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Jair Bolsonaro
sanciona em Foz do
Iguaçu mudanças nos
royalties para Guaíra

Calote

Funcionários de dois restaurantes lotaram a delegacia ontem (13)
em busca de ajuda. Eles chegaram para trabalhar pela manhã
e encontraram os estabelecimentos vazios e com as portas
fechadas. Moveis e utensílios foram recolhidos na madrugada e
os donos não foram encontrados nem em casa. Os funcionários
também não receberam os salários do mês trabalhado.
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Após sequestrar a família
homem é preso pela PRE

atrulheiros rodoviários de Cruzeiro do Oeste detiveram um homem acusado de ter sequestrado
a própria família. Ele apontava uma tesoura para o pescoço da mãe e feriu o pai. O detido foi
encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. As vítimas foram libertadas pela PRE.
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Projeto de adoção
Divulgação

Moção de apelo

O vereador Junior Ceranto propôs ontem (20) em sessão
ordinária, a votação de uma Moção de apelo que será
encaminhada ao governador Ratinho Jr, no sentido da
perspectiva iminente do Estado, sobre a decisão de
retirar a vacinação contra aftosa de maneira isolada e em
desconformidade ao cronograma inicial do Programa Nacional
de Erradicação de Febre Aftosa – PNEFA.

Razões
VEREADORA Ana Novais é autora do Projeto de Lei
A vereadora Ana
Novais é a autora de um
projeto de lei que visa
incentivar a adoção de
crianças em Umuarama.
O projeto de número
32/2019, inclui no calendário oficial do município a Semana Municipal
de Adoção e dá outras
providências. A iniciativa
também é de autoria dos
vereadores Deybson Bitencourt, Noel do Pão, Jones
Vivi e Mateus Barreto.
Ana justifica a proposta revelando que maio
é o mês em que se comemora o Dia das Mães, a
Semana Nacional da Adoção e também da família.
“Por isso convidamos
para usar a tribuna da
Câmara Municipal durante
sessão ordinária nesta
segunda-feira, Daniela
Camporezi Kohatsu, que
recentemente participou
do programa do Luciano
Huck, e é mãe adotiva
de 5 crianças”, explica a
autora da proposição.
Uma funcionária
pública da Câmara, que
adotou 3 crianças e a
mãe da vereadora Ana

Novais, que adotou uma
criança, também falarão
durante a sessão.
O objetivo é tratar o
assunto da adoção, sua
importância da inserção
do amor no seio familiar
e os cuidados e tramites
que devem ser tomados no
momento em que o casal
tenta adotar uma criança”.
A vereadora acrescenta
no texto que representantes do Ministério Público,
do Conselho Tutelar, da
Vara da Infância e Juventude e de outros órgãos
responsáveis pela proteção
da criança e do adolescente
também foram convidados
a participar da sessão.
O projeto que trata do
assunto entrou em pauta
ontem (segunda-feira, 13)
e foi discutido pela primeira vez pelos vereadores, que também votaram.
Definitivamente ele
só será aprovado após
uma segunda etapa de
votação e discussão,
que acontecerá na segunda-feira (20), também
durante sessão ordinária
na Câmara, que tem início às 19h30.

Segundo o vereador,
uma das razões que o
levaram a propor a moção
é de que tal situação
incorrerá num imediato
desabastecimento – “vez
que 50% do rebanho de
bovinos é oriundo de bacias
leiteiras, cujos índices
de abates e qualidade
são significativamente
inferiores aos da pecuária
de corte”. Ceranto salienta
que o Paraná é o 4º maior
exportador de couros
e peles industrializadas
do Brasil e depende de
abastecimento pelas
unidades abatedouros de
bovinos do Estado.

Seleção genética

Segundo o vereador Junior
Ceranto, o trabalho do
pecuarista começa desde a
seleção genética, práticas
de gestão e até a saúde do
rebanho, ambos voltados
para produzir e melhorar a

experiência alimentar. Ciente
que haverá consequências
negativas e inevitáveis
ao setor agropecuário,
entre eles o fechamento
de estabelecimentos
e, consequentemente,
desemprego, por isso,
resolveu se manifestar
em apelo ao governo do
Estado, para que reavalie
essa decisão.

Doadoras de
leite isentas

Outro projeto discutido e
votado na sessão ordinária
na Câmara Municipal ontem
(13), tratou pela segunda vez
da isenção de pagamento
de taxa de inscrição em
processos seletivos de
admissão de pessoal e
concurso para provimento
de cargo ou emprego na
Administração Pública
Municipal Direta e Indireta,
Autárquica, às doadoras de
leite materno. O projeto
será transformado em
Lei após sancionado pelo
Prefeito Municipal.

Ficha suja

Definitivamente foi votado em segunda sessão ordinária
seguida na noite de ontem (20), o projeto de lei de autoria
do vereador Deybson Bitencourt, veda a nomeação para
cargos em comissão, pessoas que tenham sido condenadas
pela Lei Federal nº 11.340 (Lei Maria da Penha), no âmbito do
Município de Umuarama.
Após aprovação, se sancionada pelo prefeito Celso Pozzobom,
a lei proíbe que os Poderes do Município de Umuarama,
nomeie para cargos em comissão, pessoas condenadas, desde
que a condenação tenha sido transitada em julgado, até o
comprovado cumprimento da pena.
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Estímulo ao contrabando

Sistema S

Decreto do presidente Jair Bolsonaro
submete o Sistema S às mesmas regras
de transparência impostas pela Lei de
Acesso à Informação. Isso significa, por
exemplo, que dados como salários e
custos deverão ser postados nos sites
das entidades. Composto pelo Sesi,
Senai, Sesc, Senac, Sebrae, Senar,
Sescoop, Sest e Senat - o Sistema
recebeu R$ 17,1 bilhões em 2018
e afirma que as novas regras são
inconstitucionais.

Força no Senado

Os senadores paranaenses - Flávio Arns
(Rede) e Oriovisto Guimarães (Pode)
- ganham força no Senado. Arns foi
escolhido para relatar a PEC que propõe
que o Fundeb se torne vitalício, “O
fim do Fundeb previsto para 2020 é
preocupante, pois pode gerar uma
desorganização e perda de recursos
aplicados na educação básica. Por
isso, é fundamental avançarmos
com a PEC para garantir a sua
permanência e aperfeiçoar o ensino
no País”, disse Arns.

Força II

Já Oriovisto Guimarães foi escolhido
relator do Projeto de Lei do Plano
Plurianual 2020/2023. “O PPA é o
pré-requisito do direcionamento
de todos os recursos públicos que
serão gastos nos próximos quatro
anos pelo governo federal. Nenhum
centavo pode ser utilizado sem estar
previsto no plano”, disse.

Crime compensa?

