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Dia de protestos

Dezenas de alunos do IFPR de Umuarama foram às ruas
em manifestação contra o anúncio do Governo Federal
de corte no orçamento discricionário (não obrigatório),
das Universidades Federais. Com cartazes, eles subiram a
avenida Paraná na manhã de ontem (15). l Págs. 12 e 13
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Vereador quer implantar usina
de asfalto de pneus reciclados

Através de indicação ao Poder Executivo, presidente da Câmara sugere que seja instalada
em Umuarama usina de asfalto com matéria prima de pneus reciclados. A intenção é gerar
empregos e renda ao município, adquirindo pneus velhos descartados não só de Umuarama, mas também de outras cidades da região.
l Pág. 08

02

o

‘‘
‘‘ ‘‘

RADAR

Opinião

HOJE NEWS, 30 DETRIBUNA
ABRIL DEHOJE
2019NEWS, 16 DE MAIO DE 2019

“Apelo para o
“Caminhamos
para
seu coração,
o colapso fiscal e, se
opodeseu
nadapara
for feito,
patriotismo
mos
chegar
ao
colapso
social.
drica no horizonte
Dicas de como perder clientes
[A reforma
da Previdência
para
que esses
árias regiões do Para
Paísempreendedores
já enfrentaram
as
sai] com ojuros
governocaiam
ajudandoum
e empresários,
clientes podem parecer ﬁguras
por uma crisedifíceis
hídrica.
Também
continua
de lidar,
mas são
mais simples do que aparentam.
9102 Eou
D Latrapalhando,
IRBApouquinho
ED 03 ,Scom
WENouEsem
JO
H
mais.
redes sociais.”
a população da Região
Metropolitana
Independente
do setor emde
que se trabalha, sejam lojas de departaTenho certeza
falta de águamento,
enfrentado
a partir
de 2014
restaurantes
ou salões
de beleza, eles possuem demandas espeO presidente
p olede
pAdos
“que nossas
dores que se cíﬁ
deparam
com essa
cas e buscam
suprirsituação
suas necessidades em locais de conﬁança. Por o ara
da Câmara
ãçarocorações
uRodrigo
es
e focar na economia
de água.
Mas oentender
País o que você pode oferecer além dos ,oDeputados,
esse motivo,
é necessário
tocarão
ueMaia
s o(DEM-RJ),
araseu
p coração”.
serviços rotineiros.
períodos semseus
disponibilidade
suficiente de
que
fundador
do WalMart,
Sam Walton, além da grande contribuição oafirmou
o Plano NacionalO de
Segurança
Hídrica,
mpresidente
sitoiontem
rtapJair
Do
avisou
ao
presidente
do
para
o
varejo
no
mundo,
tinha
muito
conhecimento
sobre
clientela.
pelo governo federal.
seBolsonaro
sSenado,
se euDavi
q para
arAlcolumbre
ap
o
Uma de suas icônicas
frases de
é: “clientes podem demitir todos de uma
a que aproximadamente
55 milhões
mupresidente
maiac que
sdoorBanco
uj farão
(DEM-AP),
eles
do falta
alto executivo
banas podemempresa,
enfrentar
de águapara
em baixo, simplesmente gastando o seu do
Brasil,
Rubem
a
reforma
da
Previdência
.
s
i
a
m
o
h
n
i
u
q
u
op
dinheiro
em
outro
lugar”.
Existem
algumas
razões
simples
que
fazem
ara mudar esse cenário. Para evitar o pior,
Novaes,
nahabertura
“com
oeT
governo
eSocial
tajudando
r
e
c
o
n
com
quepróximos
os clientes
R$ 27,5 bilhões
nos
15busquem
anos emoutras opções e é importante prestar azdo
Agrishow,
atrapaem como
lida com
as adutores, atenção
barragens,
canaisvocê
e eixos
de sua empresa, seus colaboradores e saao
sslhando,
on eredução
ucom
qoueontem,
d
ounos
sem
pedir
seus consumidores,
perdê-los.
idrográficas. Essas
intervençõespara
sãonão
funoãrjuros
acoredes
tpara
seõosociais.”
çsetor
aro
Dados
indicam que
mau atendimento e reclamações não atendiar a oferta de água
nas regiões
apontadas
.”agropecuário.
oãçaroc ues
dos somam 79% das razões para um cliente não voltar a um estabeleciDIVULGAÇÃO

‘‘

RADAR

OÃÇAGLUVID

76.007

Dia da Sorte

01 02 07 16 17 26 29

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
imêrp º1
OS RESULTADOSoOFICIAIS.

DO
8291 :osrucnoTIME
c
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br) concurso: 0143
anes alABC/RN
puD
MÊS DA SORTE:

276.63
SÃO
05 10 11 15 22 29 31
84 74 1INFORMATIVOS
4 3NOSSOS
3 61 RESULTADOS
21E NÃOoietSUBSTITUEM
ros º1
491.01
MÊS DA SORTE: JANEIRO
OFICIAIS.
74 44 92 5OS
1 RESULTADOS
01 90 PREVISÃO
oietros º2
DO TEMPO
700.67
AGOSTO

Umuarama
PREVISÃO DO
TEMPO
4231 :osrucnoc

x: (45) 3321-1000

Editora-chefe
Carla Hachmann
editoria@jhoje.com.br

m.br • WhatsApp: (45) 99975-1047
.br • assinaturas@jhoje.com.br
w.jhoje.com.br

h26

h

Quarta

13

h21

h

Terça

16

h

Quarta

h

h

OÃS SODATLUSER SOSSON
23
12
22
MEUTITSBUS OÃN E SOVITAMROFNI
.SIAICIFO SODATLParcialmente
USER SO
Nublado

Nublado

Nublado

Crescente
Nublado

Nova

atrauCrescente
Q

Fases da lua
Minguante

26/04 - 19h19

19/05 - 08h12

abitiruC

05/05 - 19h47

51

11/05 - 22h13

22h



18 e11
troS a
d17
aiD 14

3410 :osrucnoc
ORIENAJ :ETROS AD SÊM

21

açreTCheia

26/05 - 19h19

19/05 - 08h12

32h

sa maratnerfne áj síaP od seõiger sairáv ed sorielisarb sO
aunitnoc mébmaT .acirdíh esirc amu rop satsopmi sedadlucfiid
ed anatiloporteM oãigeR ad oãçalupop ad airómem an etneserp
4102 ed ritrap aCOBALT
odatne1.4
rfnLTZ
e a..............................................
ugá ed atlaf ed odoírep12/13
o olu............................PRETO
aP oãS
..................................COMPLETO............................................................... R$ 34.900,00
...............................COMPLETO, AUT ...................................................... R$ 36.900.00
oãçautis asse mCOBALT
oc ma1.8
rapLTZ
ed..............................................
es euq serodarom sO .13/13
edadi............................BRANCO
lacol an
...............................COMPLETO............................................................... R$ 41.900,00
síaP o saM .augCOBALT
á ed ai1.8
moLTZ
no..............................................
ce an racof e sotibáh rad14/15
um m............................BRANCO
asicerp
SEDAN
LTmTURBO
16/17
...............................COMPLETO,
AUT, COURO ........................................ R$
.................................
COMPLETO .............................................................
R$79.900,00
34.900,00
ed etneicfius eCOBALT
dCRUZE
adilibin1.4
opLTZ
sid............................................
es sod...............................
oírep sovon ed12/13
ervil ............................PRETO
á............................BRANCO
tse oãn
LTZ ............................................
13/13
............................BRANCO
.............................. COMPLETO,AUT,
AUT COURO
....................................................
R$78.900,00
36.900.00
CRUZE
SEDAN
LT
TURBO
...............................
16/17
............................PRATA
...................................COMPLETO,
........................................ R$
,acirdíH açnarCOBALT
uCOBALT
geS e1.8
d
l
a
n
o
i
c
a
N
o
n
a
l
P
o
a
t
n
o
p
a
e
m
r
o
f
n
o
c
,
a
u
g
á
LTZ ............................................
14/15............................BRANCO
..............................
COMPLETO .............................................................
R$87.900,00
41.900,00
CRUZE 1.8
..........................COMPLETO,
AUT, COURO ........................................ R$
.laSEDAN
redef LTZ
onTURBO
rIIIeTURBO
vTURBO
og..............................16/17
ol...........................
e..........................
p odagluvid e16/17
tnem............................VERMELHO
etnecer
CRUZE
COMPLETO,AUT,
AUT,COURO
COURO........................................
.......................................R$
R$91.900,00
79.900,00
CRUZESEDAN
SEDANLTLTZ
16/17............................BRANCO
............................BRANCO ..............................
...............................COMPLETO,
ed seõhlim 55CRUZE
etneSEDAN
mSEDAN
adam
ixTURBO
oIIrpTURBO
a ..............................16/17
euq..........................
atrela otnem
uco............................PRATA..................................
dO
LTLTZ
COMPLETO,AUT,
AUT,COURO
COURO........................................
.......................................R$
R$94.900,00
78.900,00
CRUZE
17/18
............................PRETO
..................................COMPLETO,
......................... COMPLETO,AUT,
AUT,COURO
COURO........................................
.......................................R$
R$64.900,00
87.900,00
me augá ed atCRUZE
laHYUNDAI
f ratnSEDAN
erfIX35
neLTZ
m
eIdTURBO
op sa..........................16/17
nabru seõiger 14/15
ed so............................VERMELHO
rielisarb
...............................................
............................PRATA
...................................COMPLETO,
TURBO
.............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
,roip o rative arCRUZE
aONIX
P .oi1.4
rSEDAN
ánACTIV
ec eLTZ
sAT
sIIe.........................................
radum.........................16/17
arap otief rof a16/17
dan............................BRANCO
es 5302
............................BRANCO
...............................COMPLETO, AUT ...................................................... R$ 54.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
me sona 51 soHYUNDAI
mONIX
ixór1.4
p sIX35
on ..................................................
s.............................................
eõhlib 5,72 $R ritsevni a14/15
sicer............................PRATA..................................
p............................PRATA
síaP o
LTZ
13/14
...................................COMPLETO
COMPLETO,...............................................................
AUT, COURO .......................................R$
R$39.900,00
64.900,00
...............................COMPLETO,
ed soxie e sianONIX
aONIX
c ,s1.4
n1.4
egACTIV
aLTZ
rra.................................................
bAT,s.......................................
erotuda sametsis om16/17
o16/16
c so............................BRANCO
t............................BRANCO
ejorp 99
..............................
COMPLETO,AUT
AUT......................................................
....................................................R$
R$46.900,00
54.900,00
LTZ
............................PRATA
...................................COMPLETO
-nuf oãs seõçnONIX
ePRISMA
vre1.4
tni LTZ
s1.4
as................................................
sE .............................................
.sacfiárgordih saicab s13/14
a13/14
d oã............................PRATA..................................
çargetni
COMPLETO...............................................................
.............................................................R$
R$43.900,00
39.900,00
14/15
...................................COMPELTO,
1.4
.............................. COMPLETO,AUT
AUT......................................................
....................................................R$
R$95.900,00
46.900,00
sadatnopa seõONIX
igS10
er sLT
a2.8
nLTZ
a4X4
ug...............................................
áATed..........................................
atrefo a ratnemua ar16/16
ap si............................BRANCO
a............................PRATA
tnemad
S10 LT 2.8
AT ..........................................
............................BRANCO
...............................COMPLETO,
AUT .................................................... R$R$
118.900,00
PRISMA
1.4 4X4
LTZ ............................................
COMPLETO .............................................................
43.900,00
.otne13/14
m16/17
atna............................PRATA..................................
vel olep
S10LTLT2.8
2.84X4
4X4AT
AT.........................................
..........................................14/15
17/17............................PRATA..................................
............................BRANCO ...............................COMPLETO,
R$R$
119.900,00
S10
COMPELTO, AUT
AUT....................................................
.....................................................
95.900,00
socsir so rizudS10
eS10
r aLTLTZ
r2.8
ad2.8
u4X4
ja4X2
m
e
d
o
p
m
é
b
m
a
t
s
a
v
i
t
a
i
c
i
n
i
s
a
r
t
u
O
ATDIESEL
.........................................
.............................. COMPLETO,AUT,
AUT COURO
..................................................
118.900,00
.................................16/17
12/13............................BRANCO
............................PRETO ..................................COMPLETO,
........................................ R$ 86.900,00
ed oãçuder a aS10
rSAVEIRO
apLTa2.8
ma1.6
rgoCS
rAT
pROBUST
mu é s...............................
eled mU .ocirdí17/17
h16/17
ess............................BRANCO
e............................BRANCO
rtse ed
4X4
.........................................
..............................
COMPLETO,...............................................................
AUT .................................................. R$
119.900,00
...............................COMPLETO
R$ 37.900,00
otnematart muS10
eSPIN
beLTZ
cLT
e2.8
r1.8
eu4X2
q a................................................
ugá aç................................12/13
idrepsed adnia sí13/14
aP O............................PRETO
.sadrep
DIESEL
.................................
COMPLETO,AUT
AUT,......................................................
COURO .......................................R$
R$42.900,00
86.900,00
AT
............................PRETO
..................................COMPLETO,
ROBUST
.............................. COMPLETO .............................................................
R$45.900,00
37.900,00
a omixórp ageSAVEIRO
hSPIN
c saLT
dr1.8
e1.6
p AT
eCSd................................................
lanoica..............................16/17
n aidém A .osoid14/15
neps............................BRANCO
id otium
............................PRATA
...................................COMPLETO,
AUT ...................................................... R$
SPIN
1.81.8
ATAT
..............................................
.................................
COMPLETO,AUT,
AUT 7L
....................................................
R$44.900,00
42.900,00
.odizudorp 13/14
é14/14
euq............................PRETO
od %04
SPINLTLTZ
..............................................
............................BRANCO
...............................COMPLETO,
................................................. R$
AT .............................................. 14/15............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
osuer o ravitneSPIN
cTRACKER
ni aLTd1.8
niaLTZ
ev.................................................
ed socirdíh sosrucer sod13/14
oãtse............................BRANCO
gA
...............................COMPLETO, AUT, COURO, TS................................... R$ 62.900.00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................ 14/14............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
DIESEL
16/17
...................................COMPLETO,
R$R$
159.900,00
-ropmi a mareTRACKER
bTRAILBLAZER
ecrep áLTZ
j s................................................
oi2.8
píc4X4
inum
snu........................
glA .sedadic13/14
san ............................BRANCO
a............................PRATA
ugá ed
.............................. COMPLETO,AUT,
AUT,COURO
COURO,......................................
TS .................................
62.900.00
oãçagirri e saçTRAILBLAZER
arp ed azep2.8
mil4X4
a aDIESEL
rap os.......................16/17
rucer esse rasu e............................PRATA..................................
d aicnât
COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
éta e sadailpma res evisulcni masicerp sadidem sassE .snidraj ed
ravitnecni arap aubirtnoc euq ,oãçalsigel amu me satsiverp omsem
mu atneserpa euq serotes sod mu ,arutlucirga an osuer o mébmat
.augá ed omusnoc ed serodacidni seroiam sod
arap samelborp sednarg sod mu ranrot es edop augá ed atlaf A
masicerp savitneverp sadidem sa ,ossi roP .seõçareg samixórp sa
ed ocsir o somerroc ,oirártnoc osaC .etnemetnegru sadatoda res
.seõçareg sarutuf sa arap osoluben otium orutuf mu ravel

