Sem doações e voluntários,
Uopeccan já teria fechado
Com pelo menos 1,3 mil atendimentos diários
no setor oncológico em Cascavel e Umuarama,
o Hospital do Câncer tem enfrentado um sério
problema. Presidente da entidade afirma que
sem recursos do Ministério da Saúde, hospital
sobrevive através de eventos beneficentes e
ações promovidas pela comunidade.
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Cratera gigantesca
A Prefeitura inicia recuperação de galerias pluviais e recomposição de área degradada. Enorme
cratera avança há anos nos fundos do pátio rodoviário do município, no Parque 1º de Maio, chegando
à nascente do Ribeirão do Veado.  Pág. 06
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Opinião
Um líder precisa ser humano
Em tempos de grandes desafios, as empresas precisam mais do
que nunca de líderes inspiradores, com um profundo nível de consciência a respeito de seu time e da própria organização.
O tema liderança tem mobilizado inúmeros estudos devido aos impactos nas organizações. Um exemplo emblemático são as conclusões
produzidas a partir de uma pesquisa realizada nos anos 1930, em Chicago (EUA), no bairro de Hawthorne. A ideia era determinar a relação
que havia entre a intensidade da iluminação e a eficiência das trabalhadoras nas instalações da Western Eletric Co, que foram divididas em
grupos pelas suas lideranças.
A principal conclusão do estudo foi mostrar a influência dos aspectos
sociais e psicológicos sobre a produtividade. Foi esse o grande legado
do ocorrido em Hawthorne.
Em suma: a diferença do nível de iluminação não impactou na produtividade das trabalhadoras de Hawthorne. As operárias que passaram a
trabalhar mais fizeram isso porque se sentiram valorizadas por receber
uma atenção especial da direção da empresa. E esse maior cuidado
residia no fato de terem sido escolhidas para participar da pesquisa.
O aprendizado, a partir do experimento de Hawthorne, foi que,
quando um grupo de trabalhadores se identifica com a administração, a
produtividade tende a aumentar.
De 1930 para cá, muitas mudanças se fizeram sentir nas companhias.
Atuamos em cenários extremamente competitivos, com equipes heterogêneas, personalidades diversas e competências idem. Mas as lições sobre
o Efeito Hawthorne devem permanecer como reflexão para todos aqueles
que pretendem exercer a liderança plena e de forma humanizada.
Hoje, quase um século depois, vemos que o “Efeito Hawthorne” está
mais atual do que nunca. Afinal, o componente humano das relações de
trabalho sempre vai estar em alta. E, em paralelo, o conceito de liderança
com valores deve ser disseminado no mundo corporativo.
Vamos fugir das fórmulas prontas e, em vez disso, cultivar um interesse autêntico para com o outro, estimulando o diálogo e valorizando
dos colaboradores. A partir daí, as conquistas para as organizações
também serão enormes.

AGÊNCIA BRASIL

“O presidente votou
contra a reforma
muitas vezes. É de
coração? Ele está
apaixonado pela
reforma? Claro
que não”.
Ministro da Economia, Paulo
Guedes, disse, em Washington,
que a reforma da Previdência
deve ser aprovada até 1º de
julho. Segundo ele, os
parlamentares “espertos” não
desejam ter esse tema para
discutir a um ano das eleições
municipais, que acontecerão
em outubro de 2020.

Lotofácil
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Concurso: 05377

1º prêmio
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96.937
27.605
82.442
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2º prêmio
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5º prêmio

Dia da Sorte

Felipe Leonard, presidente e CEO da S.I.N. Implant System
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TIME DO
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(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Concurso: 1798

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

PREVISÃO DO TEMPO

Umuarama

Curitiba

Sexta

Sábado

Sexta

Sábado

 28  15

 27  17

 26  14

 23  15

Sol

Sol

Sol

Parcialmente
nublado

Fases da lua
CRESCENTE
12/04 - 16h06

CHEIA
19/04 - 08:12

MINGUANTE
26/04 - 19:19

NOVA
04/05 - 19h47

Fonte: Simepar

02

POLÍTICA

UMUARAMA, 12 DE ABRIL DE 2019

Compromisso com
o interesse público

DÁLIE FELBERG/ALEP

03

Giro Político

redacao@tribunahoje.jor.br

Treta na rede I
O deputado estadual Delegado Fernando esteve
ontem (11) pela manhã em Umuarama, onde
registrou um boletim de ocorrências na 7ª
Subdivisão Policial (SDP), contra o chefe de gabinete
da prefeitura municipal Luiz Genésio Picoloto. A
motivação da queixa teria sido em virtude de um
comentário divulgado em redes sociais.

Em entrevista coletiva
na 59ª Exposição Agropecuária e Industrial – a ExpoLondrina, onde funciona temporariamente as
sedes da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep)
e do Governo do Estado,
o presidente da Assembleia, deputado Ademar
Traiano (PSDB), reafirmou
o compromisso de pautar
com responsabilidade e
celeridade as mensagens
governamentais de interesse público.
Entre elas, o presidente citou o projeto que trata da reforma administrativa do Executivo e também a PEC nº 01/2019,
que acaba com o pagamento de aposentadorias
aos ex-governadores.
“Impor tante que se
diga que a Alep trabalha
em sintonia com os interesses do Estado. Jamais

100 DIAS

a Assembleia terá o objetivo de criar dificuldades
para o trâmite de projetos
de interesse público.
Mas sempre respeitando
a individualidade dos deputados e da Oposição,
que acabam corrigindo os
rumos dos governantes”,
relatou. “Mas nosso objetivo é dar celeridade no
trâmite das mensagens
governamentais”.
Alguns desses projetos do Executivo já estão
em fase conclusiva na
Alep, conforme relatou o
presidente Traiano. Ele
acredita que, já na próxima semana, alguns devem entrar na pauta de
votação em plenário. “Vamos dar apoio total e integral ao trâmite das mensagens, mas há um rito
processual do Regimento
Interno que é preciso seguir”.