“Não podemos concordar com esses
acordos de leniência e nós vamos ter
que aprofundar esse debate, essa
discussão. O Estado do Paraná tem
que agir com firmeza. A permanecer
o acordo de leniência como está
significa dizer – vou repetir pela
terceira vez – que o roubo compensa.
As concessionárias que desviaram
bilhões vão voltar a participar de novas

concorrências e poderão operar no
Paraná, ofendendo a moralidade pública e
administrativa. Vão pagar uma pequena
parcela do que roubaram e não
precisam fazer as obras de duplicação
previstas” - do deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) que considera lesivos
os acordos de leniência feito pelo MPF e
concessionárias de pedágio.

Mutirão

Os poupadores do Paraná que entraram
na Justiça para reaver as diferenças de
correção dos planos Bresser, Verão e
Collor 2 podem participar até o dia
24 de maio, do mutirão presencial
da Febraban, em parceria com o CNJ
e Tribunal de Justiça, para agilizar
o pagamento dos valores devidos.
Cerca de 1.000 poupadores devem ser
beneficiados pela ação. Bando do Brasil,
Bradesco, Itaú Unibanco e Santander
participam da iniciativa.

Comércio em alta

O varejo do Paraná teve um aumento de
2,56% no primeiro trimestre do ano. Os
números da Fecomércio aponta ainda
que entre março e fevereiro, a alta foi de
4,55%. Os setores com maior faturamento
foram os de óticas, cine-foto-som,
com aumento de 38,73%, e as lojas de
departamentos, aumento de 30,29%.
Outros ramos com bom desempenho
foram o de materiais de construção
(10,16%), combustíveis (5,21%), farmácias
(3,01%) e supermercados (1,71%).

Sem informação

O desconhecimento sobre a Reforma
da Previdência ainda é grande.
Levantamento do Paraná Pesquisas
aponta que 60,8% são poucos
informados (45,1%) ou nada informados
(15,7%) sobre a reforma. Por outro lado,
34,8% são muito informados (9,9%)
e informados (24,9%) da proposta do
governo federal. O instituto entrevistou
2.020 pessoas entre os dias 30 de abril e
3 de maio em 168 cidades de 26 estados
mais o distrito federal.

Para dois terços dos deputados, a alta
carga tributária estimula o consumo
de produtos contrabandeados e
falsificados. A pesquisa com 136
deputados, realizada pela Capital
Político/Instituto Brasileiro de Pesquisa
e Análise de Dados, fez ainda um
recorte por blocos: oposição (PT, PDT,
Avante, SD, Psol, Rede, PCdoB, PV, PSB);
não alinhado (sem partido, PP, MDB,
PTB, PR, PSD, PRB, PSDB, DEM, PROS,
PSC, Cidadania, Novo, Pode, Patriotas,
PMN, PHS, PRP) e governo (PSL). Entre
os deputados alinhados ao presidente
Jair Bolsonaro, 90% veem relação
entre tributos e contrabando. Já entre
as bancadas de oposição, apenas
metade associa impostos a vendas de
produtos ilegais.

Parceria

A Copel e BRDE formaram parceria
para reforçar a atuação do Estado
no desenvolvimento econômico. O
presidente da Copel, Daniel Pimentel
Slaviero, e os diretores do BRDE, Wilson
Bley Lipski (Operações) e Luiz Carlos
Borges da Silveira (Administrativo)
e discutiram as estratégias de
financiamento nas áreas de energias
renováveis, eficiência energética e
geração distribuída. “O BRDE tem um
importante papel de fomento para a
região Sul e potencial para parcerias em
projetos da Copel neste novo momento
que o Paraná vive, com uma política de
Estado que busca o desenvolvimento
econômico sustentável, com
planejamento, inovação e visão de
futuro”, afirmou Slavieiro.

Novo pacote

O Paraná terá 4,1 mil quilômetros
de rodovias estaduais dentro do
novo pacote de concessões que o
governo federal deve lançar até
2021. Além dos 2.500 quilômetros
do Anel de Integração, a União vai
licitar a concessão das PRs 323, no
Noroeste do Estado, 280, corredor
do Sudoeste, e 092, no Norte
Pioneiro, a BR-153, conhecida como
Transbrasiliana, e os contornos de
Londrina, Ponta Grossa e Cascavel.

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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Limpa no INS$

Apesar da pressão de colegas da
comissão especial que analisa a MP
871/19 (pente-fino nos benefícios
do INSS), o deputado relator
Paulo Martins (PSC-PR) seguiu
orientação do Planalto e manteve
o artigo da Medida Provisória
que acaba com a necessidade de
declarações de sindicatos para que
trabalhadores rurais possam requerer
a aposentadoria. Pelo parecer,
que será votado nesta semana,
o trabalhador deverá apresentar
declaração informando que exerceu
atividades no campo para ter acesso
ao benefício. O governo pretende
economizar R$ 10 bilhões por ano
com o combate às fraudes no INSS.
Alguns deputados preveem que isso
não passa no plenário da Casa.

Nem tão só

Dilma Rousseff recebeu mensagem de
Lula no domingo pelo Dia das Mães.
A ex-presidente passou a data na casa
da mãe, em BH, que passa problemas
de saúde.

Terra mãe

Segurança Jurídica, tema em voga
nos cursos de Direito, será assunto
da palestra de abertura de Marco
Aurélio Mello no Seminário de Verão,
promovido pela Universidade de
Coimbra, a partir do dia 3 de julho.
Mello comemora seus 73 dia 12 de
julho por lá.

Capa de volta

A juíza Adverci Rates, da 20ª
Vara federal do TRF da 1ª Região,
determinou ao governo que retome a
impressão do brasão das armas na capa
dos passaportes emitidos pela PF em
detrimento da imagem do Cruzeiro do
Sul decidida pelo Ministério da Justiça
na gestão de José Eduardo Cardozo,
no Governo de Dilma. A juíza acolheu

05

pedido em ação popular impetrada por
Carlos Frederico de Oliveira.

Menos um

A base do governador de Pernambuco,
Paulo Câmara (PSB), vem perdendo
aliados conforme a Coluna registrou.
Agora, mais um sai atirando no ex-aliado
e no prefeito do Recife, Geraldo Julio,
por ter transformado a prefeitura num
comitê para João Campos, filho do
falecido Eduardo Campos. É o deputado
Wanderson Florêncio.

Metralhadora

Segundo aliados próximos, o deputado
Florêncio protestou: “Não posso
concordar com o que se transformou
o Palácio Capibaribe, a Prefeitura do
Recife, que mais parece desde as ultimas
eleições um grande comitê eleitoral do
extemporâneo candidato a prefeito do
Recife, João Campos!”

Sinal de fumaça...

A informação vem de relatório sério da
Tax Justice Network, dos Estados Unidos:
a fabricante brasileira Souza Cruz sonegou
US$ 128 milhões - mais de R$ 400
milhões - em impostos no Brasil usando
um mecanismo de evasão de receitas
para sua matriz no Reino Unido, a British
American Tobacco.

... pra todo lado

Ainda de acordo com o relatório, a
mesma equação utilizada pela BAT em
Bangladesh, Indonésia, Quênia, Guiana,
Brasil e Trinidad & Tobago vai totalizar 700
milhões de euros em sonegação nestes
países até 2030.