atsiluaP oãçaicossA( scepA ad etnediserp é llavedalP ziuL
e otnemaenaS me soçivreS e airotlusnoC ed saserpmE ed
oãçaicossA( PS-sebA ad etnediserp-eciv e )etneibmA oieM
)latneibmA e airátinaS airahnegnE ed arielisarB
éta moc oãinipo aus eivnE(
)rb.moc.ejohj@airotide arap seretcarac 002.1

Nova

05/06 - 19h47

levacsaC

atrauQ

61

oãinipO

Nublado

Nublado

OPCheia
METNublado
OD OÃSMinguante
IVERP

11/05 - 22h13

oimêrp º3

h 13 92 22 51 11 01 50
15

Nublado

Fases da lua

h

Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR

Cascavel
Terça

ainamemiT

Sexta
623
7 969124 2Curitiba
4 632212714
1


O
D
E
M
IT
NR/CBA

h

parana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Quinta

oimêrp º2

oimêrp º4
672.Curitiba
68
oimêrp º5
026.14
Quinta
Sexta

h

vie sua opinião com até
eres para editoria@jhoje.com.br)

Diretor
immermann
@jhoje.com.br
LE CONOSCO

4º prêmio
87.895
15 29 44 47
2º sorteio 09 10
aniuconcurso:
Q 1331
53 435º4prêmio
2 22 71 57.036
90 80
269Timemania
4 :osrucnoc
76 85 75 65 25 94 34concurso: 1324 103720224
7 329
5 943
3 355
1 76
TIME DO
69 3Dia
9Timemania
19da3Sorte
8 18 concurso:
57 0150
RECIFE/PE
17 21 36 42 49 69 76 3835 :osrucnoc laSPORT
redeF

12h

açreT

31

62h

23

20

etnoziroh on acirdíh esirC

h

3º prêmio

CLASSIFICADOS

UMUARAMA, 10 DE MAIO DE 2019

riaJ etnediserp oD

e acompanhar o comportamento dos fregueses, manchar a imagem da

23

DIVULGAÇÃO

mento.
Outros
motivos os
são:riscos
vantagens melhores em outras organizações,
mbém podem
ajudar
a reduzir
concurso: 1814
Lotofácil
o arap oranosloB
mudança depara
endereço,
amizades
deles é um programa
a redução
de comerciais e falecimento. Dessa forma
concurso: 1807
Lotofácil
ocnaB od etnediserp 01 02 03 05 07 12 14 15
ﬁcaque
ainda
mais fácil
sperdiça água
recebe
um compreender
tratamento como se faz para perder fregueses.
meb
uR07
,lis08
arB09
od 13
01
02
03
05
Há
outras
dicas
de
como
perder
seus
clientes.
Atendimento
e
venMegasena
16 18 19 21 23 24 25
édia nacional de perdas chega próximo a
concurso:
2151
a
r
u
t
r
e
b
a
a
n
,
s
e
a
v
o
N
das: O atendimento é um dos pontos principais
para fazer com que as
Megasena
o.
14,m17
18
19
20
24
25
concurso: 2146
tno29
,w36
ohs38
irgA od
pessoas
se incentivar
sintam lesadas:
vendedores desinteressados, grosseiros
02 14 e18
os hídricos deve
ainda
o reuso
concurso: 1969
Lotomania
son oãçuder ridep oa
ou
confusos
fazem
com
que
os
clientes
percam
a
vontade
de
comprar
16 18 31 39 42 44
lguns municípios já perceberam a imporconcurso:
1964
Lotomania
r
o
t
e
s
o
a
r
a
p
s
o
r
u
j
Quina
01 08 10 16 17 20 22
concurso: 4975
algo. Háde
também
urso para a limpeza
praçasoseatendentes
irrigação que forçam ou são muito apressados
.oiráuceporga
para concluir
venda. e até
35 38 48 56 59 62 64
Quina
08
09
17
22
24
34
35
concurso: 4962
as precisam inclusive
seruma
ampliadas
48 73 76 77 80
pode ser um dos motivos que fazem com que
a legislação, queAmbiente:
contribuaEsse
paratambém
incentivar
67 80 81 84 94 98
43
49
52
56
57
58
67
as setores
pessoas que
se sintam
incomodadas.
desor13que39tudo
53parece
72 73
cultura, um dos
apresenta
um Locais em
7081 :osrucnoc Federal
l
i
c
á
f
o
t
o
L
concurso:
75 81 83
91 5388
93 96
s de consumoganizado,
de água.com conversas paralelas ou sem sentido e horários irregulares
Dupla sena concurso: 1935
são
extras
para
clientes
deixarem
de
frequentar
um
estabelecimento.
Federal
3
1
9
0
8
0
7
0
5
0
3
0
2
0
10
concurso: 5383
1º prêmio
se tornar um dos grandes problemas para
02.716
Administração:
Erros de
administração são corriqueiros, mas alguns são
11a13
nes16
ag23
eM24 39
Por isso, as medidas
preventivas
precisam
52 422ºDupla
0prêmio
2 91 8sena
1 65.001
71 41concurso: 19281º64sorteio
12 :osrucnoc
prêmio
efetivos na hora de ﬁdelizar ou não um cliente. 1º
Não
se manter atualizado
36.672e
ente. Caso contrário,
corremos o risco de
3º prêmio
1627.675
33 41 47 482º sorteio
acompanhar as tendências do seu setor, deixar2ºde
ter um relacionamento
prêmio
44 212
4 918
3 124
3 830
1 639
1 50
ebuloso para as
futuras gerações.
10.194 4691 :osrucn1ºocsorteio a12
inamotoL

concorrência, tudo isso pode ser decisivo para os clientes.
sidente da Apecs
(Associação Paulista
4º prêmio
86.276
nsultoria e Serviços
em Saneamento
e motivacional - @andrecastropalestras
André Castro
é palestrante
5º prêmio
41.620
ce-presidente da Abes-SP (Associação
ngenharia Sanitária e Ambiental)(Envie sua opinião com até

CLASSIFICADOS

UMUARAMA, 16 DE MAIO DE 2019

63-1000/620.918.12 :JPNC - A/S anarapO lanroJ ed oãçacilbup amU
lailiF 71-2000/620.918.12 :JPNC :A/S anarapO lanroJ - zirtaM
RP-levacsaC 120.018.58 PEC - ortneC - 0061 ,ocubmanreP auR

0001-1233 )54( :xaF/enoF

POLÍTICA

UMUARAMA, 16 DE MAIO DE 2019

Fim da
aposentadoria
Dalie Felberg/Alep

Medicamentos

Ainda na sessão plenária da quarta-feira, os parlamentares
do Estado aprovaram em segundo turno o projeto de lei nº
525/2016, assinado pelo deputado Paulo Litro (PSDB), que
obriga empresas transportadoras de medicamentos e de
insumos farmacêuticos a contar em seus quadros técnicos
com a presença de um farmacêutico responsável.

