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Afsu se prepara para
encarar o Pato Futsal
O atual campeão da Liga Nacional de Futsal vem á Umuarama amanhã para encarar o
Afsu. Atletas da Capital da Amizade treinam para corrigir as falhas que levaram à duas

derrotas consecutivas no Campeonato Paranaense Série Ouro. Pág. 14

JOAS CAVALCANTE



RADAR02 TRIBUNA HOJE NEWS, 10 DE ABRIL DE 2019

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

Opinião “Sempre seremos uma nação
generosa, sempre ajudaremos

quem ficou para atrás. (...) Mas
não ajudaremos os vagabundos,
não podemos premiar corrupção

e vagabundagem”.

 AGÊNCIA BRASIL

Ministro da Economia, Paulo
Guedes disse que o País está

“condenando o jovem ao
caminhado errado”: “Desde
quando faz mal trabalhar?”,

em defesa à proposta da
carteira de trabalho verde e

amarela, iniciativa que
privilegia a negociação em

detrimento de direitos
trabalhistas, com vistas a

permitir a criação de milhões
de empregos no Brasil.
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Ensino religioso em 2019? Para quê?
 Tragédias em escolas, queda do Brasil em índices in-

ternacionais de educação, baixa confiança na figura do pro-
fessor. A atual situação da educação não é das melhores.
E, se para profissionais da educação não é fácil, quais re-
percussões esse cenário causa nos alunos?

Pode parecer diferente pensar no ensino religioso nesse mo-
mento. Muitos podem até se perguntar por que, em pleno ano
de 2019, ainda temos escolas católicas. Pois bem, as institui-
ções de ensino, em especial as voltadas para a educação cris-
tã, têm como premissa um trabalho dedicado a ajudar a resolver
os desafios do mundo atual, incluindo-se os problemas sociais,
éticos e morais pelos quais passa a educação de nossos filhos.

E o medo do tradicional não deve ser motivo para descon-
fianças. As escolas católicas são símbolo, sim, de tradição.
Aliar hoje, no cenário da educação, tradição e inovação é
encontrar o melhor dos dois lados.

Engana-se ainda quem pressupõe que o ensino cristão
tenha a intenção de catequizar os estudantes. Todas as
escolas católicas têm um compromisso com o Vaticano de
trabalhar com ensino religioso e pastoral em suas escolas
e o trabalho atual tem foco no diálogo inter-religioso, justa-
mente para colocar essas crianças e jovens para conhecer
o diferente e respeitá-lo. O grande nó dos enormes desen-
tendimentos que se têm no mundo hoje tem influência da
diferença de crenças - e o que podemos fazer para melhorar
essa situação é ensinar o respeito à opinião alheia.

Escolas católicas têm em sua essência um trabalho que
privilegia a formação humana. São instituições que, por meio de
seu carisma e missão, têm como objetivo o desenvolvimento de
uma educação de qualidade, mas, acima de tudo, que privilegia
o senso crítico e ético, a resiliência e o exercício de se colocar
no lugar do outro para que tenhamos crianças e jovens mais
humanos, solidários e preocupados em construir um mundo
mais justo e igualitário. Ou seja, pessoas mais humanas.
Raphaela Ribas Lupion Gubert é coordenadora pedagógica das
Escolas Confessionais do Sistema Positivo de Ensino no Brasil
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Parlamento aberto
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP),
deputado Ademar Traiano (PSDB), destacou em entrevista

coletiva a importância do Parlamento estar aberto à
comunidade. A Alep recebeu, no início desta semana,

médicos do Hospital de Olhos do Paraná, que realizaram
testes de acuidade visual em servidores e visitantes,
dentro das ações da Campanha “Abril Marrom”, mês

dedicado a prevenção e combate à cegueira.

Alep é democrática
Segundo Traiano, ações
como essa servem para
que a população conheça
o que está sendo
desenvolvido pelos
deputados. “A Assembleia
é democrática e estamos
procurando sempre abrir
espaço para a sociedade,
para a população afinal
aqui é a Casa do Povo. Nós
queremos na verdade é
fazer com que essa Casa
receba a população e que
ela se integre ao que
acontece dentro do
Parlamento estadual”.

Lei do Abril Marrom
A Campanha “Abril
Marrom” virou lei no
Paraná por iniciativa do
deputado Dr. Batista (PMN)
e do ex-deputado estadual
e hoje deputado federal
Schiavinato (PP). A lei
define que o PR tenha um
mês inteiro dedicado à
prevenção e ao combate à
cegueira e tem o objetivo
de conscientizar a
população paranaense
sobre a importância da
prevenção de doenças que
podem levar a perda
parcial ou total da visão.

AVALIAÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Andar da carruagem
Traiano disse que os parlamentares devem “dar tempo ao
tempo”. “Nós não podemos atropelar. O governo está em

uma fase ainda de estruturação de projetos e das
próprias secretarias com as reformas que estão sendo

discutidas aqui na Assembleia. Eu acredito que o Governo
vá começar a deslanchar somente no segundo semestre.

Até o presente momento é uma fase ainda muito
embrionária de ajustes”, conclui.

O presidente da Alep fez uma avaliação dos primeiros 100
dias do atual Governo. Para Traiano é preciso aguardar o
tempo adequado para que todas as propostas possam ser
desenvolvidas. “Eu não posso me queixar do relacionamento
com o Governo. Eu tenho uma relação pessoal com o
governador Ratinho Junior e com todo o secretariado”.

Adiada votação
da reforma

administrativa

A apreciação do proje-
to de reforma administra-
tiva do Estado foi adiada
na reunião da Comissão
de Finanças e Tributação
da Assembleia Legislati-
va do Paraná (ALEP), rea-
lizada na última segunda-
feira (8) à tarde. Os depu-
tados Douglas Fabrício
(PPS), Arilson Chiorato
(PT) e Emerson Bacil (PSL)
pediram vista do projeto,
sob o argumento de que
precisam de mais tempo
para analisá-lo.

É o projeto de nº lei
57/19 (Mensagem 03/
2019), que dispõe sobre
a organização administra-
tiva do Poder Executivo e
reduz o número de secre-
tarias de Estado. A propo-
sição foi enviada à As-
sembleia no início do ano,
mas foi remetida de volta
ao Palácio Iguaçu a pedi-
do do Executivo para no-
vos ajustes. O relator do
projeto na Comissão de
Finanças é o deputado
Delegado Jacovós (PR).

TRIBUTOS
Também o projeto de lei nº 190/19 teve sua votação adiada em
face de pedidos de vistas formulados pelos mesmos deputados
citados acima. Esta proposição, também de iniciativa do Executivo,
altera dispositivos das leis 19.802, de dezembro de 2018, e
18.748, abril de 2016. Elas tratam, respectivamente, do
tratamento diferenciado de pagamento de dívidas tributárias
relacionadas ao ICM e ao ICMS (e sobre os honorários
advocatícios para os créditos ajuizados) e da distribuição das
verbas de sucumbência, de natureza privada e alimentar, entre
membros da carreira de procurador e da carreira especial de
advogado do Estado, em extinção. O relator do projeto, que
tramita em regime de urgência, é o deputado Tiago Amaral (PSB).

