
Entre os 170 municípios com casos confirmados, 22 registram situação de epidemia. 
Francisco Alves, Porto Rico e Loanda estão entre os que registram maiores índices de 

infestação. Cianorte e Icaraíma estão em alerta. A forma grave da doença foi registrada 
em Londrina, Foz do Iguaçu, Cascavel, Sarandi, Maringá e Sertanópolis. 
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Reajuste da Sanepar
Vereadores protocolaram oficio à 5ª Promotoria de Justiça 

da Comarca para que auxilie a barrar o reajuste de taxas 
da Sanepar. Requerimento também foi enviado ao Prefeito 

Celso Pozzobom. Sanepar não ‘dá o braço à torcer’ e 
afirma que em 17 de maio, contas de água ficarão 12,13% 

mais caras no Paraná. 
ALEX MIRANDA
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Umuarama Curitiba

‘‘ A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, 
é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Koch (bacté-
ria) que afeta com mais frequência os pulmões (tuberculose 
pulmonar), mas pode infectar outros órgãos e sistemas, como 
gânglios, ossos, meninges e rins (tuberculose extrapulmonar).

A queda na imunidade, que ocorre mais facilmente em 
pessoas desnutridas, crianças, pessoas com HIV ou idosos, 
pode tornar a bactéria ativa no organismo. Os pacientes 
com tuberculose apresentam comprometimento do estado 
geral, febre baixa vespertina, sudorese (suor) noturno, falta 
de apetite e emagrecimento. Quando a doença atinge os 
pulmões, o indivíduo pode apresentar dor no tórax e tosse 
inicialmente seca; e quando com secreção pode ser acompa-
nhada de escarros com sangue.

A bactéria pode se espalhar pelo ar quando pessoas infecta-
das tossem, falam, cospem ou espirram. No entanto, quando o 
órgão afetado não é o pulmão ou a laringe, não há transmissão. 
A doença tem cura e o tratamento é de no mínimo seis meses.

A forma mais efi caz de prevenir a tuberculose é por meio da 
vacina BCG, que é oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde). As pessoas que apresentarem os sintomas des-
critos devem procurar uma unidade de saúde, submeter-se aos 
exames e, caso seja confi rmada a doença, iniciar o tratamento.

Previna-se da tuberculose mantendo os ambientes ven-
tilados e com entrada de luz solar, além de evitar o contato 
prolongado com pessoas com tuberculose.

É necessário o esclarecimento à comunidade quanto aos 
aspectos importantes da doença, sua transmissão, prevenção e 
tratamento. O desconhecimento leva à discriminação do doente, 
no âmbito familiar e profi ssional. 

Previna-se da tuberculose

‘‘

Em entrevista à 
Rádio Eldorado, o líder 
do PSL no Senado, 
o senador Major 
Olímpio, critica a 
articulação do governo 
para aprovar a reforma 
da Previdência no 
Congresso, elogia a 
atuação da oposição 
e reclama que os par-
tidos não têm rece-
bido subsídios para 
defender a agenda 
econômica.  

“Não adianta ir lá e fazer revólver com o dedo 
como o Bolsonaro. Já era. Não é mais campanha. 

Agora é realidade. Não adianta ficar nesse debate 
inútil de esquerda e direita, se Dilma [Rousseff] 

tem que ser caçada ou o Lula morrer na cadeia... 
O momento é outro. Agora são 308 [votos] que 

precisam ser conquistados”.
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Gilson Fernandes da Silva é enfermeiro, mestre em Biociências 
e Saúde, docente universitário - gilson_enfermeiro@hotmail.com 
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Conselho Territorial
Em reunião realizada com
moradores do Território II,
foram eleitos os membros
do Conselho Territorial do
Interlagos/Brasmadeira.
Acompanharam a reunião
os vereadores Alécio
Espínola e Josué Oliveira,
o secretário de Ação
Comunitária, José Carlos
Costa, o “Cocão”, e
membros da equipe do
setor Território Cidadão,
Algacir Portes e Ailton Lima.

40 pessoas
Ao todo 40 pessoas irão
compor o Conselho, que
tem como principal
finalidade estabelecer um

canal de comunicação
direto e permanente entre
a comunidade e a
administração municipal.

Asfalto
O prefeito Leonaldo
Paranhos e o vereador
Misael Junior (PSC)
assinaram o projeto para
execução da obra de
pavimentação asfáltica na
Avenida Amazônia,
localizada no Parque Verde.
A via dá acesso ao Centro
de Treinamento Nacional
de Atletismo. A obra é
resultado da aplicação da
emenda parlamentar de
R$ 300 mil, do deputado
federal Hidekazu Takayama
e destinada a Cascavel.

IPMC

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

 Também na pauta de hoje do Legislativo está o
Projeto de Lei que dispõe sobre a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

 O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos,
acompanhou de perto, na sexta-feira, a entrega de carnes
e frios para escolas municipais. Ele está de olho na
qualidade dos produtos.

A Câmara de Vereadores vota hoje o Projeto de Lei
73/2017 que trata sobre a forma de amortização do
déficit técnico atuarial do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cascavel.
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Decisão adiada
Um pedido de vista adiou para amanhã (quarta-feira, 24) a 
decisão sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

que prevê o fim das aposentadorias para ex-governadores. 
O pedido foi feito pelo deputado Reichembach (PSC) após o 
relator da PEC e de uma emenda, deputado Cobra Repórter 

(PSD), dar parecer favorável a ambos os textos.

Favaro 
deixa o PDT

O engenheiro Antonio Car-
los Favaro não integra mais 
os quadros do PDT (Partido 
Democrático Trabalhista), pelo 
qual disputou a Prefeitura de 
Umuarama nas eleições de 
2016. Nome forte no cená-
rio político local, o suposto 
candidato disse que não se 
sentia confortável com a pos-
tura que a sigla vem tomando 
no cenário nacional.

“É necessário estar 
atento aos rumos em que 
a política partidária define 
suas diretrizes ideológicas 
em defesa do povo brasi-
leiro. Reconhecer a neces-
sidade de um alinhamento 
das atitudes políticas diante 
do cenário atual é trabalhar 
para o bem de todos”, disse.

Antes de integrar o PDT, 
Favaro passou pelo PMDB 
(hoje MDB), PP e PSDB. 
Neste último, assumiu a 
comissão provisória muni-
cipal. Ele não anunciou filia-
ção em outro partido, mas 
convites não têm faltado por 
parte das lideranças.

“Permanecerei sem 
par tido, porém, estou 
acompanhando de perto 
as movimentações políti-
cas de Umuarama. Tenho 
o sentimento de contribuir 
para o desenvolvimento 
social e econômico da 
nossa cidade”, ressaltou.

Favaro já havia se anun-
ciado aqui no Jornal Tribuna 
Hoje, ao final do ano passado, 
sua intenção em se candida-
tar novamente à prefeito de 
Umuarama. O anúncio foi 

feito durante as antecipadas 
articulações entre os direto-
res e presidentes de partidos. 
Tais conversas eram espera-
das apenas para depois de 
fevereiro de 2019 (assim que 
os eleitos assumissem seus 
lugares na Assembleia Legis-
lativa), mas começaram ainda 
naquele ano.

Á época, enquanto 
estava filiado ao PDT, 
Favaro afirmou que já rece-
bia propostas de outras 
siglas e aguardava apenas 
a melhor oportunidade.

“Já estamos recebendo 
algumas propostas de gru-
pos interessados em lan-
çar candidato à prefeitura 
de Umuarama”, afirmou.

Servidor público esta-
dual há 35 anos, trabalhou 
e trabalha na Secretaria 
Estadual de Agricultura 
e Abastecimento (Seab). 
Favaro aposta na experiên-
cia como profissional dentro 
do setor público e no conhe-
cimento adquirido na área 
de administração.

No segundo turno das elei-
ções para prefeito em 2016, 
obteve 35,6 % dos votos 
(18.847), perdendo para Celso 
Pozzobom, que chegou aos 
27.434 (51,83%).

A intenção do provável 
futuro candidato é recolher os 
votos perdidos e afirma que 
pretende apresentar uma pro-
posta séria de administração 
pública, que gere interesse ao 
eleitor. Para que isso se con-
cretize, depende da formação 
de um forte grupo político.

Discussão
A PEC foi discutida na 
última segunda-feira 
(22), no Auditório 
Legislativo da Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(ALEP), durante reunião 
da Comissão Especial de 
Reforma à Constituição, 
que trata do tema.

Vitalício
A PEC nº 1/2019, apresentada 
pelo Poder Executivo, revoga 
artigo da Constituição do 
Estado do Paraná, que 
estabelece o pagamento de 
subsídio mensal e vitalício 
para quem tiver exercido em 
caráter permanente o cargo 
de governador do Estado.

Apoio de 32 deputados
O texto original da proposta e a emenda apoiada por 

outros 32 deputados voltam a ser discutidos pela 
Comissão Especial na quarta-feira, às 13h30, em 

reunião marcada para ocorrer no Auditório Legislativo 
da Assembleia. Após aprovado pela Comissão Especial, 

o parecer precisa ser publicado em Diário Oficial. 
Só então poderá ser discutido em Plenário. Também 

participaram da reunião desta segunda-feira o 
presidente da Comissão, deputado Jonas Guimarães 
(PSB), e os deputados Michele Caputo (PSDB) e Luiz 

Fernando Guerra (PSL).

Extinção total
Já a emenda, proposta pelo deputado Homero Marchese 

(PROS), prevê a extinção do pagamento do subsídio mensal 
e vitalício a ex-governadores ou a suas viúvas, inclusive aos 

atuais beneficiários. Atualmente, 11 ex-governadores e 
viúvas recebem o benefício.

Relatório
Reichembach explicou que quer analisar o parecer. 

“Tomamos conhecimento do relatório hoje. A matéria é 
complexa, principalmente na questão da emenda proposta 

por Marchese. Por isso solicitei as vistas para analisar e 
tomar uma decisão com responsabilidade”, justificou. 