Garantia de
qualidade

A sessão de hoje foi marcada por debates e uma série de pronunciamentos
A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep)
aprovou na sessão plenária na quarta-feira (15)
a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) nº
01/2019, que acaba
com a aposentadoria dos
ex-governadores. O texto,
assinado pelo Poder
Executivo, recebeu 44
votos favoráveis e passou em primeiro turno
de votação.
Agora, conforme prevê
o ar tigo 229 do Regimento Interno da Casa e
o parágrafo 2º do artigo
64 da Constituição Estadual, a proposta terá um
interstício de cinco sessões ordinárias antes de
voltar a Plenário para ser
apreciada em segundo
turno de votação. Com
isso, a matéria retorna
à pauta de votações na
sessão plenária do próximo dia 28 de maio.
A PEC revoga o § 5º do
ar t. 85 da Constituição

do Estado do Paraná,
que estabelece o pagamento de subsídio mensal e vitalício para quem
tiver exercido, em caráter
permanente, o cargo de
governador do Estado.
Na justificativa da
proposta, o Poder Executivo Estadual afirma
que o pagamento deste
subsídio mensal e vitalício afronta os princípios
da moralidade administrativa e da impessoalidade, pois visa premiar
aquele que tenha exercido mandato com uma
“graça remuneratória
vitalícia”, em desacordo
com o interesse público
e causando grave lesão
à economia pública. “O
fato de ter ocupado o
cargo de governador do
Estado não é o suficiente
para um tratamento privilegiado”, argumenta o
governador Carlos Massa
Ratinho Junior (PSD) no
texto da proposta.
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Para o autor da matéria,
a ocorrência de
condições inadequadas
durante o processo de
transporte pode causar
alterações químicas e
físicas irreversíveis nos
medicamentos. “De
nada adianta a indústria
farmacêutica possuir
processos de fabricação
e controle de qualidade
complexos e custoso se,
no prolongamento da
cadeia logística, não houver
continuidade no processo
da garantia da qualidade”,
ressaltou Paulo Litro. Ainda
de acordo com a proposta,
os profissionais deverão
estar regularmente inscritos
no Conselho Regional de
Farmácia do Estado
do Paraná.

Falta de quórum

O deputado representante
do noroeste, Delegado
Fernando votou a favor do

Prestação de contas

fim da aposentadoria dos
ex governadores do Paraná.
Ele lembra que a emenda
aditiva que determinava o
fim, do pagamento aos ex
governadores já aposentados
não foi aprovada por falta
de quórum.

Aposentados
ainda recebem

Fernando Ernandes Martins
lembra que esta emenda
era fundamental para que
o todo o processo ficasse
realmente completo,
findando o pagamento
para ex governantes do
Paraná. “Aprovamos hoje
o fim da aposentadoria
de ex-governador.
Infelizmente, a emenda
aditiva que prevê o fim
da aposentadoria para
os ex-governadores já
aposentados não foi
aprovada, mas mantive
o meu ‘sim’. Precisamos
acabar com os privilégios.
Vamos trabalhar por um
estado mais justo para
todos”, finaliza.

O vereador Mateus Barreto esteve em Curitiba na segunda
(13) e na terça-feira (14), onde tratou se reuniu com
vereadores da capital do Estado tratando de assuntes
referentes a Projetos de Lei que funcionam lá e que podem
ser aplicados em Umuarama. Entre eles como a política
de agricultura urbana. Também visitou a sede do IA, onde
analisou a possibilidades da doação de mudas de árvores
nativas para o plantio em áreas degradadas, que ajudará
um projeto criado por alunos da UEM de Umuarama, que
pretendem plantar mais de 200 mil mudas dentro dos limites
do município, além de outras visitas onde analisou projetos
que podem vir a ser implantados em Umuarama referentes à
atendimento social.
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projeto de lei busca diminuir o
impacto na natureza ao mesmo
tempo que une diferentes setores
e segmentos da nossa sociedade
para discutir iniciativas que
equilibrem a sustentabilidade com
a viabilidade econômica
e de fiscalização”.

Fim da aposentadoria

O deputado Hussein Bakri (PSD)
comemorou a aprovação da PEC
que põe fim à aposentadoria
de ex-governadores. A extinção
valerá daqui para frente. Bakri
votou a favor do corte para quem
já tem a aposentadoria, mas a
proposta não atingiu os 33 votos
necessários para ser aprovada.
“Os brasileiros mandaram um
recado bem claro nas urnas de
que não toleram mais privilégios.
Não podemos mais admitir que
alguém – independentemente
de quem seja – passe apenas
seis meses no cargo e leve uma
aposentadoria de mais de R$ 30
mil para o resto da vida”, disse o
líder do Governo.

Até quando?

“Estamos em maio e os graves
problemas do país, concentrados
no desemprego e em milhares de
obras paralisadas, permanecem
inalterados. A economia
estancou, à espera da aprovação
da reforma da Previdência,
o pontapé inicial para que a
máquina pública possa dar os
primeiros passos na direção da
confiança externa e no caminho da
retomada dos investimentos” - do
presidente da Associação Comercial
do Paraná, Marcos Domakoski.

Parecer da OAB

“É o nosso compromisso com o
setor do turismo. O país todo terá
a oportunidade de nos conhecer.
O Paraná sai na frente de uma
maneira inovadora. Não tenho
dúvida de que será um sucesso. Se
a ideia é boa, não tem problema
copiarem. Só espero trazer mais
turistas do que eles”, do governador
Ratinho Junior (PSD) ao lança a TV
Paraná Turismo.

O presidente da OAB-PR, Cassio
Telles, entregou o presidente
da Assembleia, Ademar Traiano
(PSDB), parecer sobre o projeto de
lei escola sem partido. Telles disse
que trata-se de parecer dentro das
normas constitucionais e do direito
brasileiro. Traiano vai encaminhar o
documento aos deputados para que
possam fazer uma análise técnica e
jurídica sobre o tema. A questão da
escola sem partido é um dos temas
que gera mais polêmica na sociedade.
Para Traiano, iniciativas como as da
OAB e de outras entidades servem
para enriquecer o debate.

Marcha para Jesus

Canudos plásticos

TV Paraná Turismo

A Marcha para Jesus completa 25
anos e deve reunir pelo menos
200 mil pessoas na nova edição no
próximo domingo, 19, em Curitiba.
Um grande ato, com shows, está
marcado para seu encerramento na
Praça Nossa Senhora da Salete em
frente ao Palácio Iguaçu.

O deputado Paulo Litro (PSDB)
presidiu a audiência pública
sobre o projeto de lei que prevê
a proibição do uso de canudos
e copos plásticos e disse que a
poluição de resíduos plásticos
é um problema real e deve ser
enfrentado pela sociedade. “Esse

Leilão de Moro

O ministro Sergio (Justiça e
Segurança Pública) adiantou que
o governo vai enviar ao Congresso
Nacional uma medida provisória
que facilita a venda dos bens
apreendidos em ações de combate
ao narcotráfico. “Estamos com
uma MP no forno para apresentar
ao Congresso Nacional. Ela
traz medidas muito pontuais
para facilitar a venda de bens
[apreendidos] e a administração
desses recursos mesmo antes do
trânsito em julgado”, disse Moro.

Leilão II

A melhor forma de fazer com que
o crime de tráfico de drogas não
compense, afirma Moro, é privar
as organizações criminosas dos
bens e recursos financeiros obtidos
com práticas ilícitas. “Não basta
que o criminoso enfrente a sanção
da pena privativa de liberdade. É
importante privá-lo dos recursos
para que ele não continue na sua
atividade”, defende.

Nota Paraná

A Assembleia Legislativa faz sessão
especial nesta segunda-feira,
20, por proposição do deputado
Romanelli (PSB), em homenagem
aos quatro anos do Programa
Nota Paraná. Nesse período, o
programa já devolveu R$ 1,4
bilhão aos paranaenses entre
créditos e prêmios. “O Nota Paraná
é um programa que incentiva o
consumidor paranaense a exigir o
documento fiscal no momento de
uma compra e devolve 30% do ICMS
recolhido”, explicou Romanelli.
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Pressão para todo lado

Não bastasse a desinformação
nas cidades Brasil adentro pesquisas apontam que a maioria
da população não entende as
mudanças na Previdência, não
as aceita e não compreende o
tamanho da importância para as
contas do Governo -, os deputados
sofrem pressão diária, e presencial,
de servidores públicos e suas
associações na Câmara Federal. O
clima piora entre os militares. Mesmo
assim, esses grupos encontram
dificuldades para recolher assinaturas
dos parlamentares para mudanças
na PEC. Entre as “injustiças” da
reforma, os servidores questionam a
desconstitucionalização das regras, a
idade mínima, a transição, a pensão
por morte e as alíquotas progressivas
de contribuição.

Em busca

O Regimento da Câmara estabelece
que são necessárias assinaturas de, no
mínimo, um terço dos deputados (171)
para que emendas sejam protocoladas
na Comissão Especial.

Aproximação

Os servidores têm procurado os
insatisfeitos deputados do Centrão PSD, DEM, PP, PR, PRB, Solidariedade
- como aliados contra o Palácio para
emplacar as emendas.

Brasil quebra

O alerta já foi dado por especialistas
de dentro e em especial de fora do
Governo: se a reforma não passar, em
15 anos 100% do dinheiro da União vai
para aposentadorias.

Coringa x Dudu

O deputado Dudu da Fonte (PP-PE)
depõe hoje na Polícia Federal e há
risco de ficar por lá. É suspeito de
obstrução de Justiça na Operação Lava
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Jato. Dudu é acusado de tentar comprar
silêncio de um ex-assessor. Este homem
fechou delação premiada e tornou-se um
Coringa, dos maiores colaboradores de
informações preciosas para a PF, de vários
políticos. Está no serviço de proteção a
testemunhas.

“Aliados”

Um dos partidos que apoiaram a eleição
do presidente Jair Bolsonaro, o PRB
se juntou à oposição e recomendou
à bancada obstrução nas votações
das medidas provisórias no plenário
da Câmara Federal. Apesar de serem
favoráveis à reforma administrativa
(MP 870/19) - a que reduz o número
de ministérios, entre outros pontos -,
parlamentares da legenda reclamam da
falta de diálogo e de articulação
do Planalto.

Força da fé

A insatisfação dos deputados pode levar o
PRB a apoiar os projetos que pretendem
sustar o decreto que ampliou o direito
de porte e posse de armas, assinado no
último dia 7 pelo presidente Bolsonaro. O
partido tem em sua base forte a bancada
evangélica.

Da lousa

Em dia de protestos de estudantes
na frente do Congresso, por conta do
contingenciamento de verbas para a
educação, o deputado federal Professor
Israel (PV-DF) levou sugestão que
chamou a atenção do deputado Samuel
Moreira (PSDB-SP), relator da reforma
da Previdência na comissão especial: a
exemplo dos militares, sugeriu retirar do
texto os professores, que teriam regras
diferentes. O relator vai analisar.

Chocolateiro

O senador estreante Styvenson Valentim
(Pode-RN) fez seu lobby em plenário
ontem distribuindo chocolates para
todos os colegas na tentativa de ver
aprovado um projeto que relatou.

Conseguiu sucesso no PLC 37/13, que
faz mudanças pontuais no Sistema
Nacional de Políticas sobre Drogas.
Quem votou a favor ganhou mais
chocolate, claro.

Sinal de fumaça

A indústria nacional de cigarros usa o
ministro da Justiça, Sérgio Moro, para
passar a imagem de que os cigarros
contrabandeados do Paraguai é que
causam doenças nos brasileiros.
Balela. Cigarro faz mal, seja nacional
ou paraguaio. O Governo criou grupo
de trabalho para tentar reduzir a carga
tributária dos cigarros no Brasil.

Mas...

... a Souza Cruz, segundo relatório Tax
Justice Network, dos EUA, sonegou
US$ 128 milhões - ou perto de R$ 450
milhões - nos últimos anos no Brasil. A
fabricante contesta o relatório.

