
Em entrevista coletiva, secretária Municipal de Educação explica motivos que 
levaram coordenadores a não distribuírem aos alunos o chocolate ganhado na 
Páscoa. Decisão foi tomada em janeiro num acordo com diretores das escolas 

da rede municipal de Umuarama.

Polêmica na distribuição de 
ovos de Páscoa nas escolas

l Pág. 12 e 13

Polícia já tem suspeitos 
dos assassinatos 
ocorridos ás vésperas 
da Páscoa 

Delegado Fernando 
coordenará Frente 
Noroeste na 
Assembleia Legislativa

Afsu empata com 
o Ampére e se 
complica ainda mais 
no Estadual de Futsal
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Mortes na pista
No Feriadão de Páscoa acidentes diminuíram, mas mortes 

aumentaram nas rodovias estaduais. Na sexta-feira (19) seis 
pessoas morreram na PR-323 em uma colisão envolvendo dois 

veículos entre Umuarama e Perobal.

DIVULGAÇÃO

l Pág. 10
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

05 08 09 12 14 17 22
concurso: 0140

07 10 21 35 62 63 65

02 04 05 19 35 41

concurso: 1925

02  RADAR UMUARAMA HOJE NEWS, 23 DE ABRIL DE 2019

(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

‘‘No clima quente da maioria dos tropicais dias de nosso país, o 
mais relevante patrimônio líquido dos brasileiros é a cerveja. Afi nal, 
estamos entre os maiores consumidores e produtores da bebida, um 
ícone de nosso paladar. Porém, a identidade do produto com a cultura 
nacional transcende em muito ao sabor e ao prazer proporcionados 
por seu consumo moderado. Há toda uma sinergia com a criatividade, 
a diversidade étnica e multiplicidade de nossos ritmos e crenças, bem 
como com o espírito de tolerância e fraternidade dos brasileiros. 

Somos um dos países com mais marcas e variedades de cervejas. 
E haja inovação, tanto nos atributos do produto, quanto nas embala-
gens e estratégias de marketing.

A publicidade soube captar muito bem todo esse espírito. Atesta 
o caráter agregador dessa bebida no Brasil, um estudo da Kantar. O 
trabalho indica que é longe de casa que ocorre a maior parte do con-
sumo: 64% do volume total. São milhões de pessoas se encontrando!

Outra peculiaridade é que boa parte das inovações surge nas 
pequenas produtoras e até mesmo nas artesanais. Exemplo disso 
é a cerveja “Puro Malte”, lançada em 2016 pela Proibida, também a 
primeira a explorar esse diferencial em suas embalagens e estratégias 
de marketing. É natural, compreensível e inevitável que boas ideias 
sejam encampadas por todos.  É interessante assistir à massifi cação 
de conceitos nascidos e desenvolvidos entre as pequenas, a partir de 
sua apropriação pelas grandes marcas brasileiras, posicionadas, aliás, 
entre as gigantes do mundo no setor.

Nenhum mal nisso, mas não podemos ignorar outro sentimento 
dos brasileiros, revelado em recente pesquisa da Mintel: nossos con-
sumidores de cerveja preferem cada vez mais qualidade à quantidade. 
As grandes marcas fabricam boas variedades e opções especiais, em 
paralelo às linhas convencionais, mas há muito sabor e excelência 
nos produtos dos pequenos fabricantes e dos artesanais, que, assim, 
atendem às tendências do mercado: 57% dos consumidores afi rmam 
preferir beber pequenas quantidades de cerveja mais cara do que 
grandes quantidades de menor custo.

Ótimo, pois isso evidencia bom gosto e bom senso no consumo 
moderado de nosso grande patrimônio líquido. Consumidor assim 
merece qualidade! 

Reduza com moderação 
o seu patrimônio líquido

‘‘

Ministro da 
Secretaria 

de 
Governo, 

Santos 
Cruz, sobre 

ações 
do STF 

(Supremo 
Tribunal 
Federal) 

que tirou 
sites do ar. 

 “Sou a favor total das liberdades do cidadão e sou 
contra censura. A imprensa precisa ter responsabili-
dades, assim como qualquer cidadão. Não importa se 
é A, B ou C. Se tem algo incomodando, tem a Justiça 
para recorrer. O importante é manter os canais aber-
tos, canais livres para total liberdade de imprensa”. 

Terça

Cheia
19/04 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47




26 17

Quarta




27 19

Terça




23 14

Quarta




22 19

Alvino Ribeiro é mestre cervejeiro da Cervejaria Proibida

ChuvaChuva Chuva Chuva

concurso: 1321

Marcos Corrêa/Presidência da República

07 16 21 33 55 60
concurso: 2144

concurso: 4956

09 28 36 50 74

concurso: 5381
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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.

03POLÍTICAUMUARAMA, 23 DE ABRIL DE 2019

Compliance I
A Comissão de Finanças e Tributação da Alep aprovou ontem 
(segunda-feira, 22) parecer favorável ao projeto que institui 
o Programa de Integridade e Compliance da Administração 
Pública Estadual. Proposição do Poder Executivo e relatado 

pelo deputado Tiago Amaral (PSB).

Emendas da 
reforma serão 
analisadas hoje

Em reunião que rea-
lizará nesta terça-feira 
(23), a Comissão de 
Constituição e Justiça 
(CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(ALEP) examinará um 
grande número de emen-
das, de Plenário e das 
Comissões Técnicas, 
em projetos do Poder 
Executivo e outros de 
origem parlamentar. Vol-
tam à análise as qua-
tro emendas de Plená-
rio ao projeto de lei nº 
190/2019, de autoria 
do Poder Executivo alte-
rando dispositivos das 
leis nº 19.802/2018 e nº 
18.748/2016 em relação 
aos honorários advocatí-
cios devidos em razão de 
créditos ajuizados e quita-
dos com os benefícios da 
lei nº 19.802/2018, que 
define o tratamento dife-
renciado de pagamento 
de dívidas tributárias de 
ICM e ICMS.

Acatadas pelo relator, 
deputado Tiago Amaral 
(PSB) e tramitando em 
regime de urgência, tive-
ram a votação adiada 
para atender pedido de 
vista formulado pelo 

deputado Tadeu Veneri 
(PT).

Entram em debate 
também as 20 emendas 
de Plenário ao projeto de 
lei nº 57/2019, igual-
mente do Poder Execu-
tivo, dispondo sobre a 
organização básica admi-
nistrativa daquele Poder. 
A sessão deve ter início 
excepcionalmente às 
13hs, no Auditório Legis-
lativo da Casa. A Comis-
são estuda também ante-
cipar para quar ta-feira 
(24) a sessão ordinária 
da próxima semana, em 
função do feriado do Dia 
do Trabalho.

Na pauta prévia da 
CCJ constam 15 itens, 
entre eles o projeto de 
lei nº 576/2018, de auto-
ria do deputado Marcio 
Nunes (PSD), dispondo 
sobre a assistência jurí-
dica integral e gratuita 
aos policiais civis, mili-
tares e profissionais da 
Polícia Científica que, no 
exercício de suas fun-
ções, se envolvam ou 
sejam implicados em 
casos que demandem 
tutela jurídica, seja judi-
cial ou extrajudicial.

Anexos
À proposição, estão anexados os projetos n° 2/2019, 
do deputado Delegado Recalcatti (PSD) e nº 213/2019, 
assinado pelos deputados Coronel Lee (PSL), Delegado 
Recalcatti, Delegado Fernando (PSL), Delegado Jacovós 
(PR), Soldado Adriano José (PV), Soldado Fruet (PROS), 
Subtenente Everton (PSL), Do Carmo (PSL), Emerson Bacil 
(PSL) e Luiz Fernando Guerra (PSL).

Associações e canudos
Estão previstas também na pauta de discussão e votação 
na CCJ da Alep desta terça-feira 923), a PEC nº 3/2019, de 

autoria do deputado Anibelli Neto (MDB). Está previsto 
o acréscimo de dispositivo ao art.25 da Constituição 
Estadual para possibilitar que municípios de mesmo 

complexo geoeconômico e social se associem para fins 
de interesse comum, além do projeto de lei nº 186/2016, 
de Jonas Guimarães (PSB), Paulo Litro (PSDB) e Emerson 
Bacil, obrigando estabelecimentos a utilizarem canudos 

biodegradáveis ou similares.

Contra desvios
O Programa de Integridade 
e Compliance tem por 
objetivo instituir princípios 
éticos e normas de conduta 
na administração pública 
direta e indireta no Paraná, 
certificar seu cumprimento, 
estabelecer medidas de 
prevenção contra desvios 
na qualidade do serviço 
prestado ao cidadão, 
aperfeiçoar a governança 
pública, aprimorar a gestão 
de risco e fomentar uma 
cultura de controles internos 
para o cumprimento das 
normas e a transparência da 
administração.

