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Procon orienta
consumidores sobre os
cuidados na compra de
chocolate e pescado
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Nei Victor prepara Afsu
para encarar o Pato
Futsal hoje no Amário
Vieira da Costa

PÁGINA

24

Com o fim do
Estacionamento Rotativo
em Umuarama, multas
aumentam em 260%

Morte na pista
Um homem morreu atropelado no início da noite de
ontem (10) na rodovia PR-482, entre Umuarama e Maria
Helena. O pedestre caminhava pela pista quando foi
colhido por um veículo Renault Symbol. O acidente
aconteceu nas proximidades do Aterro Sanitário por volta
das 19h20. Bombeiros chegaram ao local onde apenas
confirmaram o óbito e peritos do Instituto de
Criminalística fizeram o levantamento do atropelamento.
O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Umuarama.
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Edição Nº 2326 - Ano VIII

COLABORAÇÃO

Fim do voto secreto
Comissão formada na Câmara Municipal pretende colocar em tramitação alterações ao
Regimento Interno já na próxima semana. Uma das intenções é acabar com a votação
secreta. A prioridade é a transparência nos atos do Poder Legislativo.  Pág. 12 e 13
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Opinião

“As infrações, em sua maioria,
são bestas, muito leves.
Então, no final das contas, é
burocracia”.

Viver a Páscoa com intensidade!
A palavra Páscoa significa passagem. Continuamente a vida necessita de passagem de uma condição para a outra. A Páscoa vem para nos
ajudar a vislumbrar essas passagens necessárias. Em cada momento
que acontece uma superação, uma renovação, uma mudança da tristeza para a alegria, da crise para a vida que flui, do mal para o bem, em
tudo isso, acontece a Páscoa.
Jesus em sua vida fez essa passagem. Ele só fez o bem, mas sofreu
a morte, imposta pela maldade e venceu pela força do amor, na ressurreição. As nossas mortes também esperam a ressurreição pela confiança
no amor. O amor é a força da eternidade para o mundo, para a nossa
vida e nossa obra.
Na Igreja, a Páscoa é a celebração dos últimos acontecimentos da
vida terrena de Jesus e de sua glória. A Semana Santa começa com o
Domingo de Ramos, quando Jesus é aclamado Rei ao entrar em Jerusalém. Claro, o povo não estava entendendo que o seu reinado se daria
pela entrega e não pela força. A Semana Santa é uma oportunidade de
retiro espiritual. Cada um pode sintonizar com sua vida, seu coração,
angústias e esperanças, acertos e erros, meditando a partir da vida de
Jesus e do seu caminho de dor, de cruz e de glória.
Tríduo Pascal são três momentos muito importantes. Eles formam uma
única celebração. A Quinta-Feira Santa começa com o sinal da cruz e esse
mesmo sinal da cruz só é feito novamente no fim do ritual do sábado à noite.
Na quinta à noite temos o lava-pés e a última ceia. Nasce a missa ligada ao
serviço. Mesa da partilha com lava-pés da fraternidade universal.
A Sexta-Feira Santa é um dia de silêncio, de meditação sobre a dor de
Jesus e nela as dores nossas e da humanidade. É o sofrimento inocente que
precisa de uma resposta. O jejum é um pouquinho no nosso sacrifício unido ao
sacrifício de Jesus. É um dia de silêncio interior e exterior.
No Sábado Santo, à noite, temos a celebração da Ressurreição. É
o dia mais importante do ano para a Igreja. É a Vigília Pascal, segundo
Santo Agostinho, é “Mãe de todas as Vigílias”. É a festa da ressurreição,
a passagem da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da desolação para a esperança.
O Domingo de Páscoa e a semana que antecede a Páscoa são um
convite para a continuidade da vida alegre em Jesus ressuscitado. Os
rituais convidam a isso.

Ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Freitas, disse que as
mudanças a serem propostas
na CNH (Carteira Nacional de
Habilitação) vão tornar mais
rápida a punição de infrações
graves. O objetivo é aumentar
de 20 para 40 pontos o limite
para suspender o documento.
“Os órgãos de trânsito não
estão tendo capacidade de
processar e fazer a suspensão
quando se atinge os 20
pontos”, justificou.

Lotofácil
Megasena

Concurso: 2141

10 11 17 19 37 41
Quina

Concurso: 4947

10 37 48 49 54
Federal

Concurso: 05378

1º prêmio
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09.879
67.936
55.778
98.426

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

Dia da Sorte

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

02 03 04 05 08 10 11 12
15 18 20 22 23 24 25
Lotomania

02 05 06 11 25 27 28
MÊS DA SORTE:

JANEIRO

Concurso: 1959

02 06 16 17 20 29 30
33 37 44 45 52 60 63
70 74 75 81 92 99
Dupla sena

Concurso: 1924

1º sorteio

18 22 26 30 34 41

2º sorteio

02 06 17 25 30 44

Timemania

Concurso: 1316

07 10 12 30 41 67 70
TIME DO
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Concurso: 135

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

Concurso: 1799

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

PREVISÃO DO TEMPO

Umuarama

Curitiba

Quinta

Sexta

Quinta

Sexta

 27  15

 25  15

 23  13

 23  14

Parcialmente
nublado

Sol

Sol

Parcialmente
nublado

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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Recuperação Giro Político
das rodovias

redacao@tribunahoje.jor.br

Entrega do Lace

Entre as promessas de
campanha do deputado
estadual Delegado Fernando, estava a luta pela
melhoria na qualidade
das rodovias do interior
do Estado. Principalmente no noroeste, região
que elegeu o parlamentar.
Recentemente Fernando Ernandes Martins conseguiu agilizar o processo
de recuperação na ponte
que havia sido interditada
na região de Douradina e
logo em seguida se reuniu
com equipes do governo do
Paraná na busca pela recuperação de outras rodovias.
Numa reunião com
equipes da Secretaria de
Infraestrutura de Ratinho
Junior, o deputado acompanhou as discussões de
como serão feitos os reparos na rodovia PR-578,
no trecho compreendido
entre Santa Cruz do Monte Castelo e o trevo de Icaraíma, passando por Ivaté no distrito de Herculândia e também das reformas na rodovia PR-323,
entre os municípios de
Cianorte e Maringá.
É importante lembrar
que este trecho faz parte
do pacote de rodovias que

será duplicado e já está inserido nos planos da secretaria de infraestrutura
do Governo Estadual,
Ainda de acordo com o
deputado, o trecho da rodovia que liga o município de
Douradina à região de Goioerê, além de várias outras,
estão dentro do planejamento de reforma. “Estamos recebendo várias cobranças dos usuários destes trechos de rodovias do
Noroeste e vamos lutar pela
recuperação o mais rápido
possível”, garante.
O deputado explica
que durante a reunião
com o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, este foi o assunto mais discutido. “Participei da reunião com o
secretário e contei com o
apoio do colega deputado
estadual Romanelli”, lembra Fernando.
A audiência dom o secretário aconteceu na terça-feira 99) pela manhã
em Curitiba e estiveram
presentes, além dos parlamentares, também o
prefeito de Ivaté, Univaldo
Campaner, e de Santa
Cruz do Monte Castelo,
Fran Boni.