Olha aí, cidadão

A Câmara Federal lançou a Secretaria
da Transparência que terá a missão de
supervisionar o cumprimento da Lei de
Acesso à Informação, propor medidas
de aprimoramento da legislação etc. O
órgão, que será chefiado pelo deputado
Roberto de Lucena (Pode-SP), também
promoverá pesquisas para uso da
tecnologia de informação.

Vamos seguir

“O convite do presidente (Rodrigo)
Maia demonstra o reconhecimento
ao nosso trabalho pela transparência
na aplicação de recursos públicos e
no combate à corrupção. Temos que
continuar avançando em diálogo com a
sociedade”, pontua Lucena.
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Prévia do PIB confirma
retração da economia

O IBC-Br (Índice de Atividade do
Banco Central), conhecido com “prévia do PIB”, registrou baixa de 0,68%
no primeiro trimestre de 2019 na
comparação com o trimestre anterior
(outubro a dezembro de 2018), pela
série ajustada, informou o Banco
Central nessa quarta-feira (15).
Segundo o BC, o índice acumulou alta de 0,23% no trimestre
até março de 2019 ante o mesmo
período do ano passado, pela série
sem ajustes sazonais.
Em março, a queda foi de 0,28%
ante o mês anterior. O BC revisou
o resultado de fevereiro para um
recuo de 0,98%, também na série
com ajuste sazonal.
O IBC-Br serve como parâmetro
para avaliar o ritmo da economia
brasileira ao longo dos meses. Na
ata da última reunião do Copom

(Comitê de Política Monetária),
divulgada terça-feira (14), o BC já
havia afirmado que os “indicadores disponíveis sugerem probabilidade relevante de que o PIB tenha
recuado ligeiramente no primeiro
trimestre do ano, na comparação
com o trimestre anterior”.
A previsão atual do BC para a
atividade doméstica em 2019 é de
avanço de 2%, mas é provável que
essa estimativa seja revisada para
baixo no próximo Relatório Trimestral de Inflação, em junho.

Em audiência na Comissão
Mista de Orçamento do Congresso na terça, o ministro da
Economia, Paulo Guedes, afirmou
que a projeção de crescimento “já
caiu para 1,5%” e que, com isso,
“começam os planejamentos de
contingenciamentos”.
O resultado oficial do PIB (Produto Interno Bruto - soma de todas
as riquezas produzidas no país) do
primeiro trimestre será divulgado
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia Estatística) no dia 30.

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

CAMPANHA
de vacinação segue
até 31 de maio

MPF pede suspensão
do decreto das armas

O MPF (Ministério Público Federal)
pediu à Justiça a suspensão imediata e
integral do decreto que regulamentou o
porte de armas no Brasil. Em ação ajuizada na terça-feira (14) na 17ª Vara de
Justiça Federal, em Brasília, a Procuradoria afirma que o Decreto 9785/2019
“extrapola a sua natureza regulamentar, desrespeita as regras previstas no
Estatuto do Desarmamento e coloca em
risco a segurança pública de todos os
brasileiros”. A ação requer também que
a União preste as informações que fundamentaram a edição do regulamento.
A ação está distribuída inicialmente
para deliberação da 17ª Vara. No
entanto, a União já solicitou que o
processo seja declinado para a 16ª Vara
Federal, onde tramitam outros dois
casos relacionados ao mesmo decreto.
As informações foram divulgadas pela
Procuradoria em Brasília.

Mais nove mortes por gripe no Estado

O boletim epidemiológico da gripe divulgado nesta semana pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), com atualização até o dia 13 de maio, revela novo
avanço dos casos e das mortes pelo Paraná. No boletim anterior eram 41 casos
ligados à doença com 13 mortes, agora são 74 registros de gripe influenza em um
de seus subtipos com 22 mortes. O vírus está presente em todo o Estado, com
casos confirmados em todas as regionais. As únicas que não registraram mortes
neste ano foram as de Cianorte, Guarapuava e Ponta Grossa.
Em todo o Estado os maiores índices de registros e de letalidade da doença estão
entre os contágios por H1N1. Dos 74 diagnósticos, 62 são desse subtipo com 19 das
22 mortes. Vale destacar que a campanha de vacinação contra a gripe segue em todo
o País até 31 deste mês. Mais de 33 milhões de pessoas foram vacinadas contra a
gripe no País, 56% do público-alvo. A campanha de vacinação segue até 31 de maio.
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Ministro diz que prioridade
do governo é educação básica
O ministro da Educação,
Abraham Weintraub, disse ontem
(15), em comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados,
que alfabetização é prioridade
da pasta e tem sido tratada
pelo governo federal “como um
instrumento de superação das
desigualdades sociais do País”.
“Se a gente não alfabetizar bem
a população, a gente vai continuar, principalmente no ensino
técnico e no ensino médio, tendo
uma sociedade com grandes discrepâncias de renda. Temos que
elevar a qualidade do ensino e da
aprendizagem, promover a cidadania na alfabetização”.
Inicialmente, o ministro seria
ouvido na manhã dessa quar ta-feira na Comissão de Educação
da Câmara. No entanto, por 307
votos a 82, parlamentares convocaram Weintraub a comparecer
à comissão geral, que ocorreu à
tarde no plenário da Casa, para
justificar o contingenciamento no
orçamento de universidades e

institutos federais.
Segundo o ministro, a educação
básica, incluindo creche, pré-escola
e os primeiros anos de alfabetização, está defasada. “Cinquenta por cento das nossas
crianças passam pelo ensino
fundamental sem aprender a
ler, escrever e fazer conta.”
Ele defendeu a valorização do
ensino técnico e afirmou que
o Brasil vai na contramão de
outros países: “O que o resto do
mundo acha do ensino técnico?

Bloqueio de verba

O MEC (Ministério da Educação) garante que o bloqueio de recursos se deve
a restrições orçamentárias impostas a toda a administração pública federal em
função da atual crise financeira e da baixa arrecadação dos cofres públicos. O
bloqueio de 30% dos recursos, inicialmente anunciado pelo MEC, diz respeito às
despesas discricionárias das universidades federais, ou seja, aquelas não obrigatórias. Se considerado o orçamento total dessas instituições (R$ 49,6 bilhões), o
percentual bloqueado é de 3,4%. O MEC afirma também que do total previsto
para as universidades federais (R$ 49,6 bilhões), 85,34% (ou R$ 42,3 bilhões)
são despesas obrigatórias com pessoal (pagamento de salários para professores
e demais servidores, bem como benefícios para inativos e pensionistas) e não
podem ser contingenciadas.

Senado derruba carência
de planos de saúde

Casos de urgência e
emergência de beneficiários
de planos de saúde podem
ficar fora dos prazos de
carência. A mudança está
prevista no Projeto de Lei
do Senado (PLS) 502/2017,
aprovado na CAS (Comissão
de Assuntos Sociais) nessa
quar ta-feira (15). A iniciativa, da senadora Rose de
Freitas (Pode-ES), também reduz para 120 dias

É prioridade. Você sai do ensino
médio com uma pr ofissão,
sabendo fazer uma coisa que a
sociedade valoriza. No Brasil, 8%
das vagas são de ensino técnico”.
Segundo o ministro, o governo
de Jair Bolsonaro vai priorizar essa
modalidade de ensino, seguindo
exemplos da Europa, do Chile e
dos Estados Unidos. “O ensino
técnico é prioridade, porque a
melhor coisa que tem é você estar
preparado para a vida, a escola te
preparar para a vida”.

o período de carência nas
internações hospitalares.
Hoje a legislação define
prazo de carência de 24
horas para atendimentos de
urgência e emergência; 300
dias para par to; e 180 dias
para cirurgias.
Como foi aprovado em caráter terminativo, caso não haja
recurso da decisão da CAS, o
projeto seguirá direto para a
Câmara dos Deputados.

Temer deixa a prisão

O ex-presidente Michel Temer declarou ontem que aguardava “com toda
tranquilidade e serenidade” a decisão
do Superior Tribunal de Justiça que lhe
devolveu a liberdade - na sessão de terça
(14), por unanimidade, os ministros da
Sexta Turma da Corte acolheram pedido
de habeas corpus da defesa.
“Agora é só fazer silêncio”, pediu Temer
à multidão de jornalistas, na porta de
sua casa, no Alto de Pinheiros, às 14h,
acompanhado de seu advogado, o
criminalista Eduardo Carnelós. “Eu disse
que aguardaria com toda tranquilidade e
serenidade a decisão do STJ que
se deu ontem”.
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Noel do Pão quer usina de
asfalto de pneu reciclado

Assessoria

ALÉM de sanar problemas relativos ao meio ambiente, destinando corretamente os pneus, medida visa a geração de emprego e renda
O presidente da Câmara Municipal de Umuarama, vereador Noel
do Pão, apresentou recentemente
uma indicação onde solicita ao
Prefeito Celso Pozzobom a implantação de uma usina de reciclagem
de pneus em Umuarama.
O parlamentar justifica a elaboração do pedido depois que descobriu iniciativas similares em outros
municípios brasileiros.
Segundo Noel do Pão, tais iniciativas comprova a eficiência do
asfalto advindo do uso de pneus,
além de apresentar qualidade no
produto final, sendo inclusive superior ao sistema de pavimentação
adotado na maioria das cidades.
O presidente da Câmara destaca que o investimento do município na efetivação da empreitada
irá garantis a geração de novos
empregos e consecutivamente, de

renda ao Município. “A implantação de uma usina de asfalto com
pneus reciclados seria responsável
pelo processamento da borracha
descartada não só do município,
mas de inúmeras cidades da região,
que poderão trazer os pneus velhos
até Umuarama, oferecendo matéria
prima suficiente para a transformação em grande quantidade de asfalto
a ser aplicado nos programas geridos pelo Poder Executivo. “A gente
sabe que os pneus velhos comprometem o meio ambiente e podem
trazer doenças como a dengue. A

usina seria uma maneira eficiente
acabar com o problema”, ressalta.
TONELADAS DE PNEUS
Levantamentos feitos pela
Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (USP), entre os anos
de 2002 e 2011, apontaram que
mais de dois milhões de toneladas
de pneus velhos foram descartados de maneira inadequada. Os
números devem ter se elevado
expressivamente após o último
levantamento, tendo em vista o
aumento da frota em todo o País
na última década.