Resposta

Em nota, a Souza Cruz informou que
“é, hoje, das maiores pagadoras de
tributos do país, tendo recolhido, na
última década, mais de R$ 95,6 bilhões
em impostos”, e rechaça o conteúdo do

relatório da Organização Campaign For
Tobacco-free Kids, ressaltando que “age
com integridade e ética nos negócios”.

Armas

Senador Paulo Paim (PT-RS) diz ver
como “ilegal” o decreto assinado pelo
presidente Bolsonaro que facilita o
porte de armas de fogo. O petista
adianta que fará audiência pública para
debater com representantes do governo
e membros da sociedade civil.

Porte rural

Logo após assinar o decreto que flexibiliza
as regras para registro, posse, porte e
comercialização de armas de fogo, o
presidente Jair Bolsonaro afirmou a
deputados da bancada ruralista que
o Planalto trata como “prioridade” a
aprovação do PL 6717/16, que libera o
porte de arma de fogo para trabalhadores
ou proprietários rurais.

Argumentos

A proposta é de autoria do deputado
Afonso Hamm (PP-RS), membro da
Frente Parlamentar da Agropecuária,
que recebeu o apoio de Bolsonaro: “O
presidente reiterou que o projeto será
prioridade no Congresso, trazendo
segurança para quem vive, trabalha e
produz no meio rural.”

Turma na rua

O PDT convocou a militância em todo o
Brasil para o ato público em defesa da
Educação, amanhã em várias cidades.
Quer reunir professores, estudantes,
sindicatos no Largo da Carioca, no Rio
de Janeiro, contra o corte de verbas.
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Placa Mercosul terá novas
regras para uso e troca
Além de confirmar
na semana passada a
continuidade da placa
Mercosul no Brasil, o
Ministério da Infraestrutura também fará
mudanças nas regras
para o modelo unificado, atualmente
em vigor em sete
estados, inclusive no
Paraná (RJ, AM, BA,
ES, PR, RN e RS).
Com isso, o prazo
para os demais estados implantarem o novo
formato deve passar
de 31 de junho (data-limite atual) para 31 de
NOVO modelo só será exigido para o primeiro emplacamento
dezembro deste ano.
O Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) fina- quar ta-feira (15) para analisar
lizou o estudo técnico que ava- as propostas do Denatran e fazer
liou as características do padrão eventuais ponderações e sugesazul e branco e o processo para tões. Depois disso, será redigido
a sua emissão, como também o um texto final que servirá de base
nível de segurança na identifica- para a publicação de nova resolução do veículo a fim de diminuir ção do Contran (Conselho Nacional
os riscos de clonagem.
de Trânsito), que altera a 729, de
Os ór gãos têm até esta março de 2018.

Pedidos ao INSS passam
a ser feitos por internet
Desde ontem (13) os pedidos
de revisão de valor do benefício,
de recursos e de cópia de processos do INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) poderão ser feitos
apenas pela internet, no Meu INSS,
ou pelo telefone 135.
A estimativa do INSS é de que
atualmente esses serviços levem
mais de 70 mil pessoas por mês às

agências. Com as solicitações feitas
pela internet ou telefone, o órgão
espera melhorar o atendimento ao
público e poupar trabalho e gastos aos
cidadãos que precisam se descolar
em busca de uma agência do órgão.
A mudança faz parte do projeto
de transformação digital implantado pelo INSS para ampliar a
oferta de serviços digitais.

DIVULGAÇÃO

Dentre as mudanças estariam
adoção da placa Mercosul só
para veículos zero km, no primeiro
licenciamento. Ou então em casos
extraordinários, como furto, roubo
ou dano; a placa cinza continua
valendo, mesmo em caso de troca
de município, quando será exigida
apenas a troca da tarjeta e do lacre.

Como acessar o
Meu INSS

O Meu INSS é acessível por
meio de computador ou celular.
Para usar o serviço é preciso se
cadastrar e obter uma senha no
próprio site. Também é possível obter a senha no internet
banking de instituições da rede
credenciada que são Banco do
Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa,
Itaú, Mercantil do Brasil, Santander, Sicoob e Sicredi.
Em caso de dúvida, basta ligar
para o 135.
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Conselho do Idoso
elege nova diretoria

O Conselho Municipal dos Direitos do
Idoso (CMDI) de Umuarama teve na última
sexta-feira (10) eleição
para os novos conselheiros representantes
da sociedade civil, que
terão mandato no biênio 2019/ 2021. Foram
eleitos 20 conselheiros – 10 titulares e 10
suplentes – que serão
empossados em 28 de
junho, na Secretaria Executiva dos Conselhos,
assim como os representantes governamentais indicados pelo Executivo Municipal.
“O trabalho do conselho não é apenas representativo. Este colegiado
tem a competência de
formular, deliberar e controlar as ações de implementação das políticas
públicas para as pessoas idosas, que visam a

melhoria do atendimento
ao idoso e a garantia dos
seus direitos”, ressaltou
a presidente em exercício
do CMDI, Sebastiana Ruiz
Garcia. A eleição foi organizada pela Comissão Especial Eleitoral do conselho.
Foram eleitos como
con s e l h e i r o s , r e p r e sentantes de instituições e entidades da
sociedade civil ligados
à defesa dos direitos
e ao atendimento ao
idoso, legalmente constituídas e funcionando
há mais de um ano.
CONFERÊNCIA DO
IDOSO
O CMDI e a Prefeitura realizam no dia 5
de junho, no salão de
eventos da Assemu, a
3ª Conferência Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa, com o
tema: “Os Desafios de
envelhecer no Século
Assessoria

Sexta-feira foi a eleição dos representantes da sociedade civil, que terão mandato no biênio 2019/ 2021. Foram eleitos 20 conselheiros

XXI e o papel das políticas públicas”. Antecedendo o evento, no
próximo dia 30 será

realizada uma pré-conferência na unidade
local do Ser viço Social
do Comércio (Sesc).