MAQUINÁRIO EM AÇÃO

Delegado Fernando lembrou que, o compromisso firmado
com o secretário Sandro Alex, é de que as obras,
consideradas de extrema urgência, se iniciem ainda durante
este mês. “O secretário informou que as máquinas devem
entrar em ação neste mês e boa parte das demandas que
reforçamos será atendida pelo governador Ratinho Junior”.

A vereadora Ana Novaes esteve presente no
lançamento do Laboratório de Análises Cromatográficas
e Espectroscópicas (Lace) do IFPR (Instituto Federal do
Paraná) em Umuarama. Os equipamentos do
laboratório de análise de moléculas serão utilizados na
realização de pesquisas para identificação, separação e
quantificação de moléculas presentes em diferentes
misturas complexas.

Pedido da vereadora Extensão de uso
A vereadora, que foi
professora na instituição
disse que tem um carinho
muito grande pelo Instituto
Federal do Paraná de
Umuarama e, foi um pedido
de Ana Novais, através de
oficio feito em 2017 –
durante seu primeiro ano
de mandato como
parlamentar no município –
que fez com que fossem
disponibilizados os recursos
necessários no valor de R$
300 mil para a aquisição da
estrutura composta por um
Cromatógrafo de Alta
Eficiência (HPLC), um
espectrofotômetro de
infravermelho e um
Liofilizador.

O Lace tem como objetivo
realizar pesquisas para
identificação, separação e
quantificação de moléculas
presentes em diferentes
misturas complexas. Além
disso, estudar estruturas e
grupos funcionais em
compostos orgânicos,
principalmente óleos
essenciais. Inicialmente
será utilizado nos cursos de
química, biologia e de
mestrado em
sustentabilidade, mas de
acordo com a vereadora,
durante o discurso do
Reitor, no ato da entrega
dos equipamentos, poderá
futuramente, ter o uso
estendido à comunidade.
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Obras paralisadas
Estudo da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção aponta
mais de 7,4 mil obras inacabadas
no País, o que representam
R$140 bilhões que deixam de ser
aplicados na geração de
empregos. Mais de 4,6 mil são
obras do PAC, 20,8% deles são de
creches e pré-escolas. O estudo
projeta que a retomada das obras
pode gerar 500 mil empregos.

Lipski no BRDE
O Banco Central aprovou o nome do
advogado Wilson Bley Lipski como
representante do Paraná no BRDE.
Lipski assumirá o lugar do exgovernador Orlando Pessuti. Lipski
já atuou como superintendente do
Paranácidade, secretário estadual
do Desenvolvimento Urbano e
conselheiro da Agência de Fomento
do Paraná.

Estado inovador
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defensivos agrícolas, não existe a
mínima possibilidade de produzirmos
o que conseguimos no país”, disse do
deputado Pedro Lupion (DEM-PR)
após acompanhar a audiência pública
com a ministra Tereza Cristina
(Agricultura) sobre o uso de
defensivos agrícolas nas lavouras.

Adapar
Lupion lembrou da criação da
Agência de Defesa Agropecuária do
Paraná como forma de acelerar o
desenvolvimento e a liberação de
defensivos aprovados por regras
brasileiras. “A regra que passamos a
adotar foi a mais pura e simples: se
aprovado pelo Ministério da
Agricultura, fica aprovado no Paraná,
pelo grau de confiança que há nos
estudos feitos na Agricultura, no
Meio ambiente e na Saúde no
governo federal”.

Smart Copel

“Obrigado Paraná! O meu
compromisso de tornar o nosso
Estado cada vez mais inovador
continua firmado. Este é só o
começo de um grande trabalho
que faremos juntos” - do
governador Ratinho Junior ao
comentar a pesquisa em que
recebeu 78,4% de aprovação dos
paranaenses. O levantamento do
Instituto Paraná Pesquisas aponta
que, somando os conceitos ótimo
(15,9%), bom (43,6%) e regular
(26,2%), a avaliação positiva de
Ratinho Junior sobe para 85,7%.

A Copel centralizou todas as suas
unidades de operações e serviços
que ficavam no interior, agora no polo
Smart Copel no bairro Novo Mundo
em Curitiba. Com três mil metros
quadrados e 100 funcionários, o novo
centro integrado de operações e
serviços aplica o que há de mais
avançado em tecnologia para atender
o futuro do sistema elétrico, como
redes inteligentes e sistemas de
armazenamento e geração
distribuída.

Defensivos agrícolas

Agência modelo

“Infelizmente, podem querer tapar
o sol com a peneira, mas sem

No local, também funciona uma
agência modelo de atendimento

presencial ao consumidor, com
sistemas automatizados de
atendimento, triagem para
atendimentos simples ou
complexos, acesso à internet
sem fio e ambiente de espera
em um amplo espaço localizado
a uma quadra do terminal de
ônibus do Capão Raso.

Compensação do ICMS
A Lei Kandir que dispõe sobre o
ICMS dos Estados foi tema de
audiência pública da Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara
dos Deputados. A recompensação
aos Estados e a regulamentação da
lei são aguardadas há mais de 20
anos. “É o Congresso que precisa
dar uma resposta aos entraves que
hoje prejudicam Estados e
Municípios. A possibilidade de
revogação desta lei não deveria
nem ser uma alternativa”, afirmou
o deputado Sérgio Souza (MDB),
presidente da CFT e autor do
requerimento que convocou a
audiência pública sobre o tema,

Acordos de leniência
A Assembleia Legislativa
aprovou requerimento do
deputado Romanelli (PSB) em
que pede informações à
procuradora-geral do Estado,
Letícia Ferreira, e ao secretário
estadual de Infraestrutura e
Logística, Sandro Alex, se o
“Estado figura como parte nos
acordos de leniência feitos pelo
Ministério Público Federal e as
concessionárias Rodonorte e
Viapar”. E também se “a
duplicação da BR 376, em seus
90 Km, foi incluída no acordo de
leniência realizado entre o MPF
e a Rodonorte”.

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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Crimes tributários

POR LEANDRO MAZZINI

O pacote anticrime em tramitação no Senado poderá endurecer as
penas e acabar com brechas que protegem infratores enquadrados em
crimes contra a ordem tributária. Isso porque auditores fiscais da
Receita Federal emplacaram duas emendas ao projeto (PL 1864/19) que
alteram a legislação vigente. Atualmente, o pagamento do tributo,
antes do recebimento da denúncia, extingue a punibilidade do crime.
Outra hipótese é a suspensão de punição para o infrator que estiver
incluído em programa de parcelamento de débitos tributários.

