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Sequestrador
confessou

e está preso
Comparsas estão

sendo procurados
Um homem acusado

de sequestrar três
pecuaristas de
Douradina em

Cascavel foi preso e
confessou o

envolvimento no
crime. Dois comparsas

tiveram retratos
falados divulgados

pela Polícia Civil.
Resgate não foi pago e
contas dos criminosos

estão sendo
rastreadas.

JORNAL O PARANÁ
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(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião
 “Seria um retrocesso gigantesco para
o País se houvesse uma mudança para

Justiça Eleitoral o julgamento dos
crimes de caixa dois. Isso seria, como
bem colocado por membros da Lava

Jato de Curitiba, um retrocesso
extraordinário. O povo brasileiro está
com muita esperança de que o Brasil

tenha uma nova página na sua
história, de seriedade, transparência e
combate ao crime. Então, torcemos,
recomendamos e queremos que essa

mudança não aconteça”.
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Daniel Toledo é advogado especializado em direito internacional, consultor de
negócios, sócio fundador da Loyalty Miami e da Toledo Advogados Associados

ANTES DE FACILITAR POSSE DE ARMA,
 BRASIL PRECISA DE REFORMA PENAL

DIVULGAÇÃO

 Desde os 16 anos eu praticava tiro no Brasil, participei de algumas
competições, inclusive algumas internacionais. Foi algo do qual eu me
dediquei bastante até os 21 anos. Mesmo defendendo que todo cidadão
tenha o direito de se defender em situação de risco, eu sempre tinha
comigo uma situação que me preocupava bastante em relação a essa
nova permissão de porte de arma no Brasil.

Explico as minhas razões e cito um caso que aconteceu há um ano,
como exemplo. Um adolescente que invadiu a casa de um tatuador para
roubar a máquina de tatuagem e acabou sendo pego pelo próprio tatu-
ador, que escreveu uma frase na testa do menino.

O tatuador foi crucificado por isso. Primeiro ele foi julgado, sendo
imputados a ele quatro ou cinco crimes, condenado por dois ou três. O
que eu achei um absurdo, porque, apesar dos Direitos Humanos, foi
considerado que houve excesso por parte do tatuador, mas não sendo
isso, qual seria a punição que o menino teria?

Eu gostaria que as pessoas refletissem a respeito da consequência
que a sociedade brasileira deu para o bandido e para o tatuador. Agora,
imagine esse mesmo cenário em que esse trabalhador tem uma arma em
casa e, em vez de tatuar na testa do menino, ele decide atirar?

Infelizmente, o Ministério Público Brasileiro tem a função de fiscal da lei, o
que acaba não sendo fielmente seguido. Como Bolsonaro disse, se não quer
ir para a cadeia, não cometa crime. Mas o que me preocupa é quem está
analisando pode condenar tal ato como crime e não legítima defesa.

Percebe o risco de eventualmente ter uma arma dentro de casa? Eu
sou totalmente a favor da posse de arma, mas sou contra a legislação
penal que hoje existe no Brasil, e essa interpretação que vai jogar o
cidadão na cadeia, caso ele tente se defender. Por isso, antes de qual-
quer coisa, eu penso que deveria ser feita uma reforma penal.

Hoje, a legislação penal brasileira é muito falha, então o que me
preocupa nessa nova questão de lei de armas é justamente isso. Não é
simplesmente apertar o gatilho, é a consciência de uma série de fatos que
infelizmente o Brasil não está preparado para lidar.

Senador Flávio Arns, no plenário do Senado
Federal, a respeito do julgamento que hoje no

STF (Superior Tribunal Federal) sobre de quem é
a competência para julgar crimes da Operação

Lava Jato relacionados às eleições.
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Horas extras aos servidores
Em sessão ordinária na segunda-feira (11), foi discutido e

votado por vereadores de Umuarama, um projeto de lei de
autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a
abertura de crédito adicional especial, destinado ao

pagamento de possíveis horas extras para servidores do
município que atuam em áreas de atendimento social.  A
proposição foi aprovada em primeira discussão com dois

votos contrários.