Durante a entrevista coletiva o governador Ratinho Jr fez um balanço
das atividades do Governo nesses primeiros cem dias de gestão.
Ele destacou que o Paraná é um dos estados que mais gera empregos
no país. Também foi questionado sobre as obras de duplicação na
rodovia PR-445 de Londrina até Mauá da Serra e também sobre
o reajuste do salário do funcionalismo estadual.

Treta na rede II

Treta na rede III

Consta no registro que
o noticiante (Delegado
Fernando), decidiu
procurar a polícia
depois que viu uma
postagem no Facebook
onde Picoloto se
referia ao deputado.
Tudo gira em torno da
doação de um terreno
no Jardim São
Cristóvão, onde será
construída a futura Casa
de Custódia de
Umuarama.

Segundo o delegado,
foi verificado que na
publicação feita, consta
a seguinte frase:
“Temos que arrumar
alguma pra esse cara”.
O delegado salienta
que o comentário
tenha sido feito em
razão das atitudes
expostas pelo
parlamentar sobre as
discussões que
envolvem a doação do
referido terreno.

TRETA NA REDE IV
Delegado Fernando também se comprometeu a
comparecer no Juizado Especial Criminal de
Umuarama no dia 6 de maio, às 14h, ocasião em
que foi marcada a audiência preliminar.

Treta na rede V
Por sua vez a reportagem do Jornal Tribuna Hoje News
procurou Luiz Genésio Picoloto que negou as acusações,
alegando ter sido provavelmente vítima de um hacker.
“Nunca diria tal frase e nem mesmo em envolveria em
discussão nesse nível. Coloco meus computadores a
disposição para serem periciados. Nem mesmo uso este
tipo de expressão citada. Acredito que alguma pessoa
mal-intencionada tenha praticado o ato”. O chefe de
gabinete da Prefeitura Municipal de Umuarama ressalta
também que a publicação foi feita e apagada da rede
poucos minutos depois.
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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
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
“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%.

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

Agência modelo
No local, também funciona uma
agência modelo de atendimento
presencial ao consumidor, com
sistemas automatizados de
atendimento, triagem para

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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Teto de gastos

POR LEANDRO MAZZINI

Paralelamente às discussões e às articulações pela aprovação da reforma da
Previdência, a equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro (PSL) discute
medidas para flexibilizar o teto de gastos e reduzir o engessamento do
orçamento. A Emenda Constitucional 95 foi promulgada em 2016 e congelou
por 20 anos os investimentos no setor público. Hoje, mais de 90% do
orçamento público federal é composto por “despesas obrigatórias”, o que
impede o governo de remanejar recursos de ministérios e outros órgãos.

Votos

Conceitual

Para alterar as regras do teto de
gastos, no entanto, o governo terá
que enviar ao Congresso uma
Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que, para ser
aprovada, precisa de votos de 308
deputados e 49 senadores em dois
turnos na Câmara e no Senado.

Para o líder tucano Carlos Sampaio
(SP), “o debate sem números acaba
sendo puramente conceitual, ou seja,
desprovido do conteúdo de natureza
econômica que, segundo o próprio
governo, é o que norteia a reforma”.
Diz ainda que discussão só irá avançar
“com a necessária transparência”.

Defesa

INSS

No Senado, o ministro da Defesa,
general Fernando Azevedo e
Silva, confirmou que o teto de
gastos - para a defesa - poderá ser
revisto “num futuro próximo”.

Beneficiários que receberam recursos
do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) por meio ações judiciais, que
depois foram revogadas, terão que
devolver os valores aos cofres
públicos. A determinação consta em
Instrução Normativa publicada pelo
órgão no Diário Oficial da União.

Contratos
Azevedo e Silva lembrou que os
principais contratos da pasta
foram assinados antes da vigência
da Emenda 95: “São contratos com
empresas internacionais, mas
muitos com empresas nacionais
também. Com as entregas, é
óbvio que os dispêndios
orçamentários aumentam. Tenho
certeza de que o atual governo
vai visualizar uma medida”.

100 dias

Impacto

Cobrança

Deputados cobram do governo e
da equipe econômica dados que
fundamentem e comprovem o
impacto financeiro da reforma da
Previdência em tramitação na
Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara.

À Coluna, Manhanelli aponta que
a lua de mel termina após os 100
primeiros dias e o cidadão
brasileiro “irá começar a cobrar
ações mais contundentes do
Governo para resolver problemas
latentes do País”.
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Qualquer início de Governo é um
período de transição sem grandes
realizações e de “lua de mel” com a
população, afirma o presidente da
Associação Brasileira dos Consultores
Políticos, Carlos Manhanelli, ao avaliar
os 100 primeiros dias da gestão do
presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Twitter @colunaesplanada

Bolsa Família
O número de beneficiários do
programa Bolsa Família caiu de
16,8 milhões em 2015 para 13,5
milhões este ano em todo o País.
Ontem, o Governo confirmou
que irá pagar 13º salário às
famílias beneficiadas.

Fraude
Em janeiro, a Controladoria-geral
da União (CGU) divulgou
auditoria que revelou fraude nos
benefícios do programa em
quase 350 mil cadastros. A
fiscalização apontou que o
Governo pagou indevidamente
R$ 1,4 bilhão a pessoas que não
tinham direito ao benefício.

Dr. Enéas
Deputado Dr. Frederico (PatriotaMG) apresentou projeto (PL
2238/2019) que declara o exdeputado federal Enéas Carneiro
(Prona) patrono da
eletrocardiografia no Brasil.

Nas redes
A ex-ministra do Meio Ambiente
Marina Silva está entre as 99
brasileiras consideradas essenciais
do Twitter. A constatação é da
Revista Bula, que desde 2010 realiza
levantamento entre as
colaboradoras, assinantes e
seguidoras da publicação nas redes
sociais. Nos critérios estabelecidos
para as indicações, foram analisados
o conteúdo, o engajamento e a
interatividade dos perfis.