NOVA REUNIÃO
Ao final dos debates, o presidente da Comissão de Finanças,
deputado Nelson Justus (DEM), convocou uma nova reunião.
Também participaram da reunião os deputados Delegado
Jacovós, vice-presidente da Comissão, Arilson Chiorato,
Douglas Fabrício, Emerson Bacil, e Tiago Amaral.

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Sanepar
A Sanepar é a vencedora do Prêmio
Campeãs da Inovação na categoria
estatais. “Somos uma empresa que
promove a saúde aos paranaenses,
levando água tratada de qualidade
a 100% da população atendida.
Também fazemos a coleta de esgoto
de 72,5% da população, com 100%
de tratamento. E vamos avançar
para a universalização também
deste serviço”, diz o presidente da
Sanepar, Claudio Stabile.

PR-092
A Amunorpi vai pedir ao governador
Ratinho Junior a inclusão das obras
de duplicação da PR-092, trecho
Santo Antônio da Platina/Jaguariaíva,
no orçamento para 2020.
“Precisamos da PR-092 duplicada.
Não tem condição de continuarmos a
conviver com essa rodovia do jeito
que está. Esta será uma das nossas
maiores lutas à frente da Amunorpi”,
disse o presidente da Amunorpi e
prefeito de Pinhalão, Sérgio Inácio
Rodrigues (PDT).

Carteira de vacinação
O deputado Luciano Ducci (PSB)
apresentou projeto de lei para
tornar obrigatória a apresentação
da carteira de vacinação no ato da
matrícula de alunos nas redes
públicas e privadas de educação de
todo o país. “No Paraná, já há uma
lei estadual que vigora desde o ano
passado. Tornar obrigatória a
apresentação da caderneta de
saúde na matrícula é uma forma de
reforçar ainda mais a importância
deste documento e dos benefícios da

vacinação. Além disso, traz a escola
mais perto dos responsáveis no
cuidado da saúde de bebês e
crianças”, diz Ducci..

Sede do governo
O Governo do Estado e Assembleia
Legislativa se instalam hoje na
ExpoLondrina. Amanhã, o governador
Ratinho Junior conversa com a
imprensa na parte da manhã e à
tarde, junto com deputados, recebe
prefeitos, vereadores e lideranças da
região. Na sexta-feira (12), Ratinho
Junior reúne os prefeitos da
Associação dos Municípios do Médio
Paranapanema (Amepar) e da
Associação dos Municípios do Norte
do Paraná (Amunop).

Licença maternidade
A deputada Maria Victória (PP) vai
tirar 180 dias de licença maternidade.
No seu lugar, assume o deputado Élio
Rusch (DEM).

Eleição no PSDB
O deputado Ademar Traiano, presidente
estadual do PSDB, vai convocar nesta
semana a convenção estadual do
partido - entre 3 e 6 de maio - e já avisa
que não será candidato á reeleição no
comando da legenda.

Femoclam
O líder comunitário Nilson Pereira foi
reeleito para mais um mandato de
cinco anos na Femoclam (Federação
das Associações de Moradores de
Curitiba e Região Metropolitana). A
nova diretoria é formada por
representantes de 138 associações de

moradores.

Revisão de honorários
A Fecomércio e a Fiep defendem a
revisão do pagamento de
honorários destinados aos
procuradores do Estado pelas
empresas que aderirem ao Refis
Estadual. Os honorários previstos
no programa de parcelamento de
débitos tributários, segunda a
Fecomércio e a Fiep, devem ser
reduzidos ou até extintos. Na
legislação federal que trata do
tema, não há incidência de
honorários para as empresas.

Parceria com Amop
As parcerias da Itaipu com a Amop
serão mantidas, adianta o
presidente da binacional, Joaquim
Silva e Luna, A atenção se dará às
parcerias voltadas à preservação
do reservatório como é o caso da
gestão das bacias e do programa de
reciclagem e compostagem do lixo.
A Amop reúne 54 municípios do
Oeste e representa 1,3 milhão de
habitantes. Seis das maiores
cooperativas do Brasil estão
instaladas na região, faturam mais
de R$ 20 bilhões por ano e geram
120 mil empregos diretos.

Garantia
A continuidade das parcerias foi
garantida por Joaquim Silva e Luna ao
presidente da Amop, o prefeito de
Jesuítas, Aparecido José Weiller Júnior.
Para Silva e Luna, as parcerias que
contribuem para garantir o cuidado da
matéria-prima de Itaipu, que é a água do
reservatório, trazem um “ganha-ganha”
tanto para a usina quanto para o Oeste.

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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CPI x Vale
A mineradora Vale tentou evitar a aprovação de um requerimento da

CPI de Brumadinho que pede a indisponibilidade de bens da
empresa e de seus dirigentes: Fabio Schvartsman, presidente

afastado; Gerard Poppinga, diretor-executivo afastado; Lúcio Cavalli,
diretor afastado; Silmar Silva, diretor afastado de Operações do
Corredor Sudeste. No documento enviado à comissão, ao qual a

Coluna teve acesso, a Vale alega que “já há R$ 17,6 bi bloqueados ou
depositados em juízo para garantir a efetiva indenização das vítimas”.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Danos
Diz ainda que “já utilizou outros
R$ 300 milhões em medidas
sociais e ambientais para a
mitigação e reparação dos danos”
e “comprometeu-se a doar R$ 80
milhões ao município de
Brumadinho”.

Ação
O documento da Vale chegou à
CPI na segunda-feira, 8. Ontem,
no entanto, os senadores da
comissão aprovaram o
requerimento de Randolfe
Rodrigues (Rede-AP) e a ação de
indisponibilidade dos bens será
ajuizada.

Sigilo
A CPI de Brumadinho também
aprovou a quebra do sigilo
bancário e telefônico do
engenheiro Makoto Namba, da
empresa TÜV SÜD. Ele declarou
que foi pressionado a assinar o
laudo de estabilidade da
barragem de Brumadinho.

Independentes
Apesar da aproximação com
líderes e presidentes de

partidos, o Governo está longe de
consolidar a base aliada no
Congresso Nacional. Os caciques
de legendas que se encontraram
com o presidente Jair Bolsonaro
(PSL) avisaram que vão manter a
posição de independência.

Previdência
Reforçaram também que querem
mudanças no texto da reforma da
Previdência, como a manutenção
das atuais regras do BPC (Benefício
de Prestação Continuada) e da
aposentadoria rural. O fechamento
de questão sobre a reforma
também foi descartado, por ora.
Para aprovar as mudanças nas
regras de aposentadoria, o
Governo precisa de 308 votos.

Lava Toga
A Comissão de Constituição e
Justiça do Senado deverá enterrar
hoje a CPI da Lava Toga. O
presidente do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP), rejeitou
requerimento de instalação da
comissão e pediu manifestação da
CCJ. O relator do pedido de
Alcolumbre no colegiado é o
senador Rogério Carvalho, do PT,
partido que não apoiou a CPI.

No prelo
Lula disse a amigos que pretende
editar em livro as milhares de
cartas que recebeu e algumas
que ele enviou, desde que foi
preso, ano passado.