Lista de espera
Na mesma sessão
ordinária, os vereadores
discutiram pela segunda-
feira o projeto de lei de
autoria do vereador
Mateus Barreto, que
tratando sobre a
obrigatoriedade da
divulgação de listagens de
pacientes que aguardam
por consultas com
especialistas, exames e
cirurgias na rede pública
de Umuarama.

Volta às comissões
A proposição do vereador
Mateus Barreto foi retirada da
pauta através de um pedido de
retorno às comissões. Para
tanto, foi apresentado durante
a sessão por um dos
vereadores, um requerimento
que acabou sendo aprovado
por cinco votos contra quatro.
Tal decisão fez com que a
proposta novamente fosse
analisada pelos integrantes das
comissões permanentes da
Câmara Municipal.

DE UTILIDADE PÚBLICA

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Gravidez na adolescência
O vereador Junior Ceranto apresentou um projeto de lei
voltado à abordagem sobre a semana de orientação e

prevenção da gravidez na adolescência. A proposta chegou
a ser apresentada em sessão, mas um pedido de vistas fez
com que ele fosse retirado do tramite e ficará ‘de molho’
por 10 dias, voltando a ser discutido após este período.

A proposta apresentada pela vereadora Ana Novais, teve
aprovação unânime. Trata-se do Projeto de Lei Nº 01/2019
que declara como entidade de utilidade pública a
Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais
da Entre Rios – CACIER.   A entidade não tem fins lucrativos
e apresenta caráter humanitário.

Delegado
Fernando
na CSP

A Comissão de Segu-
rança Pública (CSP) da As-
sembleia Legislativa fez
sua primeira reunião do
ano na terça-feira (12),
em Curitiba, e teve a par-
ticipação do deputado
estadual Delegado Fer-
nando, membro efetivo
do grupo. Os parlamenta-
res debateram a pauta de
trabalho para 2019.

Delegado da Polícia
Civil por 15 anos, 12 de-
les como operacional,
Fernando falou da neces-
sidade de reforço estru-
tural e humano das for-
ças de segurança do Es-
tado, com ênfase para o
noroeste.

Segundo o policial e
deputado, boa parte das
armas e drogas que
abastecem o crime orga-
nizado no País passa
pela região de Umuara-

ma, que faz fronteira com
o Paraguai e o Mato Gros-
so do Sul.

“Como membro dessa
comissão, que considero
uma das mais importan-
tes da Assembleia, quero
voltar meu trabalho para
um setor muito sensível a
toda a população. Conhe-
ço de perto a realidade
dos policiais e a situação
das delegacias. Dialogo
muito com as outras for-
ças de segurança”, disse.

A instalação de uma
Delegacia da Polícia Fede-
ral na cidade está entre
as bandeiras do deputa-
do. “Buscar recursos para
esta delegacia é tarefa de
todos os deputados. Por
isso, tenho dialogado den-
tro e fora do meu partido,
porque é uma necessida-
de premente da popula-
ção”, enfatizou.

ROUBOS NAS ESTRADAS
Presidida pelo deputado Coronel Lee, que também é do
PSL (sigla do Delegado Fernando), a Comissão também
debateu sobre o aumento no número de assaltos a
caminhoneiros na região do Porto de Paranaguá. Várias
ideias foram propostas e já estão sendo encaminhadas
para a área de segurança do governador Carlos Massa
Ratinho Junior. “Vejo uma vontade muito grande do
governador de melhorar a segurança pública em nosso
Estado. Principalmente por isso, aceitei fazer parte da
bancada de apoio. Estou certo de que teremos
conquistas em breve”, destacou o Delegado.

Nomes às ruas
Ainda durante a mesma sessão ordinária na segunda-feira

(11), os vereadores discutiram e aprovaram Projetos de
Decreto Legislativo de lei de autoria dos vereadores Mateus

Barreto, Noel do Pão e Jones Vivi, que tratavam da
denominação de vias públicas no município. Estes foram

aprovados por unanimidade.
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Chapa única
Tudo corre para consenso na
eleição da AMP (Associação
dos Municípios do Paraná) no
próximo 3 de abril. O prefeito
de Pérola, Darlan Scalco (PSDB)
tem o caminho livre para
presidente e o vice será o
prefeito de Santa Cecília do
Pavão, Edimar Santos (PTB).