Refis
Nas emendas, os auditores pontuam
que, pelas regras atuais, não é
necessário sequer realizar o
pagamento integral dos créditos
tributários; basta aderir a um Refis e,
durante o período do parcelamento,
o infrator não responderá pelos
delitos cometidos.

Sonegação
De acordo com o levantamento
feito pela Unafisco (União Nacional
dos Auditores Fiscais), e citado nas
justificativas das emendas, a
sonegação fiscal é responsável
pela perda anual de R$ 500 bilhões
por ano. No mesmo período, a
corrupção leva aproximadamente
R$ 200 bilhões.

Cadeia
Paralelo ao pacote, outro projeto
(PLS 423/17), também apoiado pelos
auditores, prevê cadeia para o
sonegador, com penas equiparadas
às do crime de corrupção (2 a 12
anos), havendo redução da pena
com o pagamento, e não mais a
extinção da punibilidade com o
pagamento ou parcelamento das
dívidas tributárias.

Previdência
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o Ministério da Economia
intensificou, nos últimos dias, a
produção de estudos e a atualização
de números associados às mudanças
nas regras da aposentadoria.

Municípios
Além do déficit do Regime Geral de
Previdência Social, os levantamentos
apontam as projeções de economia
caso a reforma seja aprovada.
Conforme a secretaria de Previdência
da pasta, o impacto financeiro será de
R$ 170,4 bilhões, em dez anos, nos 2,1
mil municípios que possuem Regimes
Próprios responsáveis pelas
aposentadorias e pensões de
servidores públicos municipais.

Voto
Em minoria na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da
Câmara, a oposição prepara votos
em separado para tentar derrubar
o parecer do relator Marcelo
Freitas (PSL) que recomenda a
admissibilidade do texto da
reforma da Previdência. Um dos
votos da oposição será
apresentado pelo deputado
Pompeo de Mattos (PDT-RS).

Elogio

Lula mandou bilhete ao deputado
federal Zeca Dirceu (PR) com
Para confrontar movimentos
elogios a ele e à bancada do PT
contrários à reforma da Previdência, pela participação na reunião da
Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Twitter @colunaesplanada

Comissão de Constituição e
Justiça com Paulo Guedes.
“Fiquei muito orgulhoso de
vocês, Zeca, tiveram excelente
atuação com Paulo Guedes, o
destruidor dos pobres”, disse o
ex-presidente.

Puxão de orelha
Mas, de amigos do pai, o exministro José Dirceu, Zeca Dirceu
recebeu puxão de orelha. Pois
eles acham que o episódio com o
ministro da Fazenda de
Bolsonaro pode prejudicar a
decisão da Justiça em
julgamentos de recursos contra a
condenação do ex-ministro.

INSS
Foi sancionada a Medida
Provisória que transfere imóveis
do INSS para União (MP 852/18). A
proposta transfere 3,8 mil imóveis
que serão administrados pela
Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) e podem ser vendidos. Estão
avaliados em R$ 6 bilhões.

Turismo
Advocacia-Geral da União (AGU)
aprovou parecer que autoriza a
capacitação de povos indígenas e
de servidores da Fundação
Nacional do Índio (Funai) para a
realização de projetos de
turismo relacionados à pesca
esportiva em terras indígenas,
desde que seja de interesse da
comunidade e realizado em
bases sustentáveis.

www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br Caixa Postal 1980 - CEP 70254-970 - Brasília DF
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Prefeitos pedem a
volta do Minha Casa
A CNM (Confederação Nacional
dos Municípios) pediu ontem ao
governo federal o destravamento
de obras e contratos do Programa
Minha Casa, Minha Vida. O pedido foi feito pelo presidente da entidade, Glademir Aroldi, ao ministro do Desenvolvimento Regional,
Gustavo Canuto, ontem (10), durante a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que reúne
prefeitos de todo o País na capital durante esta semana.

Cartórios poderão
emitir documentos
O STF (Supremo Tribunal Federal)
julgou constitucional ontem (10) a lei
que permitiu aos cartórios de registro
civil a oferta de serviços remunerados
como emissão de documentos de
identificação e de veículos. Em geral,
esse tipo de serviço é prestado em
cartórios em cidades pequenas.
Pela decisão, os cartórios precisam de
autorização do CNJ (Conselho
Nacional de Justiça) e dos tribunais de
Justiça dos estados para oferecer
novos serviços. A atividade primária
dos cartórios de registro civil é a
emissão de certidões de nascimento,
de casamento e de óbito.
A questão chegou ao Supremo por
meio de uma ação do PRB,
protocolada em 2017. No mesmo
ano, uma medida provisória alterou a
Lei de Registros Públicos para garantir
que os cartórios do registro civil das
pessoas naturais são considerados
ofícios da cidadania e podem prestar
serviços remunerados, por meio de
convênios com órgãos públicos.
O partido sustentou que a norma
deveria partir da iniciativa do Poder
Judiciário.captadas em todo a região.

“Os prefeitos estão preocupados com o Minha Casa, Minha
Vida, pois há muitas obras paralisadas”, disse Aroldi.
O presidente da CNM acrescentou que outro problema enfrentado
pelos dirigentes municipais é o fato
de contratos firmados não estarem
sendo assinados.
O ministro Gustavo Canuto apontou duas alternativas de solução
para obras paradas. A primeira seria um aporte adicional de recursos

em casos onde houve algum tipo
de culpa da empresa responsável
pela construção das casas. A segunda seria em situações em que
não houve culpa clara, mas fatores
fora do controle da prefeitura impediram a conclusão dentro do prazo
e com os recursos contratados.
“O caso tem que ser apresentado, o agente financeiro faz a análise e, dependendo da análise, a
obra pode ser retomada”, explicou
o ministro.

NOTA
FEBRE AFTOSA

O governo do Estado vai promover em maio fóruns regionais em seis municípios para debater com entidades do setor
agropecuário as ações necessárias para solicitação e reconhecimento do status de Área Livre de Febre Aftosa, sem
Vacinação. Os eventos acontecem nas cidades de Paranavaí (dia 14), Cornélio Procópio (15), Curitiba (16),
Guarapuava (21), Pato Branco (22) e Cascavel (23). Segundo o gerente de Saúde Animal da Adapar, Rafael
Gonçalves Dias, o Paraná ocupa a primeira posição do ranking nacional na produção e exportação de frango de corte, e
a terceira posição na produção de carne suína. As duas cadeias têm grande importância econômica para o Estado, e
geram emprego e renda. A suinocultura, assim como a bovinocultura de corte, tem grande potencial de crescimento com
o advento da suspensão da vacina contra febre aftosa, ao agregar valor aos seus produtos.
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Inflação sobe e é a maior
para março desde 2015
Os preços medidos pelo índice oficial de inflação do País, o
IPCA (Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo), aceleraram em março e avançaram
0,75%, ante um aumento de
0,43% no mês de fevereiro, divulgou nessa quarta-feira, 10, o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística). O valor é o maior
para o mês desde 2015, quando

a alta nos preços foi de 1,32%.
Com o resultado, o acumulado
da inflação em 2019 chegou a
1,51% e a 4,58% nos últimos 12
meses. A elevação foi puxada principalmente pela alta nos preços
dos alimentos, que avançaram
1,37% e dos transportes, alta de
1,37%. Juntos, os grupos responderam por 80% do índice mensal.
Dentro do grupo dos alimentos,

destacam-se os avanços nos preços do tomate (31,84%), da batatainglesa (21,11%), do feijão-carioca
(12,93%) e das frutas (4,26%). Segundo o gerente de pesquisa Fernando Gonçalves, problemas na
safra e nos baixos estoques pressionaram os preços. “São produtos
importantes na mesa do brasileiro
e que têm grande peso no índice
de inflação”, ressalta.