LOCAL
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Vem aí a Semana do
Microempreendedor

A Casa do Empreendedor, da Secretaria de
Indústria, Comércio e
Turismo de Umuarama,
em parceria com o Sebrae,
dentro da 6ª Semana
Nacional de Educação
Financeira, realiza nos próximos dias a Semana do
Microempreendedor Individual – MEI – com uma
série de palestras, oportunidades de formalizações,
consultorias em marketing
e finanças, seminários e
rodada de crédito.
Será uma opor tunidade para o MEI adquirir
novos conhecimentos,
esclarecer suas dúvidas
e regularizar a situação
formalizando o seu negócio. “Com a documentação em dia e sabendo
onde quer chegar, o

microempreendedor tem
muito mais chances de
sucesso. Sem falar no
acesso ao crédito, que
pode ser facilitado, e nas
orientações que vão dar
mais segurança na hora
de tomar decisões”, disse
o secretário de Indústria e
Comércio do município,
Douglas Bácaro.
A Semana do MEI terá
ações de 20 a 30 de maio.
Começa com palestras de
orientação ao MEI e formalizações de 20 a 22, das
8h30 às 9h30, na Casa
do Empreendedor. Nos
mesmos dias, das 8h às
11h30 e das 13h30 às
17h30, haverá também o
desafio “Alvará no Mesmo
Dia!”, para empresas de
baixo risco, e consultorias
em Marketing e Finanças no

Divulgação

SERÃO realizadas palestras, oportunidades de formalizações, consultorias em
marketing e finanças, seminários e rodada de crédito
dia 22, das 8h às 11h, também na Casa do Empreendedor. E de 27 a 31 o foco
será na DASN (Declaração
Anual do Simples Nacional),
durante o dia todo.
A programação segue
com o seminário “Importação e exportação para o
MEI”, no dia 27, das 14h às
16h, no Sebrae. No mesmo

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

09/05
% dia compra

venda % mês

COMERCIAL +0,5% 3,9530 3,9540 +0,8%
PTAX (BC)

+0,8% 3,9667 3,9673 +0,6%

PARALELO

+0,7% 3,8900 4,1800 +1,0%

TURISMO

+0,7% 3,8900 4,1600 +1,0%

EURO

+1,0% 4,4530 4,4541 +0,8%

US$ 1 É IGUAL A:
Iene
Libra est.
Euro
Peso arg.

109,58
0,7685
0,8907
45,70

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0362
Libra est.
R$ 5,16
Peso arg.
R$ 0,09
R$1: 1.601,79 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12
6/4 a 6/5
7/4 a 7/5
8/4 a 8/5
9/4 a 9/5
10/4 a 10/5

0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

0,3715
0,3715
0,3715
0,3715
0,3715

TR
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

BOVESPA

09/05

IBOVESPA: -0,83%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
Brasil ON
ItauUnibanco PN
Braskem PNA
Suzano S/A ON

94.807 pontos
%
-1,97%
-0,94%
+0,87%
-1,24%
-7,36%
+6,98%

R$
26,83
48,54
51,03
32,56
40,53
44,16

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índice em %
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

MAR
0,75
1,26
1,07

ABR
0,92
0,90

ano
1,51
3,10
3,33

12m
4,58
8,64
8,25

REAJUSTE DE ALUGUÉIS
Índice
MAR
ABR
MAI
IGP-M (FGV)
1,0760
1,0827
1,0864
IGP-DI (FGV)
1,0773
1,0827
1,0825
* Correção anual. Multiplique valor pelo índice

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

MERC. RURAL

TABELA DO IR

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

BASE (R$)
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68

Alíq. % deduzir
7,5 142,80
15 354,80
22,5 636,13
27,5 869,36

Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 2ª parcela
vence em 31/05, com juros Selic de 1%.

CONTRIBUIÇÕES INSS
ASSALARIADOS
Salários até 1.751,81
1.751,82 até 2.919,72
2.919,73 até 5.839,45

local também acontece, dia
30, o seminário “Gestão
financeira para MEIs – A
importância de gerir bem
para melhores resultados”,
entre as 14h e 15h45.
Fechando o cronograma de
ações haverá rodada de crédito no dia 30, das 15j45
às 17h, também no Sebrae
(rua Floraí, 4295, Zona I).

8%
9%
11%

Consulte a tabela completa de
contribuições em uma agência do INSS

SAL. MÍN.
PARANÁ
fev/19 a dez/19
I R$ 1306,80
II R$ 1355,20
III R$ 1403,60
IV R$ 1509,20
*II: domésticos

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
R$/m2
MAR
ABR %m %ano %12m
Paraná 1.526,39 1.531,41 0,33 1,19 4,76
Oeste 1.530,93 1.533,55 0,17 0,91 3,81

Em 09/05
PR
SOJA
64,53
MILHO
25,55
TRIGO
46,41
BOI GORDO 151,93
FRANGO
2,68

DIA
-1,1%
-0,1%
0,0%
-0,1%
0,0%

30d. Casc.
-4,9% 63,50
-7,3% 25,00
-1,0% 47,00
0,3% 155,00
0,0%
-

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gordo arroba e frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 09/05
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
mai/19
mai/19
mai/19
mai/19

FECH.
800,25
285,30
344,50
421,75

DIA
30d.
-14,00 -11,0%
-3,40 -7,7%
-10,75 -4,3%
-9,50 -8,2%

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

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)
Em 09/05
PRAÇA R$/sc
SEM
SOJA
Cascavel 69,00 -1,4%
SOJA
Paranaguá 74,00 -1,3%
MILHO
Cascavel 31,00 -1,6%

30d.
-4,2%
-4,5%
-4,6%

LOCAL
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Após sequestrar a família
homem é preso pela PRE

Patrulheiros rodoviários de Cruzeiro do Oeste detiveram ontem
(13) um homem acusado de ter
sequestrado a própria família. Ele
mantinha uma tesoura no pescoço da mãe, durante o crime,
além de ter agredido o pai.
O acusado foi encaminhado
para a delegacia de Polícia Civil. As
vítimas foram libertadas pela PRE.
De acordo com os patrulheiros,
um veículo Uno seguia de Cianorte
para Cruzeiro do Oeste com cinco
passageiros: pai, mãe e três
filhos. Ao longo do percurso, todavia, o pai, que estava dirigindo,
fazia sinais pedindo socorro para
os outros motoristas que transitavam pela PR-323 e eles acabaram
acionando a polícia.
Quando o veículo se aproximou do posto em Cruzeiro do
Oeste os policiais fizeram a
abordagem rápida e salvaram
quatro pessoas de um sequestro. Ainda segundo a PRE um
dos filhos, um homem de 34
anos estava visivelmente alterado e dizia que era perseguido
e ameaçado de mor te.
Para fugir dos ‘inimigos’ ele
usou uma tesoura e sequestrou
a família que estava no carro.
Ao longo do trajeto ele matinha
a arma no pescoço da mãe e
chegou a ferir o pai.
O clima de tensão só acabou
com a abordagem policial. Ele
resistiu, mas acabou sendo contido. Os policiais acionaram uma
equipe do Samu para atender o
homem, que foi encaminhado ao
hospital municipal de Cruzeiro
do Oeste para cuidados.
A família foi liberada e o

ACUSADO feriu o pai e manteve uma tesoura apontada para o pescoço da mãe
agressor encaminhado à Delegacia de Polícia. Ele já tem antecedentes criminais por violência
Divulgação

doméstica contra a mãe. O caso
ainda será investigado pela Polícia Civil.
Um homem foi preso em Icaraíma no
domingo (12) depois de denunciado
por maus tratos contra um animal. O
acusado agredia seu cão a marteladas
na cabeça e tentava cortar as patas do
animal com uma faca. A Polícia Militar
foi até a casa situada na rua Francisca
Bonfim Cardeal onde constataram as
agressões ao verem o cachorro severamente machucado e com uma das
patas quase arrancada. Numa busca
pela casa, encontraram 72 gramas de
maconha na geladeira. O agressor foi
preso e acusado por crueldade contra
animais e tráfico de drogas, sendo
conduzido à Delegacia de Icaraíma.