Comportamento dos 
políticos
Também é propósito deste 
projeto fomentar a inovação e 
incentivar o comportamento 
íntegro dos políticos e agentes 
públicos. “O serviço público 
deve ter compromisso com 
a ética, motivo pelo qual 
a implementação de um 
Programa de Integridade e 
Compliance é imprescindível 
para o bom funcionamento 
do poder público”, diz o 
governador Carlos Massa 
Ratinho Júnior na mensagem 
remetida à Assembleia 
Legislativa.

Favorável à FTE/PR
A Comissão de Finanças e 
Tributação aprovou na segunda 
(22), parecer favorável à 
proposta que cria o Fundo 
Estadual do Trabalho (FET/PR). 
O projeto de lei nº 211/2019, 
de autoria do Poder Executivo, 
também teve como relator 
o deputado Tiago Amaral e 
tramita em regime de urgência.

Sintonia com o Sine
O FET/PR será responsável 
pela execução da Política 

Estadual de Trabalho, 
Emprego e Renda, em 
sintonia com o Sistema 
Nacional de Emprego (Sine) 
nos termos da Lei Federal 
13.667, de maio de 2018. 
Vai operar com recursos 
do orçamento estadual e 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), além de 
créditos suplementares e 
verbas de convênios com 
entidades públicas ou 
privadas.
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Vendas
A Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas vai apresentar ao 
ministro Sergio Moro (Justiça e 
Segurança Pública) a proposta de 
criação de agência para venda de 
ativos apreendidos de traficantes 
e criminosos. A ideia é criar um 
site de venda de bens apreendidos 
judicialmente. Há, atualmente, 80 
mil bens apreendidos aguardando 
leilões públicos - 20 mil serão 
leiloados neste semestre.

Mutirão
O Ministério da Educação fez um 
“mutirão” nos primeiros meses 
do ano e acelerou a abertura 
de novas universidades. Desde 
janeiro, o MEC enviou 120 
processos de credenciamento de 
novas instituições ao Conselho 
Nacional de Educação. O número 
é 70% maior do que no mesmo 
período de janeiro a abril de 
2018 e 2017. A maior parte 
dos processos recebe parecer 
favorável no CNE e, pouco depois, 
é homologada pelo ministério. 

Detran
Nos 100 primeiros dias de 2019, 
o Detran-PR economizou R$ 12,9 
milhões com as ações que incluem 
revogação, revisão e redução 
de contratos, licitações não 
viabilizadas, além de cortes nos 
gastos com a folha de pagamento.

Fani Lerner
A primeira secretária da Criança 
e Família do Paraná será 
homenageada pelo Governo 

do Paraná. A Sala de Gestão do 
Palácio das Araucárias passará 
ser denominada de Espaço Fani 
Lerner. O secretário Ney Leprevost 
(Justiça, Família e Trabalho), autor 
da proposta, lembra que “Fani 
criou 16 programas para melhoria 
da qualidade de vida de crianças e 
adolescentes em vulnerabilidade 
pessoal e social”. 

BRDE
Em 2019, o BRDE quer investir 
R$ 1 bilhão no Paraná em apoio a 
produtores rurais, cooperativas, 
empresas, empreendedores e 
comerciantes. Desde janeiro já são 
R$ 124 milhões em operações de 
créditos. “O BRDE tem a missão de, 
junto com a mão amiga do governo, 
ajudar os que produzem, os que 
geram emprego e riquezas, a construir 
um Paraná melhor”, diz o diretor 
Administrativo Wilson Bley Lipski.

Relatório
O relator da Medida Provisória que 
dificulta a concessão de benéficos 
previdenciários e busca coibir 
fraudes no sistema, deputado 
Paulo Eduardo Martins (PSC-PR) 
vai apresentar seu parecer no 
início de maio depois de promover 
duas audiências públicas sobre a 
proposta.

Copel
O presidente Daniel Slaviero 
adiantou que a Copel vai investir R$ 
2 bilhões em 2019 - R$ 835 milhões 
para distribuição, R$ 827 milhões 
em geração e transmissão, R$ 500 
milhões para novas subestações, 
obras de média tensão e o programa 

Mais Clic Rural para atender 
quatro polos da agroindústria: 
suinocultores, fumicultores, aviários 
e produtores de leite. Mais R$ 
289 milhões serão aplicados em 
manutenção, atendimento ao 
consumidor, entre outros.

Joaquim Barbosa
O PSB voltou a investir na 
construção da candidatura 
presidencial do ex-presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
Joaquim Barbosa. A avaliação é 
que o ex-ministro pode se tornar 
uma alternativa para eleitores de 
centro-esquerda decepcionados 
com o PT. 

Minha Casa, Minha Vida
O governo vai liberar R$ 800 
milhões para evitar a paralisação das 
obras do Minha Casa Minha Vida. 
A liberação ocorre após pressão 
das construtoras que atuam no 
programa e que ameaçavam parar 
com as obras em maio. Os R$ 800 
milhões trarão algum alívio, uma 
vez que, segundo as empresas, há 
R$ 550 milhões em desembolsos 
atrasados, mas “não afastam as 
incertezas para empreendimentos a 
partir de junho”.

Extinção
O deputado federal José Carlos 
Schiavinato (PP-PR) apresentou 
projeto de lei para “reorganizar ou 
extinguir” os cursos universitários 
que por dois anos seguidos 
apresentem taxas de formandos 
abaixo de 50%. Schiavinato diz 
que sua preocupação é com os 
custos dos cursos e com a falta de 
“benefícios sociais”.

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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Boff no Inca
Um episódio constrangedor 
envolvendo o conhecido teólogo 
religioso Leonardo Boff e a direção do 
Inca (Instituto Nacional do Câncer), 
comandado por Ana Cristina Pinho, 
mostra como escalões do governo 
federal cercam eventuais críticos 
até em agendas positivas. Boff 
recebeu telefonema pela manhã e 
foi avisado de que estava adiada sua 
palestra em evento da Assistência 
Social da entidade dia 30, no Rio 
de Janeiro. Surgiram bastidores de 
veto por suas posições de esquerda, 
não alinhadas ao Governo de Jair 
Bolsonaro. O próprio Boff confirma 
o veto à Coluna. E explica: “Minha 
participação não tem nada de política; 
é ético-espiritual, para enfermeiros e 
médicos”. Ontem à noite, consultado 
pela reportagem, o Inca manteve o 
evento.

Argumento
Internamente, a direção da entidade 
alegou que não se tratava de um 
evento técnico-científico. Mas as 
inscrições para a palestra, pelo site, 
foram suspensas. 

Sem cachê
O teólogo não cobra cachê para 
Assistência Social do Inca, o que faz 
desde início dos anos 2000. “O tema 
é saber cuidar das pessoas”, ressalta 
Márcia Miranda, sua esposa.

Cidadania
Boff e a esposa tornaram-se 
palestrantes voluntários 
para servidores do Inca após 
acompanharem tratamentos de 
cunhada e de crianças de conhecidos, 
anos atrás. 

A palestra
A Conferência “O cuidado como 
elemento transversal ao indivíduo”, 
com palestra de Boff, está confirmada 

para o HC3, em Vila Isabel, de 13h às 
17h do dia 30.

Calma, gente
O presidente da Funai, Franklinberg de 
Freitas, se desdobrou num telefonema 
na noite de sábado para contatos em 
Altamira a fim de contornar a crise 
local. Índios de várias etnias mantêm 
ocupação da sede regional e da sede 
da Norte Energia, que constrói a usina 
de Belo Monte. Cobram compensações 
ambientais acordadas. Franklinberg 
diz que o processo é demorado por 
causa de licitações de contratos com 
fornecedores. 

Olha quem fala
A presença em Lisboa do ministro da 
Justiça, Sérgio Moro, ex-xerife da Lava 
Jato, atiçou o ex-primeiro-ministro José 
Sócrates, que passou meses preso por 
braço da Operação em Portugal. Para 
um jornal, Sócrates chamou Moro de 
“ativista político disfarçado de juiz”. 
Quem deve, teme.

Os 100 do Chanceler
O chanceler Ernesto Araújo ganhou 
evento para chamar de seu, embora 
não compareça. Os 100 dias da gestão 
do ministro de Relações Exteriores 
é tema de seminário na USP, dia 29, 
organizado pelo ex-chanceler Celso 
Amorim, dos governos de Lula.

