colocando à
prova o condicionamento físico e
mental dos participantes. A expectativa de 2019 é superar as edições anteriores em participação e
nível de dificuldade nas provas.
Segundo os organizadores, a intenção do evento é atrair pessoas de
outras cidades e que a competição
seja disseminada por todo o estado.
Haverá premiação de troféus
para os melhores de cada categoria e todos os inscritos receberão
medalhas de participação.

Prova
As equipes percorrerão um trajeto de
cerca de 1.284 metros tendo que superar
obstáculos (como lama, água gelada,
buracos, pêndulos, rastejamento e
corrida) no menor tempo possível. Cada
obstáculo do percurso terá um nível
diferente de dificuldade. A ideia é testar,
no trajeto, a disposição, garra e o espírito
de coletividade dos inscritos.

NAS edições anteriores, o evento reuniu mais de 100 atletas
DIVULGAÇÃO

O atacante Vinicius Junior está hoje
(9) no Rio de Janeiro para ser o
protagonista como modelo na
apresentação da camisa branca da
Seleção Brasileira, que terá lançamento
nesta terça-feira (9), no Museu da
CBF. A camisa branca é prevista para
ser a camisa 2 de 2019/2020, em
substituição temporária a camisa azul.
O retorno da camisa 2 é uma
homenagem aos 100 anos do primeiro
título do Campeonato Sul-Americano
do Brasil, em 1919.

Liga dos Campeões
Depois de quase um mês de intervalo, a Liga dos Campeões volta à ação
hoje (9) na Europa. No confronto de ingleses das quartas de final do
torneio, o Manchester City vai até o novo Tottenham Stadium enfrentar
o time da casa às 16h (horário de brasília). Para a partida, o técnico Pep
Guardiola deve ir desfalcado do atacante Aguero. O argentino teve uma
pequena lesão na última semana. Pelo lado do Tottenham, o lateral
direito Aurier deve ser a única baixa, com uma lesão na coxa. Nas últimas
cinco partidas entre as duas equipes os Citizens levam ampla vantagem.
São cinco vitórias para Manchester e um empate e nenhum triunfo para
o Tottenham. Também nesta terça-feira (9), Liverpool e Porto se
enfrentam no Anfield, na Inglaterra, às 16h. Jurgen Klopp deve repetir as
últimas escalações das vitórias na Premier League, enquanto Sérgio
Conceição tem alguns problemas como o lateral esquerdo Alex Telles,
que ainda é dúvida para o jogo com um problema no quadril.

16

VARIEDADES

TRIBUNA HOJE NEWS, 09 DE ABRIL DE 2019

UMUARAMA, 09 DE ABRIL DE 2019

VARIEDADES

17

18

SOCIAL

TRIBUNA HOJE NEWS, 09 DE ABRIL DE 2019

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

“A constelação
consiste sempre num
acontecimento
coletivo e criador, e
numa constante
entrega a um
processo que não
pode ser
determinado de
antemão"
(Gunthard Weber)
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LUCI LEMES

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News que
comemoram aniversário hoje -, Santina Rossati, Roberta
Klein, Lays Lima, Luiz Eduardo Picoloto, Emilene Baquete
Mendes, Mara Rubia Costa Neto, Nilton Giuliano Turetta,
Renata Fernandes Faria. Da coluna: felicidades!
LUCI LEMES

CARLA REGINA MOREIRA
FRASQUETTE: FINALISTA DO
PRÊMIO MULHER
EMPREENDEDORA!

“Empresária de sucesso, a umuaramense
Carla Regina Moreira Frasquette,
proprietária, líder e gestora do Roma's
Hotel (há 14 anos), está prestes a
acrescentar a seu currículo de jornalista,
coach e programadora em neurolinguística,
um prêmio que por si só já é merecedora.
Ela é uma das finalistas do Prêmio Faciap
Mulher Empreendedora, que reconhece,
divulga e premia o relato de mulheres que
são exemplos para o associativismo
paranaense. O prêmio é uma iniciativa da
Faciap Mulher, com o apoio das doze
coordenadorias do sistema Faciap. A
premiação foi dividida em duas etapas: a
regional e a estadual. Eleita na regional,
agora segue a passos largos para a etapa
estadual com excelente requisitos em
gestão, planejamento estratégico,
desempenho organizacional, trajetória e
ascensão profissional. Gestão e liderança
humanizada formam o seu diferencial.