VETERINÁRIOS afirmaram que o cachorro
não sobreviveria e fizeram uma eutanásia.
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Afsu vence em casa e
agora pega o ACMF

Na última sexta-feira (10), o Afsu
Umuarama Futsal jogou em casa
contra o Copagril de Marechal Cândido do Rondon, pela 8ª rodada do
Campeonato Paranaense Série Ouro.
No Ginásio Amário Viera da
Costa, os umuaramenses conquistaram um importante resultado ao
derrotarem o Copagril por 4 a 3.
Carlinhos (duas vezes), Ronney e
Murilo Mura marcaram para o Afsu.
Com a vitória, o Umuarama segue
em oitavo lugar na zona de classificação, mas agora com 11 pontos.
A equipe de Marechal, que está
na Liga Nacional, entrou em quadra sob o comando interino do
técnico Marcos Vila. O novo técnico do Copagril, Fernando Malafaia assumiu o comando do time
ontem (13). Com a derrota para o
Afsu, o time rondonense caiu para
a quinta colocação no Campeonato
Paranaense Série Ouro.

Oponente

O Campo Mourão vem de uma
vitória por 7 a 1, contra o Palmas
Futsal. Na tabela do Paranaense o
time de Wesley Szabo ‘Alemão’, está
em terceiro lugar com 18 pontos em
oito jogos, e a 5ª colocação na Liga
Nacional de Futsal, com nove pontos
somados nos quatros confrontos.
Mesmo sabendo da forte equipe
que desembarca em Umuarama
nesta terça-feira. Nei Victor garante
que o Afsu tem possibilidades de vencer. “O jogo contra o Campo Mourão
será tão difícil quanto foi o do Copagril.
Precisamos diminuir um pouco mais
a margem de erro e não perder a
pegada. Sabemos que o Mourão é um
adversário que está jogando bem, está
entre os primeiros das Ligas Estadual
e Nacional e vem de um ritmo de jogo
muito forte”, finaliza o técnico.

Joás Cavalcante

O JOGO contra o Copagril foi marcado por inúmeras oportunidades e grandes defesas de ambas equipes
Com pouco tempo de preparação
o Afsu já tem compromisso marcado para hoje (14). Jogando novamente em casa, o time de Nei Victor
enfrenta ACMF de Campo Mourão.
“Tivemos apenas três dias de
treinamento. Focamos mais na preparação física dos jogadores para

o confronto. Vamos tirar proveito
do que fizemos de bom na última
partida e procurar motivar os atletas a repetir a atuação contra o
Copagril”, disse o técnico, lembrando que a equipe continua
desfalcada com a saída de Gutti
e Foguinho lesionados.

Sequência de resultados

Desde que o campeonato começou o Umuarama Futsal vem buscando jogo a
jogo melhorar seus resultados. Em quadra, a equipe técnica apresenta um time
estruturado e com táticas bem definidas, em que cada adversário é estudado em
sua individualidade. O destaque foi a excelente atuação nas áreas tática e disciplinar, além de usarem muito bem a parte individual definindo o jogo. “Todos os
atletas estão de parabéns”, parabeniza Nei.
Joás Cavalcante

No sábado (11), duas estrelas do futebol brasileiro
estiveram em Umuarama para participar da 8ª edição do
‘Jogo dos Amigos, Negros x Brancos – Diga não ao
racismo’. O volante Amaral, que já jogou na Seleção
Brasileira entre 1995 e 1996 e Tulio Maravilha, que
foi três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro –
Série A (1989, 1994 e 1995). O jogo aconteceu
no Estádio Lucio Pepino, Maravilha jogou pela equipe
dos brancos e Amaral jogou pelos negros. O placar
final foi de um empate por 3 a 3. Tulio Maravilha
balançou a rede duas vezes.
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Jéssica ‘Bateu Estaca, e
conquistou cinturão do UFC
A pressão de fazer uma luta
válida por cinturão no Brasil já era
grande. Fechar o evento em que
José Aldo e Anderson Silva foram
derrotados no Rio de Janeiro, ainda
mais. E ter pela frente a campeã
peso-palha do UFC Rose Namajunas só aumentou o peso que a
umuaramense Jéssica Andrade
tinha sobre seus ombros.
Fazendo jus ao apelido de ‘Bate-Estaca’, a umuaramense conseguiu erguer Namajumas e a jogou
no chão. A americana caiu com o
pescoço no solo e imediatamente
perdeu a consciência, ficando estática enquanto o árbitro encerrava
a luta. Aplicando o nocaute brutal
aos 2m58s do segundo round, Jéssica tomou para si o cinturão peso-palha (até 52,2kg) do UFC.
“Estou muito feliz. Mas esse
cinturão é desse cara aqui (mestre
Gilliard Paraná). Sem ele eu não
teria chegado aqui hoje. Se ele
não tivesse montado a academia
dele na sala da casa da mãe dele,
eu não estaria aqui hoje. Filho de
pedreiro e de faxineira, o cinturão é

Desafios dos Fortes

O prazo de inscrições para o Desafios
dos Fortes acaba nesta quarta-feira
(15). Até o momento 30 equipes irão
participar da maior prova de obstáculos do noroeste do Paraná. O evento
esportivo será realizado na pista de
motocross, próximo ao Parque Jabuticabeiras, no próximo domingo (19).
Cada equipe será composta por
quatro atletas e os times serão
divididos em três categorias – masculino, feminino e misto (2 homens e 2
mulheres). As inscrições podem ser
feitas no Ginásio de Esporte Amário
Vieira da Costa – sede da Smel -, das
8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Buda Mendes

COM a conquista, a umuaramense
de 27 anos é a terceira brasileira a ser
campeã do UFC

seu. Eu voltei muito consciente do
que eu tinha que fazer no segundo
round. Ela voltou mais lenta e eu
dei um bate-estaca. Eu nunca dei um
bate-estaca na minha vida. Precisou
de muita dedicação, mas hoje deu
certo”, disse a nova campeã após
a luta, presenteando seu mestre Gilliard Paraná, líder da PRVT.
20ª VITÓRIA
Com a conquista do título

nesta noite, Bate-Estaca chega a
20 vitórias na carreira, que ainda
conta com seis derrotas. A lutadora paranaense emenda ainda
o quar to triunfo seguido, após vir
de vitórias contra Claudia Gadelha, Tecia Torres e Karolina Kowalkiewicz. São ainda oito vitórias
nas últimas nove lutas. A única
derrota foi na luta pelo título com
Joanna Jedrzejczyk.
Quinn Rooney

Anderson Silva levou um gancho
de 180 dias após o UFC Rio,
no último sábado (11). O
ex-campeão recebeu um forte chute
na perna de Jared Cannonier e,
de imediato, sentiu o joelho. O
lutador precisará ficar no mínimo 45
dias sem lutar e 30 sem contato
físico. Para retornar antes do prazo
de seis meses, “Spider” precisará da
liberação de um ortopedista. Além
de Anderson, Rose Namajunas,
Bethe Correia e Laureano Staropoli
também receberam gancho.
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Doença virótica perigosa na
gravidez
Título
nobre
Ligado,
em inglês