1º de maio
Representantes de sindicalistas
das dez principais centrais do
Brasil têm encontro marcado
nesta sexta, em São Paulo, para
decidir sobre a festa de 1º de
maio deste ano.
O evento será unificado.

Na praça
CUT, CSB, Força Sindical, UGT,
entre outras entidades, ao
contrário de anos anteriores - em
que comemorações foram
realizadas em locais separados -
estarão juntas, em 2019, na Praça
da República, em São Paulo.

Militar
Foi lançada na Câmara a Frente
Parlamentar de Apoio ao Ensino
Militar no Brasil. A bancada é
composta por mais de 200
deputados e coordenada pelo
líder do governo na Casa,
deputado Major Vitor Hugo (PSL-
GO). Atualmente, em todo o
País, existem cerca de 120
escolas cívico-militares, sendo 60
em Goiás.
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Campanha de vacinação
contra gripe começa hoje
Começa nesta quarta-feira (10)

em todo o País a campanha nacio-
nal de vacinação contra a gripe. O
mutirão contra o vírus Influenza
será de 10 de abril a 31 de maio e
ocorrerá em duas etapas. No dia 4
de maio, ocorrerá o Dia D de vaci-
nação, quando os postos funciona-
rão no sábado, das 8h às 17h.

Na primeira fase da campanha,
a prioridade será vacinar crianças
de um ano a menores de seis anos

de idade, além de gestantes e pu-
erpérias (com até 45 dias após o
parto). Idosos, profissionais da
saúde e professores, pacientes
com doenças crônicas, povos indí-
genas, adolescentes que cumprem
medidas socioeducativas e presi-
diários serão vacinados após o dia
22 de abril. Segundo o Ministério
da Saúde, a meta é vacinar pelo
menos 90% desse público.

Em todo o Brasil, foram registra-

dos 212 casos de Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (SRAG) por in-
fluenza, dos quais 145 foram por
H1N1, sete por H3N2 e 28 por in-
fluenza B. Foram 39 óbitos - 38 por
H1N1 e 1 por influenza B.

Quem foi imunizado ano passa-
do deve tomar a vacina novamente
neste ano, tendo em vista que a
vacina precisa ser reformulada para
proteger contra as cepas do vírus
que estão em circulação.

Ministério quer que UBS atendam até 22h
O Ministério da Saúde anunciou

ontem (9), durante a Marcha dos
Prefeitos, em Brasília, o programa
que prevê a extensão do horário de
funcionamento dos postos de saú-
de. Hoje, a maioria das unidades
funciona até as 17h. A proposta é
que elas fiquem abertas até as 22h.

A medida tem como objetivo facili-
tar o acompanhamento de saúde, prin-
cipalmente de pessoas que trabalham
fora. A estratégia já havia sido defen-
dida pelo ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta. Atualmente, alguns
municípios já realizam essa forma de
atendimento por conta própria. Ago-
ra, a ideia é repassar recursos extras
para que o horário de atendimento seja
ampliado. Neste ano, serão destina-
dos R$ 150 milhões extras para se-
cretarias interessadas em prorrogar
o horário de funcionamento. No ano
que vem, o valor será em torno de R$
500 milhões adicionais.

O presidente do Conasems (Con-
selho Nacional de Secretários Mu-
nicipais de Saúde), Mauro Junquei-
ra, acredita que somente as cidades
de médio e grande portes terão con-

dições de se encaixar no programa.
Unidades básicas que tenham

três equipes terão de trabalhar 60
horas por semana. Isso poderá ser
feito com horários até 22h. Mas há
também a possibilidade de abertu-
ra aos sábados. O programa prevê

ainda um outro formato, com seis
equipes. Nesse caso, cada posto
terá de ofertar 75 horas semanais
de atendimento. Cada equipe conta
com médico, enfermeiro, auxiliar de
enfermagem, dentista, auxiliar de
dentista e seis agentes de saúde.

Censo mais enxuto
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está revisando a metodologia

e operação do censo demográfico previsto para ir a campo em 2020. O objetivo é fazer
o levantamento censitário caber num orçamento 25% menor do que o calculado, com
um questionário mais enxuto, informou o instituto, em nota, nessa terça-feira, 9. O

assunto foi pauta de uma reunião semana passada entre a nova presidente do IBGE,
Susana Cordeiro Guerra, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, na representação

do ministério no Rio de Janeiro. A realização do censo demográfico já vinha
ameaçada por falta de recursos desde o ano passado. Embora os testes e

preparativos estejam em andamento, o levantamento ainda não tem garantia de
verbas para aquisição de equipamentos e contratação de pessoal. O custo total foi
inicialmente calculado em R$ 3,4 bilhões. Na nota divulgada nessa terça, o IBGE diz
que o Censo Demográfico 2020 é prioridade para o órgão, mas pondera que “nesse

momento, desafios adicionais se apresentam”. “No governo federal como um todo, a
diretriz é de restrições orçamentárias e a realização do Censo requer a aprovação de

orçamento pela União”, declara o instituto, no texto.
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Páscoa movimentará
R$ 144 mi no Paraná

De acordo com previsões da CNC
(Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo), as ven-
das do varejo voltadas para a Páscoa
deste ano deverão crescer 1,5% em
relação ao ano passado em todo o
País. Se confirmada a projeção otimis-
ta, este será o terceiro ano seguido
de crescimento real das vendas,
mesmo com um ritmo inferior ao do
ano passado, que foi de 2%.

No Paraná, a Fecomércio (Fede-
ração do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo) também projeta cres-

cimento. Espera-se que as vendas
relativas à Páscoa cresçam pelo
segundo ano consecutivo. Ano pas-
sado, as vendas do Estado foram
3,42% maiores que as de 2017.

Supermercados e lojas de depar-
tamentos são os setores que de-
vem receber o maior fluxo de con-
sumidores. De acordo com a Pes-
quisa Conjuntural da Fecomércio
PR, na Páscoa do ano passado, os
supermercados tiveram elevação de
19,54% nas vendas e as lojas de
departamentos, de 14,73%.

Já as lojas de vestuário e calça-
dos cresceram em média de 15%
no período anterior à Páscoa, o que
demonstra que os paranaenses
estão diversificando as opções de
presentes nessa data.

A previsão é de que os estabele-
cimentos do ramo alimentício, os
mais influenciados pelo aumento sa-
zonal de vendas em datas comemo-
rativas, faturem cerca de R$ 2,4 bi-
lhões no País por conta da Semana
Santa deste ano. No Paraná, a proje-
ção pode chegar a R$ 144 milhões.

Preço do gás pode cair pela metade
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem (9) que o governo pretende reduzir pela metade o preço do gás de

cozinha no País em dois anos. De acordo com o ministro, para conseguir essa redução, é preciso quebrar o monopólio do refino
e da distribuição. “Daqui a dois anos, o botijão de gás vai chegar à metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. Vamos
quebrar esses monopólios e vamos baixar o preço do gás e do petróleo com a competição”, disse Guedes. Guedes disse que o
monopólio da Petrobras no refino do gás torna o preço do produto mais caro no Brasil. O ministro afirmou ainda que a solução

para a falta de recursos vem do petróleo, especificamente da exploração da camada do pré-sal.