 A loja Usaflex faz lançamento de
Outono Inverno, na quinta (dia 11),
na franquia. A empresária Regina
Santana recebe clientes a partir das
18h30 até às 21h. O tempo é de
botas, mocassins e uma infinidade de
modelos by Usaflex.
 Um pool formado pelos
bambambãs Luiz Fernando Monteiro,
Anderson Décor, Lisamara Samartano,
Guilherme Vasconcelos e Fernanda
Brasileiro também recebem na quinta,
dia 11, na House Design às 16h. O
evento dos parceiros que está na sua
terceira edição mostra novidades em
móveis e acessórios para casa, jóias,
moda fitness e atual, a nova linha de
roupa de dormir para homens e
mulheres -, e tudo para "vestir sua
casa". Vai ser um luxo....
 O fim de semana também reserva
o 1 º Encontro de Sucessores, do
Grupo Uvel, aqui em Umuarama. O
evento vai discutir estratégias de pais
para filhos nas empresas no Centro
de Eventos Caiuá. Brusque, Jaraguá
do Sul, Pelotas e Umuarama estarão
presentes.
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CARLA Regina Moreira Frasquette

Fala Carla!

PORTRAIT
HELENA SCHWENDTNER em clima de 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.

“A relação estreita com meus colaboradores e clientes é seu ponto alto. Investir no bem
estar e nas relações de confiança com a equipe e hóspedes possibilita um atendimento
diferenciado, onde todos se sentem respeitados em suas individualidades e acolhidos.
Minha empresa tem alma e coração e, com isso os resultados positivos e o crescimento
aparecem. Sempre fui antenada e disposta a novos desafios. Participo de vários grupos
e me atualizo periodicamente. Um dos aminhos foi o programa Sebrae Mulher, do qual
participa há 3 anos, com trocas e experiências significativas com outras empresárias e
instituições. Também reserva uma fala de gratidão a Aciu, ao Conselho da Mulher
Empresária, a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora, ao Sesc, Senac e a sua
família que sempre a apoiou e deu respaldo para estes investimentos na sua carreira.”

A cerimônia de premiação
acontecerá no dia 23 de maio, em
Curitiba. Durante o evento, as
participantes receberão
certificados e troféus alusivos à
premiação. Umuarama, com
certeza, estará muito bem
representada por uma empresária
que põe a frente de tudo, o ser
humano. Este é um diferencial no
seu currículo empresarial.
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FALTA D’ÁGUA

A Sanepar está realizando serviços
para interligações de novas redes em
Umuarama, dessa forma fornecimento
de água afetará vários bairros da
cidade, a partir das 22h desta terçafeira (9). Os serviços serão realizados
durante a noite e madrugada para
causar o mínimo de transtornos à
população. A previsão é de que o
abastecimento seja normalizado,
gradativamente, no decorrer da manhã
de quarta-feira (10).

BAIRROS
AFETADOS I

Entre os bairros que serão afetados
pela falta de abastecimento de água,
estão o 26 de Junho, Arco Íris,
Independência, Ouro Branco, Porto
Belo, Sonho Meu, Acácia, Aeroporto
I, II, III e IV, Alvorada, Bela Vista,
Bourbon, Colibri, Jardim das Garças I,
II e III, Jardim das Paineiras I e II,
Jardim dos Pioneiros, Jardim dos
Viveiros, Ipanema, Ipê, Jaborandy,
Kennedy, Maranata, Monte Carlo,
Montreal, Novo Milênio e Oriente.

BAIRROS
AFETADOS II

A Sanepar informou que além dos
bairros citados acima, também podem
ser afetados com a falta de
abastecimento de água os Jardins
Pérola, Pradópolis, San Fernando, San
Lourenço, San Martin I e II, São
Rafael, Suzuki, Topázio, Tropical I e II,
Tupi, União, Universitário, Veneza I e
II, Vila Romana, Yonezu, Alto da Boa
Vista, Alto da Glória, Colorado,
Graciosa, Imigrantes II, Império do Sol
II, Janina, Pimentel, Sakai, Caiuá,
Daniele, Dom Pedro I e II, Parque
Industrial I e II, Irani, San Gaetano,
San Remo I, II e III, Santiago, Tarumã,
Vitória Régia, Artur R. Ramires, Parque
das Laranjeiras, Novo Horizonte,
Industrial Ver. Sebastião, Industrial 3
A, Parque R. Industrial, Belo Monte,
Itália II, Viena I, II e III, Residencial
Itália, Belo Horizonte, Zonas 2, 5, 6 e
7, Zona Armazém e Rodovia 323
(saída para Guaíra).
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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 2.4 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 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 SPORT MOD. 2011 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, ALARME,
SOM, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETA. R$ 26.800,00
PRISMA 1.4 MAXX MOD. 2011 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM, TRAVAS, ALARME,
VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 24.800,00
CELTA 1.0 SUPER MOD. 2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-NOVOS,
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
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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. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO. R$ 49.800,00
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 1.4 WORKING CELEB. ANO 2016 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS
E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 36.800,00
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