MPF quer obrigar ANM a inspecionar as barragens
O MPF (Ministério Público Federal) ajuizou ação civil pública para que a Agência Nacional de Mineração (ANM) seja obrigada a
inspecionar todas as barragens de mineração no País, consideradas inseguras ou com segurança inconclusiva. Também devem ser
fiscalizadas as estruturas consideradas seguras, mas que tenha Dano Potencial Associado (DPA) alto, isto é, aquelas que causariam
grande impacto em caso de ruptura. De acordo com o MPF, as inspeções devem considerar os critérios mais recentes de segurança
estabelecidos pela Resolução nº 4/2019 da ANM, publicada em 18 de fevereiro, após a tragédia em Brumadinho (MG), ocorrida em 25
de janeiro, quando o rompimento de uma barragem da mineradora Vale deixou mais de 200 mortos e provocou estragos
socioambientais. Desde então, revisões das condições de segurança em diversas estruturas têm levado a evacuações em diversas
cidades mineiras. Conforme a ação, as estruturas inseguras ou com segurança inconclusiva, localizadas em Minas Gerais, deveriam
começar a ser inspecionadas em até 30 dias, com prazo para conclusão de relatório em 180 dias. Nas barragens com o DPA alto,
situadas em municípios mineiros, a inspeção se iniciaria em até 90 dias e concluída em 240 dias. Em relação aos demais estados, a
solicitação é para que todas as fiscalizações tenham início em no máximo 180 dias e sejam finalizadas em 360 dias. Para que as
inspeções sejam realizadas, o MPF quer que a União seja obrigada a fornecer os recursos humanos e financeiros necessários e, caso
seja necessário, promova inclusive o deslocamento servidores de outros órgãos capacitados tecnicamente para a fiscalização de
barragens. Solicita ainda que a Justiça autorize, em último caso, a contratação emergencial de agentes privados especializados.
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Confluência de ruas e avenida
com a Parigot recebe melhorias
TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Em conjunto com a Diretoria de
Trânsito de Umuarama (Umutrans),
a empresa responsável por um polo
gerador de trânsito Avenida Parigot
de Souza, região central da cidade,
iniciou nesta quarta-feira, 10, adequações no canteiro central e acessos da confluência entre as avenidas Parigot de Souza com 19 de
Dezembro, envolvendo também as
ruas Antônio Ostrenski, José Balan
e a Rua do Bosque.
A obra é realizada pela iniciativa privada, como compensação pelo
aumento no tráfego de veículos naquele trecho, que será provocado
com a construção de um grande
prédio de apartamentos. As medidas, acordadas com o gestor de
trânsito do município, começaram
com a implantação de um semáforo inteligente na Rua do Bosque, já
operacional.
As adequações serão rápidas,
para minimizar os transtornos aos
motoristas – já que a via concentra
grande volume de tráfego durante
o horário comercial. A obra compreende o prolongamento de canteiros,
rebaixamento de guias, plantio de
grama e reforço na sinalização. O
projeto com as modificações necessárias foi realizado pela Divisão de
Engenharia de Tráfego da Umutrans.

A OBRA é realizada pela iniciativa privada, como compensação pelo aumento no tráfego de veículos no trecho

19 de Dezembro

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Outra mudança afetará os condutores de veículos que chegam à Parigot de
Souza pela 19 de Dezembro, oriundos da Praça Paulo VI. A partir de agora, eles
terão de realizar manobra à direita e depois utilizar o retorno para seguir no
sentido ao centro. Antes os veículos cruzavam o canteiro e já rumavam direto
em direção ao bosque. A Umutrans implantou nova sinalização orientando sobre
essa mudança, mas a diretora da Umutrans, Dianês Piffer, alerta aos motoristas
para redobrarem a atenção neste trecho, principalmente à noite.
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Cuidados na compra de
chocolates e pescados
Antes de qualquer compra o consumidor deve realizar pesquisa prévia de preços, pois as variações podem ser grandes de um estabelecimento para outro, e não pode se esquecer da nota fiscal dos produtos
adquiridos, até mesmo mercadorias
de fabricação caseira e artesanal. A
recomendação do Procon Municipal
é válida para qualquer época do ano,
especialmente em períodos específicos, como a Páscoa.
“A nota garante a possibilidade
de troca do produto em caso de compra de ovo de chocolate fora do prazo de validade, por exemplo”, reforça o secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e coordenador do Procon, Aparicio Bernardo Calderaro Junior. Ele também faz
algumas recomendações quanto às
informações que devem ser checadas nos rótulos, oferta de brindes
acompanhando os produtos e cuidados especiais com os pescados.
O consumidor deve verificar se
o rótulo contém data de fabricação,

prazo de validade e peso líquido do
chocolate, sem considerar embalagem e brindes. “Ovos de chocolate
devem estar armazenados longe de
fontes de calor, pois, caso derretam, altera-se a validade. Devem
ficar longe dos produtos de limpeza e de odor forte”, acrescenta.
O rótulo do chocolate deve apresentar informação de componentes
como açúcar e glúten, intolerados
por diabéticos e celíacos. A embalagem dos ovos não deve ter indícios de violação ou furos, que facilitaria a contaminação por insetos.
“Observe se o produto não está
amassado. O Código de Defesa do
Consumidor (CDC) diz que os preços dos ovos de Páscoa, bem como
as ofertas e as promoções dos chocolates deverão ser divulgados em
anúncios, caso contrário, as informações podem ser caracterizadas
como propaganda enganosa”,
apontou Aparicio Junior.
Brindes – Precisam conter dados
como prazo de validade e, no caso

de brinquedos, selo de garantia do
Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO),
que garante qualidade e segurança
às crianças, indicando a faixa etária
apropriada para uso. Na embalagem
deve constar, ainda, a frase “Atenção: contém brinquedo certificado no
âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade – SBAC, vinculado ao INMETRO”.
Caso o consumidor encontre defeito no ovo de chocolate que comprou, como se trata de um bem não
durável, o CDC estipula o prazo de
30 dias para fazer a reclamação.