IMPOSTO ÚNICO FEDERAL’
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nessa terça-feira que o governo pretende criar ainda neste ano o Imposto Único

Federal, com a união de três a cinco impostos. Durante a 12ª Marcha dos Prefeitos, em Brasília, Guedes disse que, com o
imposto único, contribuições e impostos serão todos compartilhados com estados e municípios. No encontro, Guedes voltou a

falar da reforma da Previdência e defender o modelo de privatização. “Todos já sabemos que a reforma da Previdência é
importante também para municípios e Estados”, afirmou. Guedes disse esperar a aprovação da reforma “nos próximos três a

cinco meses”, ou ainda no primeiro semestre, e disse que os presidentes do Senado e da Câmara têm dado apoio.
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Justiça no Campo
realiza 180 casamentos

O balanço do 1º Justiça no Cam-
po realizado em Umuarama, no fi-
nal de semana, foi bastante positi-
vo. O programa do Tribunal de Jus-
tiça do Paraná, ligado ao Justiça no
Bairro e desenvolvido em parceria
com o Sesc Cidadão, fez mais de
dez mil atendimentos, em cerca de
400 audiências, 300 perícias e
emissão de 1544 carteiras de iden-
tidade, além de 180 casamentos.

A Prefeitura de Umuarama e a Uni-
versidade Paranaense – Unipar também
foram grandes parceiras na realização
da ação. Durante toda a semana pas-
sada as equipes do TJ atuaram na re-
gião, prestando atendimento. Na sexta,
5, e no sábado, 6, os trabalhos se con-
centraram em Umuarama. A Unipar ce-
deu salas de aula, ginásio de esportes
e o salão de eventos para a grande ação.
E colaborou nos atendimentos, via Sa-
jug (Serviço de Assistência Judiciária
Gratuita), projeto de extensão universi-
tária do curso de Direito.

Mais de 30 acadêmicos e profes-
sores formaram a equipe que auxiliou
os técnicos do TJPR nos serviços. Para
o coordenador do Sajug, professor Irajá
Nogueira, a participação dos alunos
foi brilhante: “Costumo dizer que, par-
ticipação como essa, pode-se consi-
derar uma ‘aula viva’, pois o nível de
aprendizado é muito alto”.

É que, por horas, o aluno acompa-
nha todos os trâmites do processo,
desde a petição até a solução, colo-
cando-o em contato direto com clien-
tes, promotores, juízes, ou seja, com
a prática do Direito. “Participar do Jus-
tiça no Bairro só engrandece o nosso
projeto: um apoia o outro na missão
da responsabilidade social”, destaca
o coordenador, informando que o Sa-
jug/Unipar participa do JB há dez anos.

Na retaguarda também estavam
acadêmicos de Educação Física da
Unipar, ajudando na organização. E
a equipe de Comunicação Social da
Diretoria Executiva de Gestão da
Cultura e Divulgação da Unipar.

Somando os que participaram atu-
ando pelo Sesc, pelas prefeituras da
Amerios e voluntários – entre eles,
médicos –, cerca de 200 profissionais
empenharam-se para o êxito da ação.
A desembargadora Joeci Camargo
acompanhou tudo o que foi feito para
atender demandas reprimidas e ga-
rantir às pessoas em situação de vul-
nerabilidade o acesso à justiça.

Unipar presente
Além de acadêmicos e professores dos cursos de Direito e de Educação Física –

escalados para auxiliar as equipes do TJ –, também marcaram presença equipes dos
cursos de Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Educação Física, Estética e Cosmética,

Medicina Veterinária e Odontologia; instaladas em frente ao ginásio de esportes, essas
prestaram serviços educativos às pessoas que foram em busca de atendimento no

Justiça no Campo/Justiça no Bairro.   A turma de Enfermagem ensinou sobre
higienização correta das mãos e prevenção do câncer de mama; a de Farmácia, sobre

uso correto de medicamento e confecção de aromatizantes de ambiente; a de
Nutrição orientou sobre reaproveitamento integral dos alimentos e Educação Física fez

teste de avaliação física, teste de força e avaliação de IMC, alertando sobre a
importância da atividade física para a manutenção da saúde. A de Medicina

Veterinária também colaborou, distribuindo cartilhas com informações sobre zoonoses;
a de Odontologia focou saúde bucal, realizando exames de prevenção de câncer; e a
de Estética e Cosmética se encarregou da produção das noivas. Entre professores e
alunos, cerca de 150 formaram o time da Unipar no Justiça no Campo, comandado

pela chefe do DCSU (Departamento de Comunicação Social Universitária), da Diretoria
Executiva de Gestão da Cultura e Divulgação, professora Terezinha Aguiar.

União oficializada
Casais de várias cidades da região aproveitaram para oficializar a união no

‘casamento coletivo’, realizado pelo Justiça no Bairro, no sábado à tarde. Lá
estavam jovens, adultos, idosos, somando 180 noivos e aproximadamente 800
convidados; todos capricharam no visual para brilhar nesse dia emocionante. A

cerimônia foi conduzida pela desembargadora Joeci Camargo. O salão de
eventos do Câmpus III da Unipar, palco da troca das alianças, recebeu decoração
especial para valorizar o momento. O reitor Carlos Eduardo Garcia, o deputado

estadual Delegado Fernando e outras autoridades prestigiaram.

DOCUMENTAÇÃO
IMEDIATA
Houve conciliação por meio de
audiências prévias em várias áreas do
direito, possibilitando a resolução e
expedição imediata dos documentos.
Curatela, divórcio, pensão
alimentícia, guarda, reconhecimento
e/ou dissolução de união estável e
registros públicos são exemplos de
serviços executados.
O prefeito de Umuarama, Celso
Pozzobom, e o reitor da Unipar, Carlos
Eduardo Garcia, prestigiaram o evento.
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Eleições no Conselho Tutelar
O Conselho Municipal dos Direi-

tos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) começou o processo de
organização de nova eleição para o
Conselho Tutelar de Umuarama.
Serão eleitos cinco novos conse-
lheiros que exercerão a função por
quatros anos (de janeiro de 2020
a janeiro de 2024), além de suplen-
tes, que eventualmente poderão as-
sumir o cargo eletivo.

O edital de abertura foi publica-
do na última sexta-feira (03) e as
inscrições começam na próxima
semana, a partir do dia 15 e segue
até o dia 30 de abril.

A taxa de inscrição é de R$ 100,
mas candidatos de baixa renda po-
dem solicitar a isenção de taxa nos
dias 15 e 16 de abril. A inscrição e
o pedido de isenção poderão ser
feitos na sede da Secretaria Execu-
tiva dos Conselhos, situada na Ave-
nida Presidente Castelo Branco,
3370 salas 05 e 06 (ao lado do
Núcleo Regional de Educação).

Os candidatos passam por
uma prova de conhecimentos an-
tes de serem selecionados para
concorrerem às eleições. A remu-

neração mensal do Conselheiro
Tutelar será de R$ 3.207 sendo
reajustada anualmente, no mes-

mo índice aplicado para correção
da remuneração dos servidores
públicos municipais.