Cobra Repórter disse acreditar que a matéria siga em breve 
para o Plenário. “O parecer foi favorável, pois entendemos 

o momento difícil pelos quais passam o estado e o país. 
Também não encontramos nada que impeça, juridicamente, 

a matéria de seguir tramitando. Acredito que ela seja 
aprovada na Comissão e siga para análise dos demais 

parlamentares. O Plenário é soberano e vai decidir”, afirmou.
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Fim do horário
Levantamento do Instituto Paraná 
Pesquisas aponta que 65,7% dos 
brasileiros concordam com a 
decisão do governo em acabar 
com o horário de verão  e 31,1% 
discordam da decisão. Ainda 
conforme a pesquisa, 63,1% não 
gostam do horário de verão e 32,2% 
afirmam gostar do horário especial. 
O Paraná Pesquisas entrevistou 
2.020 eleitores entre os dias 14 e 
17 de abril em 164 cidades de 26 
estados mais o Distrito Federal. 

Prefeitos premiados
Oito prefeitos venceram o Prêmio 
Prefeito Empreendedor do Sebrae: 
Marcelo Rangel (Ponta Grossa), 
Marcelo Belinati (Londrina), 
Hiroshi Kubo (Carlópolis), 
Augustinho Zucchi (Pato Branco), 
Márcio Rauber (Marechal Cândido 
Rondon), Cesar Silvestre Filho 
(Guarapuava), Rafael Greca 
(Curitiba) e Chico Brasileiro (Foz 
do Iguaçu). Dos 399 prefeitos 
paranaenses, 133 concorreram 
ao prêmio, 41 foram classificados 
para a final e oito venceram nas 
suas respectivas categorias. A 
etapa nacional do concurso será 
no dia 5 de junho em Brasília.

É a tilápia
A produção da tilápia teve um 
grande salto no Paraná. De 27 mil 
toneladas produzidas em 2010 
para 123 mil toneladas em 2018. 
O Paraná é o maior produtor 
do Brasil e contribui de forma 
decisiva para o país ocupar o 
quarto lugar mundial na produção 
da proteína. “Somente no Lago 
de Itaipu a capacidade de suporte 
para a criação de peixes é de 400 
mil toneladas. Ou seja, o Estado 

tem como crescer muito utilizando 
os recursos hídricos já existentes”, 
aponta Francisco Medeiros, 
presidente da Associação Brasileira 
da Piscicultura.

Redução da tarifa
A Rodonorte comunicou que vai 
reduzir em 30% as tarifas cobradas 
nas praças de pedágio na BR-376 
e na PR-151. A redução da tarifa 
começa valer a partir da zero hora 
do sábado, 27, e deve durar por 
pelo menos 12 meses. Na BR-376, 
na ligação de Curitiba a Londrina, 
o valor praticado atualmente para 
carros varia entre R$ 11,60 e R$ 
12,40 por praça de pedágio. Com 
a redução, os preços devem ficar 
entre R$ 8,12 e R$ 8,70.

Mais redução
Em outra decisão, o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
determinou a redução das tarifas 
cobradas pelas concessionárias 
Caminhos do Paraná em 25,77% 
e da Viapar em 19,02%. Os 
percentuais correspondem a 
aditivos que, de acordo com o 
MPF, foram obtidos mediante 
pagamento de propinas a agentes 
públicos. O assunto está sendo 
investigado no âmbito da Operação 
Lava Jato.

Scalco presidente
O prefeito de Pérola, Darlan Scalco 
(PSDB), foi eleito nesta terça-feira (23) 
o novo presidente da Associação dos 
Municípios do Paraná em votação 
realizada na Assembleia Legislativa que 
se tornou um ato público em defesa 
do municipalismo. Scalco foi aclamado 
presidente encabeçando chapa única e 
ocupará o lugar de Frank Ariel Schiavini 
(MDB), prefeito de Coronel Vivida.

Refis do ICMS
O líder do governo na Assembleia 
Legislativa, Hussein Bakri 
(PSD), defendeu o projeto que 
prorroga por 60 dias a adesão 
ao Refis, programa para que 
empresas paguem os débitos de 
ICMS e dívidas ativas. O Refis 
envolve valores devidos até 31 
de dezembro de 2017. Bakri 
diz que o momento de crise 
exige medidas que facilitem 
o pagamento das dívidas das 
empresas. “Muita gente está com 
dificuldade, com a economia em 
queda”.

Klabin/J. Macêdo
“O investimento criou um círculo 
de crescimento que deverá se 
repetir agora, incrementando 
ainda mais as perspectivas para 
aquela região. É mais um sinal 
de que o Estado é altamente 
atrativo para empreendimentos 
industriais”, do presidente da 
Fiep, Edson Campagnolo, sobre 
os investimentos de R$ 9,6 
bilhões da Klabin e da J.Macêdo 
no Paraná.

Investimentos
“A expansão da fábrica na região 
de Ortigueira será benéfica para 
o meio rural, que terá o setor 
florestal ainda mais fomentado, e 
para o meio urbano, com geração 
de emprego e renda. No caso da 
J.Macêdo, serão gerados milhares 
de empregos em um momento 
que o país precisa disso. Os dois 
investimentos reforçam a enorme 
contribuição do agronegócio 
para as economias do Brasil 
e do Paraná. E mais que isso, 
demostram que o Paraná é um 
Estado fértil para investimentos, 
que colaboram para o crescimento 
da economia”, do presidente da 
Faep, Ágide Meneguette.

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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Bolsonaro e o Patriota
O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, estuda mudar de 
partido. Chamou para conversar, por 
intermédio de amigo em comum, 
o presidente do Patriota, Adilson 
Barroso. O encontro será na semana 
que vem. Fontes do Palácio afirmam 
que Bolsonaro está insatisfeito com 
o caso dos candidatos “laranjas” de 
aliados do PSL - como o de Luciano 
Bivar, presidente da legenda, e 
do ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro. Mas quem o preocupa 
para valer é Gustavo Bebianno, 
seu ex-ministro, que controlou o 
PSL e comandou as articulações 
de palanques estaduais durante 
a campanha. Bolsonaro, segundo 
aliados, ficou alheio às negociações 
partidárias e ao caixa do ex-aliado.

Estratégia
Se fechar com o Patriota, Bolsonaro 
vai esperar a aprovação da reforma 
da Previdência e provocar uma 
debandada de deputados federais e 
estaduais para o novo partido.

À espera
A Coluna procurou Adilson Barroso. 
Ele confirmou que foi consultado 
por aliado do presidente para 
agenda, mas garante que não sabe o 
teor da pauta da reunião.

Desandou
Barroso foi quem deu o primeiro espaço 
para Bolsonaro, que se candidataria 
pelo Patriota. Mas Bebianno queria o 
controle da legenda, o que foi negado. E 
Bolsonaro optou pelo PSL, que entregou 
toda a executiva para o Bebianno.

Plano B
A outra opção do presidente é 
fundar um novo partido. Plano por 
ora não prioritário.

Café no bule... 
O ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal, visitou o 
então presidente Michel Temer no 
Palácio do Jaburu mais de uma vez em 
agenda extra. Agora se descobre que 
a usina binacional Itaipu patrocinou 
com R$ 1,5 milhão evento de empresa 
do ministro, o VII Fórum Jurídico de 
Lisboa, sem a aplicação da logomarca 
no painel.

...Comporta fechada
A direção de Itaipu correu para 
explicar: o apoio milionário foi 
fechado no Governo Temer via 
Fundação Getúlio Vargas, parceira 
do IDP (Instituto de Direito Público), 
ligado ao ministro Gilmar. O novo 
diretor de Itaipu, general Silva e Luna, 
cancelou outros repasses milionários 
desse convênio.

De olhos abertos
O presidente Bolsonaro coça o ouvido 
nervoso ao ouvir dois nomes no 
gabinete: Wilson Witzel e João Dória, 
governadores do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, respectivamente. Ambos 
surfaram na onda do bolsonarismo 
para se elegerem. E, para o 
presidente, já atuam nos bastidores 
“para furar” seus olhos como pré-
candidatos ao Planalto.

Aliás...
... o presidente já segura pedidos de 
agendas dos governadores com ele. 

Ouvidoria
Um importante governador (não 
é Dória nem Witzel) comprou 
maletas de escuta telefônica de 
empresa israelense, com alta 
tecnologia, informam fontes 
do negócio. Ele garantiu ao 
fornecedor que serão para uso da 
Polícia Civil. Estamos de olho. 

Da arquibancada
O ex-senador Luiz Estevão, em 
prisão de regime semiaberto, foi 
domingo ao Estádio Nacional para 
a final do Brasiliense (time de sua 
propriedade) contra o Gama. Além 
de perder, ouviu umas ironias. 
Levou de boa.

Frente da Enfermagem 
Os mais de 2 milhões de 
enfermeiros em atuação no País 
poderão ter um novo espaço de 
interlocução com o Congresso. O 
deputado Célio Studart (PV-CE) 
coleta assinaturas para a criação 
da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa da Enfermagem. Piso 
salarial, redução de carga horária 
e espaço adequado para repouso 
estão na pauta.

Memória
Para quem não tem ideia da 
importância de Lenardo Boff no 
cenário mundial, vale uma lida sobre 
“teologia da libertação”, por alto (o 
Google ajuda). Há também episódio 
histórico de uma inquirição dele no 
Vaticano, no Tribunal Eclesiástico 
presidido pelo cardeal Joseph 
Ratzinger, em 1985, quando foi 
renegado pelo Vaticano. Ratzinger 
viria a ser o Papa Bento 16. 

Vai falar
Como revelou a Coluna ontem, Boff 
foi vetado pela direção do Inca para 
uma palestra como voluntário, mas 
a entidade voltou atrás e o liberou, 
por não haver teor político.
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Registrados 1077 novos
casos de dengue no PR
A Secretaria da Saúde do 

Paraná lançou ontem (23) a cam-
panha digital com orientações 
sobre medidas preventivas para 
o combate à dengue. O mote é 
‘Faça a sua parte na luta contra a 
dengue’. O material será veiculado 
nas mídias sociais da Secretaria 
e Regionais de Saúde e disponi-
bilizado para todos os municípios. 
São 21 posts que alertam sobre 
a importância do envolvimento de 
todos na luta contra a dengue. O 
boletim epidemiológico semanal 
com os números da dengue no 
Paraná apresenta 4.191 casos 
confirmados. São 1.077 casos a 
mais que na semana anterior, que 
apresentou 3.114 casos confirma-
dos de dengue.