A (?)
de: bem
informado
sobre
Banal;
corriqueiro

Marcha
de carros
O plano alternativo

(?) Ribeiro,
baixista
dos Paralamas

Liga
produzida
a partir do
ferro-gusa

Matéria de
composição química definida

BANCO

61

Solução

C
O
N

Touro

Gêmeos

Câncer

Leão

Radiano
(símbolo)
"Europeia",
em UE

VE

Virgem

Capital
e maior
cidade de
Cuba

I
E

Libra

Ser estudado pela
"Militar", Ufologia
em IPM Segura firDesnuda memente

Ã

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião

Peça
usada sob
vestidos

Alegação
do réu
para provar a sua
inocência,
no processo penal

N

Peixes

A 20ª letra

Ç

Alguns conselhos de fora vão tranquilizá-lo sobre
profundas convicções que você tem. Tudo o que
resta é agir de acordo com esses conselhos. Você
está em boa forma, mantenha o esforço que tem
feito com os alimentos e tudo vai ﬁcar bem.

Prato com
quiabos e
camarões
(Cul.)

A

Afaste-se de projetos que são duvidosos ou
arriscados. Não perca de vista os seus objetivos
e você estará indo na direção certa. O cansaço
das preocupações diárias pesa muito sobre você
e este é o momento para praticar um esporte.

Esboçar
Que têm
gosto do
fel

O

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo
a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente a
necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os
seus instintos mais profundos e ter um descanso sem
se sentir culpado - você não tem razão para isso.

Expressa
incentivo
Bastões
reais

(?) Assad:
os violonistas Sérgio
e Odair

P

Você corre o risco de se perder muito profundamente em seus pensamentos e de se distrair.
Não exagere! Você realmente quer agir, mas
o seu corpo vai precisar de descanso - lembre-se disso.

Parte
instintiva
da psique
(Psican.)

A
F

Hoje o dia será muito animado. Os encontros
serão agradáveis e reforçarão sua conﬁança.
Você precisa encontrar um equilíbrio entre a
reﬂexão e a ação, entre a atividade física e o
relaxamento. Ouça o seu corpo.

Frutosímbolo de
produtos
da Apple
Sucesso
de Beyoncé
Nascente;
oriente

C

Você não tem tempo para ﬁcar para trás, você
precisa agir rapidamente! Afaste-se de correntes de ar e variações de temperatura. Você
precisa dormir para recarregar suas baterias.

Confusão
(fig.)
700, em
romanos

(?) na
boca:
apetite
(fig.)

"(?) na cara": brincadeira de
programas
de auditório
Fora,
em inglês

Ministério
de Henrique Meirelles (2017)

Ligeiro;
ágil (o
dançarino)

D

Seu otimismo vai ganhar a admiração das pessoas ao seu redor e nada vai atravessar o seu
caminho. Seja tolerante, nem todos serão capazes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com o
fígado e não exagere nos prazeres da mesa.

(?) e Branca Feres,
gêmeas do
nado sincronizado

O crivo da
peneira
Ellen Page,
atriz
Provoca
um determinado
resultado

Número
inteiro indeterminado (Mat.)

P

Tenha cuidado para não parecer mais frio do
que você realmente é. Você precisa de movimento, mas evite movimentos muito bruscos,
especialmente no manuseio de máquinas
elétricas.

O polo mais
quente
(no verão)

R
T
I
D
A
R
I
A

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações
estão em sintonia com o seu ego básico e isso
o torna dinâmico hoje. Você está inundado com
uma sensação de bem-estar! Você terá maior
inﬂuência sobre os outros, mas não abuse.

Reunião de cada grupo político a fim de
escolher os candidatos a cargos eletivos
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U
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E
T
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B
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Você está encontrando dificuldades para
acompanhar o ritmo. Permita-se mais liberdade. Os prazeres da vida recarregam suas
baterias emocionais e tudo sairá bem, desde
que você não se deixe esgotar ﬁsicamente.

Que não
apresenta
variedade

Anarquista
Embutido
grosso
italiano

M
L
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Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo
a um amigo que precisa do seu apoio. Você sente a
necessidade de desacelerar um pouco para ouvir os
seus instintos mais profundos e ter um descanso sem
se sentir culpado - você não tem razão para isso.

Ingerência; interferência

© Revistas COQUETEL

Momento esperado
por quem adquire um
Músculo imóvel
dorsal
Relação

E
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D
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S
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V
E
S

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

2/on. 3/ego — out. 4/leve. 5/torta. 10/libertário.
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Novo point da beleza!

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Thiago Casoni

Avenida Maringá, 4211
Whats (44) 99906-5508 - (44) 3624-5508
“O difícil é
tentar não
criar expectativas quando
somos sonhadores.”
(Jefferson
Grusiecki)

Happy Day

MILANO Centro de Beleza

A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje News que comemoram aniversário hoje -, Silvio Roberto Correa,
Idelson Barbosa Guedes, Thais André
Rodrigues, Maria Zilda Somoni, Adilson
Silva Tabarini, Adriana Lazarin Fuentes,
Felipe Brolin Gato, Luiz Henrique Rigolon
Dechiche e Paula Mantovani Russi. Da
coluna: felicidades!

* A temporada de happy
hour assinala na quinta-feira (16) o lançamento
da linha ‘Reflexo’ de semi
jóias belíssimas, no salão social do Condomínio
Royal Garden, das 16h às
21h. Agradeço a gentileza
do convite.

Eleição
A Aciu escolhe sua diretoria para o
triênio 2019/2022. Orlando Luiz Santos,
concorre à reeleição com a chapa “Unidos Somos Mais Fortes”, com Celso Zolim
e Miguel Fuentes Romero, os vices. A
Diretoria Executiva é composta por Humberto Vignoli, João Carlos Narvaes, Irene
Cardoso e Regina Célia Lima. Conselho
Fiscal -, Wagner Ferrarin, João Batista
de Oliveira, Alcides Sitta, Antonio Carlos
Bitencourt, Murilo Gilbert Campana e
suplentes: Dorival Marcos Rodrigues,
Ronaldo Dal Secco Dias e André Marcato. Conselho da Mulher ficará com Carla
Frasquette e Conselho do Jovem Empresário com Heitor Vivian. A eleição será
nesta terça-feira, das 8h às 17h.

Com uma equipe especializadíssima,
o Milano Centro de Beleza destaca os
seus 12 profissionais renomados que
vão se dividir entre: cortes masculino,
feminino, crianças; coloração; hidratação capilar; maquiagem; produção
de noivas; designer de sobrancelhas;
selamento; estética facial; drenagem
linfática e massagem relaxante. O
novo espaço administrado pelos médicos Eguimar Martins e Marcos Fratini
atende de terça a sábado -, com diferencial de uma agenda flexível e com
foco na nova tendência que destaca
ambientes descontraídos e excelentes
profissionais reunidos.