Matéria prima à vontade

A indicação de Noel do Pão sugere que o Prefeito implante uma usina
de reciclagem que seria utilizada na produção da matéria prima destinada à
composição do asfalto de rodovias, criação de tapetes, estruturas utilizadas
em campos de futebol, grama sintética além de diversas outras finalidades,
já que a borracha extraída dos pneus possui ampla destinação e aceitação na
indústria como um todo.
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Professores participam
de formação continuada
Na última terça-feira,
14, o teatro do Centro
Cultural Vera Schuber t
foi palco de uma formação continuada para
os professores prevista
no calendário escolar
da Secretaria Municipal
de Educação. Durante
a aber tura, por volta
das 8h30, a secretária municipal de Educação, Mauriza Gonçalves
de Lima Menegasso,
fez um agradecimento
especial ao Sesc Umuarama, “que neste evento
foi um impor tante parceiro na contratação da
palestrante, professora
Zuleika”, destacou.
A formação reuniu
também a gerente-executiva do Sesc Umuarama, Thaís Mariane dos
Santos, diretores das

unidades educacionais
da Rede Municipal de
Ensino, coordenadoras
pedagógicas das escolas
e centros de educação
infantil e professores.
Thaís Mariane destacou
a importância da parceria
entre Sesc e o município,
na área educacional,
“que já vem dando bons
frutos há muitos anos”.
Após as boas vindas
aos participantes, a secretária Mauriza Gonçalves de
Lima explicou como seriam
os trabalhos do dia e da
presença ilustre da palestrante, professora Zuleika
Aparecida Clayo Piassa.
“O tema da palestra foi
o desafio da implantação
da BNCC (Base Nacional Comum Curricular.
Ela fez um alinhamento
abordando o histórico da

Tiago Boing/Assessoria-PMU

A formação reuniu Sesc Umuarama, diretores, professores e coordenadoras de
escolas e centros de educação infantil e professores
base e a sua implantação
nas redes de ensino até
2020”, afirmou.
COMBATE AO
AEDES
A Secretaria Municipal
de Saúde aproveitou o
evento para falar sobre a
proliferação do mosquito
Aedes aegypti, causador
das doenças como a dengue, febre chikungunya e

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

15/05
% dia compra

venda % mês

COMERCIAL +0,5% 3,9950 3,9960 +1,9%
PTAX (BC)

+0,6% 4,0025 4,0031 +1,5%

PARALELO

+0,5% 3,9200 4,2200 +1,9%

TURISMO

+0,5% 3,9200 4,2000 +1,9%

EURO

+0,6% 4,4852 4,4875 +1,5%

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

109,61
0,7764
0,8921
45,05

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0365
Libra est.
R$ 5,16
Peso arg.
R$ 0,09
R$1: 1.585,04 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12
15/4 a 15/5
16/4 a 16/5
17/4 a 17/5
18/4 a 18/5
19/4 a 19/5

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

15/05

IBOVESPA: -0,51%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
Bradesco PN
ViaVarejo ON
Kroton ON
Embraer ON

91.623 pontos
%
-0,46%
+0,76%
-1,07%
-5,49%
-5,22%
-4,17%

R$
25,88
47,95
33,24
4,30
9,44
18,14

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

MAR
0,75
1,26
1,07

ABR
0,57
0,92
0,90

ano
2,09
3,10
3,33

12m
4,94
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

zika. “Tivemos a brilhante
participação dos médicos
Celso Gomes e Ricardo
Persi, que levaram muita
informação para os professores, que serão
depois disseminadas
nas escolas”, completou
Mauriza. A capacitação
reuniu cerca de 700 professores nos períodos
da manhã e da tarde.

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 15/05
PR
SOJA
67,26
MILHO
25,10
TRIGO
46,03
BOI GORDO 150,63
FRANGO
2,68

DIA
2,1%
-0,1%
0,1%
-0,4%
0,0%

30d. Casc.
-0,6% 67,00
-5,7% 24,50
-1,0% 46,50
-0,8% 153,00
0,0%
-

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 15/05
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FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
jul/19
jul/19
jul/19
jul/19

FECH.
835,50
299,80
369,50
448,75
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1,80
0,75
0,25

30d.
-8,4%
-4,7%
-0,5%
-3,1%

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 15/05
PRAÇA R$/sc
SEM
30d.
SOJA
Cascavel 72,00 4,3%
1,4%
SOJA
Paranaguá 79,00 6,8%
2,9%
MILHO
Cascavel 28,50 -8,1% -10,9%
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Testes de HIV para
universitários da UEM
A Secretaria Municipal da Saúde, por meio
do ambulatório de Infectologia, realizará uma
ação de orientação e prevenção às infecções
sexualmente transmissíveis (ISTs) para alunos do campus de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no
próximo dia 23. O pessoal da saúde estará
na fazenda da UEM entre as 11h e 16h, oferecendo aconselhamento e testes rápidos
para identificar possíveis casos.
A coordenadora do Ambulatório Municipal de Infectologia, Maria de Lourdes Gianini, lembra que essas ações são importantes para que todos – em especial os jovens
– estejam atentos às ISTs. Anualmente a
Secretaria de Saúde realiza campanhas
para prevenção e combate às doenças
transmissíveis por contato sexual, combate
a hepatites virais, sífilis e HIV/Aids.
CRESCIMENTO NO BR
Durante a última campanha de prevenção ao vírus da Aids, o infectologista
Ricardo Perci lembrou que embora a transmissividade do HIV esteja em declínio há
cerca de 10 anos pelo mundo, no Brasil os
números ainda estão crescendo. “Por isso,
é muito importante realizar o teste rápido.
Quando a presença do vírus é identificada
de forma precoce, o tratamento é mais
eficaz e é possível levar uma vida praticamente normal”, apontou.

Divulgação

AÇÃO deve orientar e prevenir infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) para alunos do campus de Ciências
Agrárias da UEM

Doenças perigosas

A hepatite tem contágio mais fácil que o HIV e é tão perigosa quanto qualquer IST. Os sintomas demoram a se manifestar e por isso a doença pode se espalhar rapidamente, até o
paciente ter alguma comprovação. Hoje, cerca de 1 milhão de pessoas se contaminam a cada dia com algum tipo de IST – estatística que serve de alerta.
Segundo o médico, apenas 39% dos brasileiros utilizam preservativos em
suas relações sexuais, o restante não se cuida. No ano passado Umuarama
teve cerca de 70 casos confirmados de sífilis – um número muito alto para
a população local.

PMs salvam recém nascido
em Cruzeiro do Oeste
Policiais militares do 7° BPM salvaram a vida de um bebê de 11 dias na tarde
da terça-feira (15) em Cruzeiro do Oeste.
O socorro foi feito via 190 por uma mulher que
estava apavorada. Ela dizia que que a criança

estava engasgada e uma equipe foi deslocada
até a avenida Vereador Elias Batista. Os policiais
encontraram a mãe do bebê com a criança no colo
e a colocaram no banco de trás da viatura. Um dos
PMs iniciou o procedimento de ressuscitação na

criança enquanto fazia o deslocamento ao hospital, até que o bebê expeliu o líquido que obstruía
as vias aéreas. Em seguida o recém nascido foi
atendido por um médico no Hospital Municipal de
Cruzeiro do Oeste e passa bem.
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Polícia Militar apreende
68 quilos de maconha
A Polícia Militar apreendeu 68
quilos de maconha na manhã de
ontem (quarta-feira, 15), em Umuarama. A droga estava dentro de
um veículo Uno de cor prata, com
placas de Santa Catarina. O responsável pelo veículo foi encaminhado à Polícia Civil para prestar
depoimento.
De acordo com as informações da PM, a apreensão ocorreu
depois que a equipe recebeu uma
denúncia anônima dando conta de
que um veículo Fiat Uno estaria
transpor tando drogas e que procurava um local na cidade para
arrumar o para-choque.
O carro denunciado foi encontrado em uma empresa revendedora de peças automotivas. Os
funcionários que informaram que
o condutor havia deixado o veículo
no local e saído para almoçar.
Diante da suspeita, foi solicitado o apoio de uma equipe do
Canil para auxiliar na busca veicular. As equipes aguardaram a chegada do condutor, que autorizou e
acompanhou a busca no interior
do veículo. Os cães de faro Iron
e Fire indicaram nas por tas dianteiras, nos forros laterais traseiros e no banco traseiro, onde
estava o entorpecente.

Preso em flagrante
O motorista foi informado dos
direitos constitucionais e foi algemado para a condução à Delegacia
de Polícia. Conforme a PM, o uso
das algemas foi necessário por
conta do nervosismo e do risco de
fuga que o indivíduo apresentava.
O condutor, o entorpecente e o
carro usado no transporte, foram
encaminhados à Delegacia.

Divulgação

DROGAS apreendidas em uma empresa
revendedora de peças automotivas
Só assim os policiais retiraram
88 tabletes de maconha, pesando
aproximadamente 68 quilos, do
interior do veículo. O condutor

informou que comprou o entorpecente na cidade de Dourados –
MS e que iria vender a droga em
Lages – SC.

Confronto em Cidade Gaúcha
Um homem foi preso na noite da
terça-feira (14) por equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) depois
de disparar contra os policiais militares. O fato aconteceu em Cidade Gaúcha de nenhum policial ficou ferido.
Segundo os policiais, uma
equipe foi solicitada para atender
a um caso de agressão familiar em
uma propriedade rural dentro dos
limites daquele município.
Quando chegou ao local o acusado de agressão estava armado e

disparou contra a guarnição. Houve
revide e o homem foi atingido em
uma das pernas. Ferido ele foi submetido a atendimento pelo Samu e
depois encaminhado ao hospital da
cidade sob escolta.
Naquele momento, o pai e o
cunhado do suspeito tentaram
‘resgatá-lo’, quando os PMs perceberam a movimentação e ambos
acabaram fugindo pelo canavial.
Foi apreendido um revólver de
calibre 22.
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Estudantes do Instituto Federal protestam em Umuarama
Estudantes e professores do
Instituto Federal do Paraná (IFPR)
campus Umuarama protestaram
ontem (15) pela manhã, contra o
cor te de verbas anunciado pelo
governo federal para educação.
Dezenas de pessoas ficam na
Praça Ar thur Thomas até o fim
da tarde para conscientizar a população sobre esta questão. O
movimento é nacional e acontece
em diversas outras cidades.
Com cartazes e palavras de ordem os alunos demonstraram a preocupação com o corte anunciado.
O principal ponto é o protesto
contra cortes no orçamento de universidades e na educação básica.
O Ministério da Educação (MEC) já
fez bloqueios de R$ 5,7 bilhões, o
que representa cerca de 23% do
orçamento discricionário (não obrigatório), cortando verbas direcionadas a todas as etapas da educação, incluindo a Educação Básica.
De acordo com o Ministério da
Educação (MEC) no segundo semestre outro corte será realizado.
O Governo alega que os cortes
são necessários como medidas de
austeridade devido à grave crise financeira que o país atravessa.
EM UMUARAMA
Em Umuarama a previsão do IFPR
é drástica: se houver o corte de ver-

Qualidade
comprovada

A professora Silvia Basso lembra
da qualidade do ensino na IFPR de
Umuarama. “Muitas informações
divulgadas pela mídia e redes sociais
são errôneas. O ensino no IFPR é de
alta qualidade, temos projetos de
extensão e os alunos são estimulados a produzir conhecimento científico, então reforçamos o convite
para que a comunidade venha até
aqui hoje”, encera Silvia.

Joas Cavalcante

Joas Cavalcante

Chocolate

O ministro usou chocolates
numa transmissão ao vivo pelo
Facebook, que foi compartilhado no perfil do presidente
Jair Bolsonaro, para explicar
o corte. “Apenas 3,5% dos
valores destinados às universidades federais”.
Weintraub também tentou
ressignificar o corte: chamou de
“contingenciamento” e anunciou que a medida será revista
no segundo semestre.

Escola com política
PASSEATA foi realizada pelos alunos no centro da cidade
bas de fato, em setembro o instituto
fechará as portas deixando mais de
mil alunos sem aula. “A gente convida a comunidade para que venha
aqui na Praça e conheça a nossa
produção científica. Trabalhamos
com troca de saberes entre alunos
e professores e é preocupante que
haja esse corte. Defendemos uma
educação pública, gratuita, de qualidade”, explica a professora de
história Silvia Basso.
Outra pauta abordada pelos
estudantes e professores é a ‘doutrinação’ que supostamente ocorre
na instituição de ensino. “Quando a
gente estuda história, por exemplo,
a gente estuda de fato o que aconteceu na história. Este é um conhecimento básico que todo cidadão deveria ter. Muitos os pais que criticam
não fazem parte da comunidade escolar, então fica nosso convite para
que a comunidade assista algumas
das aulas”, menciona o estudante
Jean Victor Nery da Silva.
Jean Vitor Nere, estudante de
Ciências Biológicas e dirigente do
Diretório Central dos Estudantes

(CDE), disse que, segundo o diretor do IFPR de Umuarama, Alan
Padilha, com o corte o Instituto de
Umuarama corre o risco de fechar
até agosto ou setembro deste ano.
“O corte impedirá a contratação
de mais profissionais em áreas diversas do IF, além de afetar as despesas básicas, como pagamento de
contas de água e energia. Os estudantes serão afetados diretamente.
Muitos recebem bolsa auxilio de
transporte e alimentação e, com os
cortes, as bolsas serão distribuídas
para poucos”, explica.