“Importante frisar que em todo 
Paraná o combate ao mosquito 
Aedes aegypti continua”, disse o 
secretário da Saúde, Beto Preto. 
“Tivemos mais uma semana com 
aumento de casos e de casos mais 
graves em alguns municípios. Por 
isso, reafirmamos em nome do 
Governo do Estado o pedido para 
que a população participe deste 
combate adotando medidas sim-
ples, como manter os quintais lim-
pos, sem lixo e sem depósitos de 
água parada, que são os principais 
locais de criação de novos focos do 
mosquito transmissor da doença”, 
afirmou o secretário.

Municípios
São 170 municípios com casos 

confirmados de dengue e 22 regis-
tram situação de epidemia. Os que 
registram maiores índices de infes-
tação são Japurá, Francisco Alves, 

Lupionópolis, Por to Rico, Uraí, 
Itambé, Leópolis, Santa Mariana, 
Alvorada do Sul e Loanda.

Em alerta para epidemia são 
18 municípios, entre eles Parana-
city, Cruzeiro do Sul, Primeiro de 
Maio, Bandeirantes, Cianor te e 
Icaraíma. A forma grave da doença 
foi registrada em Londrina, Foz do 
Iguaçu, Cascavel, Sarandi, Maringá 
e Sertanópolis.

Clima
As 19 estações meteorológicas do 

Estado analisam que as condições climá-
ticas seguem favoráveis à reprodução e 
desenvolvimento de focos e dispersão 
do mosquito Aedes aegypti. “É preciso 

que a população fique atenta às medidas 
preventivas de combate ao mosquito. A 
responsabilidade de acabar com os cria-

douros e focos do transmissor da dengue, 
chikungunya e zika é de todos”, afirmou 
Ivana Belmonte, da Divisão de Vigilância 

Ambiental da Secretaria da Saúde.

O trânsito de veículos já está fluindo melhor no contorno da Praça Mascarenhas 
de Moraes, graças à realização de reperfilamento e recape asfáltico. O serviço foi 
iniciado na quinta-feira, 18, e exigiu um bloqueio temporário no tráfego, que foi 
liberado após a conclusão. Nesta semana, a melhoria foi estendida a outro local 
de grande movimento, nas imediações da Paróquia São Francisco de Assis – a rua 
Arapongas, nas quadras entre a Avenida Maringá e a Rua Mandaguari.
“Como temos nesta região um pavimento bem antigo, e por ali trafega grande 
número de veículos, inclusive pesados, a necessidade de manutenção é 
constante, principalmente tapa-buraco”, lembrou o prefeito Celso Pozzobom. 
Com o serviço, realizado por empresa contratada, as condições de tráfego foram 
melhoradas. Os dois trechos foram incluídos em um pacote de pavimentação e 
recape asfáltico de mais de R$ 2 milhões, em execução com recursos próprios.

Tiago Boing/Assessoria-PMU
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STJ “alivia” pena e
Lula pode sair este ano

A 5ª Turma do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça) julgou ontem 
recurso em que o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ten-
tava rever a condenação de 12 
anos e um mês de prisão por 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro imposta no caso do 
Triplex do Guarujá. Por unanimi-
dade, o STJ decidiu pela redução 
da pena do ex-presidente Lula 
para 8 anos, 10 meses e 20 dias 
de reclusão. Os quatro ministros 
deram prosseguimento parcial ao 
recurso da defesa.

Com essa decisão, o petista deverá 
ainda cumprir mais cinco meses de 
pena. Lula está preso desde 7 de 
abril. Portanto, entre setembro e outu-
bro de 2019, terá cumprido um sexto 
dessa nova pena e poderá mudar para 
o regime semiaberto.

Em cerca de cinco meses, a 

progressão de regime do ex-pre-
sidente poderá ser analisada. O 
petista terá de pagar a multa de 
R$ 2,42 milhões imposta pelo 
STJ para pedir o benefício. Outro 
requisito que deverá ser levado em 
consideração pela Justiça, durante 
essa análise, é o comportamento 
na cadeia. Lula está numa sala 
especial da Superintendência da 
Polícia Federal em Curitiba.

O ex-presidente tem mais con-
tas a prestar à Justiça. Em janeiro, 
ele foi condenado a 12 anos e 11 
meses de prisão no caso do sítio 
de Atibaia. Caso o TRF4 (Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região) jul-
gue a apelação e mantenha a pena 
de reclusão - a maior já imposta a 
Lula na Operação Lava Jato -, ele 
poderia não conseguir sair da pri-
são após a nova condenação em 
segunda instância.

Defesa vai recorrer 
A defesa do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva disse ontem 
(23) que vai recorrer da decisão 
do STJ que reduziu a pena no 
caso do tríplex do Guarujá (SP). 
De acordo com o advogado Cris-
tiano Zanin, o ex-presidente deve 
ser absolvido no caso porque não 
cometeu crime. “Pela primeira 
vez um tribunal reconheceu que 
a pena aplicada ao ex-presidente 
Lula, tanto pelo ex-juiz Sergio 
Moro, como pelo TRF4, é abusiva. 
É pouco, mas é o início. Espera-
mos que as instâncias que ainda 
vão se manifestar sobre o caso, 
como o STF e também o Comitê 
de Direitos Humanos da ONU pos-
sam nos ajudar a reestabelecer 
a plenitude do Estado de Direito, 
isso pressupõe a absolvição do 
ex-presidente Lula”, disse Zanin. 

STF mantém  
Meurer condenado 
Em decisão unânime, a Segunda Turma do 
STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou, 
nessa terça-feira (23), recurso do ex-deputado 
federal Nelson Meurer (PP-PR) contra sua 
condenação, no julgamento da Ação Penal 
996, pelos crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro em decorrência da 
Operação Lava Jato. Para os ministros, não há 
qualquer omissão, obscuridade ou contradição 
no acórdão que precisem ser sanadas por 
meio de embargos de declaração. De acordo 
com a denúncia do MPF, com a ajuda de 
seus filhos, o ex-parlamentar, que integrava a 
cúpula do Partido Progressista (PP), recebeu 
vantagens indevidas para dar apoio político 
à manutenção de Paulo Roberto Costa na 
Diretoria de Abastecimento da Petrobras. 
Meurer foi condenado pela Segunda Turma, 
em julgamento realizado em maio de 2018, a 
uma pena total de 13 anos, 9 meses e 10 dias 
de reclusão. Já seu filho Nelson Meurer Júnior 
foi condenado a 4 anos, 9 meses e 18 dias. 

 Notas Reforma da Previdência
A líder do Governo no Congresso Nacional, deputada Joice Has-

selmann (PSL-SP), disse ontem (23), que a comissão especial que 
vai analisar o mérito da reforma da Previdência pode ser instalada 

ainda nesta quinta-feira (25). Um acordo foi fechado ontem em 
reunião com líderes partidários na residência oficial do presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia. Antes de chegar à comissão especial, a 
reforma da Previdência precisa ter o parecer de admissibilidade 
aprovado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara 
dos Deputados. A sessão para votar o relatório do deputado Mar-
celo Freitas (PSL-MG) começou pouco depois das 15h de ontem 

e se estendeu noite adentro. “Se não houver a votação hoje (23), 
tem amanhã (24), mas a expectativa é que nós instalemos já na 

quinta-feira (25) a comissão especial. Foi isso que nós acordamos 
lá na casa do presidente da Câmara”, disse Joice Hasselmann, após 
se reunir com o presidente Jair Bolsonaro. O objetivo do governo 
é evitar atrasos na tramitação da proposta, já que na semana que 

vem tem feriado na quarta-feira (1º).
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Umuarama não terá
mais Castramóvel

Em janeiro do ano passado o 
prefeito Celso Pozzobom anunciou 
que a cidade teria um castramóvel, 
veículo adaptado para atendimento 
de pets em todas as regiões da 
cidade. A notícia foi comemorada 
pelos umuaramenses, no entanto, 
o prazo de utilização do recurso 
expirou e o município não poderá 
mais utilizá-lo.

O enredo para aquisição do veí-
culo começou em 2017, quando a 
Câmara Municipal aprovou a lei de 
autoria da vereadora Ana Novais 
e do vereador Junior Ceranto. O 
investimento seria de mais de R$ 
120 mil, oriundos do setor de con-
trole de zoonoses do Ministério 
da Saúde, por meio de emenda 
parlamentar.

Foram abertas duas licitações 
para fornecimento do veículo: uma 
no dia 15 de março de 2018 e a 
segunda tentativa ocorreu em 10 
de janeiro de 2019. No entanto, 
de acordo com a assessoria de 
imprensa da Prefeitura Municipal, 
nenhum fornecedor quis participar, 
o que impossibilitou o andamento 
do processo e causou a anulação 
da licitação.

Para a vereadora Ana Novais 
o fato é lamentável. “Eu atuo em 
várias frentes e essa era uma das 
ações para melhorar a saúde da 
população. É controle de zoonoses 
e nós, que temos simpatia com a 
causa animal, também sabemos 
o quanto o castromóvel fará falta. 
Mas vamos estudar alternativas 
para tentar novamente viabilizar 
o recurso junto a algum deputado 
federal”, disse.

Serviço seria gratuito
A expectativa era de que o serviço viesse a ser oferecido gratuitamente à popu-

lação até o final daquele mês. O investimento era de R$ 120 mil e, já estavam sendo 
formalizadas parcerias com instituições de ensino superior que se preparava para 

disponibilizar profissionais veterinários que fariam o atendimento.

Promessa
Em abril do ano passado, a Prefeitura, através de sua assessoria, havia apontado 

que o castramóvel funcionaria em breve na cidade. Acompanhado do secretário-
-chefe de Gabinete Luiz Genésio Picoloto, e dos secretários de Indústria, Comércio 
e Turismo, Douglas Bácaro, e de Serviços Rodoviários, Mauro Liutti, o prefeito Celso 
Pozzobom, recebeu em seu gabinete a visita do deputado federal Osmar Bertoldi.
No encontro, que contou ainda com as presenças dos vereadores Júnior Ceranto e 
Ana Novais, assim como do diretor de Assuntos Institucionais da Prefeitura, Cícero 

Laurentino, foram discutidas as principais demandas do município. O prefeito 
lembrou sobre o processo de aquisição do castramóvel, (consultório veterinário 

montado em um trailer reboque que permite levar o atendimento a qualquer parte 
da cidade), conquistado com o apoio do deputado Bertoldi por solicitação da verea-

dora Ana Novais. “A compra deste equipamento foi para o processo licitatório”, 
comentou à época Pozzobom.