MARAVILHOSA!
Débora Meretka é a nova Miss Teen Terra Paraná 2019. A belíssima representante de Umuarama venceu o concurso que foi realizado no Centro Cultural Vera Schubert, na Capital da Amizade,
no sábado (11). Assinado pela Pro Arte Eventos e com o DNA de
Cristina Ranzani o evento foi sucesso absoluto.

EQUIPE Milano Centro de beleza - Patricia Martins, Débora Assis, Paula Bertoco, Jania Siqueira, Claudio
Oliveira, Patrícia Martins, Claudia Marchi, Larissa Borges, Caroline Schons, Renato Maia, Raphael Mancine,
Eduardo Oliveira -, e Eguimar Martins e Marcos Fratini

* Na quar ta tem lançamento do Dia do Desafio,
no Sesc, com café da
manhã às 7h45 e às 8h15
o lançamento oficial das
atividades que farão par te
do projeto Dia do Desafio
2019. Thais dos Santos e
equipe recepcionarão os
convidados e parceiros.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
Anatomia Com
laboratórios bem
equipados, a Unipar
oportuniza aos estudantes
associar teoria vista
em sala de aula à
prática laboratorial.
Recentemente, a turma
do 8º ano do Colégio Elite
de Cascavel participou
de visita ao laboratório
de Anatomia Humana,
onde tiveram aula sobre
o sistema reprodutor. A
turma foi acompanhada
pela professora Karine
Bizarro da Fonseca, que
ministra a disciplina de
Ciências. A professora
menciona que os alunos
estão estudando o
sistema reprodutor
masculino e logo vai
iniciar o conteúdo sobre
o aparelho feminino.
Segundo ela, é um
diferencial poder ver
as peças e ter noção de
como são os sistemas por
dentro e como funciona o
corpo humano. Poder tirar
dúvidas com pessoas de
fora do Colégio e interagir.
A partir da visita do ano
passado algumas alunas
tiveram feeling para a
área da saúde. “Agora
na fase dos 13 anos já
poderão saber o que
querem fazer e chegar na
fase adulta sabendo o que
vão ver lá na frente”, diz.
Inteligência Emocional
De acordo com a
Psicologia, inteligência
emocional é a capacidade
que um indivíduo tem

de compreender e
gerenciar as próprias
emoções e também de
aprender a lidar com as
emoções e sentimentos
das pessoas que estão a
sua volta, com o objetivo
de alcançar resultados
positivos. Pensando nisso,
a Unipar de Francisco
Beltrão lançou o projeto
‘Inteligência Emocional na
Vida Acadêmica’. A ideia
já vinha sendo discutida
desde o ano passado e
agora transformou-se em
realidade. A princípio, o
projeto vai envolver os
cursos de Administração
e Ciências Contábeis.
Os acadêmicos fizeram
as inscrições e 20 foram
selecionados para
participar.
Pedagogia O
coordenador do curso
de Pedagogia da Unipar,
professor José Ricardo
Skolmovski, foi convidado
para ministrar palestra
aoe professores do
Colégio Samuel Benk,
de Guaíra. Durante a
palestra, Skolmovski
ressaltou a importância
da interação entre os
profissionais da área
de educação, colegas
de trabalho e alunos,
primando pelas boas
relações no ambiente
profissional. O professor
realizou dinâmicas
com o intuito de os
educadores interagirem
entre si, levando-os a se
conhecerem melhor.

Inscrições Enem

O prazo de inscrições para se
inscrever no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), termina na
próxima sexta-feira (17). A taxa
de inscrição é de R$ 85 e deve ser
paga até o dia 23 de maio. O candidato que não pagar o boleto no
prazo perde a inscrição. As provas
do Enem serão nos dias 3 e 10 de
novembro. As duas provas, somadas, possuem 180 questões e uma
redação. Com a nota do Enem, o
estudante pode participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu),
além de programas de bolsa de
estudos e/ou de financiamento
estudantil como o Prouni e o
Fies. As inscrições podem ser
feitas no site do Inep.

Dia do enfermeiro

Na Semana da Enfermagem, o
Núcleo Regional da Educação
de Umuarama (NRE) realizará
evento para homenagear enfermeiros que atuam também como
professores no Curso Técnico em
Enfermagem do Colégio Estadual
Hilda T. Kamal de Umuarama. A
ação tem como objetivo valorizar
o trabalho desses profissionais
que é essencial na recuperação
de vidas em perigo, seja nos
hospitais ou demais instituições
que necessitam da assistência
contínua de cuidados médicos.

Homenagem

O evento acontecerá hoje (14),
às 14h no auditório do NRE
de Umuarama. Será realizada
palestra com as Enfermeiras
Fiscais do Conselho Regional de
Enfermagem do Paraná, COREN
- subseção de Maringá, Janaína
M. Salint e Carla Bavelloni. O Dia
Internacional da Enfermagem é
comemorado em 12 de maio
e foi escolhido para homenagear Florence Nightingale, uma
inglesa considerada a “mãe”
da enfermagem moderna. No
Brasil, além do Dia do Enfermeiro, entre os dias 12 e 20 de
maio, comemora-se a Semana
da Enfermagem.
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CLASSIFICADOS