Aviso prévio
O PT de Pernambuco vai perder a 
deputada federal Marília Arraes caso 
não confirme a legenda para que ela 
dispute a Prefeitura do Recife ano que 
vem, ela avisa a aliados. Já foi rifada 
pelo partido na disputa para o Governo 
do Estado, com chances de vitória.

Vem chapa?
Os ex-candidatos à Presidência Marina 
Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT) 
desembarcam hoje em Brasília para 
debate sobre os primeiros 100 dias 

do governo de Bolsonaro (PSL). Os 
senadores Randolfe (REDE-AP) e Cid 
Gomes (PDT-CE), idealizadores do 
encontro, vão comandar a mesa no 
auditório Interlegis do Senado.

Liberdade de expressão
O veterano jornalista Henrique 
Barbosa, do Recife, segue alvo 
de intimidação através do 
Judiciário, afirma, pelo ex-patrão 
Eduardo Queiroz, usineiro dono 
da Folha de Pernambuco. Já são 
11 processos que o jornalista 
responde por injúria, difamação e 
calúnia. As matérias, embasadas 
em dados e fatos, estão no 
henriquebarbosa.com. 

Nem tão...  
O temporal que inundou as vias de 
Brasília em plena comemoração 
dos 59 anos mostrou que, apesar 
de tão planejada, faltam bueiros. 
Engenheiros e técnicos do Governo 
do DF citaram ontem, entre portas, 
a especulação imobiliária não 
prevista, como o surgimento do setor 
Noroeste e o rápido crescimento da 
Asa Norte. 

...planejada 
Fato é que não chove com tanta 
intensidade no Brasil há 30 anos e 
não previram isso. A área edificada 
em zonas verdes, por onde a água 
pluvial tinha vazão, agora barra o 
fluxo. Várias importantes vias da 
capital não têm drenagem. Desafio 
para o GDF!

No mais
Salve, Jorge! Viva São Jorge!
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Governo negocia pontos da reforma
A líder do Governo no Congresso 

Nacional, deputada Joice Hassel-
mann (PSL-SP), afirmou ontem (22) 
que estão sendo negociadas altera-
ções no texto da reforma da Previ-
dência ainda na CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça) da Câmara. 
Ela evitou adiantar quais pontos 
serão mexidos na proposta, cuja 
votação na comissão está marcada 
para esta terça-feira (23). 

“Se for preciso dar um pequeno 
passo para trás, para dar dez pas-
sos à frente, é muito mais inte-
ligente fazer essa negociação”, 
afirmou ao chegar ao Palácio do 
Planalto para se reunir com o 
ministro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni.

Na semana passada, o líder do 
PP na Câmara, deputado Arthur Lira 
(AL), disse que o governo aceitou 
retirar pontos da reforma na CCJ, 
como o fim do pagamento da multa 
de 40% do FGTS (Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço) e do reco-
lhimento do fundo do trabalhador já 
aposentado que voltar ao mercado 
de trabalho. Outra modificação em 
negociação é a retirada do ponto 
que possibilita que a alteração de 
idade de aposentadoria compulsó-
ria de ministros do STF (Supremo 
Tribunal Federal) seja feita por meio 

de lei complementar.
Para Hasselmann, qualquer 

ponto do texto pode ser objeto de 
negociação, desde que a “espinha 
dorsal” da proposta seja mantida. 

“É possível conversar em torno 
desse ponto e qualquer outro 
ponto. O governo não está se fur-
tando de conversar ou abrir mão 

de qualquer ponto desde que seja 
mantida a nossa espinha dorsal. 
Estamos repetindo isso, é R$ 1 
trilhão [de economia], pronto e 
acabou. Se desidratar mais do 
que isso, a gente já não vai ter um 
impacto, pelo menos para dar uma 
tranquilidade durante décadas para 
o país”, disse. 

Mais de 13 mi ainda não enviaram declaração
A oito dias do fim do prazo, cerca de 13,5 milhões de brasileiros ainda não 

acertaram as contas com o Leão. Até as 17h de ontem (22), a Receita Federal 
recebeu 16.964.301 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, o equi-

valente a 55,6% do esperado para este ano. O prazo para envio da declaração 
começou em 7 de março e vai até as 23h59min59s de 30 de abril. A expec-
tativa da Receita Federal é receber 30,5 milhões de declarações neste ano. 

A declaração pode ser feita de três formas: pelo computador, por celular ou 
tablet ou por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC). Pelo computa-

dor, será utilizado o Programa Gerador da Declaração - PGD IRPF2019, disponí-
vel no site da Receita Federal. Também é possível fazer a declaração com o uso 

de dispositivos móveis, como tablets e smartphones, por meio do aplicativo 
Meu Imposto de Renda. O serviço também está disponível no e-CAC no site 

da Receita, com o uso de certificado digital, e pode ser feito pelo contribuinte 
ou seu representante com procuração. O contribuinte que tiver apresentado a 
declaração referente ao exercício de 2018, ano-calendário 2017, poderá aces-

sar a Declaração Pré-Preenchida no e-CAC, por meio de certificado digital. 
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CNTA: cabe ao governo 
evitar greve no dia 29
O presidente da CNTA (Confe-

deração Nacional dos Transporta-
dores Autônomos), Diumar Bueno, 
disse ontem (22) que cabe ao 
governo buscar uma solução para 
evitar a paralisação dos caminho-
neiros prevista para o dia 29 de 
abril. “A paralisação dependerá do 
que o ministro falar com a gente”, 
disse o sindicalista antes de reu-
nião com o ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Na semana passada, diante de 
rumores de paralisação da catego-
ria, o governo apresentou um pacote 
de medidas para a categoria. Entre 
elas, a adoção de uma linha de 
crédito de R$ 500 milhões para a 
categoria, cuja proposta é oferecer a 
cada caminhoneiro financiamento de 
até R$ 30 mil para compra de pneus 
e fazer a manutenção dos veículos. 
O governo também se comprome-
teu a fazer melhorias nas estradas 
e construir pontos de descanso em 

rodovias federais.
Mas as medidas anunciadas, 

segundo Bueno, são insuficientes. 
Os caminhoneiros pedem mais fis-
calização para o cumprimento do 
piso mínimo do frete e também a 
proposta de gatilho na tabela para 
acompanhar os reajustes no preço 
do diesel, que é reajustado toda 
vez que o percentual de aumento 
no diesel ultrapassar os 10%.

“A pauta de todas as pautas é o 
cumprimento do piso mínimo do frete, 
e o governo até agora não se mani-
festou para dizer como vai ser essa 
fiscalização, de fato, e dar segurança 
para o pessoal”, disse Bueno.

Inicialmente, a paralisação 
estava prevista para 21 de maio, 
mas o aumento no preço do diesel 
de R$ 0,10 por litro na semana pas-
sada deixou a categoria inquieta.

Justiça manda reduzir tarifas de pedágios
A pedido de procuradores da força-tarefa do MPF-PR (Ministério Público Federal no Paraná), em 
conjunto com procuradores de Paranavaí, Ponta Grossa, Apucarana e Guarapuava que atuam na 
Operação Integração - desmembramento da Lava Jato -, o TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região) determinou a redução das tarifas cobradas nas praças de pedágio pelas concessionárias 

Caminhos do Paraná em 25,77% e da Viapar em 19,02%. Tais percentuais correspondem ao 
somatório de degraus tarifários obtidos em aditivos recentes que, conforme apurado pelo MPF, 
foram obtidos mediante pagamento de propina a agentes públicos. As ações que tramitam na 
Justiça Federal do Paraná têm como fundamento o gigantesco esquema criminoso identificado 

nas investigações da Operação Integração, deflagrada no âmbito da Lava Jato, e que apura a 
prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato e peculato na 
administração das rodovias federais no Paraná.  O TRF4 também proibiu a celebração de novos 
aditivos que beneficiem as concessionárias, no intuito de obstar novos ajustes que suprimam 

obrigações já pactuadas (dentre elas a realização de obras) ou a prorrogação de prazo dos 
contratos.  A redução nas tarifas deve ocorrer a partir da data em que as concessionárias foram 

intimadas. Cabe recurso da decisão do TRF4.
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MIP no morango
O SENAR-PR tem levada a técnica do Manejo 

Integrado de Pragas (MIP), que utiliza os próprios 
organismos presentes no ambiente para combater 
as pragas que causam prejuízo à agricultura, para 
diversas culturas. Recentemente, os beneficiados 
foram os produtores de morango da região do 
Norte Pioneiro. A pedido da secretaria municipal 
de Agricultura de Pinhalão, em março deste ano, o 
SENAR-PR promoveu a “Oficina de manejo integrado 
de pragas do morangueiro”.