Divulgação

PRAZO de utilização do recurso expirou e o município perde a oportunidade de adquirir o equipamento
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Assistência judiciária
com mais de 3500 ações

Há mais de trinta anos o Sajug 
(Serviço de Assistência Judiciária 
Gratuita) da Universidade Para-
naense é o destino de muitas pes-
soas que precisam de advogado, 
mas não têm condições de pagar. 
Só no ano passado, o projeto de 
extensão universitária do curso de 
Direito realizou mais de quatro mil 
atendimentos, beneficiando Umua-
rama e região. Coordenado pelo 
professor Luiz Irajá, o Sajug conta 
com os núcleos Cível, Penal e Tra-
balhista, o que permite ao estagiá-
rio a experiência em cada um, parti-
cipando de todo o processo, desde 
o atendimento até o acompanha-
mento do professor supervisor 
nas audiências. Um rápido balanço 
aponta números positivos: só no 
ano passado o Sajug foi nomeado 
pelo Poder Judiciário em 363 pro-
cessos, atuando como defenso-
res dos réus. Mais de 1300 casos 
foram resolvidos e 95 novas ações 
ajuizadas. Neste ano o projeto tem 

mais de 3500 ações em trâmite na 
Justiça e já realizou 539 triagens. 
O Sajug também atua em proje-
tos apoiados na responsabilidade 
social. No ‘Assistência no Cárcere’ 
e no ‘Assistência na PECO – Peni-
tenciária Estadual de Cruzeiro do 
Oeste’ foram atendidos 205 e 198 

detentos, respectivamente, que 
não possuem condições de con-
tratar advogado. E fez ainda vários 
atendimentos no Lar São Vicente 
de Paulo, no Cense – Centro de 
Socioeducação de Umuarama e no 
CRAM – Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher.

Preparando advogados
O professor Irajá afirma que o trabalho realizado pelo Sajug da Unipar tem uma 
grande importância, tanto para os alunos quanto para a comunidade: “O projeto 
colabora para reforçar os conhecimentos adquiridos em sala de aula e preparar 
os futuros operadores do Direito para o contato com a realidade profissional, ao 
mesmo tempo em que nos dá a oportunidade de atender pessoas de baixa renda, 
que precisam de assistência. Por tudo isso é muito gratificante”.

Em 2018 o Sajug fez mais 
de 4 mil atendimentos, 
beneficiando moradores de 
toda a região Noroeste. Em 
2019 a intenção é repetir 
o feito

Assessoria

Índice em % FEV MAR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,43 0,75 1,51 4,58
IGP-M (FGV) 0,88 1,26 2,16 8,27
IGP-DI (FGV) 1,25 1,07 2,41 8,27

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 1ª parcela
vence em 30/04, ainda sem conrança de juros Selic

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

23/3 a 10/4 0,5000 0,3715 0,0000
24/3 a 11/4 0,5000 0,3715 0,0000
25/3 a 12/4 0,5000 0,3715 0,0000
26/3 a 13/4 0,5000 0,3715 0,0000
27/3 a 14/4 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

Salários até 1.751,81 8%
1.751,82 até 2.919,72 9%
2.919,73 até 5.839,45 11%

SOJA mai/19 862,00 -15,00 -4,6%
FARELO mai/19 301,00 -1,50 -4,4%
MILHO mai/19 351,25 -3,50 -7,1%
TRIGO mai/19 438,75 3,00 -5,8%

Ações % R$
Petrobras PN +0,87% 27,68 
Vale ON +1,21% 51,92 
Bradesco PN +2,43% 35,89 
ItauUnibanco PN +1,28% 33,16 
BRF S/A ON +6,86% 29,92 
Marfrig ON +6,97% 7,52

IBOVESPA: +1,41% 95.923 pontos

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,0674 1,0760 1,0827
IGP-DI (FGV) 1,0656 1,0773 1,0827
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 67,09 -0,3% -2,7% 66,00
MILHO 26,53 -0,1% -8,0% 26,00
TRIGO 46,88 0,0% -2,6% 47,00
BOI GORDO 151,82 0,2% 0,3% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 111,89
Libra est. 0,7725
Euro 0,8917
Peso arg. 42,60

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,3% 3,9210 3,9220 +0,2%

PTAX  (BC) +0,5% 3,9430 3,9436 +1,2%

PARALELO +0,2% 3,8300 4,1700 +1,2%

TURISMO +0,2% 3,8300 4,1500 +1,2%

EURO +0,1% 4,4213 4,4224 +1,1%

R$/m2 FEV MAR %m %ano %12m
Paraná 1.522,63 1.526,39 0,25 0,86 4,92
Oeste 1.526,45 1.530,93 0,29 0,73 4,14

DÓLAR 23/04

Iene R$ 0,0353
Libra est. R$ 5,11
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.586,80 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/04

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 23/04 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 6,5%  | TJLP: 6,26%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 23/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 70,50 -0,7% -6,0%
SOJA Paranaguá 75,50 -1,3% -5,6%
MILHO Cascavel 31,00 -3,1% -8,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Polícia alerta sobre
golpe pela internet

A Polícia Civil de Umuarama 
recebeu recentemente cerca de 
10 registros de ocorrências sobre 
um golpe que vem sendo aplicado 
pela internet.

As pessoas acessam uma 
página na internet onde buscam 
fazer o agendamento para emissão 
da 1ª ou 2ª via do documento de 
identidade (RG). O site acessado 
emite um boleto no valor R$ 24,70, 
tendo como beneficiário Mercado-
Pago.com Representações Ltda. Ao 
procurarem o Instituto de Identifica-
ção na data agendada através da 
rede, as pessoas descobrem que 
foram vítimas de um golpe e que 
não existe nenhum atendimento 
programado.

Algumas vítimas já foram ouvi-
das pela Polícia Civil e não sou-
beram descrever exatamente o 
link acessado, mas alegam que 
chegaram ao endereço eletrônico 
falso por meio de pesquisas no 
Google, utilizando-se de termos 
como: “segunda via de RG”, “agen-
damento para emitir documento”.

A Polícia Civil de Umuarama 
está investigando o caso, mas 
alerta que qualquer agendamento 
para emissão de documentos deve 
ser realizado diretamente no site 
do Instituto de Identificação, pelo 
endereço eletrônico ii.pr.gov.br.

Além disso, o valor das guias 
emitidas pelo site oficial é de R$ 
35,55 (emissão de 2ª via) e R$ 
30,47 (emissão de 2ª via rápida). 
Ainda, a guia é emitida em nome 
do Estado do Paraná e os valo-
res são destinados ao Funrespol 
(Fundo Para Reequipamento Poli-
cial). Todas estas informações 
constam da própria guia e podem 
ser conferidas pelos usuários.

Agrotóxicos contrabandeados do Paraguai foram apreendidos pela Polícia Rodoviária 
Estadual de Iporã na manhã de ontem (terça-feira, 23) na rodovia PR-323. Os 
patrulheiros realizavam uma operação rotineira de fiscalização em frente ao posto, 
abordando motoristas que passavam pelo trecho, até que tentaram abordar o 
condutor de uma Fiat Strada Adventure de cor vermelha. O motorista não acatou 
a ordem policial e empreendeu fuga em alta velocidade. Alguns metros à frente, 
abandonou o veículo, fugiu e não foi mais localizado. Os policiais encontraram na 
caçamba do utilitário, 330 pacotes de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. A 
mercadoria foi levada à Receita Federal de Guaíra.

Divulgação

SITE faz falso agendamento para emissão de documentos no Instituto de Identificação

Portal Umuarama
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Esfaqueado e morto no
meio da rua em Tapira
Um homicídio foi registrado no 

meio de uma rua em Tapira (muni-
cípio localizado a 67 quilômetros 
de Umuarama), na tarde de ontem 
(terça-feira, 22). O corpo da vítima 
foi localizado por volta das 14h e, 
conforme informações obtidas pela 
Polícia Militar que atua no desta-
camento, Adevair Ferreira, de 31 
anos, teria se envolvido em uma 
briga no meio da rua Imbituva, nas 
proximidades da rua Palmeira. O 
algoz não foi localizado. A vítima foi 
atingida com pelo menos 3 golpes 
de faca.

De acordo com relatos de popu-
lares, os homens teriam brigado 
depois que Adevair assediou a filha 
do autor das facadas. “A vítima já 
tinha passagens na polícia, por 
envolvimento em crime de furto e 
nós já a conhecemos”, ressalta o 
Cabo Passos.

Uma equipe do Corpo de Bom-
beiros foi acionada e chegou até o 
local, constatando apenas o óbito.

Ainda de acordo com os poli-
ciais militares, uma faca estava 
caída ao lado do corpo de Adevair. 
O responsável pelo homicídio teria 
fugido em um Gol de cor prata.

Autor identificado
A identidade do autor do crime 

já foi verificada, mas ainda não 
foi divulgada, pois ele se encon-
tra foragido, mas poderá se apre-
sentar à Polícia Civil nos próximos 
dias. Mesmo assim, policiais rea-
lizaram patrulhamentos em toda a 
região no intuito de localizá-lo.

O corpo de Adevair foi trasladado 
ao Instituto Médico Legal (IML) de 
Umuarama, onde foi necropsiado 
ainda na tarde da terça-feira.

Homem morreu depois que rece-
beu ao menos 10 golpes de faca

Divulgação

Contrabando Umuarama
PMs do BPFron e do Rocam, apreenderam na madrugada da terça-feira (23) um caminhão 
com carroceria bitrem carregado com cigarros contrabandeados, durante patrulhamento 
pela rodovia PR-323, em Umuarama. Os policiais avistaram o veículo, com placas de Quatro 
Barras, estacionado na margem da pista e resolveram averiguar. O caminhão carregava 
1.200 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Foram realizadas buscas na 
tentativa de localizar o condutor do caminhão, porém, ninguém foi encontrado. O veículo 
foi recolhido ao pátio da 2ª Cia/BPFron e depois levado à Receita Federal em Guaíra.

Morto a tiros
Elias Bibiano de Souza, 39, foi morto a tiros no início da noite da segunda-feira (22) em 
São Jorge do Patrocínio quando retornava do trabalho e foi atingido com disparos de 
arma de fogo. Os autores não foram identificados. Souza trabalhava em uma empresa 
em Altônia e estava a caminho de casa, em São Jorge do Patrocínio, seguindo pela 
PR-490 quando foi baleado. PMs encontraram quatro capsulas de calibre 9 milímetros 
perto da moto. Elias já respondeu por homicídio praticado em Umuarama.