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP
www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br Caixa Postal 1980 - CEP 70254-970 - Brasília DF
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Erosão no 1º de Maio
TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

A Prefeitura de Umuarama iniciou mais uma grande obra de
recuperação de galerias pluviais
e recomposição de área degradada pela erosão. A frente de trabalho foi montada no Parque 1º
de Maio, nos fundos do pátio rodoviário do município e entorno
da futura escola municipal, em
construção no bairro. No local,
uma cratera enorme vem avançando há vários anos, às margens das nascentes do Ribeirão
do Veado.
Por orientação do prefeito Celso Pozzobom, a administração
tem priorizado o combate à erosão, especialmente em áreas urbanas próximas a ocupações habitacionais. Nos últimos dois
anos, diversas obras desta natureza foram realizadas em várias regiões. “Temos atenção especial com a drenagem pluvial
por causa do tipo de terreno que
compõe o solo de Umuarama,
além dos transtornos e grandes
prejuízos que a erosão provoca
à população e ao patrimônio público”, afirmou.

CRATERA avança
há anos, às margens
das nascentes do
Ribeirão do Veado

RECURSOS

Investimentos foram feitos de forma emergencial para resolver pontos de alagamentos,
recuperar galerias rompidas, bocas de lobo e poços de visita. “Eliminamos erosões no
Parque Industrial 3A, na Avenida Parigot de Souza, na Rua José Dias Lopes (ao lado
da Apae), Jardim Beira Rio, Dom Bosco e tantos outros bairros, bem como em estradas
rurais. É um trabalho que esteve abandonado por muito tempo, por isso surgiram tantos
focos”, comentou o prefeito. Outras obras foram implantadas para melhorar a drenagem
e eliminar pontos de alagamentos na Avenida Guanabara, no Conjunto Ouro Branco,
Parque Tarumã, entorno do poliesportivo e diversos outros locais. “São obras que não
ficam visíveis aos olhos da população, mas que fazem grande diferença nos períodos
chuvosos, pois reduzem ou eliminam os transtornos às comunidades afetadas”, explicou o
secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos, Isamu Oshima.

Obras
Na erosão do Primeiro de Maio serão construídos cerca de 480 metros de galerias,
com tubos de 1,20 m de diâmetro, 1 m, 80 cm e 60 cm, além de quatro poços de
queda para tubulação de 1,20 m e seis caixas para as demais dimensões e um
dissipador no final da rede, com reforço de trilhos de ferro e viga em concreto
armado. A previsão de investimento no serviço é de R$ 250 mil. “A tubulação será
estendida até a futura escola do bairro, para evitar que a erosão seja uma ameaça
à estrutura”, acrescentou Isamu. Após a conclusão das galerias, o município vai
iniciar a recuperação dos aterros. A previsão de entrega é de 60 dias.

UMUARAMA, 12 DE ABRIL DE 2019
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Pavimentação avança
TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

As etapas iniciais da pavimentação asfáltica que a Prefeitura de
Umuarama iniciou em ruas e avenidas da cidade, com investimento
superior a R$ 2 milhões, já estão
sendo notadas pela população.
Ruas e avenidas em bairros já consolidados da cidade, onde a pavimentação foi interrompida durante
a implantação, começam a ganhar
um novo aspecto com as obras.
É o caso da Avenida Presidente
Castelo Branco, entre as ruas Pedro Francisco Mazzeto (altura do
Colégio Satélite) e a rua Jorge Luiz
Lozovoy – no acesso aos jardins Irene e Sakai, onde a arborização já
foi praticamente removida para a
terraplanagem. O serviço está bem
adiantado na rua Cézare Pozzobom
(entre o antigo complexo poliesportivo e o Jardim Petrópolis), totalizando 490 metros, que já está recebendo meio-fio, e na rua Miguel
Martins de Mello, no Parque Dom

TRECHOS já consolidados, onde a pavimentação foi interrompida, começam a ganhar um novo aspecto
Pedro I, que já recebeu galerias plu- apontou o prefeito Celso Pozzobom.
“Na Castelo Branco, por exemplo, o
viais e elevação do nível.
O pacote inclui ainda trechos da trecho é pequeno – em torno de 280
Avenida Olinda, na rua Miguel Mar- metros de extensão –, mas a melhotins de Mello e na rua Jorge Ama- ria será significativa”.
do, no Dom Pedro I.
“São pontos de grande movimento, principalmente nos horários de
pico. As avenidas afunilam em pista
simples e a situação se complica”,
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CONTROLE

SIGA
O Procurador Federal do Trabalho, André Vinicius
Melatti, participou de bate-papo com empresários
na Aciu na manhã desta quinta-feira (11). Ele
abordou o tema “Convenção Coletiva de Trabalho
e Funcionamento do Comércio em Umuarama”.
Ele também falou sobre a compensação de horas
por meio do Banco de Horas.

VÁ
Dr. André Melatti comentou a pesquisa realizada
pela Aciu sobre o horário de funcionamento do
comércio em Umuarama, abordando
principalmente a questão da abertura em dois
sábados por mês. O procurador federal
esclareceu que as empresas podem abrir até
quatro sábados por mês, desde que cumpram à
risca a legislação trabalhista, que assegura,
dentre outras coisas, o respeito ao limite de 44
horas semanais (mais duas extras por dia).

CONTINUE
Uma alternativa para que as empresas possam
abrir dois sábados por mês, das 9h às 17h, é o
estabelecimento de um Banco de Horas, que é a
compensação do trabalho por folga, detalhando que
o excesso de horas em um dia é compensado
pela correspondente diminuição em outro dia, ou
seja, se o empresário quer que o empregado
trabalhe no sábado três horas a mais, basta reduzir
essas três horas na semana anterior.

NOTE
Porém Dr. Melatti fez questão de esclarecer que o
Banco de Horas possui várias modalidades e que
pode depender de acordo com o sindicato dos
empregados. Ele citou os exemplos: ‘Anual’ (deve
ser elaborado por meio de negociação coletiva),
‘Semestral’ (pode ser elaborado por meio de acordo
individual escrito), ‘Mensal’ deve ser elaborado por
meio de acordo individual escrito ou tácito e o
‘Semanal’, que não se exige acordo prévio individual
ou coletivo, limitando a duas horas extras diárias.

VOLTE
Por sugestão dos empresários presentes e do
próprio Dr. Melatti, a Aciu deve promover um

encontro entre os presidentes dos sindicatos dos
Empregados no Comércio (Sindecomu) e
Patronal (Sindlojistas). O presidente da Aciu,
Orlando Luiz Santos, reafirmou que é com muita
satisfação que a instituição tenta contribuir para
que haja um ordenamento na definição da CCT.