Corte de bolsas

“Junto com esta pauta também estamos organizando o protesto contra os cortes nas bolsas
de pesquisa da Capes e CNPQ, que são a única
oportunidade para alunos de baixa renda atingirem essa categoria de mestrado e doutorado
e por isso promovemos essa mostra científica
para a comunidade”, explica Jean Victor Nery
da Silva, que é aluno da licenciatura em Ciências Biológicas, e é membro do Diretório Central dos Estudantes (DCE). O protesto também
tem organização do Grêmio Estudantil.
As atividades na Praça Arthur Thomas foram
encerradas por volta das 17h.

Balbúrdia

Desde o último dia 30 de abril, quando o ministro da Educação Abraham Weintraub declarou que cortaria 30% do orçamento das universidades federais que provocarem “balbúrdia”
em seus campi – citando a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e a Universidade Federal Fluminense (UFF) –, o tema da educação superior ocupou
lugar de destaque nas discussões políticas no país.
No dia seguinte ao anúncio da sanção a essas universidades, o secretário de Educação Superior da pasta, Arnaldo Barbosa de Lima Junior, afirmou que o corte de 30% se estenderia “de
forma isonômica para todas as universidades”.
A decisão caiu como uma bomba entre os educadores e estudantes que se organizaram e
anunciaram a manifestação por todo o país contra a resolução.

Ainda de acordo com o docente,
a falta de projeto do governo faz
com que medidas como os cortes
sejam apresentadas, “sem qualquer estudo”.
“Eu diria que 95% da universidade brasileira rechaça o conjunto
das políticas do MEC, não só os
cortes, mas toda a visão deles.
Quer dizer, escola sem partido,
que se discute política dentro da
universidade. Como se o próprio
ministro não fizesse política, ele
era da campanha do Bolsonaro
falando pela Unifesp, até assumir o cargo”, finaliza.

“CORTES afetarão diretamente os alunos”, disse
Jean Vitor Nere, estudante de Ciências Biológicas e
dirigente do Diretório Central dos Estudantes (CDE)

Entenda
Na última versão do governo,
em que seriam cortados 3,5% do
orçamento das universidades federais, o valor é dividido entre dívidas
obrigatórias e não obrigatórias,
sendo que somente a segunda é
susceptível à alteração pelo MEC.
Separando, então, o valor
apenas das dívidas não obrigatórias – que abrangem ser viços
como luz, internet, água, serviços de limpeza, segurança,
obras e equipamentos de tra-

balho –, o governo cor tará 30%
das verbas das universidades
que o ministério pode alterar, o
que equivale a R$ 1,7 bilhão.
Nesse sentido, Daniel Feldman,
professor do departamento de Economia da Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp) e presidente
da Associação dos Docentes da
Unifesp (Adunifesp), explica que o
corte será, sim, de 30%, mas “algumas universidades podem ter cortes de mais de 30%”.
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forma isonômica para todas as universidades”.
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Ainda de acordo com o docente,
a falta de projeto do governo faz
com que medidas como os cortes
sejam apresentadas, “sem qualquer estudo”.
“Eu diria que 95% da universidade brasileira rechaça o conjunto
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Quer dizer, escola sem partido,
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universidade. Como se o próprio
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“CORTES afetarão diretamente os alunos”, disse
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dirigente do Diretório Central dos Estudantes (CDE)

Entenda
Na última versão do governo,
em que seriam cortados 3,5% do
orçamento das universidades federais, o valor é dividido entre dívidas
obrigatórias e não obrigatórias,
sendo que somente a segunda é
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São Paulo (Unifesp) e presidente
da Associação dos Docentes da
Unifesp (Adunifesp), explica que o
corte será, sim, de 30%, mas “algumas universidades podem ter cortes de mais de 30%”.
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Afsu perde e fica no
limite da classificação

O Afsu Umuarama Futsal entrou
em quadra contra ACMF de Campo
Mourão na terça-feira (14), para a
9ª rodada do Campeonato Paranaense Série Ouro.
Jogando em casa, não conseguiu balançar as redes e levou uma
goleada de 4 a 0, para a equipe
visitante que está dentro da Liga
Nacional de Futsal.
Com a derrota a equipes de Umuarama estacionou nos 11 pontos,
ficando na 8ª colocação, limite para
se classificar para a próxima fase.
O técnico Nei Victor que teve
somente três dias para preparara
a equipe depois da partida contra
o Copagril de Marechal Cândido
Rondon (também na Liga Nacional), elogiou o adversário. “Enfrentamos um time de alta qualidade,
que está muito bem posicionado
na Liga Nacional e no Paranaense.

Afsu

APÓS confronto contra o ACMF de Campo Mourão, o Afsu enfrenta o Marreco
Perdemos por quatros gols, sendo
que três foram por conta de falhas
nossas”, disse o técnico que já prepara a equipe para o próximo desafio. “Temos alguns dias pela frente
e vamos procurar melhorar o desempenho em quadra”, finaliza o técnico.

O próximo compromisso do Afsu
será fora de casa em 22 de maio, contra o Cresol Marreco Futsal, no Ginásio
Arrudão em Francisco Beltrão. Cresol
está em 6º na tabelam com 16 pontos com saldo de 8 gols positivos. O
Afsu com saldo de 4 gols negativos.

Dia do Desafio pretende tirar o sedentarismo de Umuarama
No dia 29 de maio, Umuarama
participa de mais uma edição do
Dia do Desafio. Novamente a competição acontece contra a cidade
de Lagarto, no Sergipe.
Em Umuarama o desafio é
organizado pelo Sesc em parceria com a Prefeitura Municipal e
Unipar. O evento esportivo acontecerá simultaneamente em 348
cidades apenas do Paraná.
De acordo com os organizadores a competição tem o intuito
fazer com que as pessoas despertem através do desafio para uma
melhor qualidade de vida. “Umuarama participa da competição
desde 1997, ano passado por conta
da greve dos caminhoneiros, não
conseguimos um maior número de
participantes em comparação com
as edições anteriores. Foram 27
mil pessoas participando em 2018,

Sesc

GRUPO de mulheres participam do Dia do Desafio em 2018
sendo que em 2017 foram aproximadamente 70 mil pessoas”, disse
Michel Augusto da Silva, técnico
de esporte e recreação do Sesc.
Silva comemora ao lembrar do
dia do Desafio de 2018, quando
Umuarama foi campeã, conseguindo fazer com que 27% da
população participasse. Já os

adversários de Lagarto conseguiram apenas a participação
de 6% da população.
Os interessados em participar
devem entrar no site do Sesc no
dia 29 de maio, entre 0h e 21h e
registrar sua participação, realizando exercícios físicos por um
período mínimo de 15 minutos.
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Athletico estreia com
polêmica na Copa Brasil
Depois de jogar pelo Campeonato Paranaense, Libertadores e
Campeonato Brasileiro, o Athletico estreia hoje (16) em mais
uma competição na temporada. A
bola da vez é a Copa do Brasil e o
Furacão encara o Fortaleza pelas
oitavas de final, com o jogo de ida
às 19h15, no Castelão.
A estreia tardia na competição
nacional é um prêmio, uma vez que
os times que disputam a Libertadores só entram nesta fase do torneio. Algo que aliviou um pouco este
complicado calendário que o Furacão
tem em 2019 – ainda com mais dois
campeonatos pela frente, a Recopa
Sul-Americana e a Copa Suruga.
A Copa do Brasil é vista com
uma atenção impor tante pelo
Rubro-Negro. O time titular entrou
em campo na quinta-feira passada,
na derrota por 2 a 1 para o Boca
Juniors, e também na vitória por
1 a 0 sobre o Bahia no domingo.
Ainda assim, o técnico Tiago Nunes
vai mandar a campo força máxima
no Castelão, possivelmente poupando contra o Corinthians, domingo
(19), pelo Brasileirão.
“Nós poupamos os jogadores
contra a Chapecoense, então eles
teriam uma rotina de dois jogos
seguidos, não uma rotina pesada

Miguel Lucatelli

SE passar pelo Fortaleza, Furacão ganha mais R$ 3,15 milhões. Bolada, em caso de título, supera os R$ 64 milhões
que não conseguiriam supor tar.
Lógico que o fator emocional e o
gramado pesado da Bombonera,
além da viagem e do desgaste
natural, pesam. Mas pro jogo com
o Fortaleza será um tempo maior,

serão quatro dias. Então vamos
chegar descansados e contra o
Corinthians a gente vê o que acontece, até porque na semana que
vem tem a Recopa”, afirmou o treinador atleticano.

Humilhação à jornalista

Em coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira (13) sobre os casos de
doping dos jogadores Thiago Heleno e Camacho do Athletico Paranaense, o presidente do clube, Mario Celso Petraglia, humilhou a jornalista durante entrevista.
Primeiramente a repórter foi interrompida por ele após questionar sobre o
balanço publicado pelo clube. Depois ela voltou a perguntar sobre Bruno Guimarães, outro jogador que também consumiu a substância proibida e foi poupado
para não ser pego no antidoping.
Petraglia foi grosseiro mandou a jornalista se calar e ameaçou proibir a presença da profissional nas próximas entrevistas.

Rodada de truco no Rancho MR
Na segunda (13) aconteceu a 4º
etapa do Ranking Anual de Truco,
no Queens Rancho MR, com 32
duplas de Umuarama. Kelvin &
Charles x Sagui & Jhonny chegaram à final. A vitória foi para Kelvin
& Charles, por 2 a 1. Em terceiro

lugar ficou a dupla Lek & Markinho
e, em quar to Adilio & Mosquito.
Na classificação geral a liderança
é da dupla Thiaguinho & Ricardinho com 390 pontos, em
2º lugar Emerson & Cesinha
com 370 pontos, no 3º lugar,

Leandrinho Vivo & Gugu com
350 Pontos e, em 4º, Messias & Dunga com 350 pontos.
Fechando o top 5 está a dupla
Kelvin & Charles com 240 pontos.
A próxima rodada do torneio de truco
acontecerá no dia 10 de junho.
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Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espírito de Felipe. Teresa brinca com Henrique, e Graça conclui que os dois são irmãos. 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 recebe uma intimação para depor a favor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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Áries

Touro

Gêmeos

Seu senso de humor o torna mais popular do
que nunca e será muito bom para os relacionamentos. Respire fundo e isso vai ajudá-lo
a encontrar a calma que você precisa para as
reorganizações que está fazendo
Você parece mais enérgico e determinado do
que nunca. Siga as suas novas prioridades.
Você vai se sentir cansado e precisa de uma
mudança para fugir da rotina.

Sua vida amorosa será o centro do palco,
então saia de sua concha, sem demora!
Você precisa recarregar as baterias e conseguir dormir mais e melhor se quiser ser
bem sucedido.
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.