 Notas

Fuga em massa na Peco
A polícia procura por 11 presos que fugiram da Penitenciária Esta-

dual de Cruzeiro do Oeste (Peco) por volta das 5h30 de ontem (23). A 
fuga foi descoberta quando os agentes penitenciários serviam o café 
da manhã e verificaram que os detentos que estavam na galeria 16 A 
haviam serrado algumas grades, conseguindo acesso ao pátio, onde 
pularam o muro usando uma ‘tereza’ (corda feita com lençóis). Os 

foragidos são Maicon Jonathan Emmel, 23, de Maringá; Lucas Antonio 
Ferrari, de 24 anos, conhecido como ‘Lukinha’ de Umuarama; Jeison 

Alessandro da Silva, de 24 anos, de Tamboara; Hamilton Custódio Dou-
rado, de 54 anos, morador em Nova Aurora; Alexandre Desidério dos 
Santos, de 28 anos, de Guaíra; Marcio Alves de Oliveira, o ‘Canabis’, 

de 31 anos, também de Guaíra; Dionathan Martins de Souza, 25 anos, 
morador em Toledo; Lucio Mauro Teles da Silva, de 44 anos, de Tam-

boara; Joselem Munhoz Campos, de 29 anos, de Guaíra; Marcio Pereira 
da Silva, de 35 anos, de Paraíso do Norte e Willian da Silva Negri.
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Alex Mi-

Vereadores querem barrar reajuste de 12,13% de água

Vereadores que integram a ban-
cada de oposição protocolaram um 
ofício à 5ª Promotoria de Justiça da 
Comarca de Umuarama para que 
auxilie a barrar o reajuste de taxas 
da Sanepar. Assinam o documento 
os vereadores Ana Novais, Mateus 
Barreto, Jones Vivi e Deybson Bi-
tencourt. No ofício, os legisladores 
solicitam que a Promotoria tome 
as providências necessárias para 
impedir a aplicação do aumento 
pretendido pela Companhia de Sa-
neamento do Paraná nas tarifas 
dos serviços de água e esgoto.

Justificam que a Sanepar obte-
ve autorização da Agepar (Agência 
Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados de Infraestrutura do Pa-
raná) para reajustar em 12,13% os 
serviços em todo o estado.

No documento, destacam que tal 
reajuste causou indignação nos con-
sumidores em todo o Paraná e con-
sideram o percentual abusivo. Citam 
ainda que “o contrato de concessão 
de serviço público com a empresa 
está vencido desde 13 de março de 
2005 e, portanto, as regras previstas 
no contrato, anteriormente firmado, ti-
veram sua aplicação afastada”.

Ainda ressaltam que, de acordo 

com a lei federal, incumbe ao poder 
concedente homologar reajustes e 
proceder à revisão das tarifas. Des-
ta forma, caberia ao município de 
Umuarama (poder concedente na 
relação contratual) fazer a homolo-
gação do reajuste pretendido.

Os vereadores argumentam 
que o percentual de 12,13% é mui-
to superior à inflação acumulada 
desde 17 de maio de 2018 – data 
do último aumento de tarifas – até 
15 de abril. Tal valor pode compro-
meter o orçamento doméstico das 

famílias umuaramenses.
Afirmam também que, de acordo 

com a lei 8.987/95, “toda conces-
são ou permissão pressupõe a pres-
tação de serviço adequada ao pleno 
atendimento dos usuários”. E, segun-
do o ofício, em Umuarama há “muitas 
notícias de precariedade no abasteci-
mento de água em alguns bairros, 
seja pela qualidade duvidosa da água 
ou até mesmo da falta desta, além 
da morosidade em resolver os proble-
mas dos bairros que estão sem rede 
de coleta de esgoto”.

Vereadores Deybson Bitencourt, Jones Vivi, Ana Novais e Mateus Barreto encaminharam ofício à Promotoria

ALEX MIRANDA

ALEX MIRANDA

Promotoria avaliará o caso
De acordo com o promotor de Justiça do Patri-

mônio Público da Comarca de Umuarama, Fabio 
Hideki Nakanishi, até a tarde de ontem (23) ainda 
não havia recebido nenhum ofício dos vereadores, 

mas aguarda o encaminhamento do documento. 
“Só depois que estiver com a documentação em 
mãos é que poderei analisar o caso. Quanto a in-
cumbência da homologação do reajuste, também 

é necessário que ofício seja encaminhado para 
que possa averiguá-la”, explica o promotor.

Prefeitos se 
manifestam
Prefeitos de municípios 
da região noroeste j se 
manifestaram contrários 
ao reajuste. Um deles é o 
administrador municipal de 
Paranavaí. O prefeito Kaí-
que assinou decreto barran-
do o reajuste da tarifa de 
água e esgoto da Sanepar 
naquele município. Há pou-
co mais de uma semana, 
os vereadores Ana Novais, 
Deybson Bitencourt e Ma-
teus Barreto se manifesta-
ram através de redes sociais 
e também de documentos 
encaminhados ao prefeito 
Celso Pozzobom. Segundo 
a assessoria de imprensa, 
Pozzobom estava em Curiti-
ba ontem (23) e assim que 
tomasse ciência da situação 
poderá se manifestar.

Sanepar não abre mão
Através de sua assessoria de imprensa, a 

Sanepar encaminhou uma nota oficial sobre 
reajuste. “Com a resolução homologatória da 
Agência Reguladora do Paraná (Agepar), a Sa-
nepar está autorizada e vai aplicar o reajuste 

tarifário de 12,13% a partir de 17 de maio 
sobre o consumo dos serviços de água e de 
esgoto em todas as cidades atendidas por 

ela. A Sanepar reitera que segue a lei federal 
11.445/2007 e lei complementar estadual 
de 2016 que determinam que a aplicação 

de reajustes seja autorizada e regulada por 
agência reguladora que, no Paraná, é a Age-
par. Conforme nota publicada no dia 17 pela 
Agepar, o reajuste de 12,13% é resultado de: 

3,77% (variação da cesta dos índices IPCA, 
IGP-M e INPC); 3,79% (variação de custos 

como, por exemplo, energia, produtos utili-
zados no tratamento da água, etc); e 4,57% 

referente à 3ª parcela do diferimento defini-
do em 2017 na Revisão Tarifária”.
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Rotaract de Futsal
arrecada donativos

O 2º Torneio Rotaract de Futsal – 
campeonato acontece em Cruzeiro 
do Oeste no Ginásio São Francisco 
de Assis – será realizado no dia 26 
de maio, com início às 8h.

As inscrições já foram abertas 
e, de acordo com os organizadores, 
as vagas são limitadas e somente 
dez times poderão participar.

Até ontem (23) à tarde, apenas 
4 equipes foram confirmadas. Coli-
bri Esporte Clube, de Umuarama; 
Guerreiros de Tapejara; Kumagai 
Futsal e Chaparral Calhas & Rufos, 
de Cruzeiro do Oeste estavam ins-
critas na competição.

A disputa será definida em duas 
chaves, os dois melhores de cada 
grupo disputam a semifinal e final. 
As equipes que não conseguirem 
bons resultados irão disputar o ter-
ceiro e quarto lugar. Em caso de 
empate, as partidas serão decididas 
na cobrança de pênaltis. O vencedor 
soma 1 ponto do empate e mais um 
ponto da vitória nos pênaltis.

O torneio mais uma vez e uma 
realização do Rotaract Club, que tem 
o objetivo de arrecadar fundos para 
custear os projetos que são realiza-
dos para a comunidade. Toda a renda 
obtida no torneio será repassada aos 

Passeio ciclístico no dia do trabalhador
Para celebrar o Dia do Trabalhador (1º de maio), a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Umuarama (Smel) rea-

lizará na próxima quarta-feira (1º) um passeio ciclístico gratuito na cidade. A saída para o percurso começa às 8h, na Ave-
nida Paraná, em frente à Farmácia América. Na ocasião, haverá sorteio de bicicletas e brindes. Conforme o diretor da Smel, 

Jeferson Ferreira, o objetivo da ação é aproveitar a data para impactar a vida da população através da promoção do esporte. 
“Queremos proporcionar oportunidades para que as pessoas do município sejam mais ativas fisicamente, tendo em conta 
que a prática do esporte e do lazer possibilitam o desenvolvimento da saúde”, disse Jefinho. A concentração para o passeio 

começa às 7h, onde serão realizadas também as inscrições para participar. A partir de então, plaquetas de identificação serão 
colocadas nas bicicletas para que, ao final do trajeto, alguns prêmios sejam sorteados entre os ciclistas. O percurso possui 10 
km, passando pelas principais ruas e avenidas de Umuarama e tem fim no trecho entre a praça Miguel Rossafa e a Bicicletaria 

Dias Bike. Não há restrição de idade na participação de ciclistas e nem limitação de vagas. Para participar do passeio basta 
estar presente no momento de concentração para a saída e estar com a bicicleta calibrada, a fim de evitar acidentes. A Smel 

também sugere que as pessoas estejam vestidas com roupas adequadas para a prática esportiva.

programas que o clube realiza.
“O evento será totalmente bene-

ficente, pretendemos através do fut-
sal, realizar um torneio rápido, onde 
divulgaremos o programa social que 
o Rotary realiza, para que possamos 
levantar fundos para custear os proje-
tos. Serão vendidos espetinhos, sal-
gados e bebidas aos participantes. 
Tudo com preço acessível. O único 
apelo que fazemos é para que consu-
mam no local”, disse o organizador do 
evento Giovane Correia da Silva.

Premiação
Haverá premiação de troféus e 

dinheiro para as equipes melhores 
colocadas. O time vencedor receberá 

1 mil reais. O segundo colocado ganha 
R$ 500 e quem garantir o terceiro 

lugar leva para casa R$ 200. O melhor 
artilheiro e o goleiro menos vazado 

receberão medalhas. Os interessados 
devem falar com Giovane, pelo telefone 

(44) 99972-764.

A equipe Supermercados Coroados, de Cruzeiro do 
Oeste, foi a campeã da primeira edição do torneio

Divulgação
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300 alunos na 1ª etapa
do circuito de xadrez

O Núcleo Regional da Educação 
de Umuarama – NRE realizou em 
Douradina, na última quinta-feira 
(18), a 1ª etapa do 14º Circuito 
Regional de Xadrez Escolar.