A demanda surgiu da necessidade de produtores do 
município que buscam obter a certificação de Produção 
Integrada de Morango (PIMo), com normas regidas pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), que tem dentre seus objetivos a racionalização 
do uso de agroquímicos. O Paraná é pioneiro no MIP do 
morango por contar com uma linha de pesquisa na área 
de entomologia (estudo dos insetos) na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), que busca soluções para 
o controle biológico de pragas. E, neste processo, o 
SENAR-PR é fundamental, pois colabora para difundir 
os conhecimentos. A oficina da entidade conta com 
uma etapa teórica, na qual são tratados temas como 
identificação, monitoramento e controle das pragas, e 
temas práticos, desenvolvidos em uma aula de campo, 
na qual os alunos têm que coletar e identificar as 
diferentes pragas presentes no morangueiro.

sistemafaep.org.br

Cursos da Unipar na Doação de Páscoa
A responsabilidade 

social é muito importante 
e incentivada por todos 
os cursos da graduação 
oferecidos pela Universi-
dade Paranaense – Uni-
par e as doações fazem 
par te das boas ações 
realizadas. Neste mês 
da Páscoa, estudantes 
das Unidades de Umua-
rama estão contribuindo 
com caixas de bombom 
para serem distribuídas 
a entidades que atendem 
crianças de famílias de 
baixa renda. Coordenada 
pelo PIAE (Programa Ins-
titucional de Atenção ao 
Estudante), junto com a 
Fundação Cândido Gar-
cia e as coordenações 
dos cursos, a campanha 
arrecadou mais de 250 
caixas.

A primeira doação foi 
realizada à Escola Esta-
dual do Campo de Jan-
gada, distrito de Cafezal 
do Sul. Cerca de 40 alu-
nos, com idades entre 10 

e 14 anos, foram bene-
ficiados. O diretor da 
escola, Reginaldo Freire, 
conta que essa doação 
da Unipar faz a diferença 
na Páscoa das crianças: 
“Essa parceria com a 
Instituição acontece há 
três anos e é incrível ver 
a felicidade dos alunos 
quando recebem esse 
presente”. A Associação 
Casa da Paz do Jardim 
Panorama também foi 
beneficiada, recebendo 
90 caixas; a Paróquia São 
Vicente Palotti, recebeu 
110; e a Capela Santa 
Inês, 25. Já o curso de 
Ciências Contábeis, pelo 
projeto de extensão Res-
ponsabilidade Social e 
Cidadania, doou 100 cai-
xas para a Escola Muni-
cipal Vila Formosa, do 
município de Douradina, 
e as entidades Amor 
em Ação, Vida e Solida-
riedade e Casa da Paz, 
todas de Umuarama. 
Durante o ano, a Unipar 

realiza outras campanhas 
de arrecadação, como 
roupas e alimentos não 

perecíveis. Estudantes 
que participam ganham 
horas extracurriculares.

Coordenador de Sistemas de Informação, professor Elyssandro Píffer, entrega 
doação à presidente da Casa da Paz, Silvia Ribeiro Martins

Assessoria
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Homicídios em investigação
Dois homicídios registrados em 

Umuarama dentro de um período 
de 48 horas estão sob investiga-
ção da Polícia Civil. De acordo com 
o delegado chefe da 7ª Subdivi-
são Policial (SDP) de Umuarama, 
Osnildo Carneiro Lemes, suspeitos 
já estão sendo averiguados e pes-
soas serão interrogadas no decor-
rer da semana.

“As equipes estão em campo, 
em busca de informações que pos-
sam levar aos autores. As linhas 
de investigação também estão 
sendo mantidas em sigilo, bem 
como nomes de supostos envolvi-
dos”, conta o delegado.

Um dos homicídios, ceifou a 
vida do metalúrgico Jeferson dos 
Santos, 36, assassinado dentro 
de casa na madrugada da quinta-
-feira (18). Um cadeado foi deixado 
em sua boca pelos executores. A 
vítima foi espancada com golpes 
de madeira na cabeça ainda na 
cama e arrastada até o quintal, 
onde foi esfaqueada.

O crime aconteceu na rua dos 
Professores, conjunto 1º de Maio, 

em frente a um parquinho cons-
truído pelo metalúrgico, onde era um 
lixão. Segundo os policiais, a vítima 

costumava espantar usuários de dro-
gas que frequentavam o local cons-
truído para ser usado por crianças.

Feminicídio
A moradora de rua e usuária de drogas Mirian de Oliveira Marcolino, de 36 anos, foi 
encontrada morta na tarde da sexta-feira (19), nos fundos de uma empresa, no Jardim 
Sam Martin, em Umuarama. O corpo estava de bruços sob uma poça de sangue e tinha 
várias perfurações. Um objeto perfuro cortante, provável arma do crime, foi encontrado 
no local. Testemunhas disseram que ela frequentava o local junto com outros usuários 
para consumir entorpecentes. Segundo o delegado chefe, no decorrer das investigações 
poderão aparecer novidades sobre os dois casos.

Um homem foi preso domingo (21) à tarde por agentes do Depen e PMs que atuam na 
segurança da cadeia de Umuarama quando tentava entrar no complexo com celulares.
O acusado disse que desconhecidos entraram em contato pedindo para que ele 
levasse os aparelhos. Contudo, não soube dizer quem o contratou. O homem foi preso 
em flagrante e os aparelhos apreendidos.

Divulgação

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/19 877,00 -3,50 -3,0%
FARELO mai/19 302,50 -0,70 -4,0%
MILHO mai/19 354,75 -3,75 -6,2%
TRIGO mai/19 435,75 -8,50 -6,5%

Ações % R$
Petrobras PN -0,58% 27,44 
Vale ON -2,43% 51,30 
Bradesco PN +0,83% 35,04 
Ambev S/A ON +2,46% 17,50 
JBS PN +4,11% 18,99 
Cielo ON -2,79% 8,02

IBOVESPA: +0,01% 94.588 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 67,31 -0,7% -2,4% 66,00
MILHO 26,56 0,4% -7,9% 26,00
TRIGO 46,87 0,1% -2,6% 47,00
BOI GORDO 151,55 -0,2% 0,1% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 111,95
Libra est. 0,7701
Euro 0,8881
Peso arg. 42,72

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 3,9320 3,9330 +0,5%

PTAX  (BC) -0,4% 3,9224 3,9230 +0,7%

PARALELO +0,2% 3,8300 4,1600 +1,0%

TURISMO +0,2% 3,8300 4,1400 +1,0%

EURO -0,2% 4,4151 4,4173 +0,9%

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 22/04

Iene R$ 0,0351
Libra est. R$ 5,09
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.590,08 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/04

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 22/04 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 22/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 71,50 0,7% -4,7%
SOJA Paranaguá 77,00 0,3% -3,8%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% -5,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Número de acidentes cai, mas
mortes aumentam na Páscoa
De acordo com balanço do Bata-

lhão de Polícia Rodoviária Estadual 
(BPRv), o número de acidentes 
nas estadas estaduais durante o 
feriado de Páscoa caiu 24,69% na 
comparação com o mesmo feriado 
do ano passado, assim como o 
número de feridos, com redução 
de 25,68%. Já o número de óbitos 
subiu de seis para 11. A fiscaliza-
ção foi reforçada desde as 14h de 
quinta-feira (18) até as 23h59 do 
domingo (21).

Durante os quatro dias de 
operação foram registrados 61 
acidentes, sendo quatro atropela-
mentos, com 55 pessoas feridas 
e 11 mortes, além de quatro pri-
sões por embriaguez ao volante. 
As fiscalizações das equipes poli-
ciais nos Postos Rodoviários e em 
pontos estratégicos resultaram em 
1.551 autuações, 5.038 imagens 
por radar (flagrante de excesso 
de velocidade) e 1.198 testes 
etilométricos.

Gravidade
Na sexta-feira (19), três acidentes em 
locais distintos resultaram em oito 
óbitos. A primeira situação, por volta 
de 3h30, foi uma colisão entre dois 
veículos na PR-323, entre Umuarama 
e Perobal, em que seis pessoas 
morreram. Uma pessoa também 
morreu em outro acidente, na mesma 
rodovia, em uma colisão frontal entre 
dois carros, na cidade de Paiçandu. Na 
PR-437, em Alvorada do Sul, ocorreu 
a morte de um motociclista após a 
queda do veículo.
Na comparação com a Páscoa de 2018, 
o número de acidentes caiu 24,69% (de 
81 para 61) e o de feridos foi 25,68% 
menor (de 74 para 55). Houve também 
pequena queda na quantidade de 
autuações, de 2,94% a – foram 1.598 
durante o feriado de Páscoa de 2018 e 
1.551 neste ano.