Combate a erosão
A bancada federal do Paraná se
reuniu na terça-feira, 12, com o
ministro do Desenvolvimento
Regional, Gustavo Canuto, em
Brasília. No encontro,
organizado pelo deputado
Ricardo Barros (PP), Canuto
recebeu do prefeito de
Paranavaí, Delegado Caíque
(PSDB), um projeto de
desenvolvimento e combate à
erosão que atinge diversas
cidades do Noroeste. Canuto é
nascido em Paranavaí.

Auditorias
O Tribunal de Contas do Estado
começa agora em março a
fiscalização em 96 cidades
paranaenses. As auditorias se
concentram em três áreas
prioritárias: atenção básica no
SUS, gestão de resíduos sólidos
urbanos e controles internos
municipais.

Corregedor
A eleição do novo corregedor da
Assembleia Legislativa foi adiada

para a sessão da próxima terça-
feira, 19.

Ufologia
Curitiba recebe a partir desta sexta-
feira, 15, o XXIV Congresso
Brasileiro de Ufologia. Autoridades
e especialistas da área estarão
reunidos até domingo, 17, no Hotel
Nacional Inn Torres.

Presidente
O deputado Sérgio Souza (MDB-PR)
foi eleito presidente da Comissão
de Finanças e Tributação, uma das
mais importantes do legislativo
federal.

Biometria
O presidente do TRE-PR, Gilberto
Ferreira, visita as cidades de Foz do
Iguaçu, São Miguel do Iguaçu,
Medianeira, Matelândia, Goioerê,
Marechal Cândido Rondon e
Cascavel para implantar a quarta
etapa do cadastramento
biométrico, apresentar ainda os
planos de gestão para 2019 e os
projetos de cidadania da Escola
Judiciária Eleitoral do Paraná.

Desbloqueio
O deputado Michele Caputo (PSDB)
pediu o desbloqueio dos
orçamentos da saúde e da educação
contingenciados em 20% para 2019.
Segundo Michele, o bloqueio já foi
importante para que governo
reorganizasse e equilibrasse as
contas. "Contudo, esta limitação
também atingiu setores muito

sensíveis. Obras em escolas,
hospitais e serviços de saúde
foram afetados”.

Paraná Serviços
O governador Ratinho Junior e o
secretário Ney Leprevost (Justiça,
Família e Trabalho) lançam na
segunda-feira, 18, em Curitiba, o
Paraná Serviços - aplicativo que
promete revolucionar a
intermediação de serviços
autônomos no estado. "O
aplicativo é resultado da união
para tornar o Paraná, o estado
mais moderno e inovador do
Brasil", diz Leprevost.

Novo portal
Já está no ar o novo portal do
deputado Ademar Traiano (PSDB)
com acesso às redes sociais,
matérias, fotos, artigos, vídeos e
material das atividades
parlamentar. As alterações tem
linguagem simples e buscas ágeis
na versão para tablets e celulares.
O endereço é traiano.com.br.

Taxa ilegal
O Tribunal de Justiça decidiu que
é ilegal a cobrança de taxa de
conveniência nas vendas de
ingressos de shows e eventos
pela internet. As empresas
deverão devolver taxas cobradas
nos últimos cinco anos. A decisão
vale para todo o território
nacional.

Defensoria e Procon
O deputado Romanelli (PSB)
afirmou que a Assembleia
Legislativa vai criar o "Proncon" e
a "Defensoria" na Casa para "a
população ter acesso acesso às
duas instituições de uma forma
diferenciada e ser bem atendida
nas áreas do direito do
consumidor". Romanelli é o 1º
secretário do legislativo.
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Posse de armas
Após a tragédia na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano,

senadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ)
intensificaram as críticas ao Decreto 9.685/2019, editado pelo presidente Jair
Bolsonaro (PSL), que facilita o acesso a armas de fogo. Humberto Costa (PT-
PE), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Fabiano Contarato (Rede-ES) e Rogério
Carvalho (PT-SE) defendem urgência na aprovação do projeto de decreto

legislativo (PDL 23/2019) que susta a medida em vigor há dois meses.
Argumentam que a manutenção da flexibilização da posse de armas pode

aumentar a incidência de tragédias como a ocorrida em Suzano.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Parecer
O projeto que derruba o decreto
presidencial está parado na CCJ. Texto
é de autoria da bancada do PT e
aguarda parecer do senador Marcos
do Val (PPS-ES).  O líder petista
Humberto Costa (PE) aponta que
“mais armas geram mais tragédias”.