A primeira etapa do campeonato 
teve a participação dos alunos de, 
Umuarama, Alto Piquiri, Altônia, 
Cruzeiro do Oeste, Cafezal do Sul, 
Douradina, Ivaté, Maria Helena e 
São Tomé.

Cerca de 300 enxadristas par-
ticiparam da 1ª etapa da compe-
tição. De acordo com os organi-
zadores este número poderá ser 
aumentado nas próximas etapas. 
“Tendo como referência o bom 
retrospecto do circuito disputado 
de 2018, em que cada etapa 
aumentava os números de partici-
pantes, talvez neste ano possamos 
bater o recorde”, disse o técnico 
de educação física, Valdecir Fras-
son, ressaltando o apoio do NRE 
e das Secretarias de Esporte de 
Umuarama e Douradina.

Com o objetivo de difundir a 
prática da modalidade entre as 
escolas e uma maior integração 
entre os participantes, o circuito 
terá mais quatro etapas nos muni-
cípios de Cafezal do Sul, no dia 
10 de junho; Cruzeiro do Oeste, 
em 23 de agosto; Ivaté no dia 18 
de setembro e Altônia, com data 
a ser definida.

Vencedores
Os alunos vencedores de Umua-

rama foram: Vitor Zanon, do Colégio 
Alfa (3º lugar – masculino D) e Ema-
nuelly Ledo, do Colégio Hilda Kamal 
(4º lugar – feminino D). Após a última 
etapa os enxadristas e escolas que 
obtiverem maior número de pontos 
entre todas as etapas serão premia-
dos com medalhas e troféus.

 Notas
Athletico na busca por
uma vaga na Libertadores
O Athletico Paranaense buscará hoje 
(24) selar a vaga nas oitavas de final 
da Copa Libertadores na Bolívia contra 
o Jorge Wilstermann, lanterninha do 
Grupo G e em crise após mudar de 
técnico esta semana. A partida está 
marcada para às 19h15 (horário de 
Brasília) no estádio Félix Capriles, em 
Cochabamba. Para o jogo desta quarta-
feira, a maior preocupação do técnico 
Tiago Nunes é a altitude de 2.560 
metros da cidade boliviana. Fora isso 
tem tudo o Athletico tem tudo para 
conseguir sua vaga nas oitavas de final, 
já que lidera o grupo com 9 pontos.

Corinthians x Chapecoense
Hoje (24), às 21h30, o Corinthians 
encara a Chapecoense, na Arena 
Corinthians, na partida de volta da 
quarta fase da Copa do Brasil. No 
último confronto entre os times, o 
Timão foi derrotado por 1 a 0, no 
duelo que aconteceu no estádio 
Arena Condá, em Chapecó, SC.
No jogo desta quarta-feira, o troféu 
do tri campeonato paulista ficará 
exposto para a torcida e será levado 
à cada setor da casa do Corinthians, 
para que o time possa garantir sua 
foto ao lado da recente conquista.

Santos x Vasco
Santos e Vasco voltam a se enfrentar 
hoje (24) dessa vez em São Januário, 
para definir quem seguirá rumo às 
oitavas de final do torneio. No jogo 
de ida, o Peixe venceu por 2 a 0. Após 
demissão do técnico Alberto Valentim, 
o Vasco vai a campo com o interino 
Marcos Valadares, para tentar superar 
o trauma da perda do título estadual 
e fazer valer o mando de campo. Pelo 
outro lado, o Santos com a equipe 
já mais bem ajustada, terá a seu 
favor a vantagem construída na Vila 
Belmiro. Qualquer coisa diferente da 
classificação do Peixe será uma surpresa 
e, também, uma decepção.

No primeiro circuito de xadrez, dois alunos umuaramenses foram premiados

Divulgação
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 MALHAÇÃO 
Guga comenta com os amigos que eles 

podem estar correndo perigo. Cléber conta 
para Carla que seu amigo morreu. Raíssa e 
Thiago contam para Carla o que aconteceu. 
Rita recebe a notícia de que o juiz aprovou a 
realização do exame de DNA. Carla vai com 
Rita e os fi lhos para a delegacia e conhece 
Guga. Jaqueline e Anjinha chegam com seus 
responsáveis. Lígia e Joaquim recebem a 
notifi cação sobre o exame de DNA. Anjinha 
solicita a presença do delegado para o grupo 
começar os depoimentos.

ÓRFÃOS DA TERRA
Bruno insiste em insinuar para Almeidinha 

que Jamil pode ser cúmplice do sequestro de 
Laila. Jamil conta sua história de vida para 
Laila. Padre Zoran revela que o centro para 
refugiados está com dívidas. Cibele e Rania 
ajudam Zuleika a criar um perfi l em um apli-
cativo de encontros. Zuleika e Almeidinha 
conversam pelo aplicativo, sem saber suas 
verdadeiras identidades. Ahmed alerta Hus-
sein para a presença de Aziz. Valéria procura 
Bruno. Youssef se disfarça para enganar 
Almeidinha. Laila e Jamil se reconciliam.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Maltoni fi ca penalizado com o estado de 

Mirtes. Luz tenta convencer Sóstenes a contar 
sobre sua conversa com Ondina. Valentina se 
irrita por não ter sido escolhida guardiã. Sós-
tenes espera Luz dormir para ir ao encontro 
de Ondina. Gabriel explica sobre a Irmandade 
para Feijão. Luz tem pesadelos com o dia em 
que Sóstenes a encontrou. Ondina revela a 
Sóstenes como perdeu sua fi lha.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sérgio, Joana, Luísa, Durval e Cláudia 

brincam de mímica e se divertem. Marcelo 
chega e Luísa fi ca sem graça. Vini pede para 
Lindomar cantar e ele concorda. Nervoso, ele 
canta tudo errado e desafi na muito. Yasmin 
conta para Luigi o porquê era melhor amiga 

de Filipa, apesar de tudo. Sophie procura Pen-
dleton e pede para ele resolver seu problema. 
Iuri chega e ela se esconde. Sérgio e Joana 
contam sobre o clubinho para seus amigos 
e mostram o local, além de falarem sobre as 
investigações sobre Pendleton.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Marina volta ao trabalho na cozinha para 

que os demais empregados não descon-
fi em de Regina. Dinho diz para Meire que a 
máquina caça fantasmas não funciona. Pedro 
cria alguns instrumentos musicais provisórios 
com materiais recicláveis. Safi ra pede para 

Tomás trancar a porta do escritório de Otávio 
quando ela estiver com ele.

JEZABEL 
Jezabel se impressiona com a ousadia 

de Elias. Elias pede para Acabe parar com 
a idolatria antes que algo ruim aconteça a 
Samaria. Jezabel pede que Hannibal pegue 
mais informações sobre Elias. Hannibal diz 
a Elias e diz que a princesa quer conhecê-lo 
melhor. Elias diz que vai embora. Começa luta 
entre Barzilai e Hannibal.  
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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cebe uma intimação para depor a fa-
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de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a
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Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
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beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
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do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.
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nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.
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Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Larissa dá surra em Vanessa
Em Verão 90, Larissa descobre que Vanessa foi quem armou para que ela e Diego se sepa-
rassem. Depois de romper com Quinzinho (Caio Paduan) e fazer as pazes com o advogado, 

a patricinha vai até a festa de casamento do ex com Dandara (Dandara Mariana), vê a 
pilantra e decide acertar as contas com ela.
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DCL

IMIGRANTE

GRANADASN

ERRTID

IFILIADA

TORMENTAS

HOMEPAGEI

SIMONALN

HIDIND

UNTARERI

MIOLOSEG

APCACME

NBARRON

ORALAMEIXA

ESCRITURAS

Principal 
bandeira da
Anistia In-
ternacional

Alvo
comum do
ódio xeno-

fóbico

Pequeno
tremor

corporal

(?) e
Leonardo, 

antiga dupla
sertaneja

Local de 
trabalho de
estilistas

Agregada
a um

clube ou
partido

Natureza
da soda
cáustica
(Quím.)

Encontro
entre

amantes
de poesia

Verbo
favorito

do glutão

Local
onde se
servem

coquetéis

Empresa
fictícia do 

universo do
Pernalonga

Tipo de
prova da
sabatina

João-de-
(?), ave
de ninho
peculiar

Primeira
grande
dinastia
chinesa

Livros que
formam o

cânon
bíblico

Fruta cuja
calda

adorna o
manjar

Boitatá, Boto, Caipora
e Curupira (Folcl.)

Nina Simone, 
cantora dos EUA

Indústria
(abrev.)
(?) John-
son, ator

1ª página
do site

(Inform.)

(?) de ator-
doamento:
são usadas
para deso-
rientar os
inimigos
Causa de 
naufrágios

(pl.)

Âmago

Trago, em
inglês

Lambuzar
com óleo

Wilson (?),
cantor de
sucessos
como "Ba-
lanço Zona

Sul" e 
"Mamãe
Passou
Açúcar

em Mim"

Aparta-
mento
(abrev.)

Estourar
os (?):

atirar na
cabeça
(gíria)

Estágio do 
sono no 
qual a

pressão
arterial e os
batimentos
cardíacos
diminuem

Bioma predominante
na região Nordeste

Atividade que devastou Serra
Pelada, devido à "corrida do ouro"

Ambiente das aven-
turas do brasileiro
Amyr
Klink

Norte
(abrev.)
O início

da viagem

3/nip — xia. 4/acme — nrem. 6/álcali. 7/simonal. 8/homepage.

11VARIEDADESCASCAVEL, 24 DE ABRIL DE 2019 

horóscopo

Ár
ies

Gê
me

os
Vir

ge
m

Ca
pri

có
rni

o
Es

co
rpi

ão
Pe

ixe
s

To
ur

o 
Le

ão
Câ

nc
er

Lib
ra

Aq
uá

rio
Sa

git
ári

o

Não dê tanta importância aos detalhes, vá direto 
ao que é importante - você não tem tempo a per-
der! Respire mais profundamente, isso vai ajudá-lo 
a se sentir calmo e você vai precisar disso para 
lidar com todas as mudanças que está fazendo.

Você vai descobrir os lados inesperados das pes-
soas próximas a você. Você está pensando em 
muitas coisas ao mesmo tempo e a sua mente es 
tá cheia de novas ideias. Planeje suas atividades 
em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Seria bom simplesmente desfrutar dos prazeres 
oferecidos hoje sem se sentir culpado. Você tem 
uma maior sensação de força interior e está cada 
vez mais em forma, o que é ideal para seguir em 
frente com tarefas práticas ou domésticas.