VENHA
A 2ª Semana Aciu de Gestão – Atender Melhor,
Vender Mais, chega com foco nas vendas para o
Dia das Mães. Serão cinco dias de palestras,
treinamentos e capacitações especiais com muita
informação para empresários e profissionais de
vendas, sem custo algum para associados e seus
colaboradores. Será de 22 a 26 de abril, sempre
das 7h45 às 9h, com café da manhã.

APRECIE
O consultor Kenny Gonçalves abre a Semana
(segunda-feira, 22) com a capacitação “Você é
Apaixonado Pelo Problema de Seu Cliente?”,
abordando como turbinar as vendas com um olhar
diferenciado no que realmente importa. Na terçafeira (23) o empresário e master coach André
Oliveira (leia-se CredFacil) apresenta a palestra
“Inteligência Emocional Nos Negócios”,
abordando formas de influenciar pessoas.

APRECIE II
Quarta-feira (24) é vez do professor Rodrigo
Resende, da Faculdade Alfa, apresentar o
treinamento “Tudo É Venda”, indicando que se
prometa menos e se entregue mais ao cliente.
Quinta-feira (25) o também professor Ricardo
Botelho Camargo aborda o tema “Como Vender e
Surpreender o Cliente”, apresentando técnicas
para se vender muito mais. O consultor regional
do Sebrae, Adriano Pereira, encerra a missão
com a capacitação “Indo Além do Óbvio”,
mostrando como identificar oportunidades para
conquistar o cliente e fidelizar vendas.

LIGUE
Como as vagas são limitadas, as inscrições para
a 2ª Semana Aciu de Gestão devem ser feitas já,
pelo telefone (44) 3621-6700 ou e-mail
contato@aciupr.com.br, lembrando que a
participação é gratuita, porém limitada a duas
pessoas por empresa.

Restam poucas vagas para o super curso de
quatro dias com Braz Vendramini, a capacitação
“Análise de Crédito e Cobrança de Dívidas”,
entre os dias 15 e 18 de abril, na sala de
treinamentos da Aciu, com aulas sempre das
19h às 22h30. Nos dias 15 e 16 de abril
(segunda e terça) será“Análise de Crédito” e
nos dias 17 e 18 de abril (quarta e quinta)
“Cobrança de Dívidas”. Ligue(44) 3621-6700 ou
envie e-mail para contato@aciuprcom.br.

DOE
Destine seu imposto a pagar na Declaração
Anual de Imposto de Renda para a
manutenção de pelo menos 20 entidades
assistenciais de Umuarama, assistidas pelo
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente (FMDCA). Fale
com seu contador que quer doar e qualquer
dúvida entre em contato com o Conselho pelo
telefone (44) 3906-1092 ou emailcmdca@umuarama.pr.gov.br.

SAIBA
A Federação das Associações Comerciais e
Empresariais do Paraná (Faciap) quer que os
honorários pagos a procuradores do Estado
pelas empresas ao aderirem ao Refis Estadual
seja revisto. Para a Faciap, os honorários
previstos no programa de parcelamento de
débitos tributários devem ser reduzidos ou até
extintos. Na legislação federal que trata do tema
não há incidência de honorários para as
empresas e o Paraná poderia seguir o mesmo
modelo, segundo o presidente da Faciap, Marco
Tadeu Barbosa.

CONECTE-SE
O Sebrae apresenta a “Conect Agro Indústria
4.0 – Startups e Transformação Digital”, no dia
15 agora, às 15h. Aprenda com as melhores
práticas do Brasil e do Vale do Silício e
desmistifique o que está acontecendo no mundo
sobre nova era exponencial e transformação
digital. Um evento exclusivo para empresários
e líderes da indústria de alimentos. Informe-se
pelo (44) 3623-8100.

FOCO
Especial é quem luta sem medo. Importante é
quem defende a família e os amigos. Exemplo
dá quem não tenta subir destruindo o próximo.
Livre é quem vai dormir com a certeza de que
não passou ninguém para trás. Feliz é aquele
que tem amigos verdadeiros por tudo o que ele
representa e não pelo que ele aparenta. A Aciu é
a Casa do Empresário e suas portas estão
sempre abertas para as boas ideias.
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Sem doações e voluntários,
Uopeccan já teria fechado
Com pelo menos 1,3 mil atendimentos diários no setor oncológico nos
municípios de Cascavel, no oeste do
Paraná, e em Umuarama, no Noroeste, o Hospital do Câncer Uopeccan tem
enfrentado um sério problema.
Segundo o presidente da entidade, Leopoldo Furlan, desde o início
do ano as verbas do Pronon (Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica) estão contingenciadas, ou
seja, não há liberação para uso dos
recursos pelo Ministério da Saúde.
Furlan afirma que o hospital tem
feito contatos incessantes com o
Ministério da Saúde, mas que a alegação tem sido sempre a mesma:
que depende da aprovação e liberação do governo federal para que as
verbas sejam descontingenciadas.
O que mais chama a atenção é
que o recurso não é necessariamente uma liberação do caixa único da
União, pois se trata de uma designação instituída pela Lei 12.715/
12, que permite a empresas tributadas pelo lucro real e pessoas físicas optantes pelo modelo de declaração completa de modo que destinem até 1% do seu Imposto de Renda para projetos de entidades filantrópicas na área oncológica e as
verbas já foram captadas pelo hospital. “O recurso está depositado lá,
mas não há liberação do Ministério
da Saúde para a utilização [desse
dinheiro]. Isso torna a nossa vida
muito difícil, dependemos desses
recursos para a compra de equipamentos e de insumos que permitem
melhoramento no atendimento às
pessoas com câncer. Estamos bastante preocupados e em contato
constante, mas até agora não há
novidades”, lamenta.