Porte
A presidente da Comissão de Constituição
e Justiça, senadora Simone Tebet (MDB-
MS), diz que tanto a posse quanto porte
de armas terá que passar por um amplo
debate: “Como presidente da CCJ, não
adianto meu posicionamento, mas acho
que essa discussão vai ser travada com
mais responsabilidade dentro do
Congresso Nacional”.

Major
Aliados do presidente Bolsonaro
defendem a manutenção do decreto e
atribuem a tragédia de Suzano “ao
fracasso da política desarmamentista”.
O líder do PSL, Major Olímpio, aponta
que se houvesse um cidadão com uma
arma regular dentro da escola, “ele
poderia ter minimizado o tamanho da
tragédia”.

Consulta
Consulta pública feita pelo Senado
mostra que mais de 20 mil pessoas se
posicionaram contra o decreto que
flexibilizou a posse de armas e 1.972

responderam ser a favor da medida.

Rombo
O Regime Geral de Previdência Social
registrou déficit de R$ 13,8 bilhões no
último mês de janeiro. A diferença,
conforme a Secretaria de Previdência e
Trabalho, é resultado de uma
arrecadação de R$ 32,3 bilhões e de
uma despesa de R$ 46,1 bilhões.

Urbana e rural
A previdência urbana teve déficit de R$
4,8 bilhões. O setor rural também
apresentou déficit em janeiro: R$ 9
bilhões, valor 3,3% maior que no mesmo
mês do ano passado.  O INSS também
pagou 35 milhões de benefícios, sendo
30,3 milhões previdenciários e
acidentários e, os demais, assistenciais.
Elevação de 1,6% em comparação com
o mesmo mês de 2018.

PF
Presidente da Associação Nacional dos
Delegados de Polícia Federal, Edvandir
Felix de Paiva, reafirmou, na Câmara,
que a PF precisa de condições para
repor seus quadros: “Hoje a Polícia
Federal tem um terço de seus quadros
vagos: são 10.800 policiais na ativa
para 15.300 previstos em lei”.

Tríplice
Durante a sessão solene contra a
corrupção, Paiva criticou o

contingenciamento do orçamento da
PF e defendeu que o diretor-geral do
órgão tenha mandato e que seja
escolhido pelos seus pares em lista
tríplice. “Precisamos de condições
para que novas Lava Jatos existam se
for necessário”, disse.

Boeing 737
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
terá que se posicionar, em 10 dias,
sobre a recomendação do Ministério
Público que pede a suspensão imediata
de todos os voos com aeronaves da
Boeing 737 MAX 8, até que sejam
esclarecidas as causas dos dois
acidentes recentes com o modelo. Os
acidentes aconteceram num intervalo
de apenas cinco meses, deixando 157
mortos na Etiópia e 189 na Indonésia.

Sínodo
Foi um sucesso o seminário
preparatório sobre Sínodo da
Amazônia, que aconteceu em
Manaus no último fim de semana.
Capitaneada pela Arquidiocese de
Manaus, que é integrante da Rede
Eclesial Pan-Amazônica (Repam), e a
Fundação Amazonas Sustentável
(FAS), o evento reuniu militares,
indígenas e representantes de
organizações governamentais, não
governamentais para um diálogo
construtivo com a igreja.