Comparativo
No Litoral, o excesso de velocidade foi o destaque das fiscalizações. Na Páscoa de 2018 
foram 555 imagens de radar geradas, contra 684 imagens neste feriado, um aumento 
de 23,24%. Neste ano, foram registrados dois acidentes na região, 113 autuações e 110 
testes etilométricos. No mesmo feriado de 2018 houve cinco acidentes com oito feridos, 
39 autuações e 12 testes etilométricos.

Divulgação

Queda de 24,69% na comparação á Pascoa de 2018, aponta redução de 25,68% nos acidentes
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Coordenador na Alep
da Frente do Noroeste
A Assembleia Legislativa do 

Paraná oficializou a criação de 
uma frente parlamentar para dis-
cutir políticas públicas em prol do 
desenvolvimento do Noroeste do 
Estado. A iniciativa partiu do depu-
tado Delegado Fernando (PSL), que 
vai coordenar os trabalhos.

A frente é composta por 19 
deputados, de várias siglas par-
tidárias. Eles têm 180 dias para 
discutir e propor ideias de avanços 
para a região. Havendo necessi-
dade, o prazo pode ser prorrogado.

“Na campanha eu levantei a ban-
deira do desenvolvimento do Noroeste. 
Agora vamos arregaçar as mangas, 
mobilizar as lideranças e agir, vendo 
o que é possível fazer no Legislativo e 
levando reivindicações ao Executivo”, 
disse Delegado Fernando.

Segundo o deputado, encontros 
serão promovidos em vários muni-
cípios da região, com o objetivo 
de ouvir representantes políticos 
e empresariais e a própria comu-
nidade. O objetivo é pautar as reu-
niões da frente, em Curitiba.

“Uma grande necessidade que 
vemos é a geração de empregos, o 
que só será possível com o cresci-
mento das atuais empresas e atra-
ções de outras indústrias. Porém, 
só conseguimos isso com infraes-
trutura adequada, como estradas e 
aeroporto, e incentivos fiscais que 
possam nos colocar em níveis de 
competitividade com outros cen-
tros”, defendeu.

PIB de R$ 16,7 bilhões
De acordo com dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), os 69 municípios do 
noroeste paranaense, polarizados 

por Umuarama, Paranavaí e Cia-
norte, abrangem uma população de 
713 mil habitantes, com um PIB de 
R$ 16,7 bilhões.

Para o Delegado Fernando, 
mesmo com números expressivos, 
a região não recebeu, ao longo dos 
últimos anos, a devida atenção do 
poder público.

“Existe um compromisso do 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior e acredito no compromisso 
que ele firmou conosco, a come-
çar pela duplicação da PR-323. O 
investimento em sua totalidade 
não sairá de um dia para outro, 
mas já existe um começo”, ponde-
rou o deputado.

Debate geração de emprego e renda
O secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Douglas Bacaro, e o coor-

denador da Casa do Empreendedor de Umuarama, Paulo Leon Baraniuk, reuniram-se 
na manhã de ontem (22), com o diretor do Departamento do Trabalho da Secretaria 

de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), Eder Colaço, em Curitiba.
A reunião teve como objetivo alinhar questões da política pública de trabalho, 

emprego e renda municipal e a estadual, bem como questões de qualificação pro-
fissional, da Agência do Trabalhador, Conselho do Trabalho e a nova modalidade 

de recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) no âmbito Fundo a Fundo. 
Participaram da reunião, ainda, o coordenador da Gestão de Trabalho e Emprego, 
Heverton Diniz; o coordenador de Qualificação Profissional, Ivan Guimarães; e o 

técnico da Intermediação de Mão de Obra, João Edison de Miranda.
“Estamos em contato constante com o governo do Estado, no setor de traba-

lho, para atuarmos em sintonia nos processos ligados à geração de emprego e 
renda, qualificação profissional e recursos disponíveis para melhorar a atuação da 
nossa Agência do Trabalhador, que é destaque entre as que mais ofertam vagas no 
interior do Paraná”, disse Douglas Bácaro. O contato é importante também para a 

Casa do Empreendedor.

Voos comerciais
O Deputado Delegado Fernando também falou sobre o início dos voos comerciais no 
aeroporto de Umuarama, previsto para o segundo semestre deste ano. “É uma operação 
de suma importância. Nenhum grande empresário vai querer investir em uma região que 
não é servida por uma linha aérea. Sem falar nos benefícios para os próprios moradores”.

Os 19 deputados que 
integram a Frente terão 
180 dias para discutir 
e propor ideias de 
avanços para a região

Assessoria
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Alex Mi-

Polêmica sobre distribuição de ovos de chocolate nas escolas do municí-

A Secretária de Educação de 
Umuarama, Mauriza Lima, soli-
citou a presença da imprensa na 
manhã de ontem (segunda-feira, 
22) para uma conceder uma entre-
vista coletiva, com a intenção de 
esclarecer dúvidas a respeito da 
não distribuição de ovos de cho-
colate doados por empresários às 
escolas municipais.

Estiveram presentes diretores 
e coordenadores de escolas do 
município que avalizaram a atitude 
tomada pela secretária.

Mauriza lembra que a decisão 
foi tomada em reunião com os co-
ordenadores e que o assunto era 
apenas um dos, dos tantos que 
faziam parte da pauta de reuniões 

da secretaria em janeiro de 2019.
“Não era para ser tão polê-

mico, tanto que a maioria dos 
colégios de nossa rede não dis-
tribuem mais ovos de chocolate 
doados. Os diretores adotam 
métodos que levam os alunos a 
merecer o prêmio, que seria um 
ovo de chocolate, ou qualquer 
outro produto de doação”, conta 
a secretária, revelando também 
que os presentes de natal doa-
dos farão par te do sistema de 
gestão educacional.

“A intenção é diminuir o consu-
mismo pelas crianças e pautar as 
datas comemorativas no conheci-
mento científico. O município, atra-
vés da secretaria de educação, 

tem a função social de ensinar e 
preparar os alunos”.

Segundo Mauriza, são cerca 
de 9 mil alunos que fazem parte 
da rede municipal de educação e 
alguns deles são intolerantes à 
lactose, outras crianças são celí-
acas (sofre da doença autoimune 
que afeta o intestino delgado aos 
que tem predisposição genética, 
caracterizando-se pela intolerância 
permanente ao glúten). “Alguns 
alunos precisam de alimentos es-
peciais, que muitas vezes adqui-
ridos pelos próprios professores. 
Não poderíamos deixar eles sem”, 
argumenta, acrescentando: “pro-
fessor tem que ensinar as crian-
ças a ler, escrever”.

Alex Miranda Alex Miranda

Meritocracia
Elizangela Reis, diretora da 

escola Cândido Portinari, 
do Conjunto Sonho Meu foi 
catedrática em apontar que 

bimestralmente os alunos 
que forem destaque na turma 
escolar, recebem prêmios, ge-

ralmente doações feitas pela 
comunidade. “Não é função 

social da escola falar sobre 
a Páscoa, que é uma festa 

cristã religiosa e respeitando 
também a Constituição Fe-

deral, que diz que o Estado é 
laico, além de respeitar todas 

as diversidades religiosas, 
sem negar a ajuda recebida 
dos empresários através de 

doações, resolvemos criar um 
projeto de Reforço Positivo, 

em que os alunos receberiam 
as doações pela ação e o de-
senvolvimento de cada um”, 
explica a diretora, que havia 

se antecipado e explicado 
o caso aos empresários que 

colaboram com a rede. Elizangela Reis, diretora da escola do conjunto Sono Meu explica método adotado para presentear alunos pelo mérito

Prefeito não sabia
De acordo com a secretária 
Mauriza Lima, a decisão que foi 
tomada em janeiro deste ano 
durante uma das reuniões da 
Secretaria Municipal de Educa-
ção, não havia sido repassada 
ao prefeito Celso Pozzobom. “O 
prefeito não foi informado da de-
cisão, que não se trata de uma 
proibição, como estava sendo 
divulgado pelas redes sociais. 
O prefeito respeita e confia no 
trabalho técnico dos secretários. 
Os empresários podem continuar 
fazendo as doações, os produtos 
recebidos serão entregues aos 
alunos através dos programas 
educacionais que são aplicados 
dentro da rede municipal”, conta 
a secretária.