PEIXES

O Procon recomenda que o feirante
use luvas descartáveis no manuseio
dos pescados. Em açougues e
supermercados, o peixe fresco deve
estar em balcão frigorífico
conservado em gelo. Na feira livre, é
preciso estar coberto com uma
camada de gelo picado.
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Apreensão de drogas no
Parque das Jabuticabeiras
Em apreensões distintas, a Polícia Militar de Umuarama tirou de
circulação pouco mais de meio quilo de maconha na terça-feira (9).
Durante patrulhamento pelo interior do Parque das Jabuticabeiras,
uma das equipes do grupo Rotam
(Rondas Ostensivas) considerou
suspeito o comportamento de um
homem que saiu correndo de um
terreno, na rua Jasmim, pilotando
uma moto de cor preta. Ele deixou
o local rapidamente, quando notou
a aproximação da viatura policial.
O suspeito conseguiu fugir da
abordagem, mas com o apoio de um
cão farejador, os policiais localizaram dois tabletes e uma bucha de
maconha, que totalizaram 325 gramas de entorpecente.

Armas em Tapejara

DIVULGAÇÃO

SEGUNDA APREENSÃO

No início da noite, durante abordagem a
um ônibus que fazia a linha Umuarama/
Pérola, no parque Danielli, uma passageira
de 19 anos foi flagrada com mais de 200
gramas de maconha em sua bolsa. Detida e
encaminhada à 7ª SDP, ele afirmou que a
droga era para consumo próprio, mas que
poderia comercializar parte do
entorpecente em Pérola, onde reside.

Três homens foram presos pela Polícia Militar na cidade de Tapejara (52
quilômetros de Umuarama) depois que assaltaram um estabelecimento
comercial na manhã de ontem (quarta-feira, 10). Os criminosos foram
presos durante uma operação integrada por policiais militares dos
destacamentos de Tapejara e Tuneiras do Oeste. Com eles foram
apreendidos uma pistola 380 e um revólver calibre 38. O grupo foi
encaminhado para a delegacia de Cruzeiro do Oeste.
DIVULGAÇÃO

No fim da manhã desta quarta-feira (10), o
caminhão do Corpo de Bombeiros de Altônia
quase invadiu uma casa, que fica em frente ao
quartel. O caso aconteceu após um problema
mecânico no veículo. De acordo com as
informações do Corpo de Bombeiros, o
automóvel estava estacionado em frente à sede
e, por um problema na caixa de ar, o caminhão
teria descido a rua e batido no portão da
residência. Como não havia ninguém no caminhão
e nem próximo à casa, não houve feridos. O
Corpo de Bombeiros de Altônia localiza-se
próximo ao Ginásio de Esportes Tancredo
Neves, na rua Alberto Jackson Biyngton.
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Desacato e ameaça
Um homem de 28 anos foi detido na tarde da quarta-feira (10) por
perturbação de sossego, ameaça
e desacato à equipe policial militar. O caso aconteceu no bairro San
Martin quando uma equipe do grupo Rotam foi solicitada por um morador após uma confusão.
De acordo com o Tenente Namur
Zandonná, comandante da Rotam,
a PM recebeu uma solicitação de
um pedreiro. Ele informou que um
homem estaria ofendendo os mo-

radores na rua do bairro.
Quando o solicitante foi verificar
do que se tratava, também foi ofendido. O homem começou então a
atirar pedras nos moradores.
Com a chegada do Rotam várias
pessoas reclamaram do agressor
e disseram aqueu não era a primeira vez que ele teria tal atitude.
No momento da detenção, o
suspeito desacatou os policiais e
foi encaminhado à Delegacia de
Polícia pelos crimes de perturbação

Trio é preso com caminhonete roubada
DIVULGAÇÃO

Policiais
rodoviários
federais
prenderam
dois homens
e uma
mulher em
uma
caminhonete
roubada, na
tarde da
terça-feira
(9), em Porto
Camargo. O
trio estava
em
caminhonete
Mitsubishi L200, que foi abordada no quilômetro 6 da rodovia BR-487,
imediações da unidade operacional. O veículo, que estava com placas
de Curitiba, seguia em direção de Ponta Porã – MS, segundo os
ocupantes. A mulher, que se encontrava na condição de passageira,
disse ser proprietária e entregou um documento com indícios de
falsificação. Ela ainda possuía ainda em seu bolso, três munições
intactas de calibre 38. Dentro do veículo também foi encontrado um
revólver Taurus do mesmo calibre das munições e um papelote de
maconha de aproximadamente 10 gramas.
Após uma inspeção detalhada na L200 os agentes apuraram que a
caminhonete foi roubada na semana passada, em Santa Catarina.
Os criminosos responderão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo,
uso de documento falso, adulteração de sinal identificador de veículo,
receptação, porte de droga e associação criminosa. Todos foram presos e
encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal, em Guaíra.

de sossego, ameaça e desacato.
Na 7ª Subdivisão Policial foi
checado seu nome e constatado que o acusado conta com 10
passagens pela polícia, pelos
crimes de per turbação de sossego e ameaça. Ele também participou da depredação à Delegacia em 2017, sendo detido por
danos ao patrimônio.
Há dois dias havia sido preso
também por perturbação de sossego, injúria, ameaça e incêndio.

NOTA
Maconha iporã
Um adolescente de 16 anos foi
apreendido após tentar fugir da
abordagem de policiais
rodoviários estaduais na rodovia
PR-323. O fato aconteceu nas
proximidades do município de
Iporã (cerca de 54 quilômetros
de Umuarama), no início da
madrugada da quarta-feira (10).
O garoto pilotava uma
motocicleta Honda CG 125
de cor preta e não acatou a
ordem de parada dos
patrulheiros quando passava em
frente ao Posto de Fiscalização às
margens da rodovia. Após breve
perseguição, ele foi abordado.
O jovem transportava dois
volumes, contendo 71 tabletes
de maconha, cerca de 40
quilos. Encaminhado à delegacia
de Iporã, o adolescente disse
que receberia a quantia de R$
500 para levar o entorpecente
até Campo Mourão.
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Comissão quer acabar com votos secretos na Câmara
JOAS CAVALCANTE

Uma comissão parlamentar formada por vereadores de Umuarama
está estudando formas de alterar o
Regimento Interno do Poder Legislativo. Uma das finalidades é acabar definitivamente com as votações
secretas. Outras alterações são referentes à votação, discussão, uso
da palavra e gestão das reuniões.
De acordo com o vereador Mateus
Barreto, presidente da comissão, os
estudos estão sendo realizados desde
2017 e os resultados podem tramitar
a partir da próxima semana. “O início
da tramitação só dependerá do relator.
Apesar de ser o presidente da comissão, vou acompanha-lo e pretendemos
colocar em votação as alterações até o
final do primeiro semestre”, explica.
O vereador conta que o tramite
será iniciado com a apresentação
do projeto de resolução que altera
o Regimento Interno durante uma
sessão ordinária. E por três sema-

VOTOS SECRETOS

A comissão é formada por Barreto, Ana Novais, Deybson Bitencourt, Jones Vivi e Marcelo Nelli. Os parlamentares
estudam mudanças consideradas urgentes no Regimento Interno. “A intenção principal é acabar com o voto secreto em
algumas situações”, cita a vereadora Ana Novais, lembrando da votação de vetos do Poder Executivo. Ela lembra
também que as eleições para as comissões permanentes terão que ser mais transparentes, bem como votações de perda de
mandato e cassação de vereador.