***Diálogo
Além da ótima impressão do evento
de Manaus, o diálogo deve continuar
com outros encontros até o outubro,
quando o Papa Francisco realiza o
Sínodo sobre a Amazônia no Vaticano.
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Crescem exportações
do Paraná aos Brics

Produção industrial recua
A produção industrial nacional caiu 0,8% na passagem de dezembro de

2018 para janeiro deste ano. Essa é a maior queda desde setembro do ano
passado (-1,9%) e veio depois de uma alta em dezembro (0,2%), segundo a
PIM (Pesquisa Industrial Mensal), divulgada ontem (13) pelo IBGE (Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística). A queda chegou a 2,6% na
comparação com janeiro de 2018. Na média móvel trimestral, a queda é
0,2%. No acumulado de 12 meses, a indústria acumula crescimento de

0,5%. Na passagem de dezembro para janeiro, a indústria recuou em três
das quatro grandes categorias econômicas, com destaque para os bens de
capital, isso é, as máquinas e equipamentos (-3%). Também tiveram queda
os bens intermediários, isso é, os insumos industrializados usados no setor
produtivo (-0,1%), e os bens de consumo semi e não duráveis (-0,4%). Por

outro lado, os bens de consumo duráveis tiveram alta de 0,5%.

Curitiba é a cidade-sede da primei-
ra reunião do Brics (grupo que reúne
Brasil, Rússia, Índia, China e África do
Sul) em 2019. A abertura oficial do
encontro ocorreu na noite dessa quar-
ta-feira (13). O encontro trouxe ao Pa-
raná ministros e diplomatas respon-
sáveis pelos acordos entre Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul.

O evento é preparatório para a
11ª Cúpula do bloco econômico que
será realizada em Brasília em no-
vembro deste ano. “Muito impor-
tante para o Paraná sediar essa
reunião. É uma boa oportunidade
para mostrarmos nosso potencial
de comércio internacional e expan-
dir as vendas”, destaca o governa-
dor Carlos Massa Ratinho Junior.

Atualmente, 30,7% das exporta-
ções do Brasil seguem para os de-
mais países do bloco. Em relação
ao Paraná, o grupo absorve 34,5%
das vendas externas totais do Es-
tado (US$ 20,040 bilhões), com
negócios que somam US$ 6,918
bilhões. O montante foi registrado
em 2018 e é 121% maior do que
em 2010 (US$ 3,127 bilhões).

Em oito anos, as importações
dos quatro países pelo Paraná

avançaram 12%, passando de
US$ 2,573 bilhões para US$
2,892 bilhões. O valor equivale a
23,3% do total comprado pelo
Estado do exterior no último ano
(US$ 12,370 bilhões).

No ano passado, o saldo en-
tre exportações e impor tações
foi de US$ 4,025 bilhões, um au-
mento de 625,7% sobre os US$
553,3 milhões registrados em
2010. O for te incremento nas
vendas externas foi impulsiona-
do pela China, maior destino das
exportações paranaenses.

SOJA em grão é um dos principais produtos
exportados

FÁBIO SCREMIN/ARQUIVO – APPA
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Anvisa encontra 90
marcas de cigarro ilegal

Casos de dengue crescem 20%
Em uma semana, os casos de dengue confirmados no Paraná passaram
de 798 para 962. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, lembra

que o governo do Estado, junto com os municípios, vem intensificando os
trabalhos de combate ao mosquito transmissor da doença. “No entanto,

reafirmamos a importância do envolvimento da população nesse
trabalho”. Os casos autóctones (contaminação no próprio município)

aumentaram de 740 para 896 e os importados passaram de 58 para 66.
Seis municípios paranaenses estão em alerta de epidemia, quatro a mais
que na última semana epidemiológica - Itambé, Moreira Sales, Rancho
Alegre, Santa Mariana, Nova Londrina e Capanema. Cinco municípios

apresentaram nesta semana seus primeiros casos autóctones de dengue,
o que confirma a circulação local do vírus - Catanduvas, Cruzeiro do Sul,

Nova Londrina, Santo Antonio do Caiuá e São João do Caiuá.

O aumento do contrabando e do
mercado ilegal - que no caso do ci-
garro já alcançou 54% do mercado
total de acordo de acordo com o Ibo-
pe - continuam trazendo problemas
graves para o País. Um deles foi
apontado no alerta sanitário que a
Anvisa divulgou esta semana.

Na lista da Agência constam 90
marcas de cigarro comercializadas
de forma irregular no País, o que re-
presenta um grave problema para a
sociedade, já que têm preço mais
baixo dos que os regularizados e
consequentemente são mais aces-
síveis para crianças e adolescentes.