Alex Miranda

Coordenadores e 
diretores de escolas 
municipais participaram 
da entrevista coletiva 
com a secretária

Datas comemorativas
A secretária Mauriza também reve-
lou que nas escolas serão come-
moradas apenas datas como o Dia 
da Criança, Dia da Família, Dia do 
Amigo, Festa Junina, entre outras 
que fazem referência à cultura e à 
família. “Existe a questão do Dia dos 
Pais e Dia das Mães. Tem crianças 
que tem dois pais, duas mães, ou 
não tem nenhum. Tem criança que 
vem do abrigo”, justifica a secretária 
para explicar que não serão mais 
comemoradas estas datas e sim o 
Dia da Família.

Secretária Mauriza 
Lima ressalta que 
decisão foi tomada 
em reunião com 
coordenadores em 
janeiro
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No último sábado (20) a bola rolou na Final da Copa Regional Talentos em Mariluz 
de Futsal. Foram 6 jogos no campeonato e a equipe de Umuarama foi campeã invicta na 
categoria masculina sub 17. Na final enfrentou o Rancho Alegre, e saiu de quadra com uma 
vitória por 3 a 1. O goleiro menos vazado no campeonato foi Guilherme Pozza, arqueiro 
do Umuarama, que saiu premiado.

Afsu empata com Ampére

Jogando fora de casa, o Afsu 
Umuarama Futsal ficou no empate 
em 4 a 4 com o Arpenet Ampére 
Futsal, na última quinta-feira (18), 
no duelo válido pela 5ª rodada do 
Campeonato Paranaense de Fut-
sal – Série Ouro.

Em Ampére, o Afsu demons-
trou sua força no primeiro tempo, 
realizando 2 gols, marcados por 
Ronney e Hugo. A partida se tor-
nou mais equilibrada quando o 
time da casa marcou o primeiro 
gol, faltando 5 minutos para aca-
bar o primeiro tempo.

Na volta do segundo tempo, os 
times voltaram com mais garra, 
mesmo assim o Afsu não conse-
guiu aumentar o placar, deixando 
uma brecha para o Ampére che-
gar ao empate. Com o placar por 
2 a 2, o Afsu manteve o embalo 
e chegou a virar o jogo, com o 
segundo gol de Hugo. Mesmo 
com a virada o adversário não 
perdeu as opor tunidades e con-
seguiu novamente o empate.

Umuarama na luta pelo desem-
pate conseguiu a virada de jogo 
com um gol de Carlinho. A partida 
já se encaminhava para o fim, mas 
aos 36 segundos para o árbitro 
finalizar, o Ampére marcou mais 
um, empatando a partida.

Próximo confronto
Com o empate o Afsu, está em 

oitavo lugar na tabela de classi-
ficação (4 pontos), com 26% de 
aproveitamento dos jogos. O pró-
ximo compromisso do Afsu será 
em casa, no Ginásio Amário Vieira 
da Costa, sábado (27), quando 
enfrenta o Toledo Futsal, às 20h30.

10ª rodada do Citadino
Hoje (23), no Ginásio Amário Vieira da Costa acontece a 10ª rodada do 

Campeonato Citadino de Futsal – Chave Ouro. Na primeira partida, AIDU 
Agape Contabilidade enfrenta Colibri/Galles Delivery, às 19h. Em seguida 

Barbearia do Higão joga contra o Aceru, às 20h. Na última partida da noite, 
Umucampo/Silvestre & Degan Futsal confronta GCI Veículos Multimarcas, 
às 21h. Até o momento a equipe que lidera a tabela é Umucampo com 12 

pontos. Em seguida vem Colibri, Carepar, Aceru, Dunas Futsal e MS Móveis, 
todos com 9 pontos. As equipes AIDU, Kaskata, Vidrorama e Barbearia do 

Higão, são as únicas a não realizar nenhum ponto.

Smel

Divulgação

No confronto contra o Ampére, Afsu deixou 
escapar a vitória, abrindo brecha no minuto final 

para o empate



A CBF definiu o local onde a seleção feminina fará sua preparação prévia à viagem para 
a França para a Copa do Mundo de futebol. A equipe comandada por Vadão realizará 
seus treinos na cidade portuguesa de Portimão e usará o centro de treinamento do Portimo-
nense. O grupo das 23 convocadas se apresentará no país europeu no dia 22 de maio. 
A estreia canarinho é no dia 9 diante da Jamaica, em Grenoble. De acordo com a CBF, o 
objetivo é fazer o trabalho mais próximo do local da competição para aproveitar ao máximo 
os dias cedidos pela Fifa antes da estreia.
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Corinthians ganhará
reforços após o Tri

O Corinthians planeja emprestar 
alguns jogadores que estão sendo 
pouco utilizados pelo técnico Fábio 
Carille. Algumas propostas e outras 
sondagens já chegaram ao clube, 
que aguardava o término do Pau-
listão para avaliar as prováveis 
saídas. A ideia é esperar para ver 
se o Timão vai perder algum titular 
por conta do assédio do exterior e, 
assim, calcular o risco de liberar 
as peças.

“Em todos os anos surgiram 
propostas depois do Paulista. A 
ideia é emprestar alguns jogado-
res. Mas temos de estar atentos 
para não ficarmos descobertos”, 
disse Carille.

Há uma série de jogadores cota-
dos para empréstimos. Os casos 
mais prováveis são de Thiaguinho, 
Araos e Gustavo Silva. Marquinhos 
também pode ser negociado com 
outro clube. André Luis, que rece-
beu sondagens, disse que quer 
permanecer no Corinthians. Con-
tratado da Ponte Preta, o atacante 
iniciou a temporada como titular, 
mas perdeu espaço.

Em contrapartida, o Corinthians 
deve oficializar duas contratações: 
o volante Matheus Jesus, que 
estava no Oeste, e o atacante Eve-
raldo, que tem vínculo com o Flumi-
nense até maio. A diretoria ainda 
analisa o mercado e não descarta 
novos reforços.

Everaldo tem contrato de 
empréstimo com o Fluminense até 
17 de maio e só terá a chegada 
oficializada depois disso. O próprio 
pai do jogador revelou o acerto do 
filho com o Timão.

Grêmio na Libertadores
Após ser bicampeão gaúcho o Grêmio enfrenta o Libertad (PAR), hoje (23), 

às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Defensores del Chaco. O confronto é 
válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor Gaúcho 
está em terceiro lugar no grupo H com quatro pontos, dois a menos que o Uni-

versidad Católica (CHI). Uma vitória diante do líder da chave nesta terça-feira (23) 
coloca o clube brasileiro em uma situação confortável para o confronto direto da 

última rodada contra o time chileno.

CBF

Everaldo está perto de reforçar o Corinthians

Lucas Merçon
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MALHAÇÃO 
Anjinha arma para se encontrar nova-

mente com Cléber. Raíssa se surpreende ao 
ver a mensagem sobre José Carlos e mostra 
para Thiago e Rita. Daniel conta para Jaque-
line por que saiu da casa dos pais. Anjinha 
descobre que um rapaz foi encontrado morto. 
Serginho troca mensagens com Guga. Lígia 
reclama de ter que voltar a trabalhar e pede a 
ajuda de Joaquim. Raíssa confi rma que José 
Carlos é o rapaz que viu ser sequestrado e 
avisa ao grupo. Nanda revela que José Carlos 
foi encontrado morto.

VERÃO 90
Ticiano pede a Dandara para pensar na 

possibilidade de os dois fi carem juntos. Otoniel 
busca Diego na delegacia, e Janice ampara o 
fi lho. Larissa percebe que foi manipulada por 
Vanessa. Quinzão manda Horácio comprar uma 
joia para enviar a Lidiane. Larissa diz a Quinzi-
nho que ama outra pessoa. Ela procura Diego 
e afi rma que o ama. Quinzinho viaja até Angra 
dos Reis atrás de Dandara. Lidiane recebe uma 
pulseira enviada pelo admirador secreto.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Padre Ramiro conta para Aranha onde 