Peixes

Aquário Capricórnio Sagitário Escorpião

Virgem

A atmosfera calma de hoje lhe ajudará a ter discussões sérias. Concentre-se no que realmente importa.
Evite debates acalorados que gastarão sua energia
em vão. Você pode fazer isso, não tenha medo, apenas pense sobre as coisas com calma.

Libra

Leão

Câncer

Vai ser possível se aproximar de certas pessoas - ignore as aparências, você vai se surpreender. Você vai sentir os efeitos de uma
falta de nutientes. Pense mais sobre o que é
bom para os ossos.

Sua sede de vida o leva para os prazeres
extremos e agora é a hora de saborear a
vida em todo seu esplendor. Sua atitude
otimista vai fazer a diferença e facilmente
compensará sua falta de sono.
Você está entusiasmado com novas possibilidades. Parece que o destino está lhe dando
uma mãozinha com suas esperanças e expectativas. Seria uma boa ideia descartar certos
hábitos, diminua a quantidade de açúcar.
Ideias claras e ﬁrmes estão na ordem do dia e
elas varrerão as suas dúvidas. Seu bom humor
é contagiante. Você vai ter que se apoiar em
todas as suas habilidades de resistência. Felizmente, você está em boa forma. Mantenha
uma dieta equilibrada.

Você oscila entre melancolia geral e alegria
de viver, para o bem ou para o mal. Olhe
para o futuro! Você se sentirá em boa forma
e inquieto. Fazer exercício seria ideal para
fortalecer as defesas do seu corpo.
Você está amável e otimista e será o centro de
atenções. Este é o momento para defender sua
causa. Você acha difícil acompanhar o ritmo.
Recarregar suas baterias ao ar fresco ajudaria,
mas não se preocupe com isso.
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Você vai surpreender as pessoas que o rodeiam
com a determinação que está mostrando para
alcançar seus objetivos. Você precisa de relaxamento mental e físico. Tente imergir em uma
atividade artística para recarregar suas baterias.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Coach

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora
realiza em parceria com o Senac, o curso
“Alcance de Metas com Técnicas de Coaching”.
Começa na segunda, dia 27, com vagas limitadas. Inscrições gratuitas no Senac.
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Nova campanha!

Que tal guardar uma linda de recordação com seu bichinho de estimação e ainda
ajudar cães e gatos abrigados na SAAU ? O fotógrafo Victor Figueiredo e a MB
Rações vão oferecer o presente. Basta adquirir 50 quilos de ração de cachorro
ou gato pelo valor de R$ 120. Em troca você ganha uma sessão com cinco fotos
profissionais do seu pet. A MB fica na Avenida Angelo Moreira da Fonseca, 2264.
Thiago Casoni

Luci Lemes

Avenida Maringá, 4211
Whats (44) 99906-5508 - (44) 3624-5508

Procuramos
sempre o peso das
responsabilidades,
quando o que na
verdade almejamos é a leveza da
liberdade.

*ZOOM

Exatos 150 associados da
Aciu compareceram ( dia
14) e elegeram a nova
Diretoria Executiva da entidade, considerada a maior e
mais importante da cidade.
O atual presidente, Orlando Luiz Santos, foi reeleito
com 148 votos e vai atuar
no triênio 2019/2022.

(Milan
Kundera)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje -, Maria Zélia Gonçalves, Renata Giovaninni Molina, Paulo
Perpétuo e Francisco Munhoz Del Claro.
Da coluna: felicidades!

DESTAQUE

O fisioterapeuta Rômulo Costa e sua esposa Lúcia ( à esq.) e Murilo Ribeiro ganham o
zoom da coluna na (re) inauguração da loja Carmem Steffens, em noite festiva, na Capital da Amizade.
Thiago Casoni

Vendas
Na quarta-feira (22) o Sesc realiza a
palestra “Alta Performance e Atendimento em Vendas” -, às 8h. O evento
é gratuito e começa a partir das 7h40
com um Café Colonial de boas-vindas.
Em pauta: estratégias de vendas, execução e resultados. Vale prestigiar.

PORTRAIT

ROSE ALVES e as belíssimas filhas Islla e Victória, também marcaram presença no
Studio Luci Lemes, em uma divertida sessão fotográfica num dos mais belos projetos
para o Dia das Mães que a coluna destaca neste mês de maio.

*José Celso Zolim e Miguel Fuentes Romero Neto
compõem os cargos de
vice-presidentes, Humberto
Vignoli e João Carlos Narvaes serão os secretários e
Irene Dias Cardoso e Regina Célia Rodrigues Lima
serão as tesoureiras.
* No Conselho Fiscal:
Wagner Luiz Ferrarin, João
Batista de Oliveira, Alcides Sitta, Antonio Carlos
Bitencourt e Murilo Campana. Suplentes: Dorival
Rodrigues, Ronaldo Dal
Secco Dias e André Marcato. O Conselho da Mulher
Empresária fica com Carla
Frasquette e o Conselho do
Jovem Empresário ficará
com Heitor Vivian.

GILCLER REGINA, renomado palestrante, recebe de presente o livro “ Bacia dos Bichos”
do consultor e fotógrafo Sérgio Vercezi -, no Congresso de Sucessores realizado pelo
Grupo Uvel no último mês de abril.
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GERAL
Prazo final

Acaba amanhã (17), o prazo para
fazer inscrições pela internet do
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem). Também será encerrado
o prazo para solicitar atendimento
especializado e específico e alterar
dados cadastrais, escolha do município onde acontecerá as provas
e a opção de língua estrangeira. A
taxa de inscrição para o Enem é de
R$ 85. Quem não tem isenção de
taxa deve fazer o pagamento até
23 de maio. O prazo para pedidos
de atendimento por nome social
vai de 20 e 24 de maio. As provas do Enem serão aplicadas nos
domingos, 3 e 10 de novembro.

Preparatório
gratuito

Os alunos que pretendem realizar um curso preparatório para
a prova do Enem ou vestibular,
podem comparecer na Associação
Vida e Solidariedade de Umuarama, para realizar sua matricula, os
são ofertados gratuitamente. As vagas
são limitadas os interessados devem
comparecer na entidade – localizada
na Rua Jorge Carlos Jardim, 1359, das
8h às 12h e das 13h30 às 17h – até
esta sexta-feira (17), com o RG, CPF e
comprovante de residência e mãos.
As aulas já começam na próxima
terça-feira (21).

Festa junina

A Associação Vida e Solidariedade
da Dona Maria da Sopa, já está em
preparação para sua tradicional
Festa Junina, que acontece no
dia 29 de junho. O evento contará com show sertanejo, comidas típicas, fogueira, quadrilha,
casamento caipira, brincadeiras
como pescaria, jogo de argolas e o
desfaio do pau de sebo. De acordo
com os organizadores o casal mais
bem trajado será premiado. A
programação da festa continua no
dia 30 de junho com o Torneio de
Futebol de Areia. As comemorações acontecem na entidade.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
Saúde do Homem A
saúde é um dos nossos
bens mais valiosos, por
isso é preciso zelar por
esse bem. Defendendo
esse princípio, o curso
de Enfermagem da
Unidade de Umuarama
promoveu palestra para
conscientizar idosos do
Residencial Ouro Verde.
Cerca de 40 participaram.
A palestra foi ministrada
pelo médico Fernando
Frederico, professor do
curso de Medicina na
Unipar, auxiliado por
estudantes do 5º ano de
Enfermagem. O assunto
principal abordado foi
doenças prostáticas.
Segundo o médico,
orientar e incentivar
os homens idosos a
cuidar da próstata é
muito importante,
pois a maioria deles
tem receio de fazer
o exame, o que pode
ocasionar na evolução
da doença devido ao
atraso do diagnóstico.
Os idosos também foram
orientados sobre a
campanha da vacinação
contra influenza e sobre
prevenção de outras
doenças que podem
atingir a próstata.
Também foi realizada
aferição a pressão
arterial.
Pedagogia A
coordenação do curso
de Pedagogia da Unipar
de Guaíra recebeu
dias atrás a visita do

secretário municipal de
Educação da cidade de
Eldorado/MS, Valdecir
Roberto Santussi. O
encontro teve como
objetivo firmar parcerias
interinstitucionais
para a formação
dos professores do
município do estado
vizinho. O diretor da
Unipar, professor Hugo
Miranda, participou.
No decorrer do ano
letivo, os professores e
estudantes da Unipar
vão levar aos professores
da rede municipal de
ensino atividades de
formação continuada,
como palestras, oficinas
e cursos.
Engenharia Civil Com
o intuito de promover
troca de experiências,
o curso de Engenharia
Civil da Unidade de
Guaíra levou seus
alunos para participar
da Aula Magna do curso
de Engenharia Civil da
Unidade da Unipar em
Toledo, que convidou o
renomado engenheiro
Manoel Henrique
Campos Botelho
para compartilhar
suas experiências. O
palestrante desafiou os
alunos com dinâmicas e
questões relacionadas
com sua vida profissional.
Ele também falou sobre
as decisões tomadas
podem afetar ou
impulsionar o futuro dos
acadêmicos.

GERAL
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Ibama não aceita acordo e
famílias terão de deixar área
Joas Cavalcante
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FAMÍLIAS participaram de audiência de conciliação em Umuarama, mas saíram frustradas
o processo praticamente
correu à revelia e os
moradores achavam que
a permanência deles
ali já estava pacificada.
“Minha avó, minha mãe,
eu e agora minha filha
moramos lá... É a quarta
geração já. Se tirarem a
gente daqui, para onde
vamos? Não temos para
onde ir”, destacou.

Ônibus da esperança

Cada família foi representada por um de seus membros
na audiência. Todos seguiram de ônibus para Umuarama
e a única esperança que levaram para casa é a possibilidade de serem realocados para outra área. Isso porque,
segundo Gerlene, o juiz teria solicitado que o Município
de Guaíra verifique, em até 30 dias, a existência de alguma
área pública para onde as famílias possam ser levadas.
Além da não permanência dos ribeirinhos no trecho
que pertence ao Ibama, a expectativa é para que seja
fechado o porto, usado pelos pescadores profissionais de
todo o Município para terem acesso com os barcos ao Rio
Paraná. (Juliet Manfrin)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PEABIRU
VARA CÍVEL DE PEABIRU - PROJUDI
Avenida Dr. Dídio Boscardin Belo, 487 - Centro - Peabiru/PR - CEP: 87.250-000 - Fone:
(44) 3531-3136 - E-mail: pea-ju-scdcpadp@tjpr.jus.br