O aumento dos impostos e dos
preços do cigarro, como ação efetiva
para a redução do tabagismo, está
previsto no artigo 6º da Convenção-
Quadro da OMS para Controle do Ta-
baco (CQCT), adotada pelos países-
membros da OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), da qual o Brasil é sig-
natário. Entretanto, o mercado ilegal
de cigarros tende a minar os efeitos
dessa política, ao colocar no merca-
do cigarros com preços abaixo do
preço mínimo estabelecido pela Se-
cretaria da Receita Federal.

O Etco (Instituto Brasileiro de Éti-

ca Concorrencial) reitera a importân-
cia da divulgação do alerta da Anivsa
e apoia ações que também possam
contar com outras entidades e órgãos
como Polícia Federal, Receita Federal
e polícias do Estado, por exemplo.

É muito importante que consumi-
dor e varejista denunciem essas mar-
cas à Anvisa pelo telefone 0800 642
9782 ou pela Ouvidoria da entidade.

Para identificar se a marca está
registrada na Anvisa, basta consul-
tar, na página da Agência, a lista
com os produtos irregulares. Essa
lista, atualizada mensalmente,

apresenta os produtos registrados
e que podem ser comercializados
de forma regular no Brasil.

PASSE o
leitor de QR
Code do seu
celular para ver
a lista dos
cigarros sem
registro
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CCJ proíbe o fracking no PR

Em sessão realizada na terça-fei-
ra (12) a Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Assembleia Legis-
lativa do Paraná (ALEP) aprovou emen-
da do deputado Evandro Araújo (PSC),
proibindo a exploração do gás de xis-
to no estado do Paraná pelo método
de fratura hidráulica ou ‘fracking’.

A emenda revoga a Lei Estadual nº
18.947/2016, que proibia a utilização
do método por um período de 10 anos,
removendo, desta maneira, o obstácu-
lo legal representado pela existência
de dois dispositivos regulando a mes-
ma matéria. A proposta de Araújo tem
alcance mais amplo porque torna a proi-
bição permanente.

O “fracking” é a tecnologia usada
para a extração do gás de xisto medi-
ante poços cavados na rocha nos
quais são injetados, sob alta pres-
são, de 7 a 15 milhões de litros de
água, além de produtos químicos al-
tamente tóxicos e poluentes, que
provoca a contaminação da água,
solo e ar, colocando em risco a biodi-
versidade e impedindo a produção e
o desenvolvimento agrícola. A lei es-
tadual atualmente vigente já foi pio-
neira no país à época de sua criação.

BANIDO DE UMUARAMA
Vereadores de Umuarama chegaram a discutir a liberação de tal método
na extração do gás na região noroeste. Em 2016, caso foi parar na Câmara
Municipal e, na última reunião daquele ano, os vereadores aprovaram
por unanimidade o projeto de Lei 78/2016 de autoria do então vereador
Diemerson Castilho que proíbe definitivamente operações de fraturamento
hidráulico, inclusive a pesquisa sísmica. A proposição aprovada proíbe a
emissão de licenças e alvarás pela prefeitura para empresas que queiram
praticar a extração dentro dos limites do município. Na ocasião também
ficou proibido o uso do solo e o tráfego de caminhões com produtos
químicos, cancerígenos e radioativos, no município, bem como a outorga
de água para fracking, a queima de gases excedentes da exploração e a
realização de testes de aquisição sísmica e pesquisas.

Palestra
Para repassar detalhes de como o método danifica o meio ambiente, o

coordenador da 350.org Brasil e membro da COESUS – Coalizão Não
Fracking Brasil pelo Clima, Água e Vida, Reginaldo Urbano Argentino,

esteve na Câmara acompanhando a votação. Ele lembrou que somente
uma política séria e honesta feita em cada um dos municípios, é que pode

trazer qualidade de vida às gerações futuras. “A aprovação de leis
municipais é fundamental para garantirmos a proteção das cidades dos
impactos contaminantes do fracking, que começam já nos testes e são
irreversíveis. Estamos empenhados em replicar a proibição em todo o

Paraná e ampliar o movimento contra o gás da morte”, salientou à época.