ELEIÇÕES UNIFICADAS
As eleições unificadas para conselheiros tutelares ocorrem em todo o território
nacional no dia 06 (domingo) de outubro de 2019.  O voto é facultativo e
podem votar cidadãos brasileiros com mais de 16 anos, com título de eleitor e
domicílio eleitoral no município em que pretendem votar. Os locais de votação
são informados previamente pelo CMDCA.

REQUISITOS
I - ser brasileiro nato ou naturalizado maior de 21 (vinte e um) anos de idade;

II - ter reconhecida idoneidade moral, através da apresentação de Certidões Cíveis
e Criminais das Comarcas em que o interessado tenha residido nos últimos 5
(cinco) anos;

III - residir e comprovar domicílio eleitoral no município de Umuarama;

IV - estar no gozo de seus direitos políticos e em dia com as obrigações eleitorais;

V - estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

VI - apresentar no momento da inscrição, diploma, certificado ou declaração de
conclusão de ensino médio;

VII - possuir conhecimento em informática;

VIII - possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na Categoria B;

IX - não estar no exercício de mandato eletivo, ou concorrendo a cargos eletivos;

X - não ter sido penalizado com a destituição de cargo de Conselheiro Tutelar.
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PR aprova governos
federal e estadual

Pesquisa realizada pelo insti-
tuto Paraná Pesquisas, a pedido
da Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep), revela que a maio-
ria dos paranaenses está satis-
feita com as gestões do presiden-
te Jair Bolsonaro (PSL) e do gover-
nador Ratinho Junior (PSD). No
caso de Bolsonaro, sua adminis-
tração é aprovada por 64% da po-
pulação do Estado, enquanto
30,5% a desaprovam. Já o gover-
no estadual tem aprovação de
78,4% dos paranaenses, contra
15,3% que o desaprovam.

Quando solicitados a avaliar
o Governo Bolsonaro, 45,8% dos
entrevistados o consideram óti-
mo ou bom. Para 29,5 %, a ges-
tão é regular, enquanto outros
22,2% a classificam como ruim
ou péssima. O levantamento
Fiep-Paraná Pesquisas também
questionou a população para
saber se o governo federal está
atendendo as suas expectati-
vas. Para 31,2%, a administra-
ção Bolsonaro tem sido melhor
do que o esperado. Outros
16,7% dizem que é pior, enquan-
to para 47,4% o desempenho é
igual ao que se esperava.

Em relação a Ratinho Júnior,
59,5% dos paranaenses avalia que
seu governo é ótimo ou bom. Ou-
tros 26,2% dos entrevistados con-
sideram a gestão regular, contra
11% que a classificam como ruim
ou péssima. Quanto às expectati-
vas, 42,4% afirmam que a atuação
do governo estadual vem sendo
melhor do que se imaginava, con-
tra apenas 7,3% que dizem ser
pior. Para outros 44,3%, o desem-
penho é igual ao que se pensava.

Altos índices de apoio
Para o presidente da Fiep, Edson Campagnolo, ao revelar que os governos

federal e estadual contam com altos níveis de apoio, a pesquisa comprova que
há espaço para a implantação de políticas que transformem a realidade do

Paraná e do Brasil. “O momento é propício para que tanto a União quanto o
Estado realizem as correções de rota necessárias para que possamos ajustar a

máquina pública, melhorar o ambiente de negócios e garantir a efetiva
recuperação de nossa economia”, afirma. Metodologia – Para a realização da

pesquisa, foi utilizada uma amostra de 2.508 habitantes do Paraná,
estratificados segundo sexo, faixa etária, nível de escolaridade e posição

geográfica. O trabalho de levantamento de dados foi feito por entrevistas
pessoais com habitantes maiores de 16 anos, em 91 municípios, entre 31 de
março e 5 de abril de 2019. Essa amostra representativa atinge um grau de

confiança de 95%, para uma margem estimada de erro de 2% para os resultados
gerais. O Grupo Paraná Pesquisas encontra-se registrado no Conselho Regional

de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/19.

OTIMISMO MAIOR
O Paraná é o sétimo estado brasileiro em que a Paraná Pesquisas realiza
levantamentos de avaliação das administrações federais e estaduais neste período,
quando os novos governos estão prestes a completar 100 dias. Também foram
feitas pesquisas em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Rio
de Janeiro – nesse último, os resultados serão divulgados ao público apenas na
próxima semana. Segundo o instituto, entre todos esses estados, o Paraná é o que
dá a melhor avaliação ao governo Bolsonaro, assim como Ratinho Júnior tem o
melhor desempenho entre todos os governadores analisados.

SEGUNDO o Fiep-Paraná Pesquisas, 64% estão satisfeitos com administração de Bolsonaro; no caso
de Ratinho Junior, aprovação é de 78,4%

DIVULGAÇÃO
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Veneno contrabandeado
Patrulheiros rodoviários estadu-

ais que atuam no Posto de Fiscaliza-
ção em Iporã apreenderam no início
da tarde de ontem (9), um carrega-
mento de veneno contrabandeado.

A apreensão aconteceu por volta
das 13h10, durante uma fiscalização
de rotina na rodovia PR-323. Um veí-
culo Fiat Uno foi avistado e recebeu
ordem para parar. O condutor deso-
bedeceu aos policiais e foi persegui-
do por alguns quilômetros, até que
foi abordado quando seguida em di-
reção ao município de Perobal. O mo-
torista abandonou o carro e fugiu a
pé, não sendo mais localizado.

Na averiguação, foi verificado
que o carro licenciado na cidade de

Guarapuava. Dentro do carro foram
encontrados vários pacotes de ve-
neno que estavam sendo contra-
bandeados do Paraguai.

O veículo foi encaminhado até o
Posto Policial Rodoviário de Iporã
onde foi constatado que era usado
para transportar 30 pacotes de ve-

neno da marca Trigger, 10 pacotes
de veneno da marca Ultimatum, 60
pacotes de veneno da marca Ben-
zocom e 10 pacotes de veneno da
marca Vesper. O referido veículo,
com a mercadoria apreendida foi
encaminhado a Delegacia da Recei-
ta Federal em Guaíra.

CARREGAMENTO contrabandeado do Paraguai foi levado à Receita Federal de Guaíra

DIVULGAÇÃO

Preparado para o contrabando
Na tarde de segunda-feira (8) investigações levaram integrantes do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da Polícia Civil

de Umuarama até o paradeiro de um veículo SUV Captiva, de cor preta, que estava preparado para ser utilizado na
prática de contrabando. A equipe havia recebido informações de que o veículo suspeito estava escondido em uma

residência situada no Parque Bonfim. Os policiais realizaram monitoramento no local, até que encontraram o carro na
garagem da casa. Uma mulher atendeu os investigadores e disse que o automóvel era de seu neto. Apesar do dono do
carro não ter sido localizado, ele foi identificado e será intimado a comparecer na Delegacia de Polícia de Umuarama

para prestar esclarecimentos. De acordo com a Polícia Civil, não há irregularidades no veículo, mas ele estava equipado
com sistema de lançamento de fumaça (geralmente utilizado para despistar a polícia em perseguição), além de terem

sido encontrados indícios de adulteração no motor. Uma perícia deve ser realizada para averiguar o fato. A Captiva
estava sem os bancos e outros itens internos e foi recolhida à delegacia, sendo mantida no pátio até que seja periciada.