Você não terá difi culdade em se sentir em harmo-
nia positiva com seu entorno. Você precisa des-
cansar emocionalmente. Não hesite em mergulhar 
nos prazeres e no lazer do qual você gosta.

Seja você mesmo, o sentimento de isolamento 
não vai durar. Aproveite o tempo para sair, fazer 
uma longa caminhada ou praticar algum esporte, 
isso vai ajudar você a se livrar de qualquer tensão 
que tenha.

Você tem um talento para se insinuar e seu 
charme vai abrir todas as portas! Se você fi zer 
um esforço consistente para moderar sua impa-
ciência, você será um vencedor. O seu otimismo 
crescente está lhe dando mais energia.

Você estará pronto para tomar algumas decisões 
difíceis. Não tem sentido em adiar nada, vá em 
frente. Você vai achar mais fácil eliminar um mau 
hábito - se concentre nisso a longo prazo.

O seu radar emocional estará extremamente agu-
çado e fará com que você seja seletivo. Não se 
afaste. Há tantas coisas acontecendo ao seu redor 
que você só tem um desejo: fi car sozinho, o que 
você realmente vai precisar.

Seria bom simplesmente desfrutar dos prazeres 
oferecidos hoje sem se sentir culpado. Você tem 
uma maior sensação de força interior e está cada 
vez mais em forma, o que é ideal para seguir em 
frente com tarefas práticas ou domésticas.

Você terá a oportunidade de mudança e de manter 
a sua distância. Escape sem se sentir culpado. 
Você precisa fi car sozinho na calma completa para 
recarregar suas baterias. Seus processos mentais 
exigem descanso.

Hoje você vai exigir suavemente. Lidar com a arte 
da persuasão para reunir e motivar as pessoas 
não será um problema. Apesar de sensações 
fugazes de fadiga, você estará em boa forma. 
Beba água pra manter a sua energia.

Seu otimismo é claramente sentido por aqueles 
que o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao seu 
redor. Você está saudável, terá refl exos melhores 
e se sentirá mais leve.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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“Grande é apenas 
aquele que se 
sente igual aos 
outros, pois a 

maior grandeza 
que possuímos é 
aquilo que com-
partilhamos com 

todos os seres 
humanos. por isso, 

essa grandeza 
une todos os seres 
humanos com hu-
mildade e amor”  
(Bert Hellinger)

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“

“

Suicídio
O psiquiatra Guilherme Derenusson fala 
sobre o tema na segunda-feira, dia 6 de 
maio, no Ciclo de Palestras da Unipar. Às 

19h, no anfiteatro do Campus III.

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversá-
rio hoje  -, Juliana Romero Cardoso Bastos 
e  Rosane Menegotto Weingartner. Da 
coluna: felicidades!

Palestra
Nesta quinta (25)  a Unipar recebe a 
fonoaudióloga Julya Macedo para falar 
sobre Desenvolvimento da comunicação 
profissional. A palestrante é especialista 
em Voz e Motricidade Orofacial pelo Con-
selho Federal de Fonoaudiologia e, deste 
órgão, é também articuladora nacional do 
Departamento de Voz. Tem no currícu-
lo também mestrado em Ciências da 
Reabilitação e faz doutorado em Ciências 
Biomédicas. Começa às 14h, no auditório 
1 do Câmpus-Sede.

Portugal
A Universidade Paranaense dá um grande 
salto: abre oportunidade a alunos e pro-
fessores para participar de intercâmbio. 
Os contemplados são da área de Direito 
e o destino é Portugal. O estudante inte-
ressado tem que se inscrever Programa 
Institucional de Mobilidade Internacional 
Acadêmica, da Unipar, até o dia 25 de 
abril. Informações e inscrições pelo site 
unipar.br/primia

Luci Lemes

NAIR VIEIRA MACIEL reina absoluta na coluna 
desta quarta-feira, encerrando o projeto Rock’n 
Ladies by Luci Lemes, que foi sucesso semana 
passada nos domínios do Old Rock Bar.

IDADE NOVA
DENISE CONSTANTE FREITAS comemora aniversário hoje (24). Dia de muitos abraços, 
flores e whatsApp cercada do carinho dos filhos Eduardo Jr e Juliana -, e do esposo 

Eduardo Freitas. Bolo e muitos vivas  também na Prefeitura Municipal de Umuarama 
onde trabalha. Ela também é da diretoria da Câmara da Mulher de Umuarama. Da 

coluna: felicidades. 

VAMOS RIR?
Amanhã 25 de abril o co-
mediante  Maurício Mei-
relles faz seu stand up pela  
primeira vez na Capital 
da Amizade. O  show solo 
“Levando o caos” será no 
Centro Cultural Vera Schu-
bert. Convites a venda.

arquivo pessoal

Assessoria

INCENTIVO À LEITURA  
O prefeito de Alto Pi-
quiri, Luis Carlos Borges 
Cardoso ( ao centro), 
fez a festa junto com 
crianças e professores 
de escolas e creches do 
município, durante a 
entrega de um grande 
acervo de livros de lite-
ratura, no último dia 18 
de abril, Dia Nacional 
do Livro Infantil. Car-
doso se divertiu com 
as histórias infantis, 
leu e conversou com 
as crianças sobre a 
importância da leitura 
e pediu aos professores 
que incentivem cada 
vez mais o contato 
com os livros nas salas 
de aula. Segundo ele, 
incentivar a leitura faz 
parte das estratégias da 
Secretaria de Educação 
do município para a 
melhoria do aprendiza-
do dos alunos.
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Sarau Cultural
No próximo domingo (28), a Funda-
ção de Cultura e Turismo de Umua-
rama, realizará mais uma edição do 
Sarau Cultural. O evento acontece 
na Praça Miguel Rossafa, às 17h. No 
dia haverá apresentação musical 
com Eduarda Silva e Tiago Lopes, 
além de apresentação de dança do 
projeto Escambo – trabalho criado 
para espaços abertos que, atra-
vés de uma coreografia de dança 
contemporânea, experimenta o uni-
verso do artista plástico tropicalista 
Hélio Oiticica.

Prazo final
Falta uma semana para o prazo final 
da declaração do imposto de renda, 
definido para às 23h59 do dia 30 de 
abril. Na regra geral, estão obriga-
dos a declarar o IR neste ano quem 
recebeu rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70 em 2018. 
Também há definições específicas 
para trabalhadores rurais, pessoas 
que passaram a ser residentes no 
Brasil, além de proprietários de 
bens ou direitos. Quem deixar para 
declarar próximo ao fim do prazo 
tem o risco de receber a restituição 
nos meses finais. As restituições 
começarão a ser pagas em junho 
e seguem até dezembro para os 
contribuintes cujas declarações não 
caíram na malha fina.

Como declarar
Para acertar as contas com o 
leão, o contribuinte deve baixar o 
programa gerador do IR. Também 
pode declarar por meio de tablets 
ou smartphones. Nesse caso, deve 
buscar os aplicativos nas lojas 
virtuais. A entrega pode ser feita, 
ainda, na página do próprio Fisco, 
no formato online – com certificado 
digital. O contribuinte pode impor-
tar dados de 2018 para facilitar a 
declaração, o que deve ser feito 
logo no início do preenchimento. 
No caso de a última declaração ter 
sido retificada, é preciso substituir 
pelo número do recibo da última 
retificadora online.

Saúde Mental   Está 
tudo pronto para 
a Aula Magna dos 
cursos da área da 
saúde da Unidade 
de Umuarama, das 
modalidades presencial 
e semipresencial. O 
evento acontece na 
próxima segunda-feira, 
29, às 19h30, no Centro 
Cultural Schubert. O 
tema da palestra será 
‘Reforma Psiquiátrica: 
dos Porões da Loucura às 
Residências 
Terapêuticas’. Para 
ministrar a aula 
foram convidadas 
duas profissionais da 
cidade de Barbacena/
MG: Leandra Mara 
Vidal, assistente social 
e coordenadora das 
Residências Terapêuticas, 
e Flávia Denise 
Vasques, psicóloga 
e coordenadora da 
saúde mental. O evento 
vale horas culturais e 
estudantes, profissionais 
da saúde e comunidade 
estão convidados 
a participar. Mais 
informações e inscrições 
no e-mail sirlei@unipar.
br e no telefone (44) 
3621-2836 – ramal 1636. 

Administração   
Estudantes do curso 
das IES (Instituições 
de Ensino Superior) 
da região de Cascavel, 
entre elas a Unipar, 
assistiram à palestra 
com o especialista em 
liderança, consultor e 
presidente da ABRH-PR 
(Associação Brasileira 

de Recursos Humanos), 
Adeildo Nascimento. 
Sua fala abordou 
sobre o profissional 
do futuro: modelo 
mental de profissional 
da nova economia. 
Autor e coautor de 
livros, Nascimento deu 
destaque aos desafios 
do profissional do 
futuro com o avanço 
da tecnologia. Segundo 
ele, os profissionais que 
tiverem paixão, propósito 
e vocação terão sucesso 
no mercado. 

Contabilidade   O 
professor Wagner 
Luiz Marques, dos 
cursos de Ciências 
Contábeis e Processos 
Gerenciais da Unidade 
de Cianorte, acaba de 
lançar seu terceiro livro. 
Intitulada ‘Contabilidade 
Intermediária – Um 
Estudo em Cinco Passos’, 
a obra publicada pela 
editora Viena aborda os 
Princípios, Conceitos, 
Fatos, Escrituração e 
Relatórios Contábeis, 
trazendo ao leitor 
conhecimentos sobre a 
Contabilidade, desde a 
sua história, passando 
pela constituição de 
uma empresa nos dias 
de hoje, até chegar à 
dissolução, liquidação e 
extinção de sociedade de 
um negócio. O professor 
explica que o objetivo 
do livro é oferecer 
informações que auxiliem 
as empresas nas tomadas 
de decisões diante de 
algumas circunstâncias. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E



21GERALUMUARAMA, 24 DE ABRIL DE 2019

Darlan Scalco assume a AMP
A AMP (Associação dos Municí-

pios do Paraná) elegeu e empossou 
sua nova diretoria na manhã de 
ontem (23), no Plenarinho da Assem-
bleia Legislativa, em Curitiba. Com a 
presença do governador em exercí-
cio do Paraná, Darci Piana, o prefeito 
de Pérola, Darlan Scalco, assumiu 
o comando da organização no lugar 
do prefeito de Coronel Vivida, Frank 
Ariel Schiavini. Scalco e os outros 74 
novos diretores da AMP assumem 
seus cargos para um mandato de 
dois anos. 