Os contingenciamentos somam
mais de R$ 5 milhões considerando Cascavel e Umuarama. Somente para Cascavel são pouco mais
de R$ 2 milhões para a compra de
equipamentos de radioterapia e R$
1,238 milhão para custeio de medicamentos. Já em Umuarama os

projetos parados são: um para custeio de medicamentos no valor de
R$ 1,101 milhão, outro de R$
316.870 para uma UTI móvel e R$
361.350 para o projeto de instalações elétricas.
 Reportagem: Juliet Manfrin

Corda no pescoço
Outro problema enfrentado pela instituição diz respeito às contas mensais.
Segundo Furlan, “a corda sempre está no pescoço” para manutenção das
atividades. Nas duas estruturas são necessários cerca de R$ 2 milhões por mês
para manter e Leopoldo é categórico em afirmar que, “não fossem os 600
voluntários com quem felizmente contamos, não fossem as doações e as
promoções, já teríamos fechado as portas há muito tempo”.

Jantar beneficente
Será realizado na noite desta sexta-feira em Umuarama um jantar beneficente
patrocinado por um empresário que contratou o cantor Daniel. “Não fossem
essas ações, a venda de rifas, de eventos beneficentes, bazares, a contribuição
da população, a situação estaria ainda mais preocupante”, reforçou Furlan.
Mesmo assim, quando o assunto são as doações, há outro ponto a ser reforçado:
“Como a economia não tem reagido de acordo com o esperado, há aumento dos
gastos das famílias, muitas que antes doavam R$ 50, passaram a doar R$ 40 ou
até menos. Todo mês é um desafio para fechar as contas”, revela.

Atendimento continua
Apesar das dificuldades, o presidente da Uopeccan, Leopoldo Furlan, garante que
não há risco de interrupção nos atendimentos, mas alerta para outros problemas
calçados pela burocracia. “Há algum tempo foi adquirido um equipamento, com
recursos do Pronon, que custou R$ 4 milhões. Ele já está na Uopeccan há cerca de
15 dias, mas, como depende de outros equipamentos auxiliares e não há dinheiro
liberado para a compra, como tem utilização de carga radioativa que depende de
mudanças na estrutura e com a burocracia para colocá-lo para funcionar, ele
poderá ficar lá parado por até seis meses”, completa.
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Caso de meningite viral
em Cruzeiro do Oeste
Uma criança de apenas 4 meses foi diagnosticada com meningite viral, na cidade de Cruzeiro do
Oeste (28 quilômetros de Umuarama). De acordo com o secretário
municipal de Saúde, Henry Pretti,
a menina teria começado a passar
mal e apresentar sintomas da doença na manhã da quarta-feira (10).
Pretti explica que os pais levaram a criança até um médico particular em Umuarama. Em contato
com a Secretaria de Saúde, foi solicitado que retornassem para Cruzeiro do Oeste, para realizar uma

avaliação no Hospital Municipal e
na sequência o encaminhamento
via SUS. Depois disso, ela foi transferida para o hospital Norospar, em
Umuarama.
O secretário informou ter conversado com o pai da bebê na manhã
de ontem (quinta-feira, 11). Ela segue internada em Umuarama, mas
está estabilizada. “As primeiras 24
horas de acompanhamento são essenciais. O pai disse que ela dormiu bem, está medicada e estabilizada”, informou Pretti.
Em 21 de março um menino de

8 anos foi diagnosticado com meningite bacteriana, do tipo B meningocócica, em Cruzeiro do Oeste.
Este tipo da doença é considerado
mais grave que a viral.
Após ter passado por hospitais
de Cruzeiro e Umuarama, ele foi encaminhado para o hospital Universitário de Maringá, referência para
este tipo de caso.
Na quinta-feira, o secretário de
saúde informou que o menino teve
alta e inclusive já voltou para a escola. “Hoje foi seu primeiro dia de
aula após a alta hospitalar”.

NOTAS

Combatendo a erosão
ASSESSORIA

O Procurador Federal do Trabalho,
André Vinicius Melatti, participou de
bate-papo com empresários na Aciu
na manhã de ontem (11) e abordou
o tema “Convenção Coletiva de
Trabalho e Funcionamento do
Comércio em Umuarama”. Dentre
outros assuntos, o representante do
MPT falou sobre a compensação de
horas por meio do Banco de Horas.
Melatti destacou que a lei é clara: o limite de horas de trabalho no Brasil é
de 8 horas por dia e 44 horas por semana, podendo o empregado fazer
duas horas extras por dia. “E com a chance de as empresas do comércio de
Umuarama poderem abrir em horário especial dois sábados por mês, os
empresários estão se deparando com um problema, que é a possibilidade
de fazer exceder o limite da jornada de trabalho de seus empregados. Uma
alternativa é a criação de Banco de Horas”, disse o promotor. Ele lamentou
que os sindicatos que representam patrões e empregados do comércio não
tenham chegado a um acordo com relação à Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) desde 2017. “A falta da Convenção traz problemas a todos.
Somente com ela pode-se evitar o descumprimento generalizado das leis
trabalhistas e por meio CCT é que são estabelecidas as regras de horário de
trabalho, por exemplo”, comentou. O representante do MPT relatou que já
havia tentado intermediar negociações da CCT, mas que ambas as
instituições defendiam pontos que consideravam inegociáveis e isso vinha
impedindo um acordo. “Quando falamos de ‘acordo’, significa que ambas
as partes devem ceder de alguma forma para que se atinja o objetivo
esperado. Nós do Ministério Público do Trabalho estamos sempre dispostos
a colaborar com uma negociação entre os sindicatos”, disse.

Identificado

Foi identificado na manhã de ontem (quintafeira, 11) o homem que morreu atropelado
na rodovia PR-482, entre Umuarama e Maria
Helena, na noite anterior. Paulo César de
Lima, 33, foi colido por um Renault Symbol.
O condutor, de 75 anos, relatou ter saído de
uma propriedade rural e que a vítima
atravessou a pista de forma abrupta, não
sendo possível evitar a colisão. Bombeiros e
Samu estiveram no local, mas Paulo teve
morte instantânea. Policiais rodoviários
estaduais também compareceram e sinalizaram
o perímetro até a chegada do IML.