Mirtes passou a noite. Gabriel nomeia novos 
guardiães. Valentina reclama de não estar pre-
sente na reunião dos guardiães. Júnior conta 
a Geandro que terminou com Luz. Luz segue 
Sóstenes até a pousada. Olavo dá dinheiro 
e uma passagem para São Paulo para Lour-
des Maria. Eurico avisa a Olavo que a água 
já pode voltar para a cidade. Judith se sur-
preende ao ver uma marca nas costas de 
Feijão. Mirtes tem um surto ao ouvir Stella. 
Luz entra na pousada atrás do avô e se sur-
preende ao ver Ondina com ele.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Marcelo chama Luísa para conversar. Fer-

nanda conta para Lorena que está procurando 
um apartamento de três quartos para fi car e 
Durval fi ca furioso, dizendo que as meninas 

nunca irão morar com ela. Na escola, Débora 
faz várias provocações à Luísa. Raquel, Gui-
lherme, Roger, Verônica e Filipa almoçam jun-
tos, e Roger diz que quer selar um recomeço 
para a família. Salvador vê Luísa na sala de 
artes e a acusa de querer roubar o lugar dele. 
Ruth desconfi a cada vez mais de que Bento 
seja seu sobrinho e desabafa com Helô. Mirela 
e Luca gravam um novo vídeo juntos. Marcelo 
e Luísa conversam nos corredores na escola e 
Nadine chega, interrompendo. Roger dá umas 
indiretas para Raquel durante o almoço, sobre 
a menina ser interesseira. Iuri vê Sophie cho-
rando ao tocar piano e pergunta o que houve. 
Mirela e Luca se divertem gravando juntos e 
rola um clima.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
As crianças do vilarejo vendem bolos 

para tentar arrecadar dinheiro para comprar 

novos instrumentos musicais. Safi ra diz para 
Frederico parar de fazer trabalho extra fora 
da empresa, pois pode atrapalhar o desem-
penho dele. Isabela envia o mapa da pas-
sagem secreta através do rato Tuntum para 
que Manuela entregue para Joaquim. Dinho se 
veste de caça fantasmas e vai ao apartamento 
de Flora a pedido de Meire. Manuela entrega 
o mapa para Joaquim. Priscila percebe que a 
garota entregou algo.

JEZABEL
Exército Fenício marcha pelas terras de 

Gileade. No sentido contrário, uma pequena 
comitiva se aproxima do acampamento do 
exército fenício. A jovem Jezabel galopa em 
disparada, rodeada por soldados fenícios, em 
direção ao acampamento. 
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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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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
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Laila foge de Youssef
Em “Órfãos da terra”, Laila desconfi a de Jamil. Hussein confessa a Samira seu amor por 

Soraia. Aziz revela a Dalila que casará a fi lha com Youssef, e a jovem se desespera. Laila 
foge de Jamil. Abner ameaça acabar com a farsa de Sara. Samira incentiva Hussein a lutar 
por Soraia. Youssef atira Padre Zoran na estrada, e Almeidinha e Tomás o socorrem. Elias e 
Missade se desesperam com a falta de notícias de Laila. Laila foge de Youssef. Sara conta 

para Eva sobre Abner. Jamil pede uma nova chance a Laila.
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O bom humor vai estar em todos os lugares e você 
vai ser mais compreensivo com as pessoas que 
o rodeiam. Descanse um pouco, você não está 
segurando bem as coisas. Tenha cuidado com 
cãibras musculares e movimentos falsos.

Você vai ter alguns momentos muito bons hoje. 
Um elemento de felicidade está entrando em sua 
vida. Sua paz interior vai lhe dar mais autocon-
fi ança e vitalidade em longo prazo. O restante será 
ainda melhor para você.

Você está cercado por diferenças relacionais, 
seja objetivo e não se envolva. Você está em 
forma, mas, mesmo assim, não dê tudo o que 
você tem hoje. Verifique sua agenda, e você 
verá o por que.

Este é o dia para descobrir coisas sobre você 
mesmo através de reações espontâneas. Você 
deve dormir mais, seu corpo e sua alma preci-
sam disso.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora 
de cuidar corretamente do seu relacionamento. 
Você precisa cuidar de si mesmo e compensar o 
período de negligência. Cuide da sua dieta para 
fazer alguns ajustes.

Um sentimento de melancolia e frustração está depri-
mindo você. Não se esqueça de que tudo funciona 
em seu próprio tempo. Você corre perigo de exagerar 
as coisas por fazer muitas perguntas. Você realmente 
precisa desacelerar para recuperar seu equilíbrio.

Faça um balanço das coisas. Você defi nitivamente 
se sente mais à vontade com você mesmo quando 
faz esse balanço! Você estará de volta em forma e 
sua energia irá permitir que termine o que precisa 
ser concluído e, em seguida, que relaxe.

Seu entusiasmo de hoje vai deixá-lo nervoso e um 
pouco delicado. As coisas vão fi car tensas e isso 
vai gastar suas energias - esteja em contato com 
a água para afastar o estresse.

Não se preocupe muito com as coisas que você não pode 
fazer nada a respeito - você está pronto para realmente 
viver, para aproveitar ao máximo a vida. Respire mais 
profundamente, isso vai lhe ajudar a encontrar a calma 
que você precisa para as mudanças que está fazendo.

Você fi cará orgulhoso pela forma como vai se 
livrar de uma situação ruim, sem qualquer ajuda. 
Se você insistir em terminar tarefas sem muita 
importância, correrá o risco de se desgastar. Não 
exagere.

Os confl itos que estão acontecendo não vão atin-
gir você e você vai ser o único a suavizá-los. Muito 
bem! O contato humano será a melhor forma de 
acalmar sua mente.

O ambiente hoje estará um pouco austero, 
mas você vai fazer de tudo para melhor isso. 
Você está sobrecarregado. Você precisa per-
ceber isso e tomar providências para resolver 
o problema. 
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RPA
GOVERNADOR

AUTORRETRATO
RIGRITOU

PUNIÇÃOAP
ESABOTKA

DELEVADAS
PETROLEIROS

NOITETEME
ECTRINAM

IGUALAREOG
ORLOHME
CALUNGAARN

LIBEREIVOCE
OSICLAMAR
SIMBOLISMO

Cargo de
Geraldo 

Alckmin em
SP (2017)

Influencia-
dores do

mundo cor-
porativo

Item
básico 

do diário
de bordo

Represen-
tação ar-
tística de
si próprio

É prevista
no Código

Penal

Duas
etapas do
Mundial
de Surfe 

Observa;
enxerga

Traba-
lhadores
ligados 
à FUP

"Quem
não deve
não (?)"

(dito)

O menor
período 
do dia, 

no verão

Tipo mais
grave de
hepatite

Hiato de
"teorema"
(Gram.)

Sulco
natural em
mármore

Monogra-
ma de

"Helena"

"Por (?)",
sucesso 
do Barão
Vermelho

Suspendi
restrição a

Castanha
de (?): o-
leaginosa
do cerrado

Pedir 
com insis-

tência;
implorar

Estilo
literário 
de Cruz 
e Sousa

O dia
decisivo
"Preços",
em IPC

Erguidas
Teófilo
Otoni,

município

Neutraliza
o ácido
Muito,

em inglês

Gorjeiam
Postura;
atitude

(fr.)

Kofi Annan,
diplomata

Tubo
cirúrgico

Lugar de
perdição
(?) Areia,

ator

Causa do
desgaste 

de namoros

Parte de
processos 
licitatórios

Errar, em inglês

Tendência estética
que não faz distinção

entre peças para
homens ou mulheres 

El. comp. de
"otorrino"
Grupo de
lambada

Ácido ribo-
nucleico

Agência da
ONU diri-
gida por
Tedros

Adhanom
(sigla)

Equiparar
Orlando
Rangel,
químico

Boneca do
cortejo do
maracatu

(PE)

A 7a letra
Identifi-

cam com
etiqueta

Bradou; berrou
Península (?),
localização de

Espanha e Portugal
3/arn — err — lot. 4/baru. 5/lesim. 6/allure — trinam. 7/calunga. 15/gurus de negócios.
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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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“A maioria das 
vezes você 
não precisa 
de um novo 

caminho, 
você precisa 
de uma nova 
forma de ca-

minhar”  (Bert 
Hellinger )

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Amanhã, dia 24!
Na 2ª Semana Aciu de Gestão, Rodrigo Resende 

explana o tema (Tudo É Venda), na quarta às 
7h45 no anfiteatro da Aciu. 

Happy Day 
A coluna destaca leitores 
do Jornal Tribuna Hoje 
News que comemoram 
aniversário hoje  -, Cláu-
dio Michelin Biasuz, Day-
se Meyer Jardim, Leonar-
do Fernandes de Souza, 
Marcelo  Miura, Admilson 
Rosa,  Dalva Mendes Zago 
e Leontina Lopes Bolson.  
Da coluna: felicidades !

“

“

Victor Figueiredo

ENSAIO
Destaque para o maravi-
lhoso ensaio gestante de 
Silvana Pless Toninato, à 
espera da doce  Julia,  o 

clique é de Victor Figuei-
redo e a produção de 

Ivandro Almeida.  