Dubiedade

MUDANÇAS no Regimento Interno pretendem dar transparência aos atos dos vereadores
nas, ou três sessões consecutivas, sar pelo processo de recebimento de emendas, se
o texto é lido, até que vai às comis- não houver qualquer empecilho, poderá ser colocado
sões e depois de analisado e pas- em votação dentro do prazo esperado.

Transparência e
Tribuna Livre
De acordo com Ana Novais, o objetivo das alterações é
dar transparência aos atos e ações do Poder Legislativo.
“Pretendemos deixar às claras as ações dos vereadores,
facilitar e agilizar todo o processo legislativo”.
Além dos procedimentos referentes às votações,
algumas alterações nas apresentações de autoridades
representantes da sociedade civil organizada também
estão sendo analisadas. Entre elas, está a utilização e o
espaço de tempo para discurso na Tribuna Livre. O
Regimento Interno não prevê que em sessões
extraordinárias seja permitido o uso da tribuna, fator
que poderá sofrer alteração. “Quando houver
discussão sobre determinado assunto, poderemos abrir
tempo para que representantes façam uso da palavra
na Tribuna Livre durante uma das sessões. Serão
abertos espaços para dois representantes, desde que
cada um apresente pontos de vistas diferentes ao
projeto discutido”, explica Barreto.

De acordo com o presidente da comissão, durante os estudos foram encontradas brechas que dão margem à dupla interpretação.
O Regimento Interno, que chegou a sofrer algumas alterações em 2018, mas foi elaborado em dezembro de 1990. À época, o
presidente da Câmara era o vereador Aparecido Aragão Filho. A mesa diretora era composta pelo vice, José Evangelista de
Albuquerque, tendo como primeiro secretário João Bertagli de Lima e Antonio Franson Neto, como segundo secretário. Os
vereadores que acompanharam a elaboração e aprovaram o RI ao final da década
de 90 eram Adelino Balan, Benedito Silvério Padilha, Dario Benedito
Anselmo de Souza, Elmida Maria Guarnieri Panazzolo, Inácio Pereira Pinto,
PRESIDENTE
José Ilton de Oliveira, José Tadeu Silva, José Umberto Romangnolli,
da comissão
Laudelino Costa, Mario Rocha, Mauro Wanderlei Spina, Nelson Sagiorato,
Odair de Vicente, Osmar Stevanelli e Sebastião Calisto Barbosa. Segundo
parlamentar quer
o presidente da comissão, as ‘falhas’ encontradas no RI foram
colocar texto em
descobertas durante o andamento das sessões
ordinárias e extraordinárias. “Temos
tramitação na
algumas prerrogativas dentro do
próxima semana
Regimento Interno que vamos alterar.
Estamos fazendo um estudo de
como vamos lidar com as
alterações. Ainda estamos
revendo alguns detalhes
onde notamos que o RI é
omisso, ou apresentou,
em algum momento,
desacordo com a
Constituição Federal, além
de encontramos
dubiedade, ou dupla
interpretação”. Com as
alterações, pretendemos
melhorar a discussão dos
projetos, facilitando
acesso a informação,
através da liberação de
espaço para utilização da
palavra em Tribuna Livre
pelos representantes da
sociedade, antes das
votações,. Vamos dar
mais clareza aos atos
dos vereadores”,
conclui Barreto.
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Afsu encara hoje o
Pato Futsal no Vierão

JOÁS CAVALCANTE

O Afsu Umuarama Futsal entra
em quadra hoje (11), contra o Pato
Futsal, pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense – Série Ouro. O
time umuaramense recebe o adversário no Ginásio de Esporte Amário Vieira da Costa, às 20h30.
Durante o treinamento na tarde
da terça-feira (10), no Ginásio Amário Viera da Costa, o técnico Nei Victor concentrou a equipe no ataque,
revezando os atletas nas posições
ofensivas. Victor também utilizou
goleiro-linha – técnica que ele vem
realizando nos últimos jogos. Lucas
Hentz e Matheus Marcos intercalavam realizando manobras ofensivas.
Em entrevista, ao Jornal Tribuna
Hoje News, Nei afirmou que ao longo
da semana resolveu trabalhar que
possam surpreender o adversário.
“Sabemos da qualidade do goleiro do
Pato Futsal, é um jogador que utiliza
muito os pés durante o jogo todo,
então treinamos jogadas para tentar

surpreendê-lo. O jogo será complicado, não podemos errar se quisermos
conseguir um resultado positivo.
Durante a semana corrigirmos algumas falhas e vamos tentar fazer um
jogo pontual e concentrado”, disse
Nei Victor que está a mais de um mês
no comando do Afsu.
Os ingressos custam R$ 10, valor equivalente a meia entrada para
todos os torcedores. 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.

AFSU realizou treinos com goleiro linha

O adversário
O Pato Futsal, atual campeão da Liga Nacional de Futsal, desembarca em
Umuarama sabendo a importância de buscar pontos fora de casa. “Sabemos que
o Paranaense deste ano está muito equilibrado, com seis times de Liga Nacional.
É fundamental somar ao máximo a pontuação na primeira fase para garantir
vantagem e decidir em casa no mata-mata”, afirma o técnico Lacerda. O Pato
segue com 4 vitória seguidas, uma na Liga Nacional na tabela da Série Ouro, o
time está na liderança, com 9 pontos.
SMEL

NOTA
Inscrições abertas

No último sábado (6), aconteceu na cidade de Jesuítas mais uma rodada da Copa Assis de
Futebol para menores. Os umuaramenses entraram em campo, contra o time da casa e conseguiram a
vitória em todas as categorias. Na primeira partida pelo sub 11, Umuarama venceu por 6 a 0. No
segundo jogo válido pelo sub 13, o time da Capital da Amizade decretou o placar final por 8 a 0.
Na última partida do dia, pelo sub 15, os umuaramenses venceram por 5 a 0. O próximo
confronto time será neste sábado (13), em Alto Piquiri, onde as equipes comandadas pelo técnico
Milton Laurindo enfrentará o time da casa.