CLASSIFICADOS
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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
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
R. C. MENDES IMPORTADOS,
firma inscrita no CNPJ sob nº
11.302.001/0001-07, situada
na Avenida Paraná, 3420,
CEP: 87501-030 nesta cidade
de Umuarama, Estado do
Paraná, vem publicar o
extravio do ALVARÁ DE
LICENÇA Nº 28.585 Com esta
publicação o mesmo fica sem
nenhum efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
MARIA ROSÁLIA DA SILVA
FRANÇA - MEI, firma inscrita
no CNPJ sob nº 24.367.204/
0001-23, situada na Rua Santa
Rosa, 4378, San Marina, CEP:
87509-080 nesta cidade de
Umuarama, Estado do Paraná,
vem publicar o extravio do
ALVARÁ DE LICENÇA. Com esta
publicação o mesmo fica sem
nenhum efeito legal.
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Paixão de Cristo

RECONHECIMENTO

Os preparativos do espetáculo
ocorrem ao longo do ano, sendo
intensificados nos dois últimos meses
DIVULGAÇÃO
que antecedem a apresentação.
Cenário, preparação dos atores
amadores, figurino e maquiagem estão
sendo feitos pelos próprios integrantes
do grupo, familiares e participantes de
outras pastorais e movimentos da
Paróquia São Francisco de Assis. “Para
uma montagem deste porte, dinheiro e
patrocínio sempre são difíceis de
arrumar, por isso agradecemos a todos
que acreditaram na nossa proposta e
nos ajudaram a realizar mais esta
encenação. Agradecemos igualmente
aos atores e equipes que participam da
A ENCENAÇÃO acontece no Morro da Sanepar na Sexta-feira (19)
empreitada, uma vez que ninguém é
O espetáculo, como de costume, ramos a cada ano trazer novos ele- remunerado para fazer a peça”,
acontece no conhecido Morro das mentos para tornar a apresentação concluiu João Paulo.
Antenas, um dos pontos mais altos
de Umuarama, na estação de tratamento da Sanepar. Este ano, serão seis palcos e 20 cenas, que vão
desde a profecia até a ressurreição
de Cristo. O espetáculo será realizado na sexta-feira Santa (19), ocasião em que Umuarama volta a reviver a trajetória de morte e ressurreição de Cristo.
De acordo com os organizadores,
estarão envolvidas 240 pessoas, entre elas atores amadores, equipe de
apoio e equipe técnica. O público
pode esperar novidades na iluminação, sonorização, efeitos especiais,
cenas e cenários diferentes. “Procu-

mais atraente, e, assim, ajudar-nos
a evangelizar por meio dessa arte
milenar, que é o teatro”, revelou João
Paulo Junqueira, técnico integrante
da equipe organizadora.
No repertório, canções interpretadas ao vivo prometem emocionar ainda mais o público. A cantora Adriana
Marques fará apresentação ao vivo
em duas etapas da encenação.
As 20 cenas estão distribuídas
pelos palcos de Pilatos, Santa Ceia,
Caifás, Açoite, Herodes, Getsamini.
Com todo a estrutura, o morro da
Sanepar se torna o maior palco teatral para a encenação da Paixão de
Cristo da nossa região.

Ingresso
Solidário
O espetáculo é gratuito. O grupo
teatral pede a contribuição de 1 quilo
de alimento não perecível ou um litro
de leite no dia da apresentação. Os
donativos serão revertidos à Pastoral
Social da Paróquia São Francisco de
Assis. Além disso, o público pode levar
cadeiras ou bancos para se acomodar
ao longo da encenação. A “via crucis”,
terá duração de 1h45. O ensaio geral
acontece na quinta-feira (18), às 21h30
(após a missa da Matriz São Francisco
de Assis), e é aberto ao público.