Um rapaz de 27 anos foi
encaminhado ao hospital no
início da tarde da terça-feira
(9) depois que sofreu um
acidente de trabalho. O
trabalhador teria caído de
uma altura de três metros, no
setor de carga e descarga
após um cabo do elevador,
usado por ele, se romper.
Com a queda, ele foi
arremessado para fora do
elevador e batido com as
costas no chão. O corpo
de bombeiros foi acionado
para atender a vítima que foi
encaminhada ao Hospital
Cemil (plantão).

OBEMDITO
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Prefeitura abre PSS para
contratar temporários

A Prefeitura de Umuarama reali-
zará teste seletivo simplificado
para contratar profissionais e for-
mação de cadastro de reserva. As
vagas – 15 de ampla concorrência
e duas para pessoas com deficiên-
cia (PCD) – destinam-se a candida-
tos com nível fundamental, médio
e curso técnico (de acordo com a
função). As inscrições foram aber-
tas nesta terça-feira, 9, serão acei-
tas até 23/04 no site do ippec.

“Os interessados devem ficar
atentos ao prazo para inscrições,
que será bem curto – apenas 15
dias. Os requisitos variam confor-
me o cargo pretendido, mas variam
basicamente entre ensino funda-

mental ou médio, curso técnico
com registro profissional e conhe-
cimentos específicos em algumas
funções, comprovados por certifica-
do ou declaração”, explica o dire-
tor de Recursos Humanos da Pre-
feitura, André Antônio dos Santos.

Os cargos e vagas disponíveis são
os seguintes: orientadores sociais
para oficinas de violão (cadastro re-
serva), roda de viola (uma vaga), ska-
te (cadastro de reserva) e artes (uma
vaga), educador social (uma vaga),
agente administrativo (duas vagas,
sendo uma para pessoa com defici-
ência – PCD) e orientador social para
oficina de karatê (uma vaga) – todos
com salário mensal de R$ 1.200.

Há ainda cinco vagas para ope-
rador de equipamento rodoviário
(uma para PCD) com CNH “D” e re-
muneração mensal de R$
2.037,95; duas vagas para técnico
agrícola (salário de R$ 2.450,09),
uma para borracheiro (R$ 1.809,64
por mês) e outra para motorista (R$
1.739,37) com CNH “C”.

O Processo Seletivo Simplificado
(PSS) prevê contratação pelo perío-
do de um ano, com possibilidade de
prorrogação do contrato por igual
período. Mais informações podem
ser obtidas no edital de abertura
010/2019, publicado no órgão ofi-
cial do município e nas redes soci-
ais da Prefeitura de Umuarama.

Rua do Jardim Arco-Íris recebe pavimentação
Mais trechos da cidade receberam reperfilamento

asfáltico nesta terça-feira, 9, para melhorar as
condições de tráfego e segurança no trânsito de

Umuarama. Pela manhã a equipe de servidores da
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano
e Projetos Técnicos realizou o serviço no pátio do Tiro
de Guerra 05.012 e à tarde o trabalho se concentrou
na rua Arnaldo Tupan, no Jardim Tupã. Um trecho de
rua no Jardim Arco-Íris também começou a receber

pavimentação. Atendendo determinação do prefeito
em exercício Hermes Pimentel da Silva, a Prefeitura
iniciou a pavimentação asfáltica da quadra final da
Rua Pedro Paiote, uma das poucas ruas do Arco-Íris

que ainda não contam com a melhoria. A via já conta
com galeria pluvial, boca de logo e ligações de
esgoto. “Nesta semana estamos realizando a

limpeza, terraplenagem, aplicação do solo-cimento e construção de meio-fio e sarjeta. Na semana que vem, caso
o tempo não atrapalhe, concluiremos o serviço com a aplicação da cobertura asfáltica como massa quente”,

explicou o servidor responsável pela pavimentação e recape asfáltico, Valdivino Manoel de Oliveira, o Gerevine.
Segundo o prefeito em exercício, poucas casas não contam com asfalto no bairro. “A grande maioria das ruas foi
asfaltada desde a implantação, mas algumas famílias ainda tinham que passar por rua de terra”, disse Pimentel.

Na rua Arnaldo Tupan, que tem sentido único (entre o Harmonia Clube de Campo e a Avenida Londrina), um
canteiro que existia no trecho final foi removido. “Como a situação da via estava precária e optamos pela remoção

do canteiro, o reperfilamento vem corrigir o pavimento, eliminar os buracos e assegurar mais conforto e
segurança para os usuários”, completou o secretário de Obras, Isamu Oshima, que tem acompanhado diariamente

as melhorias implantadas pela Prefeitura na malha asfáltica do município.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Afsu pega em casa o atual
Campeão da Liga Nacional

O Afsu Umuarama Futsal rece-
be em casa mais um adversário
pelo Campeonato Paranaense Sé-
rie Ouro. E não se trata de um ad-
versário qualquer, o Pato Futsal é
o atual campeão da Liga Nacional
de Futsal (LNF).

No quarto jogo do campeonato
Paraense de Futsal e o segundo em
casa, o time da casa busca corrigir
algumas dificuldades encontradas
em campo após duas derrotas e
apenas uma vitória. “De forma ge-
ral o time vem jogando bem, apre-
sentando algumas falhas que nor-
malmente ocorrem até que a equi-
pe tenha total entrosamento, mas
que estão sendo corrigidas para su-
perar este forte adversário. Joga-
mos com times fortes até agora”,
afirma Nei Victor técnico do time.

Mesmo apresentando uma fase
que inspira cuidados o embate en-
tre os dois times é um importante
acontecimento pelas pretensões da
equipe técnica em ganhar o jogo.

O jogo está marcado para às
20h30 no Ginásio de Espor te
Amário Vieira da Costa, nesta
quinta-feira (11). Os ingressos
estão sendo vendidos antecipada-
mente no valor R$10, na Pratik

Esportes – Avenida Paraná, 5161.
Haverá transmissão ao vivo pela
TV AFSU no canal do Youtube e na
página do Facebook em parceria
com o Portal Líder e também pela
Rádio Bianca FM.

Anjos do Tatame são ouro no Jiu-Jitsu
Alunos do projeto Anjos do Tatame da Associação Vida e Solidariedade
conquistaram bons resultados no torneio ‘O mestre do açaí – CIJJIP Jiu-
Jitsu Championship’, realizado em Francisco Beltrão no último domingo
(7). O professor Tomeya Sasahara levou seis alunos para competirem.

Cinco deles voltaram com medalhas de ouro e um com bronze. Os atletas
Diego Souza Siqueira, de 15 anos, Raiane da Silva, de 12 anos e Lorena

Lohayne, de 10 anos, conquistaram medalhas de ouro na categoria
infantil. Esses três alunos participam do projeto Anjos do Tatame, que é
realizado pela Associação Vida e Solidariedade do Parque Industrial. Os

atletas da Gracie Barra Umuarama, Lucas Barbosa e Douglas Pupim
ganharam medalhas de ouro e Adriano Sugigan trouxe o bronze para

casa. Para Tomeya, a competição de domingo foi difícil, com alto nível
técnico. “Foi gratificante sair desta competição como campeões. O
resultado vem com os treinos que realizamos durante a semana. O
importante é a superação, a mudança que o jiu-jítsu faz na vida das
pessoas. Fico feliz pelos meus alunos terem proporcionado tamanha

alegria e principalmente ver as mudanças neles conquistadas, saber que
o legado está sendo plantado”, disse o professor.