PF na pista
Agentes da Polícia Federal de Maringá
apreenderam 63 quilos de cocaína na manhã
de ontem em Nova Esperança (170 km de
Umuarama), quando trafegavam pelas
rodovias da região e notaram um GM Cruze
em alta velocidade. O veículo foi
perseguido e abordado. Na averiguação, foi
descoberto que a droga estava escondida em
um fundo falso no para choque. O motorista
foi preso em flagrante e responderá pela
prática do crime de tráfico de entorpecentes.
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Funilaria do tráfico

DIVULGAÇÃO

DINHEIRO e drogas
apreendidas na funilaria que
servia de fachada para o tráfico
Policiais militares dos grupos
Rotam e Rocam prenderam dois
homens na noite da quarta-feira
(10) acusados de tráfico de drogas.
Pedras de crack foram apreendidas
com a dupla, um terceiro envolvido
conseguiu fugir.
A prisão aconteceu no Jardim
Cruzeiro, depois que denúncias
anônimas levaram os policias a
verificarem uma funilaria situada
na rua Leonildo Stecca, que servia como empresa de fachada para
o tráfico de entorpecentes. No local foram encontradas 15 pedras
de crack.
A ação policial aconteceu por
volta das 23h e, no momento da
chegada dos PMs um dos integrantes do bando conseguiu fugir pelos
fundos da empresa. Ele foi identificado, mas não foi capturado.
Assim que entraram ao estabelecimento encontraram um homem
de 34 anos e as 15 pedras de crack e a quantia de R$ 350 em espécie. De acordo com os policiais, o
detido repassava drogas aos usuários através de seu vizinho, de 51
anos de idade. Ele era o responsável pela entrega do entorpecente.
Na residência vizinha foi encontrada uma pedra de crack.
Durante a ação policial, o vizinho
citado pelo proprietário da funilaria
chegou a entrar em luta corporal
com um dos PMs na tentativa de
resistir à prisão, mas foi contido.
A dupla foi conduzida junto com
a droga apreendida à Delegacia de
Polícia de Umuarama.

Adolescente matou menina de 8 anos
Um garoto de 17 anos confessou ontem pela manhã à polícia de Guaíra, ter degolado a
prima, de oito anos. O jovem que foi localizado durante a madrugada de ontem (quintafeira, 11), era o principal suspeito do crime de homicídio. A Polícia Militar localizou o
corpo da criança dentro de um saco de lixo, desovado nos fundos do quintal da casa da
família. Ainda de acordo com os policiais, o garoto acusado do crime sofre das
faculdades mentais e estava sem a medicação há algum tempo. De acordo com o
delegado Deoclécio Detros, o adolescente que vinha sendo acompanhado pelos órgãos
de saúde, assistência social e Conselho Tutelar do Município, confessou o crime, mas
não apresentou a motivação. O pai do rapaz, que também tem problemas mentais, foi
preso acusado de ocultação de cadáver. Teria sido o pai que encontrou o corpo da
menina embaixo de uma cama e o colocou no saco. A vítima morava com a avó que fica
no mesmo quintal onde mora o adolescente e o pai, no Jardim Cataratas. Durante a
tarde da quarta-feira (10) a avó procurou a Polícia Militar contando que a neta havia
desaparecido. O corpo foi encontrado cerca de oito horas após. Para a pratica do
crime, o jovem usou uma faca, desferindo um golpe no pescoço, depois de estrangular a
criança. O garoto acusado será ouvido pelo Ministério Público e pela Vara da Infância e
Juventude, sendo posteriormente encaminhado para tratamento especializado.

NOTA
Cocaína
A PM de Umuarama apreendeu 685 gramas de cocaína após uma
perseguição a dois homens que estavam em uma motocicleta na noite da
quarta-feira (10). A ação foi iniciada na estrada São Paulo. Os suspeitos
notaram a aproximação dos policiais e fugiram, sendo perseguidos pela
rodovia PR-489. Na fuga, um deles dispensou um objeto, que foi localizado
pelos PMs. Era a droga, que estava em uma sacola plástica. A dupla fugiu,
mas o entorpecente foi entregue na delegacia.

Descaminho
Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual ao final
da tarde da quarta-feira (10), em Cafezal do Sul. Ele transportava cerca de
dois mil relógios em um ônibus que foi abordado na rodovia PR-323. A
mercadoria sem nota, avaliada em R$ 10 mil, estava em duas bolsas
grandes no bagageiro externo. A ocorrência foi encaminhada para a
Receita Federal. O destino da mercadoria era a capital paulista.
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Copa Amizade de jiu-jitsu
DIVULGAÇÃO

Acontece no próximo domingo
(14) a Copa Amizade de Jiu-Jítsu em
Umuarama. O evento será realizado no Ginásio de Esportes Amário
Vieira da Costa, com inicio às 10h.
O campeonato organizado pela
Escola de Jiu-Jitsu FP Team e CIJJIP
(Circuito Independente de Jiu-Jitsu
do Interior do Paraná), já está na
sua sétima edição, considerado a
maior competição de jiu-jitsu no interior do Paraná, os atletas aproveitam a oportunidade como um
preparatório para os campeonatos
nacionais e internacionais.
“No campeonato estarão presente atletas com nível técnico avançado, que se preparam desde o início
do ano para a competição”, disse Vander Carlini organizador do evento.
Além dos umuaramenses estarão presentes competidores de
mais de 14 cidades do Paraná e do

ESTARÃO
presentes no
campeonato
aproximadamente
500 atletas
Mato Grosso do Sul.
Carlini ressalta que a Copa Amizade contará com aproximadamente 500 atletas desde a categoria
mirim até a máster.
“Será um grande campeonato
que além da disputa, tem o objetivo de fortalecer os vínculos sociais dos participantes e ainda
projetar o nome de Umuarama no
estado”, finaliza.
DIVULGAÇÃO

Carlini agradece os patrocinadores e convida a comunidade para
assistir ao campeonato que terá
entrada gratuita. Para os atletas
que conseguirem boas pontuações,
haverá premiação em dinheiro, suplementos e medalhas.

NOTAS

Citadino Chave Ouro
Hoje (12) será realizada a 7ª rodada do
Campeonato Citadino de Futsal – Chave
Ouro. Na primeira partida da noite,
Dunas Futsal enfrenta AIDU Agape
Contabilidade, às 19h. Em seguida Auto
Escola Barbosa encara o Aceru, às 20h.
A última partida fica por conta de MS
Móveis e UPC D’Itália Sorvetes, às 21h.
Os jogos acontecerão no Ginásio de
Esporte Amário Vieira da Costa.