O novo presidente da AMP disse que 
vai manter um canal de diálogo perma-
nente com todos os gestores municipais 
do Paraná, em benefício das 399 prefei-
turas do Estado. “Quero ouvir muito os 
prefeitos do Estado e ficar atento aos 
problemas das prefeituras porque é lá 
que a população vive e onde as coisas 
acontecem”, afirmou.

Scalco disse ainda que pretende 
manter uma relação de profundo 
respeito em relação aos demais 
Entes Federados e aos Poderes, 
mas afirmou que não deixará de 
fazer reivindicações em benefício 
dos municípios. “Seremos repu-
blicanos com todos, mas jamais 
vamos baixar a guarda, na defesa 
das prefeituras do Paraná”.

O ex-presidente da AMP, Frank 
Schiavini, destacou os avanços con-
quistados no seu mandato e o fortale-
cimento das prefeituras proporcionado 
pela sua gestão. “Na nossa gestão, 
unimos mais os prefeitos em torno 
do espírito municipalista. Tivemos um 
grande diálogo com os Governos Fede-
ral e Estadual, Congresso Nacional e 
Assembleia Legislativa, bem como 
com o TCE/PR (Tribunal de Contas) 
e o MPE/PR (Ministério Público do 
Paraná)”, disse.

Schiavini também entregou ofí-
cio ao governador em exercício, 
Darci Piana, pedindo a revisão do 
reajuste das tarifas de água.

Empenho dos governos
O deputado estadual Marcel Micheletto participou da solenidade representando 

o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano. Ex-presidente da 
AMP por dois mandatos e ex-diretor da CNM (Confederação Nacional de Municí-

pios), Micheletto destacou o empenho dos Governos Federal e Estadual em defesa 
das prefeituras e defendeu as reformas, mas disse que os desafios do movimento 
municipalista, em defesa do pacto federativo, são muitos. “Sem as reformas, os 

municípios vão entrar em colapso”, comentou.

Piana
O governador em exercício do Paraná, Darci Piana parabenizou Schiavini pelo 
trabalho, desejou sucesso a Darlan e colocou o governo à disposição da nova 
Diretoria da AMP. “O Governo do Estado está fazendo o possível para economizar 
recursos para investir mais nas prefeituras. Estaremos sempre abertos ao diálogo e 
faremos o possível para ajudar os municípios”, afirmou.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA A empresa abaixo torna público que 
recebeu do IAP – Instituto Ambiental do Paraná, Licença Prévia sob nº 132792, 

para o empreendimento a seguir especificado: EMPRESA: Arapondiesel Bombas 
Injetoras Ltda - EPP CNPJ: 78.771.524/0001-73 ATIVIDADE: Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores pesados ENDEREÇO: Rod. PR-323, 

km 306 + 510 m MUNICÍPIO: Umuarama – PR VALIDADE: 26/04/2019

SÚMULA DE PEDIDO LICENÇA DE INSTALAÇÃO A empresa abaixo torna 
público que requereu ao IAP – Instituto Ambiental do Paraná, pedido de 
Licença de Instalação - LI, para o empreendimento a seguir especificado: 

EMPRESA: Arapondiesel Bombas Injetoras Ltda - EPP CNPJ: 78.771.524/0001-
73 ATIVIDADE: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 

automotores pesados ENDEREÇO: Rod. PR-323, km 306 + 510 m MUNICÍPIO: 
Umuarama – PR CONTATO: (44) 3679-1239 OU (44) 3679-1350

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA A 
empresa abaixo torna público que requereu ao IAP – Instituto Ambiental do Paraná, 

Renovação de Licença Ambiental Simplificada - LAS para o empreendimento a 
seguir especificado: EMPRESA: Indústria e Comércio de Cadeiras Felda Ltda – ME 
CNPJ: 07.986.197/0001-29 ATIVIDADE: Fabricação de móveis com predominância 

de metal ENDEREÇO: Rua Maringá, nº 218, Vila Nova MUNICÍPIO: Tapira - PR

PRESIDENTE da AMP disse que vai manter um canal de diálogo permanente com os gestores dos 399 
municípios do Estado

Orlando Kissner/Alep
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AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – BRANCO, AUTOMÁTICO, SOM/

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

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

AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO,

BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, 38 MIL KM, COMPLETO.  R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00

ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – BRANCA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, SOM/MULTIMÍDIA,

AIRBAG, ABS, RODAS, DIREÇÃO, COMPLETA, PLACA-A, Ú/DONA.  R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – PRETA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,

COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, RODAS,

SOM, PLACA-A, AR, DIREÇÃO, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00

COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – PRETA, FLEX, CAMB. MECÂNICO, AIRBAG, ABS, AR, DIRE-

ÇÃO, COMPLETO, Ú/DONO.  R$ 31.800,00R$ 31.800,00R$ 31.800,00R$ 31.800,00R$ 31.800,00

CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CINZA METÁLICO, FLEX, DIREÇÃO HI-

DRÁULICA, ALARME TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A.  R$ 15.800,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
L L DA CUNHA - REPRESENTAÇÃO, 

firma inscrita nº CNPJ 
11.700.270/0001-21, situada 

na Rua Morumbi, 1126, Jardim 
Kennedy, CEP: 87508-340, nesta 
cidade de Umuarama, Estado do 

Paraná, vem publicar o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 28.716. 

Com esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal.

EXTRAVIO DE TALÃO DE NOTAS
L L DA CUNHA - REPRESENTAÇÃO, 

firma inscrita nº CNPJ 
11.700.270/0001-21, situada na Rua 

Morumbi, 1126, Jardim Kennedy, 
CEP: 87508-340, nesta cidade de 

Umuarama, Estado do Paraná, vem 
publicar o extravio de 02 talões de 

notas nº 01 a 50 e nº 51 a 100. Com 
esta publicação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal.

CLASSIC 1.0 LS ............................... 09/10  ................... PRETO ........................BASICO .............................................. R$ 17.900.00
COBALT 1.4 LTZ  ............................. 12/13  ................... PRETO ........................COMPLETO  ....................................... R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ  ............................. 13/13  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT  ............................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ  ............................. 14/15  ................... BRANCO  ....................COMPLETO  ....................................... R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO  ............... 16/17  ................... PRATA  ........................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO  ............... 17/18  ................... CINZA  ........................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 80.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO  .......... 16/17  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO  .......... 17/18  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 LT TURBO  ............. 17/17  ................... PRATA  ........................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 79.900,00
MONTANA 1.4 LS  .......................... 13/14  ................... BRANCO  ....................COMPLETO  ....................................... R$ 28.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ................................. 16/17  ................... BRANCO  ....................COMPLETO  ....................................... R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT  ............................. 16/16  ................... PRETO ........................COMPLETO, AUT  ............................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ......................... 18/19  ................... PRATA  ........................COMPLETO, AUT  ............................... R$ 59.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT  .......................... 16/17  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT  ............................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT  .......................... 17/17  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT  ............................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL  ................. 12/13  ................... PRETO ........................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST  ............... 16/17  ................... BRANCO  ....................COMPLETO  ....................................... R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT  ............................... 13/14  ................... PRETO ........................COMPLETO, AUT  ............................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT  ............................... 14/15  ................... PRATA .........................COMPLETO, AUT  ............................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT  ............................. 14/14  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT, 7L  .......................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ  ................................. 13/14  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT, COURO, TS  ............ R$ 62.900.00
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PM retira drogas e
celulares da cadeia

Uma operação policial desenca-
deada pelo grupo de elite da Polí-
cia Militar de Umuarama, recolheu 
do interior da Cadeia Pública de 
Umuarama, dezenas de telefones 
celulares, porções de substâncias 
entorpecente e carregadores.

De acordo com o tenente Vitor 
Voltolini, que comandou os traba-
lhos, por volta das 8h de ontem 
(terça-feira, 23), equipes policiais 
do 25º Batalhão deram início ao 
processo de revista nas dependên-
cias da Cadeia Pública de Umua-
rama. Antes os detentos foram 
retirados do setor de galerias e 
colocados nos solários (espaço 
para banho de sol).

Contando com o apoio dos poli-
ciais que fazem parte dos grupos 
Rotam e Canil, Agentes de Cadeia 
de Cianorte e Umuarama revista-
ram os interiores das celas.

O resultado da busca foi sur-
preendente. Foram apreendidos 
45 telefones celulares; 61 carrega-
dores de celulares; 27 baterias; 7 
estoques artesanais (armas feitas 
com pedaços de ferro e madeira); 
2 serras; uma máquina de tatua-
gem artesanal; diversos cadernos 

com anotações referentes a orga-
nizações criminosas; um litro de 
cachaça artesanal; um destilador 
de cachaça artesanal; 84,2 gra-
mas de maconha e 128,9 gramas 
de cocaína.

Conforme o tenente, o procedi-
mento foi tomado tendo em vista 
que no último final de semana um 
homem acabou sendo detido após 
ter entregue um invólucro para 
outros presos, através da cober-
tura do solário. No pacote foram 
encontrados telefones celulares, 
drogas e uma arma de fogo.

Foram feitas as diligências e 
os presos entregaram alguns tele-
fones, negando a existência dos 
demais objetos que foram coloca-
dos de maneira ilícita na cadeia.

Bloqueio na porta
Durante o procedimento de entrada 

na cadeia, os detentos tentaram blo-
quear as portas usando colchões e 
outros utensílios dificultando a entrada 
da equipe do Rotam. De acordo com 
os policiais, foi necessário o uso pro-
gressivo da força para romper as bar-
reiras, sendo inclusive utilizada uma 
granada de efeito moral para afastar 
os detentos da equipe. Um dos deten-
tos pegou a granada, no intuito de arre-
messa-la de volta contra os policiais, 
o artefato explodiu perto das costas 
do rapaz. Na ocasião, além dele, outro 
preso ficou ferido devido à explosão.

A dupla foi conduzida para aten-
dimento médico e depois encami-
nhados para a Penitenciária Esta-
dual de Cruzeiro do Oeste (Peco).

Policiais entraram na cadeia e conseguiram recolher celulares, estoques e drogas

Divulgação
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