ARQUIVO PESSOAL

O AFSU está em 8º lugar na tabela de classificação do Paranaense Série Ouro

ASSESSORIA AFSU
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Atletiba decide
Taça Dirceu Kruger
Athletico e Coritiba darão tudo de
si, na noite de hoje (10) na luta pelo
lugar de representante na próxima
decisão do Campeonato
Paranaense. O Furacão usará sua
equipe de Aspirantes no confronto.
Isso porque, pouco mais de 24 horas
antes, o clube atuou na Arena da
Baixada contra o Tolima pela quarta
rodada da Copa Libertadores. Já o
Coritiba precisa dar um retorno ao
torcedor Coxa Branca. Isso porque a
equipe foi vice-campeã no primeiro
turno dentro do Couto Pereira
apesar do favoritismo e caiu
precocemente na Copa do Brasil. O
jogo está marcado às 21h30, na
Arena da Baixada. O vencedor além
de conquistar o título da Taça
Dirceu Kruger, ainda disputa a final
do Campeonato Paranaense contra
o Toledo.

Grêmio em busca da vitória
O Grêmio entra em campo hoje
(10), diante do Rosario Central, às
21h30, na Arena, precisando vencer
para continuar sonhando com a
classificação às oitavas de final da
Libertadores.
Com apenas um ponto conquistado na
competição, o time gaúcho precisa
secar a Universidad Católica no duelo
contra o Libertad. Em caso de um
novo tropeço, a briga da equipe de
Renato Portaluppi será por uma vaga
na Copa Sul-Americana, que fica com o
terceiro do grupo.

NOTAS

Palmeiras sem
gols há três jogos

Após eliminação no Campeona-
to Paulista, o Palmeiras enfrenta o
Junior Barranquilla, da Colômbia,
pela quarta rodada da fase de gru-
pos da Copa Libertadores.

Felipão ontem (9) preparou o time
para o jogo que acontece em casa.
Depois de perder a liderança do Gru-
po F, o Verdão joga para não se com-
plicar no torneio sul-americano.

Enquanto a defesa vive um bom
momento, o ataque ainda precisa
se encaixar na temporada. O setor
ofensivo vem em baixa após três
jogos consecutivos sem marcar um
gol, além da queda no rendimento
de Dudu, Goulart, Scarpa e Deyver-
son. Mas nada que faça Felipão
cogitar mais contratações.

“O Palmeiras não pensa em re-

forços. Temos um grupo muito bom,
e estamos colocando aqueles joga-
dores que achamos que para deter-
minados jogos são os ideais, e va-
mos continuar assim, fazendo essa
rotatividade quando acharmos neces-
sário. Temos o jogo de hoje e depois
mais quinze dias para recuperação
para pensarmos no início do Campe-
onato Brasileiro”, afirma o treinador.

Depois da partida contra o Junior
Barranquilla, o Verdão voltará a cam-
po somente no dia 25, contra o Mel-
gar, no Peru. Depois, a equipe de Fe-
lipão estreia no Campeonato Brasi-
leiro contra o Fortaleza, no dia 28.

Os colombianos estão zerados na
chave e, em caso de derrota, darão
adeus ao torneio – o Palmeiras é o
segundo colocado com seis pontos.

Liga dos Campeões
Hoje (10) na Europa, Ajax encara a Juventus e o Manchester United duela

contra o Barcelona, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos
Campeões. Em temporada surpreendente e projetando grandes jovens

para o mercado, o Ajax recebe a Juventus, na Johan Cruijff Arena, às 16h
(horário de Brasília). O time holandês deve ir com o que tem de melhor
para o jogo, com De Ligt, De Jong, Tadic e David Neres. Recuperado de

lesão, Cristiano Ronaldo também deve ser titular. Também nesta quarta-
feira (10), às 16h, um grande duelo movimenta a Liga dos Campeões.

Manchester United e Barcelona se enfrentam no Old Trafford, na
Inglaterra. Gunnar Solskjaer e Ernesto Valverde devem ter seus principais

atletas para o duelo. Dembelé ainda é dúvida para o jogo e Coutinho
deve seguir no time titular do Barça.

Felipão tem missão de recuperar o time na
Libertadores após eliminação no Paulistão

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

"O sentimento de
culpa é um

sentimento pequeno,
enquanto que

assumir seus atos e
suas consequências é
grande e tem força"

(Bert Hellinger)

 A Fundação de Cultura de
Umuarama abrirá inscrições para a
Mostra de Dança Capital da Amizade
2019. Grupos de dança poderão se
inscrever de 15/04 ( próxima
segunda) até  06/05. A participação
é gratuita. A mostra será nos dias 8 e
9 de junho, às 19h30, no Teatro do
Centro Cultural Vera Schubert -, sem
caráter competitivo

 Poderão ser inscritas coreografias de
balé clássico e neoclássico, dança
contemporânea, jazz, danças urbanas,
de salão, populares, dança do ventre,
sapateado e dança livre.

 Os subgêneros são solo, duo, trio e
conjunto, conforme cada gênero. As
coreografias inscritas em “conjunto”
deverão ter no mínimo 4 participantes
e, no máximo, 35. Não haverá divisão
de categorias, porém a idade mínima
para participação é de 7 anos.

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje  -, Marilda Stefani de
Matos, Adna Albertin Bussolaro, Rafael
Remor e  Leticia Cavalliere Annes
Vendruscolo. Da coluna: felicidades!

PORTRAIT
ROBERTA RIES 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.

LUCI LEMES

UTILIDADE PÚBLICA
A Secretaria Municipal de Saúde distribui ontem, as doses para o início da

Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe, que será iniciada nesta 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.  A vacina será fornecida em todas as unidades básicas de
saúde, em horário normal – das 7h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Bonito e emocionante
O casamento coletivo realizado no sábado, em Umuarama, oficializou a

união de 180 casais, de várias cidades da região. O Reitor Carlos
Eduardo Garcia marcou presença e diversos convidados lotaram o salão de

eventos da Unipar, onde aconteceu a cerimônia conduzida pela
desembargadora Joeci Camargo. Noivos e noivas - jovens e idosos -

capricharam na produção. A coluna aplaude!

ALEGRIA BOAS VINDAS

FOTOS: ASSESSORIA

EXPECTATIVA CONVIDADOS
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VAGA PARA
PROFESSOR
O Instituto Federal do Paraná -
Campus Umuarama publicou o
Edital 73/2019 para a realização
de processo seletivo simplificado
para a contratação de professor
substituto nas áreas de Educação
Física e Português – Letras/
Espanhol. O edital prevê a oferta
de uma vaga para cada área, com
jornada de trabalho de até 40
horas semanais e remuneração de
até R$ R$ 3.126,31. O
período de inscrições será de 8 a
22 de abril, e deverá ser realizado
no IFPR de Umuarama. Maiores
informações entrar em contato pelo
telefone (44) 3361-6215.