Estão abertas inscrições para o
Campeonato Inter Bairros e Distritos de
Futebol – Masculino Sub 13 (nascidos
até 2006). As inscrições vão até o dia
22 de abril, os interessados deverão
procurar a Secretaria de Esporte e Lazer
de Umuarama (Smel) no Ginásio de
Esporte Amário Vieira da Costa, de
segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das
13h30 às 17h, para retirar o regulamento
e ficha de inscrição. O Congresso técnico
será no dia 22 de abril às 19h na sala de
reunião da Smel, onde todas as equipes/
bairros e distritos poderão conhecer a
forma de disputa do evento.
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Somente uma vitória
interessa ao Flamengo

ALEXANDRE VIDAL

Após ser derrotado em casa pelo Peñarol na última
rodada, o Rubro-Negro busca a recuperação no
torneio nesta quinta-feira (11)
Contra o San José, da Bolívia,
só um resultado interessa ao Flamengo: a vitória. Com seis pontos
e vindo de uma derrota em casa
para o Peñarol, líder isolado do
Grupo D da Libertadores, o time
de Abel Braga não pode perder
pontos diante do lanterna da chave hoje (11), no Maracanã, A partir deste resultado, o Rubro-Negro
já saberá o que precisará fazer
nas rodadas finais para avançar
às oitavas de final da Copa, tanto
no Uruguai quanto no Equador.
Peñarol e LDU abriram a quarta
rodada na terça-feira. Em Montevidéu, o time uruguaio venceu por 1
a 0 - gol de Cristian Rodríguez -, foi
a nove pontos e disparou na liderança. Os equatorianos permaneceram com quatro pontos.
Portanto, caso vença o San José,
lanterna da chave com apenas um
ponto - no Maracanã, o Flamengo,
com um empate diante da LDU, em
Quito pela quinta rodada, estará
matematicamente classificado para
a fase seguinte da Liberta.
Em suma, para garantir seu lugar nas oitavas de final, a equipe
de Abel Braga precisa de quatro
pontos nas três rodadas a serem
disputadas, desde que não seja
derrotado pela LDU como visitante. Para alcançar a primeira colocação, o Flamengo precisará vencer o
Peñarol, ou contar com um tropeço
do time de Montevidéu, que visita
o San José e recebe o time da Gávea nas rodadas finais.

NOTAS

Peixe na Copa do Brasil
O Santos enfrenta o Atlético-GO hoje (11) pela segunda partida da terceira fase
da Copa do Brasil. O duelo marca o retorno do Peixe para o estádio da Vila
Belmiro. Para se classificar durante os 90 minutos, o Alvinegro Praiano precisa
ganhar por dois gols de diferença ou mais. Uma vitória pela margem mínima leva o
confronto para decisão por pênaltis. O lateral-esquerdo Jorge, que estreou com a
camisa do Peixe na derrota para o Atlético-GO por 1 x 0, deve ser uma das
novidades do treinador Jorge Sampaoli para o jogo decisivo desta quinta-feira
(11), às 21h30 (de Brasília), na Vila.

Campeões da Libertadores
Das seis vagas que tem para o novo Mundial de Clubes, a Conmebol deve garantir
os quatro campeões da Libertadores nos postos. As outras vagas devem ser
disputadas por campeões da Copa Sul-Americana.
Essa foi a indicação do presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez. Em congresso
em Miami, o Conselho da Fifa definiu que serão 24 times. A Conmebol ficou com
seis vagas, enquanto a UEFA ficou com oito postos.
“Temos que resolver isso. Creio que vai ser benéfico para todos. Os campeões da
Libertadores têm que estar ali. Vamos garantir que os campeões sul-americanos também
estejam”, disse o presidente da confederação sul-americana. Ele defendeu ainda
que a premiação seja por resultado, tipo o campeão ganha mais.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

"Por mais
disciplinada e
responsável que eu
seja, aprendi duas
coisinhas que
operam milagres.
Primeiro: a dizer
não. Segundo: a não
sentir um pingo de
culpa por dizer não.
" ( anônimo)
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Usaflex
O cenário de inverno da loja Usaflex ganha cores e
modelos -, um mais lindo que o outro, no lançamento
que acontece hoje às 18h30 na loja da Avenida
Paraná. Desfile, coquetel e Regina santana no comando.

Vai um brigadeiro aí?

LUCI LEMES

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje -, Michelli Guidelli,
Rafael Remor, Marcio Adriano Marin,
Marília Bonalumi e Francisco Bustelo
Calvo . Da coluna: felicidades!

ABERTO
O comércio de Umuarama abrirá agora
nos dois primeiros sábados de cada mês
até às 17h -, e as lojas esperam vários
clientes. A lei municipal permite abrir de
segunda à segunda até às 22h, desde
que as 44 horas semanais sejam
respeitadas, além de outros direitos
trabalhistas. Uma boa oportunidade para
mostrar as opções para o Dia das Mães
que é a data mais lucrativa do comercio.
Anuncie, se antecipe a correria da
semana que antecede o Dia das Mães.

UM dia de festa na Casa da Paz

PARCERIAS
As empresárias de diversas lojas e
profissionais liberais já se preparam para
o Dia das Mães, no Ravel Tower. Foco
no cliente e direcioná-lo para que PORTRAIT
conheça a galeria é a campanha que já
ganha corpo, com parceiros e com o JULIANA COTA em clima de rock especialmente para as lentes da renomada
entusiasmo das empresárias envolvidas. fotógrafa Luci Lemes que assina o clique para a exposição temática Rock'n Ladies,
Vem coisa boa e diferente por aí... dia 17 , no Old Rock Bar.

A UNIÃO de todos rende aprendizado e delícias.......

Thais Marques aceitou o convite de ir à
Casa da Paz para ensinar as crianças a
fazer brigadeiro. Ela, que é especialista na
arte, foi muito atenciosa com todos. A
filha, Ivana, acompanhou e ajudou a mãe
nas tarefas. Foi bonito de ver a interação
das duas e a integração com a criançada.
Mais de 40 participaram. Os estudantes
de Enfermagem da Unipar, Diego
Gardioli e Ana Gabriela Frank, também
colaboraram; a dupla ensinou os
pequenos a higienizar corretamente as
mãos antes da deliciosa tarefa de enrolar
os doces. A oficina foi organizada pela
jornalista Graça Milanez, que é voluntária
da entidade [um sábado por mês ela
promove um evento educativo lá]. A
presidente da Casa, Silvia Ribeiro,
acompanhou os trabalhos.
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DECLARE CERTO

A campanha “Declare Certo!”, que
visa orientar gratuitamente o contribuinte
sobre a Declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF), será
realizada nesta sexta-feira (12), das
9h às 13h, em frente à Prefeitura
Municipal de Umuarama. No dia,
diretores do Sindicato das Empresas
de Serviços Contábeis e das Empresas
de Assessoramento, Perícias,
Informações e Pesquisas no Estado do
Paraná (SESCAP-PR), empresários
do setor contábil e representantes de
entidades parceiras como o Sincouma,
Unipar e Prefeitura vão trabalhar
voluntariamente para auxiliar o
contribuinte que estiver em dúvidas no
preenchimento da Declaração.