AUDI A3 SED. 2.0 TURBO 220CV MOD. 2016 – BRANCO, AUTOMÁTICO,
SOM/MULTIMÍDIA, COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, COMPLETO, 30 MIL KM, Ú/DONO.
R$ 94.800,00
AUDI A3 SED. 1.4 TURBO/ATTRA. MOD. 2016 - PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, 38 MIL KM, COMPLETO. R$ 75.800,00
JEEP COMPASS LIMITED ANO 2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA,COURO (BEGE), COMPLETO, Ú/DONO, C/ 33 MIL KM. R$
101.800,00
ASX 2.0 MITSUBISHI ANO 2014 – BRANCA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, SOM/MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, DIREÇÃO, COMPLETA, PLACA-A, Ú/DONA. R$ 61.800,00
JETTA 2.0 HIGHLINE TSI MOD. 2016 – BRANCO, 211CV, GASOLINA, TETO
SOLAR, INTERIOR CARAMELO, C/ 70 MIL KM, Ú/DONO, TOP DE LINHA. R$ 88.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO,
MULTIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 59.800,00
KIA SPORTAGE 2.0 EX MOD. 2012 – PRETA METÁLICA, FLEX, AUTOMÁTICA,
BANCOS DE COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, COMPLETA.
R$ 59.800,00
HONDA HR-V / EXL 1.8 ANO 2016 - BRANCA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS,
COURO, TOP DE LINHA, COMPLETA. R$ 79.800,00
HONDA CR-V LX ANO 2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, AR, VIDROS,
DIREÇAÕ, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 64.800,00
HONDA CR-V LX ANO 2009 – PRETA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, AR, VIDROS,
DIREÇAÕ, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 39.800,00
HONDA CIVIC 2.4 SI COUPE ANO 2014 – BRANCO, GASOLINA, 220 CV,
CAMB. MANUAL, 2-PORTAS, RODAS, TETO SOLAR, COMPLETO, 13 MIL KM, RARIDADE.
R$ 91.800,00
HONDA CIVIC 2.0 EX ANO 2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM, C/ 11 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO, NA GARANTIA. R$
86.800,00
HONDA CIVIC 2.0 LXR MOD. 2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 58.800,00
COROLLA 1.8 GLI MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS,
SOM, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 41.800,00
RAV4 TOP 2.0 ANO 2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA,
CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA. R$ 103.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 4X4 ANO 2013 - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG,
ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETA. R$ 125.800,00
HILUX CAB. DUP. SR 2.7 ANO 2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2,
AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00
LOGAN 1.6 R EXPRESSION MOD. 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/
MULTIMÍDIA, C/ 26 MIL KM, ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 39.800,00
PEUGEOT 207 XR 1.4 SPORT – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,
ALARME, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.8 LT MOD. 2015 – PRATA, AUTOMÁTICA, 4X2, DIESEL,
AIRBAG, ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.
R$ 84.800,00
S-10 CB. DUPLA 2.4 ADVANT. ANO 2008 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO,
ALARME, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.
R$ 32.800,00
SPIN 1.8 LT MOD. 2013 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO,
RODAS, SOM, PLACA-A, AR, DIREÇÃO, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$
36.800,00
ONIX 1.0 LT MOD. 2018 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MY LINK, C/ 14 MIL
KM, PLACA-A, Ú/DONA, COMPLETO, SEMI-NOVO. R$ 40.800,00
COBALT 1.4 LTZ ANO 2012 – PRETA, FLEX, CAMB. MECÂNICO, AIRBAG, ABS,
AR, DIREÇÃO, COMPLETO, Ú/DONO. R$ 31.800,00
MONTANA 1.4 LS MOD. 2013 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS E TRAVAS
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ELÉTRICAS, COMPLETA. R$ 26.800,00
CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CINZA METÁLICO, FLEX, DIREÇÃO HIDRÁULICA, ALARME TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A. R$ 15.800,00
CELTA 1.0 SUPER MOD. 2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS
SEMI-NOVOS, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$ 12.800,00
AGILE LTZ 1.4 MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00
ASTRA SEDAN 1.8 ANO 2002 – BRANCA, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETO. R$ 17.800,00
ZAFIRA 2.0 ELEGANCE MOD. 2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.
R$ 25.800,00
CRUZE 1.8 SEDAN LT MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS
DE COURO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO. R$ 49.800,00
CRUZE 1.8 SEDAN LT MOD. 2013 - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR,
VIDROS, DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.
R$ 46.800,00
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
ECOSPORT 1.6 FREESTYLE MOD. 2017 - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM, BANCOS DE COURO, RODAS, COMPLETA, 5 MIL KM. R$ 64.800,00
FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00
CROSSFOX 1.6 GII ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR
, DIREÇÃO, RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA. R$ 35.800,00
SPACECROSS 1.6 ANO 2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA. R$ 34.800,00
PARATI 1.6 CITY ANO 2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E
TRAVAS ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00
PARATI SURF 1.6 MOD. 2009 - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,
ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA. R$ 21.800,00
FOX 1.6 GII MOD. 2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$ 28.800,00
FOX 1.6 GII TREND MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS
, VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$
30.800,00
PUNTO 1.6 ESSENCE MOD. 2011- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
COMPLETO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 27.800,00
STRADA 1.4 WORKING CELEB. ANO 2016 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO,
VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 36.800,00
STRADA CAB. EST. 1.8 ADVANT. ANO 2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO,
SOM, VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO. R$ 42.800,00
UNO MILLE CELEBRATION 1.0 WAY ECONOMY MOD. 2010 – PRATA,
FLEX, 4-PORTAS, ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 17.800,00
SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS
ELÉTRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00
PALIO 1.0 WAY ANO 2016 - PRATA, FLEX, ARIBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, ALARME,
VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 28.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO,
EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 18.800,00
HONDA BIZ 125 EX ANO 2015 – BRANCA, FLEX, FREIO A DISCO, PARTIDA.
R$ 8.000,00
HONDA NXR BROSS 160 ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO, 2 MIL
KM, MANUAL, CHAVE RESERVA. R$ 11.800,00
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Donos de restaurante
fogem na madrugada

Cerca de 20 funcionários de dois restaurantes (mesma empresa) foram surpreendidos na
manhã da segunda-feira (13) ao chegarem para
trabalhar e encontrarem as portas fechadas. Os
dois ambientes estavam vazios. Os restaurantes
estão localizados nas avenidas Paraná e Brasil.
Além de tentarem contato com o casal de
proprietários, sem sucesso, os funcionários
ligaram para o Sindicato que representa a
categoria, o Sethosu (Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Umuarama), que enviou representante para o local.
“Hoje cedo estava tão vazio lá dentro que
a gente pensou: agora acabou tudo”, conta,
acrescentando que “é uma sensação horrível”, relata uma das funcionárias, ressaltando
que os patrões nunca atrasaram os salários
e sempre foram boas pessoas com a equipe.
“Eles avisaram que o pagamento seria feito na
segunda ou na terça-feira”. Lembra ainda que
o movimento já estava um pouco abaixo do
normal há alguns dias, mas nada alarmante.
“Outros comerciantes também estavam se
queixando do mesmo problema”, comentou.
Outros colegas também surpreendidos,
tentaram manter contato com os empresários,
mas não conseguiram falar com o casal que
não foi encontrado nem em casa.
O presidente do Sethosu, Jesuíno Pereira
de Lima, informou que foi acionado pelos funcionários por volta das 8h30. “Eles nos relataram

Alex Miranda

FUNCIONÁRIOS procuraram a delegacia para registra queixa e pedir providências à polícia
sobre o problema, além de que os móveis e
utensílios foram retirados durante a madrugada.
O advogado do sindicato orientou os funcionários a entrarem com medida cautelar, visando

Sem salário

pedir o boqueio dos bens que ainda estiverem
em nome dos proprietários do estabelecimento.
O documento será encaminhado à Justiça do
Trabalho”, disse Lima.

Conforme o presidente do sindicato, os funcionários relataram que o pagamento do
salário seria feito no início desta semana. Além disso, disseram que os proprietários
concederam folga a todos no Dia das Mães, alegando que não iriam abrir. Lima ainda
disse que o Sethosu não tem informações de onde os proprietários estão.
O presidente finaliza orientando os empresários que estiverem enfrentando
dificuldades, que busquem contato com o sindicato para negociação, para
encerrar as atividades da melhor forma possível para ambas as partes.
Após receberam as orientações do sindicato, os funcionários estiveram na
Delegacia de Umuarama para registrar um boletim de ocorrência. Um dos
delegados disse, informalmente, que o caso deve ser direcionado à Justiça do
Trabalho, órgão competente para atuar neste tipo de ação.