ÚLTIMO DIA
Hoje (10) é o último dia para
realizar o pedido de isenção da taxa
de inscrição no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). A isenção
não é automática para nenhum
grupo. O participante que deseja
solicitar o direito de não pagar os
R$ 85 da taxa deve acessar o site
do enem e clicar na opção “Isenção
Enem 2019”.

CURSO
GRATUITO
Provopar e Clube de Mães estão
com inscrições abertas para o
curso gratuito de cabeleireiro. As
aulas serão as segundas e terças-
feiras, das 13h30 às 16h30 ou
das 19h às 22h no Clube de
Mães. Quem tiver interesse deve
procurar o Clube de Mães, que
funciona junto ao Provopar, na
Avenida Presidente Castelo
Branco, 5460 e levar
documentos pessoais para efetuar
a inscrição. As vagas são
limitadas. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone
(44) 3624-1730.
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Laboratório para análise
de moléculas do IFPR

DIVULGAÇÃO

Falta de pessoal altera a coleta de recicláveis
Moradores da região denominada como Zona II em Umuarama procuraram a reportagem do Jornal Tribuna Hoje

News para reclamar da falta do recolhimento de lixo reciclável naquela localidade. De acordo com a cirurgiã
dentista Vanderleia Rodrigues, há cerca de duas semanas a equipe responsável pelo recolhimento não passa pela
rua Bahia, onde ela mora. Ainda segundo a dentista, em contato com os responsáveis na prefeitura Municipal, foi
informada que a falta de pessoal e por conta do problema não está sendo realizada a coleta. Ao indagar qual seria

a solução, uma secretária da Secretaria de Serviços Públicos informou que o ideal seria não deixar o lixo nas
calçadas e mantê-lo armazenado em casa até que a coleta seja retomada.

MUDANÇA NO HORÁRIO
A reportagem, por sua vez conseguiu falar com o chefe de divisão de coleta de lixo da Secretaria de Serviços Públicos,
Agnaldo Viscardi. Ele revelou que houve uma mudança temporária no horário do recolhimento, por conta da falta de

pessoal. “A gestão teve que ser alterada pois estamos com dois garis machucados que se cortaram na separação de vidro,
uma das servidoras está de atestado médico pois teve bebê recentemente e um terceiro servidor está de licença por 120

dias, pois passou por uma cirurgia, além dos funcionários que estão em férias”, explica Viscardi, ressaltando que a alteração
no horário da coleta é provisória. “As pessoas que deixaram o lixo reciclável na calçada pela manhã, podem esperar que à

tarde a equipe está fazendo a coleta. O trabalho não parou. Continua sendo feito durante a semana”, encerra.

A missão do Instituto Federal do
Paraná é promover a educação profis-
sional e tecnológica, pública, de qua-
lidade, socialmente referenciada, por
meio do ensino, pesquisa e extensão,
visando à formação de cidadãos críti-
cos, autônomos e empreendedores,
comprometidos com a sustentabilida-
de. Nesse contexto, foi inaugurado o
Lace – Laboratório de Análises Croma-
tográficas e Espectroscópicas.

O Lace tem por objetivo realizar
pesquisas para identificação, sepa-
ração e quantificação de moléculas
presentes em diferentes misturas
complexas. Além disso, estudar
estruturas e grupos funcionais em
compostos orgânicos, principal-
mente óleos essenciais.

Na estrutura do Lace há equipa-
mentos como o Cromatógrafo de
Alta Eficiência (HPLC) e banho ultra-
termostático que foram adquiridos
com recursos do Edital PROEQ /
IFPR 2017. Além disso, há o espec-
trofotômetro de infravermelho por
Transformada de Fourier (FTIR – ATR)

e Liofilizador que foram adquiridos
por recursos da emenda parlamen-
tar federal número 3650.0010, pro-
posta pelo ex-deputado federal Os-
mar Serraglio e contribuição da ve-
readora Ana Novais.

SOLENIDADE
Estiveram presentes no evento o
Reitor Pró-Tempore do Instituto
Federal do Paraná, Odacir Antonio
Zanatta, o diretor do campus
Umuarama, Alan Rodrigo Padilha, a
vereadora Ana Novais, o diretor
administrativo do campus Pitanga,
Marcelo Mazzetto e demais
servidores e estudantes do mestrado.

O LACE conta com Cromatógrafo de Alta
Eficiência (HPLC), banho ultratermostático,
com o espectrofotômetro de infravermelho e
com um Liofilizador
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AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – BRANCO, AUTOMÁTICO, SOM/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA  CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE  ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – BRANCO, GASOLINA, 220 CV, CAMB.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM, TRAVAS, ALARME,

VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE

COURO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO.  R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS

E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2794 ou (44) 9.8407-1674 falar
c/ Idelson
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Igreja São José Operário
realiza o 10º Shekinah

No próximo sábado (13), o grupo
de jovens Unidos Pela Fé da Paróquia
São José Operário promove a 10ª edi-
ção do Shekinah, no Pellarigo's Cen-
tro de Eventos (Kaskata). Neste ano,
o evento e tem como tema ‘Tem tudo
a ver com Ele’, acompanhado pela
música ‘Romanos 5’ da Comunidade
Católica Colo de Deus.

A cada ano, o Shekinah vem cres-
cendo na Diocese de Umuarama. O
evento foi realizado pela primeira vez em
2011, na paróquia São José Operário.
Shekinah é uma palavra hebraíca que
significa ‘Deus habita no meio de nós’.

A proposta do evento é de passar
uma noite inteira na presença de Je-
sus. A noite conta com a Santa Mis-
sa, louvor, adoração, pregações, te-
atros, animação e os organizadores
prometem novidades, como um sor-
teio para os que adquirirem a camise-
ta do evento.

O encontro inicia às 22h e o térmi-
no está previsto para as 7h do dia se-
guinte. Será servido o café da 'madru-
gada' gratuito para todos os partici-
pantes que aguentarem a jornada.

Como em todos os anos, o even-
to contará com o Shekinah Kids, es-

paço para as crianças com brincadei-
ras e atividades lúdicas. Porém, a or-
ganização não aconselha que sejam

levadas para o espaço as crianças de
colo ou que estejam sendo amamen-
tadas pelas mães.

Gratuito
O Shekinah é um evento gratuito. Interessados em adquirir a camiseta do

encontro podem procurar a equipe de vendas que está em frente a paróquia
após as missas da semana e no final de semana. Todos os interessados estão

convidados a participar.

DONATIVOS
Neste ano, o evento propõe um gesto concreto de arrecadação de ração para os
animais que será destinado para a Sociedade de Amparo aos Animais de
Umuarama (SAAU). A equipe responsável em receber as doações está em
todas as terças e quintas-feiras em frente a Paróquia no período das 18h30 às
19h30. A organização lembra que no dia do evento, a mesma equipe estará
recebendo as doações no hall de entrada.

NESTE ANO, o evento propõe um gesto de arrecadação de ração que será destinada à Saau

PAROQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO
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