EM FESTA!
Dia 12 de maio é Dia das Mães e o Conselho da Mulher Empresária e Executiva da Aciu está 
organizando um Jantar Especial, no dia 8 de maio, no Buffet Kaskata, exclusivo para mulhe-
res. O ingresso inclui jantar com cardápio super especial (com entradas, pratos principais e 

sobremesa), bebidas e show acústico. As vagas são limitadas, por isso reserve já seu convite 
com a Camila, pelo telefone (44) 3621-6700 e whats (44) 98422-1805.

* Dia 7 de maio no auditório 
da Aciutem  Fórum Empresa-
rial – Execução da Estratégia e 

Produtividade, apresentado por 
Fabiano Zanzin, presidente do 
Instituto Brasileiro de Gestão 

e Liderança, criador do elogia-
díssimo Método 4 Leis. Vagas 

limitadas  devem ser reservadas 
até dia 6 de maio na ACIU 

* Jane Panaro Queiroz, do 
Sebrae Umuarama, especialis-
ta em consultoria empresarial, 

que agora responde oficial-
mente como Consultora de 
Negócios da instituição par-
ticipa da reunião mensal da 

Câmara da Mulher, dia 7

* Dia 1º de Maio participe da 
Santa Missa em intenção das 

vítimas de acidentes na Rodo-
via PR-323, com início às 9h30 
no Posto 3 Cavalos (ao lado da 

Umuarama Diesel).

* A festa está garantida: de 20 a 
22 de junho acontece em Umu-

arama mais uma edição dos 
Jogos Engenharíadas Parana-
enses. mais de 5 mil visitantes 

circulando pela cidade.

Merlini e o diretor, 
Luiz Romulo 
Alberton

Abraço da professora 
Rosiara Maziero

Prova de carinho, 
com a professora 
Daniela Dib

Professora Rosiara Maziero

Assessoria Unipar

Abraços e elogios
Luiz Sérgio Merlini foi saudado 

pelos 20 anos de Unipar. Ele, que 
é professor e pesquisador de 

Medicina Veterinária, foi também 
coordenador do curso, posto que 
deixou recentemente para a pro-
fessora Rosiara Maziero. No ato 

da transferência de cargo, ele re-
cebeu elogios, abraços e muitas 

outras demonstrações de carinho 
dos colegas. Foi emocionante!
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Cerveja na panela
O Ciape – Centro Integrado 
de Apoio a Projetos Empre-
sariais, da Unipar, promove o 
curso de produção de cerveja 
na panela, voltado ao público 
interessado em produzir a 
bebida de forma artesanal. 
As aulas acontecem nos dias 
8 e 15 de junho, no campus 
sede da Unipar, em Umua-
rama. O investimento será 
informado de acordo com 
o número de participantes. 
As aulas teóricas e práticas 
serão ministradas pelo pro-
fessor Guilherme Horst. Mais 
informações pelo telefone 
(44) 9 9168 5080.

Palestra 
agronegócio
O projeto CBN AGRO está em 
sua 4ª edição e traz à Umua-
rama a palestra “Sustenta-
bilidade e Desenvolvimento: 
10 desafios para o futuro 
do agronegócio”. O evento 
será ministrado pelo profes-
sor e engenheiro agrônomo 
Xico Graziano, que abordará 
cenários, tendências e as 
perspectivas do agronegócio 
brasileiro. A palestra acon-
tecerá nesta quarta-feira 
(24), no Anfiteatro Sociedade 
Rural de Umuarama, às 20h. 
A entrada será gratuita, mas 
é preciso reservar a vaga 
pelo site da CBN AGRO.

Bazar beneficente
O Interact Club de Umua-
rama realizará um bazar 
beneficente em prol da 
Associação de Pais e Amigos 
dos Autistas de Umuarama e 
Região - AMA. Todo o valor 
arrecadado será convertido 
em doações destinadas à 
entidade.  O Bazar ocorrerá 
no dia 4 de maio, das 10h 
às 16h, na Avenida Rotary, 
3007.

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

A Unipar oferta diversas opções de 
especializações para os profissionais que buscam 
se destacar no competitivo mercado de trabalho. 
Na Unipar de Umuarama são mais de 30 cursos. 
Na área de Ciências Agrárias, os graduados em 
Engenharia Agronômica podem optar pela pós-
graduação em Manejo da Fertilidade do Solo e 
Nutrição de Plantas. As inscrições estão abertas e 
o número de vagas é limitado. 

O curso tem o objetivo de fornecer subsídios 
necessários para o manejo e aproveitamento 
correto dos nutrientes do solo, promovendo o 
intercâmbio de conhecimentos e experiência 
entre instituições e profissionais ligados à 
pesquisa e produção agropecuária. Além 
disso, visa especializar os profissionais com 
conhecimentos, técnicas e habilidades em 
edafologia.

A matriz curricular abrange diversos temas 
pertinentes ao estudo. O corpo docente é um dos 
diferenciais do curso, formado majoritariamente 
por doutores com vasta experiência na área. As 
aulas serão em regime quinzenal.

Ex-alunos da Unipar formados em 2018 ganham 20% 
de desconto nas mensalidades do curso; formados 
em anos anteriores, 15%; ex-alunos de cursos de 
especialização concluídos na Unipar, 20%; ex-alunos 
da Unipar ou de outras instituições com idade igual ou 
superior a 55 anos, 50%; alunos de outras instituições, 
10%; e militares da Polícia Civil e Federal, Exército, 
Marinha, Aeronáutica e Corpo de Bombeiros, 50%. 
Desconto vale somente se as parcelas forem pagas até 
a data do vencimento e não é concedido aos cursos 
com número de vagas inferior a 15.  

Saiba mais no site www.unipar.br

Curso é direcionado aos graduados em 
Engenharia Agronômica e Florestal, Zootecnia, 
Biologia e profissionais de áreas afins

Especialização em Manejo 
da Fertilidade do Solo e 
Nutrição de Plantas

Programa de Fidelização 

Pós-graduação – Inscrições abertas
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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

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



23CLASSIFICADOSUMUARAMA, 23 DE ABRIL DE 2019

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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Ponte da Estrada Esperança
Após concluir a construção de 

uma ponte rural na Estrada Espe-
rança, que liga a estrada Canelinha 
à rodovia PR-468 (entre Umuarama 
e Mariluz), a Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos realizou ade-
quações para melhorar as condi-
ções de trânsito na última semana. 
O leito da estrada foi levantado e 
alargado, no acesso à ponte. Tam-
bém foram construídos um canal 
para escoamento de nascentes 
nos barrancos laterais e caixas 
para contenção da água da chuva, 
a fim de evitar a erosão.

O objetivo do secretário Mauro 
Liutti é cascalhar a par te mais 
íngreme da estrada, para assegu-
rar a sua conservação. “O acesso 
à ponte, do lado da Estada Cane-
linha, tem um declive bem acen-
tuado. Embora o solo tenha sido 
compactado, devemos colocar cas-
calho para segurar melhor a base 
e facilitar a passagem de veículos 
em dias de chuva”, pontuou. Agora, 
falta apenas concluir a sinalização 
da nova ponte.

A obra substitui a travessia que 
foi seriamente avariada pelas chuvas 
no ano passado. “A ponte antiga era 
pequena e foi muito danificada, inclu-
sive nas fundações, o que inviabiliza 
a recuperação. Por isso optamos por 

uma nova estrutura, edificada em 
outro ponto sobre solo resistente 
(piçarra), uma ponte feita para durar 
muitos anos”, disse o prefeito Celso 
Pozzobom.

12 metros
A nova travessia tem 12 metros 

de extensão por 6,30 metros de 
largura e 4 metros de altura ao 
nível do córrego, com vigas de 
concreto padrão rodoviário, e foi 
concluída bem antes do prazo 
limite previsto no contrato (maio de 

2019). “A obra foi concluída bem 
antes do prazo previsto no crono-
grama e há várias semanas já vem 
sendo utilizada pela comunidade 
da Estrada Esperança”, lembrou o 
secretário de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos, Isamu 
Oshima, que também acompanhou 
a execução.

Conforme o contrato, foram 
investidos na obra R$ 310,5 mil 
em recursos da Secretaria Nacio-
nal de Proteção e Defesa Civil, do 
Ministério da Integração Nacional.

Investimento
Para o prefeito Celso Pozzobom, a ponte é um investimento para garantir segurança e 
comodidade aos moradores daquela região no deslocamento para a cidade, transportando 
a produção agropecuária, e também uma opção segura ao transporte escolar.

Além da construção de um canal para o escoamento, o leito da estrada foi levantado e alargado no acesso á ponte

Tiago Boing/Assessoria-PMU
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