Rally Catedral

O União Umuarama disputa sua primeira partida oficial na temporada de 2019,
contra a equipe de Guarani Casa Branca, neste domingo (14), às 16h, em Casa
Branca. “A expectativa é grande, ainda mais por ser a nossa primeira partida da
temporada e fora de casa. Vamos realizar um bom campeonato para que o nome
de Umuarama volte a ser destaque no futebol”, disse o técnico Paulo Cezar. O
time de Umuarama conta no seu elenco atualmente com 25 atletas, além de uma
comissão técnica formada por fisioterapeutas e preparadores físicos.

No sábado (13) será realizada a
segunda edição do Rally Catedral do
Rotary Club. A largada da prova será às
12h, no Posto 3 Cavalos, localizado na
rua Mancel Ramires, 5832. Até o
momento 20 carros estão inscritos na
prova, eles percorrerão em um
percurso de 110 quilômetros, com
níveis de baixa e média dificuldade,
em estradas rurais, nas categorias UTV,
Graduado, Senior e Junior.
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Primeira decisão do Paulistão

DIVULGAÇÃO

Corinthians e São Paulo se enfrentam no domingo (14) na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista. O jogo está marcado
para às 16h, no Morumbi.
O técnico Cuca deve ter força máxima para escalar o São Paulo contra o Corinthians. Com problemas físicos, Pablo e Hernanes desfalcaram o Tricolor no confronto com o
Palmeiras, mas têm boas chances
de retornar no final de semana.
O São Paulo também não terá desfalques por suspensão para o jogo de
ida. O meia-atacante Antony estava
pendurado com dois cartões amarelos, mas não foi advertido contra o Palmeiras e segue à disposição. Contratados fora do prazo de inscrição no
Paulista, Alexandre Pato e Tchê Tchê
não entram na lista de ausências.
Portanto, uma possível escalação do São Paulo é a seguinte: Tiago Volpi; Hudson, Arboleda, Bruno
Alves e Reinaldo; Luan, Liziero e Igor
Gomes (Nenê); Antony, Pablo e Everton (Everton Felipe).

Mudanças
significativas
O Corinthians pode ter duas mudanças
significativas na equipe titular diante
do São Paulo. Ao menos, foi o que deu
a entender o técnico Fábio Carille na
manhã de ontem (11). Em treino tático
no CT Joaquim Grava, o treinador
esboçou a equipe titular com Jadson e
Ramiro nas vagas de Sornoza e
Pedrinho, que foram titulares diante
do Santos na última segunda-feira (8).
No treino realizado na quinta-feira
(11), o lateral-esquerdo Danilo Avelar
não foi a campo. De acordo com a
assessoria, o jogador fez reforço
muscular na parte interna do CT.
Carlos Augusto, prata da casa, foi o
substituto do titular na atividade
comandada pelo treinador corintiano.
O Corinthians volta a treinar na hoje
(12), no mesmo CT Joaquim Grava.

ENQUANTO Carille busca mudanças na equipe titular, Cuca deve escalar o São Paulo com força máxima

Fórmula 1 chega na milésima corrida
GAZETA PRESS

O fim de semana será histórico para a Fórmula
1, que atingirá a marca de 1.000 Grandes
Prêmios realizados no Circuito Internacional
de Xangai, na China. O finlandês Valtteri
Bottas, da Mercedes, defenderá a liderança
do Campeonato Mundial. O dono do carro
número 77 lidera a competição com 44
pontos, graças a vitória na Austrália, que
ainda veio com ponto extra, pela melhor
volta, e o segundo lugar no Bahrein. Logo atrás, com 43, aparece o
companheiro de equipe do primeiro colocado na tabela, o britânico Lewis
Hamilton. Max Verstappen, da Red Bull, que anotou 27 pontos está na terceira
colocação. O monegasco Charles Leclerc anotou 26 pontos até o momento,
enquanto o alemão Sebastian Vettel está em quinto na classificação, com 22.
Os trabalhos para o Grande Prêmio da China foram abertos, oficialmente,
ontem (11), com o primeiro treino livre. Na madrugada de sábado, o TL3 terá
início à 1h, e a sessão de classificação às 4h. A corrida será no domingo, às
3h10 (todos os horários são de Brasília).
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

“Sem erros,
permanecemos estreitos.
Sem erros, permanecemos
pobres. Sem erros, faltanos o amor que nos
aproxima dos que erram.
Sem erros, também não
podemos amar os
outros..."
(Bert Hellinger)

SPAGUETTI & CIA
O sábado, 25 de maio, já ganha agenda gastronômica e
musical com mais uma edição do Jantar Italiano, do
Rotary Catedral. Reserve a data, compre os convites e
aguarde pois nos bastidores está Fernando Monteiro e
pessoal do Rotary Catedral.
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Fala secretária!

Fortalecer o diálogo e a ação para cuidar da vida das pessoas é o objetivo, disse
a secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini, na reunião sobre Suicídio
ocorrida na quarta-feira. “Precisamos rever as políticas do setor e trabalhar em
conjunto, reunindo os serviços oferecidos pelo município, Estado e sociedade
organizada, para atender melhor os pacientes que surgem nos postos de saúde,
nas escolas e na comunidade, pois os números são alarmantes”.

LUCI LEMES

RALLY
Amanhã (13) acontece o Rally de
Regularidade Catedral promovido
pelo Rotary Club Catedral de
Umuarama. A largada será às 12h no
Posto 3 Cavalos, localizado na rodovia
PR-323. O ponto final do Rally de
Regularidade será na Casa da
Amizade, onde ocorrerá um jantar de
confraternização para participantes.
Adesão ao custo de R$ 20, por
pessoa.