Autos nº. 0002321-86.2017.8.16.0132
“Edital de CITAÇÃO do executado JOSE ANTONIO BORIN,
com prazo de trinta (30) dias.”
Edital para a CITAÇÃO da executado JOSE ANTONIO BORIN, brasileiro, solteiro, portador da
cédula de identidade de n° 9.041.912-9 SSP-PR, inscrito no CPF sob n° 058.821.019-64,
atualmente em local incerto e não sabido, dos termos da presente EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL sob nº 0002321-86.2017.8.16.0132, em que tramita por este Juízo de
Peabiru-PR, movida por ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA em face de JOSE
ANTONIO BORIN e outros, para que, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, pague
a quantia executada, no valor de R$ 15.657,67 (quinze mil, seiscentos e cinquenta e sete
reais e sessenta e sete centavos), devidamente atualizada por ocasião do pagamento,
acrescida das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em
10% sobre o valor exequendo, sob pena de penhora. No caso de integral pagamento no
prazo estabelecido, os honorários advocatícios ficam reduzidos para 5% do valor do débito
(CPC, art. 827, §1°). O valor dos honorários poderá ser elevado até 20 % do valor do débito,
quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os
embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho
realizado pelo advogado do exequente (CPC, art. 827, § 2º). Cientifique-se a parte
executada: a) sobre as ordens de penhora e de avaliação, que serão cumpridas pelo oficial
de justiça, na hipótese de não pagamento no prazo estabelecido (CPC, art. 829, § 1º); b) do
prazo de 15 (quinze) dias (contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso), para,
independentemente de penhora, depósito ou caução, opor Embargos à Execução. No caso
de mais de um executado, o prazo (art. 914 e 915, CPC) para cada um deles embargar
conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de
cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último (art. 915,
§1°, CPC); c) que, no prazo de 15 (quinze) dias referido acima, acaso RECONHEÇA O
CRÉDITO e COMPROVE O DEPÓSITO DE 30% (trinta por cento) do valor em execução,
ACRESCIDOS, INCLUSIVE, DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, poderá requerer
seja admitido a pagar o restante em até 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916); d) para, no prazo
de 15 dias, ainda, indicar se existentes, quais são e onde se encontram bens passíveis de
penhora (declinando seus respectivos valores), sob pena de incidência de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça (arts. 774; 829, §2º; 841, §1º; e 847, §2º, todos do CPC).
O que “CUMPRA-SE”. Dado e passado nesta cidade e comarca de Peabiru, Estado do
Paraná, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Eu, Willian Bruno
Svaigen, Técnico Judiciário o digitei.
PAULO EDUARDO MARQUES PEQUITO
JUIZ DE DIREITO
Assinado Digitalmente

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTNG JE2L5 RLYQN EPE5B

As 20 famílias que
moram às margens do
Rio Paraná, em Guaíra,
em uma área do Ibama,
par ticiparam na terça-feira (14) de uma
audiência de conciliação na Justiça Federal
em Umuarama e saíram
de lá frustradas. O Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente (Ibama) não
aceitou que as famílias
permaneçam no local,
tampouco ampliou o prazo
para a desocupação que
se encerra em 19 de julho.
O encontro foi ar ticulado pela Defensoria
Pública da União, que
passou a auxiliar mais
recentemente as famílias
em um processo que foi
iniciado em 2002, mas
que só transitou em julgado em 2018.
Segundo a representante dos moradores,
a pescadora Gerlene
Caroline Rodrigues do
Carmo, nos últimos anos
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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 2.0 XEI MOD. 2018 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR,
DIREÇÃO, C/ 48 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO E REVISADO. R$ 88.800,00
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 CAB. DUPLA 2.8 EXECUTIVE ANO 2011 – BRANCA, DIESEL, 4X4, BCO DE COURO,
AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, ALARME, TRAVAS, COMPLETA. R$ 54.800,00
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
CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 MOD. 2006 - PRATA, GASOLINA, TRAVA, ALARME, REVISADO.
R$ 13.800,00
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
VOYAGE 1.0 CITY MOD. 2015 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, COMPLETO,
SENSOR DE ESTACIONAMENTO. R$ 32.800,00
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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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
16/17.............................BRANCO................................COMPLETO,
AUT, COURO......................................... R$
CRUZE 1.4
SEDAN
LT TURBO................................12/13
COBALT
LTZ ............................................
............................PRETO ................................. COMPLETO .............................................................
R$79.900,00
34.900,00
COBALT
LTZ ............................................
............................BRANCO
.............................. COMPLETO,AUT,
AUT COURO.........................................
....................................................R$
R$78.900,00
36.900.00
CRUZE 1.8
SEDAN
LT TURBO................................13/13
16/17.............................PRATA.
...................................COMPLETO,
COBALT
LTZ ............................................
............................BRANCO .............................. COMPLETO .............................................................
R$87.900,00
41.900,00
CRUZE 1.8
SEDAN
LTZ I TURBO............................14/15
16/17.............................VERMELHO...........................COMPLETO,
AUT, COURO......................................... R$
CRUZE
TURBO
..............................16/17
............................BRANCO .............................. COMPLETO,AUT,
AUT,COURO.........................................
COURO .......................................R$
R$91.900,00
79.900,00
CRUZESEDAN
SEDANLTLTZ
II TURBO.
.......................... 16/17.............................BRANCO................................COMPLETO,
CRUZE
TURBO
..............................16/17
............................PRATA.................................. COMPLETO,AUT,
AUT,COURO.........................................
COURO .......................................R$
R$94.900,00
78.900,00
.......................... 17/18.............................PRETO...................................COMPLETO,
CRUZESEDAN
SEDANLTLTZ
II TURBO.
CRUZE
SEDAN
LTZ I TURBO ..........................16/17
............................VERMELHO
......................... COMPLETO,AUT,
AUT,COURO.........................................
COURO .......................................R$
R$64.900,00
87.900,00
HYUNDAI
IX35................................................
14/15.............................PRATA.
...................................COMPLETO,
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 91.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT.......................................... 16/17.............................BRANCO................................COMPLETO, AUT....................................................... R$ 54.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
ONIX 1.4IX35
LTZ...................................................
13/14.............................PRATA.
...................................COMPLETO.
HYUNDAI
............................................. 14/15
............................PRATA..................................
COMPLETO,...............................................................
AUT, COURO .......................................R$
R$39.900,00
64.900,00
16/16.............................BRANCO................................COMPLETO,
ONIX1.4
1.4ACTIV
LTZ ..................................................
ONIX
AT ....................................... 16/17
............................BRANCO .............................. COMPLETO,AUT.
AUT......................................................
....................................................R$
R$46.900,00
54.900,00
PRISMA
1.4 ................................................
LTZ..............................................13/14
13/14.............................PRATA.
...................................COMPLETO.
ONIX
1.4 LTZ
............................PRATA..................................
COMPLETO...............................................................
.............................................................R$
R$43.900,00
39.900,00
S10 LT
AT...........................................16/16
14/15.............................PRATA.
...................................COMPELTO,
ONIX
1.42.8
LTZ4X4
...............................................
............................BRANCO
.............................. COMPLETO,AUT.......................................................
AUT ....................................................R$
R$95.900,00
46.900,00
S10 LT 2.8
AT...........................................13/14
16/17.............................BRANCO................................COMPLETO,
AUT..................................................... R$R$
118.900,00
PRISMA
1.4 4X4
LTZ ............................................
............................PRATA.................................. COMPLETO .............................................................
43.900,00
17/17.............................BRANCO................................COMPLETO,
................................................... R$R$
119.900,00
S10LTLT2.8
2.84X4
4X4AT
AT...........................................
S10
......................................... 14/15
............................PRATA.................................. COMPELTO, AUT.
AUT......................................................
95.900,00
S10
2.82.8
4X4
ATDIESEL..................................
......................................... 16/17
............................BRANCO .............................. COMPLETO,AUT,
AUT COURO.........................................
.................................................. R$ 86.900,00
118.900,00
S10LTLTZ
4X2
12/13.............................PRETO...................................COMPLETO,
S10
LT 2.8 1.6
4X4CS
ATROBUST................................
......................................... 17/17
............................BRANCO .............................. COMPLETO,...............................................................
AUT .................................................. R$
119.900,00
SAVEIRO
16/17.............................BRANCO................................COMPLETO.
R$ 37.900,00
S10
LTZLT2.8
DIESEL ................................12/13
............................PRETO ................................. COMPLETO,AUT.
AUT,......................................................
COURO .......................................R$
R$42.900,00
86.900,00
SPIN
1.84X2
AT.................................................
13/14.............................PRETO...................................COMPLETO,
SAVEIRO
1.6 AT.
CS................................................
ROBUST ..............................16/17
............................BRANCO
.............................. COMPLETO .............................................................
R$45.900,00
37.900,00
14/15.............................PRATA.
...................................COMPLETO,
AUT....................................................... R$
SPIN LT 1.8
SPIN
1.81.8
ATAT.
..............................................
............................PRETO ................................. COMPLETO,AUT,
AUT 7L.
....................................................
R$44.900,00
42.900,00
SPINLTLTZ
..............................................13/14
14/14.............................BRANCO................................COMPLETO,
................................................. R$
SPIN LT 1.8 AT .............................................. 14/15............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 45.900,00
TRACKER LTZ.................................................. 13/14.............................BRANCO................................COMPLETO, AUT, COURO, TS.................................... R$ 62.900.00
SPIN LTZ 1.8 AT ............................................ 14/14............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, 7L ............................................... R$ 44.900,00
TRAILBLAZER
2.8 4X4 DIESEL.........................13/14
16/17.............................PRATA.
...................................COMPLETO,
R$R$
159.900,00
TRACKER
LTZ ................................................
............................BRANCO
.............................. COMPLETO,AUT,
AUT,COURO.......................................
COURO, TS .................................
62.900.00
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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Copa Smel de Futsal Infantil
terá recorde de participantes
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
da Prefeitura de Umuarama recebeu um
número recorde de inscrições para a Copa
Smel de Futsal Infantil, que será disputada
entre maio e agosto deste ano nas categorias
sub-07, sub-09, sub-11 e sub-13. Nesta edição, a novidade é a inclusão da categoria sub15. Os jogos serão realizados no Ginásio de
Esportes Mário Oncken, às segundas, terças e
quartas-feiras, das 19h às 21h30, e a primeira
rodada será no próximo dia 20.
“A primeira edição da Copa Smel de
Futsal Infantil Masculino, no ano passado,
foi um grande sucesso e agora a competição faz parte do calendário de esportes
de Umuarama. Para este ano, tivemos um
número recorde de equipes inscritas não só
de Umuarama, mas de toda a região. Teremos
60 times divididos em todas as categoriais”,

comemorou o diretor de Esporte e Lazer do
município, Jeferson Alves Ferreira.
O congresso técnico foi realizado na
última segunda-feira, 13, quando os responsáveis pelas equipes conheceram o sistema de
disputa, dias e horários dos jogos. “Todas as

categorias serão premiadas do 1º ao 4º lugar
com troféus e medalhas. Os artilheiros e melhores
goleiros também receberão troféu, luvas (goleiro)
e pares de tênis (artilheiros), em cada categoria”,
explicou Ednei Custódio da Silva, coordenador
de Esporte Comunitário da Smel.

Treinamento

Segundo o diretor de Esporte e Lazer, uma competição como esta
expõe a criança a muitas situações que ela terá que passar na vida.
“Ela aprende que para alcançar melhores resultados precisará de
treinamento e trabalho em equipe. Aprende a perder, reconhecendo
o mérito dos outros”, aponta.
O exercício constante da capacidade de liderar, de cultivar amizades,
com humildade e criatividade, ajudará a tornar estas crianças adultos
melhores. “Eles serão mais motivados e distantes das coisas ruins que
muitas vezes a vida apresenta. Os jogos serão empolgantes e os resultados com certeza trarão benefícios ao futuro de nossa comunidade”,
pontifica Ednei Custódio.
Joás Cavalcante

Na tarde de ontem (17), o Corpo de Bombeiros
atendeu um homem que havia sofrido uma descarga elétrica. A vítima, que tem 35 anos estava trabalhando
nas proximidades da Estrada Jaborandi, quando realizava manutenção na fiação de energia, quando sofreu
um choque de alta tensão. O homem ficou preso por
poucos minutos, foi logo socorrido pelo Corpo de
Bombeiros, sendo encaminhado para o hospital de
plantão (Norospar), consciente orientado e com leves
escoriações no braço direto.