REPASSE AO FIA

A campanha desenvolvida pelo
SESCAP-PR estará sendo realizada
simultaneamente em 10 cidades do
Paraná. Os contribuintes que
aparecerem no local também serão
orientadas sobre como fazer o repasse
de parte do imposto de renda
(devido) ao Fundo para a Infância e
Adolescência e Fundo do Idoso em
níveis municipais, estaduais e nacional.

ATENDIMENTO
EXTRA

Neste sábado (13) acontecerá a
tradicional abertura extra para os
interessados em fazer doações de
sangue. O Hemonúcleo de Umuarama
estará atendendo das 8h às 11h. Para
doar é preciso apresentar documento
de identidade com foto, ter boas
condições de saúde, peso superior a
50 kg, idade entre 16 e 69 anos,
não estar em jejum e não ter ingerido
alimentos gordurosos nas últimas três
horas. Vale lembrar que o intervalo
entre uma doação e outra é de 60 dias
para homens e 90 dias para mulheres.
O Hemonúcleo está localizado na
Avenida Manaus, 4444, Centro
Cívico.
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Receita deve fiscalizar
postos em todo o Paraná
AEN

A ação tem a meta de punir postos que
apresentem irregularidade fiscal, estimular
a livre concorrência e divulgar a
importância do cumprimento das
obrigações tributárias
A Receita Estadual do Paraná
está realizando nesta semana uma
operação de fiscalização em postos
de combustíveis de todas as regiões do Estado. O objetivo é combater a sonegação de impostos e identificar a conformidade das práticas
comerciais dos estabelecimentos
com a legislação tributária.
A Operação Integrada 2019 conta com a atuação das Delegacias
Regionais de Receita do Estado nos
municípios de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Jacarezinho, Maringá, Londrina, Umuarama e Pato Branco.
A ação tem como meta punir os
postos que apresentem algum tipo
de irregularidade fiscal, estimulando assim a livre concorrência entre
estabelecimentos com boas práticas, além de divulgar ao setor a
importância do cumprimento das
obrigações tributárias para o bem
da sociedade. Caso sejam identificadas irregularidades, o estabelecimento é autuado e tem de pagar
o imposto devido, além de multa.
Caso o posto de combustíveis
apresente um valor de autuação
superior ao valor do seu capital social, é iniciado um processo para o
cancelamento da inscrição do estabelecimento e o banimento dos
sócios envolvidos do setor pelo prazo de cinco anos.

SONEGAÇÃO

De acordo com a Receita Estadual, as infrações mais frequentes nesse tipo
de operação são a apuração de estoque sem documentação fiscal, venda
de combustível sem documentação fiscal de saída e venda de combustível
sem origem documental.
A Receita Estadual deve divulgar um balanço final da Operação Integrada
2019 na próxima semana.
Infrações relativas à qualidade do combustível comercializado ou à aferição
do equipamento medidor de abastecimento estão na área de competência
de órgãos de fiscalização como a Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP e do Instituto de Pesos e Medidas –
Ipem/PR, e, portanto, não fazem parte desta ação.
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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

OPCIONAIS
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VALOR

......................... PRETO ................................... BASICO .................................................................................... R$ 19.900.00
......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 52.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 36.900.00
......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 39.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO .................................................................... ............R$ 41.900,00 ..
......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 78.900,00
......................... CINZA ..................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 80.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 91.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 99.900,00
......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 79.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, COURO ................................................................ R$ 46.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 36.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 44.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 40.900,00
......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 59.900,00
......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 86.900,00
......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 42.900,00
......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 45.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, 7L ................................................................ R$ 44.900,00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 62.900.00
......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 89.900,00
......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ............................................... ...R$ 104.900.00
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Multas aumentam sem a Zona Azul
Com a rescisão do contrato com
a empresa concessionária que administrava o sistema de estacionamento rotativo de Umuarama, coube à
Guarda Municipal aumentar a fiscalização do trânsito na cidade. Principalmente com relação às vagas especiais – curta duração, idosos, pessoas com deficiência, carga e descarga e motocicletas, por exemplo.
Basta transitar por alguns momentos pela avenida Paraná, por exemplo, para ver que muitos motoristas
não estão respeitando as regras de
trânsito. E nas redes sociais também
são incontáveis as reclamações.
De acordo com o inspetor Thiago, da GM, houve um aumento de
mais de 260% nas ligações denunciando veículos estacionados de forma
irregular. E as autuações subiram cerca de 1.000%.
Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a “Diretoria de Trânsito de Umuarama (Umutrans) vem
registrando aumento significativo no
volume de notificações emitidas pela
Guarda Municipal nas áreas onde o
estacionamento é regulamentado, no
centro da cidade, apesar da ampla sinalização vertical (placas) e horizontal
(faixas pintadas no asfalto). Muitos
condutores de carros e motos não
têm respeitado o Código de Trânsito

Brasileiro (CTB) e estacionado de forma irregular ou em vaga inapropriada, após o fim da Zona Azul”.
“No comparativo entre os 10 primeiros dias de março e o mesmo período em abril, após o fim da cobrança do cartão de estacionamento,
houve aumento de mais de 260% nas
autuações que resultam de atendimento a chamadas efetuadas pelo

telefone 153, além de um grande
número de multas aplicadas durante
as rondas de rotina das viaturas”.
Finaliza informando que “a orientação dos gestores é que os motoristas
respeitem a sinalização, especialmente
quanto a ocupar indevidamente vagas de curta duração, de carga e descarga e aquelas reservadas a idosos e
pessoas com deficiência”.
OBEMDITO

HOUVE um aumento de mais de 260% nas ligações denunciando veículos estacionados irregularmente e
as autuações subiram cerca de 1.000%

Vagas devem ser respeitadas
Apesar de não haver mais a necessidade de utilizar os cartões do estacionamento
rotativo – pelo menos por enquanto – as vagas especiais devem ser respeitadas. Os
condutores de veículos que trafegam por Umuarama devem observar e obedecer
a sinalização indicativa, respeitando o tempo de parada determinado para as
vagas de curta duração, respeitar vagas especiais reservadas para idosos, pessoas
com deficiência, carga e descarga, as vagas destinadas a motocicletas e também
os horários de circulação de determinados veículos. As placas indicando cobrança
pelo estacionamento serão retiradas. Porém, a Guarda Municipal segue
fiscalizando a utilização correta do estacionamento conforme a sinalização. A
destinação das vagas especiais é válida por 24h.