Happy Day
A coluna destaca leitores do
Jornal Tribuna Hoje News que
comemoram aniversário. Nesta
sexta (12) vivas para Nelson
Cassimiro Dos Santos e Raquel
Cristina de Souza Licks. No
sábado (13) vivas para Orlando
Moraes, Itamar Cristian Larsen e
Aguinaldo José da Silva. No
domingo (14) cumprimentos
para Fernando Augusto Montai
Y Lopes, Luis Irajá Nogueira de
Sá Junior, Maria de Fátima Silva
Castelani, Renato Ricardo
Martins e Ricieri Rodrigues
Santos. E na segunda (15)
parabéns para Nilva Sbizera
Gorla , Ahmad Abdallah e José
das Graças de Souza Durães. Da
coluna: felicidades!

Imbatível, Onix cresce mais de 40%
Que o Onix é um verdadeiro fenômeno do mercado brasileiro
não restam dúvidas. Mas em março o hatch da GM foi além: Ele
se superou de maneira impressionante e encerrou o mês com
18.279 emplacamentos, um avanço de quase 42% sobre o
mesmo período de 2018. Este foi o 6º mês seguido em que o
Onix superou a barreira das 18 mil unidades. Vá fazer um Chevrolet Drive, na Concessionária Uvel.

OLD ROCK
A quarta-feira (17) terá acordes
de rock com Patrícia Borges e
expo de fotos do projeto 'Rock'n
Ladies' no mais badalado bar da
cidade. Luci Lemes comanda os
cliques expostos. Vale marcar
presença.
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PORTRAIT
Gleicy Girotto posa descontraidamente 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.

Almoço
A Assemu faz festa no
domingo (28) para
comemorar o Dia do
Trabalho com seus
associados. Um
deliciosos churrasco com
várias atividades fazem
parte do divertido
domingo, na sede da
Assemu. Fica o registro.

***
A festa será animada pela Ticão Blues
Band. Marcam presença no evento
competidores de Apucarana; Cascavel;
Guarapuava; Iguatemi (MS) e Toledo.
A renda será revertida para instituições
apoiadas pelo Rotary Club Catedral
em parceria com a Fundação Rotária.
ARQUIVO PESSOAL

FOFURA
Sophia Beatriz
completou 3
meses de vida.
Ela é filha da ex
Miss Umuarama
e Paraná Model
Jhenifer Tamili.
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GERAL
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CAPOEIRA

O grupo de capoeira Chora
Menino em parceria com o
Coletivo Zumbi e Dandara
realizará neste sábado (13), uma
rodada de capoeira na Praça
Miguel Rossafa, às 20h. A
rodada será comandada pelo
mestre Marcos Almeida, que tem
como objetivo, apresentar a arte
da capoeira para a comunidade de
Umuarama.

CONFERÊNCIA
DE SAÚDE

Umuarama receberá nesta sextafeira e sábado (12 e 13), a 12ª
Conferência Municipal de Saúde,
o tema deste ano é “Democracia e
Saúde”. Hoje (12), às 19h
acontece a abertura logo após,
haverá palestra sobre programação
haverá palestra sobre “Saúde
como direito e consolidação dos
princípios do SUS”, e debate com
o palestrante convidado. Amanhã
(13), às 8h terá oficinas temáticas
sobre o acesso ao sus, vigilância
mental e atenção primária.

EMPREGO

A Agência do trabalho de
Umuarama finaliza a semana com
mais de 120 vagas de
emprego. As oportunidades são
para os cargos de: atendente de
farmácia – balconista, cozinheiro
de restaurante, professor de
educação física na educação de
jovens e adultos do ensino
fundamental de 5ª a 8ª série,
técnico de enfermagem,
motorista de ambulância.
Também há uma vaga de auxiliar
no setor de produção, está é
exclusiva para PCD (Pessoa
com Deficiência no Mercado de
Trabalho). Vale ressaltar todas
as vagas estão sujeitas a
alteração a qualquer momento.
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EDITAIS
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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 ...............................................
COBALT 1.4 LTZ ................................................
COBALT 1.8 LTZ ................................................
COBALT 1.8 LTZ ................................................
COBALT 1.8 LTZ ................................................
CRUZE SEDAN LT TURBO .............................
CRUZE SEDAN LT TURBO .............................
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................
CRUZE SPORT6 LT TURBO ............................
ONIX 1.0 LS ......................................................
ONIX 1.4 LTZ .....................................................
PRISMA 1.4 LTZ ................................................
PRISMA 1.4 LTZ AT ...........................................
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ...................................
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST .............................
SPIN LT 1.8 AT ..................................................
SPIN LT 1.8 AT ..................................................
SPIN LTZ 1.8 AT ................................................
TRACKER LTZ ...................................................
TRACKER PREMIER 1.4 TURBO ...................

09/10 .................. PRETO ......................... BASICO ............................................................ R$ 17.900.00
12/13 .................. PRETO ......................... COMPLETO ...................................................... R$ 34.900,00
13/13 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 36.900.00
13/14 .................. PRATA .......................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 39.900,00
14/15 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ................................................ ..... 41.900,00 ...
16/17 .................. PRATA .......................... COMPLETO, AUT, COURO ............................. R$ 78.900,00
17/18 .................. CINZA .......................... COMPLETO, AUT, COURO ............................. R$ 80.900,00
16/17 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT, COURO ............................. R$ 91.900,00
17/18 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT, COURO ............................. R$ 99.900,00
17/17 .................. PRATA .......................... COMPLETO, AUT, COURO ............................. R$ 79.900,00
16/16 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 36.900,00
15/15 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 42.900,00
13/14 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 40.900,00
18/19 .................. PRATA .......................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 59.900,00
12/13 .................. PRETO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ............................. R$ 86.900,00
16/17 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 37.900,00
13/14 .................. PRETO ......................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 42.900,00
14/15 .................. PRATA .......................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 45.900,00
14/14 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT, 7L ....................................... R$ 44.900,00
13/14 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ....................... R$ 62.900.00
17/18 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ....................... R$ 89.900,00

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

COR

OPCIONAIS

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ÂNGULO PESQUISAS
UMUARAMA LTDA, firma inscrita
no CNPJ sob nº 04.996.040/000196, situada na Avenida
Governador Parigot de Souza,
4149, CEP: 87507-010, nesta
cidade de Umuarama, Estado do
Paraná, vem publicar o extravio
do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 23.758.
Com esta publicação o mesmo
fica sem nenhum efeito legal.
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