EM 2016, vereadores proibiram emissão de licenças e alvarás às empresas interessadas em praticar a extração nos limites do município

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Proerd de volta às
escolas municipais

O Programa Educacional de Resis-
tência às Drogas e à Violência (Proerd),
realizado com os alunos do 5º ano das
escolas municipais graças a uma par-
ceria entre a Secretaria Municipal de
Educação e Polícia Militar, foi retoma-
do na última semana. O prefeito Celso
Pozzobom e a secretária municipal de
Educação, Mauriza Lima, acompanha-
ram a aula inaugural na escola do dis-
trito de Serra dos Dourados.

As atividades do programa tiveram
início nos dias 25, 26 e 27 de feverei-
ro, tendo a aula inaugural acontecido
no último dia 27. Conforme cronogra-
ma da Secretaria da Educação, serão
atendidas as 22 escolas da rede mu-
nicipal e a data prevista para formatu-
ra é 7 de novembro deste ano.

A prevenção é a melhor forma de
combater o avanço das drogas sobre
as crianças, apontou o prefeito Celso
Pozzobom. “Esse contato dos polici-
ais com os alunos é muito benéfico.
Eles entendem que além dos males
que o vício pode causar, envolver-se
com drogas é contra a lei e pode tra-
zer sérias consequências para toda a
família”, disse o prefeito.

INVESTIMENTOS
Pozzobom relembrou os altos investimentos que o município tem feito no setor
educacional, melhoria da infraestrutura, reformas em quase todas as unidades
escolares, ampliação do número de vagas, reorganização das matrículas nos
CMEIs por meio do Programa Fila Única e a valorização constante dos
professores e servidores das escolas. “Educação é prioridade e mais ainda neste
ano, que destacamos o setor como centro das nossas ações”, afirmou.

PROGRAMA vai atender as 22 escolas da rede municipal e a data prevista para formatura é 7 de novembro deste ano

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Ferimentos graves
Daniel da Silva, 44, ficou grave-

mente ferido em um acidente de
trânsito na PR-489, entre Umuara-
ma e Xambrê, no final da noite da
terça-feira (12).

De acordo com as informações
do Corpo de Bombeiros, o automó-
vel conduzido por ele, um Ford,
modelo Ecosport de cor prata, com
placas de Hortolândia – SP, colidiu
de frente com um caminhão.

Silva ficou preso às ferragens e
foi socorrido com fratura severa no
fêmur. Um médico do Samu moni-
torou o suporte básico e orientou
o encaminhamento da vítima ao
hospital de plantão.

O motorista do caminhão não
sofreu ferimentos, a exemplo do
condutor de outro, da mesma em-
presa, que vinha logo atrás e não
conseguiu frear a tempo. Os veícu-
los ficaram atravessados e houve
interdição da via para o socorro. O MOTORISTA do carro ficou gravemente ferido e teve que ser socorrido, sendo levado ao hospital

DIVULGAÇÃO

Tráfico na Sete
Denúncias

anônimas levaram
a Polícia Militar de

Umuarama a
apreender 24

pedras de crack. A
ação foi realizada
no início da tarde
de ontem (13). A
denúncia levou os
PMs a abordar um

suspeito na
avenida Goiânia,
perto da praça 7

de Setembro. Eles
estavam nas proximidades averiguando outras pessoas. O denunciante

relatou que um jovem conhecido como ‘Japinha’, estaria vendendo drogas na
estação rodoviária. Ele também estaria armazenando entorpecentes em sua

residência. O suspeito foi localizado e confessou estar traficando pedras de
crack. Em sua casa foram encontradas as pedras, além de uma pequena

porção de cocaína. ‘Japinha’ foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

JOAS CAVALCANTE

Um homem foi socorrido pelo Corpo de
Bombeiros após um acidente de trânsito registrado
pouco antes das 11h30 de ontem (13). Ele
conduzia uma Nissan Frontier pela PR-486, entre
Mariluz e Umuarama, quando perdeu o controle,
saiu da pista e o veículo foi parar em uma
plantação. O motorista estava sozinho na Frontier
com placas de Goioerê. Ele apresentava dores
no tórax, mas sem ferimentos aparentes, e foi
encaminhado ao hospital Norospar.

OBEMDITO
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Retratos falados
de sequestradores

A Polícia Civil de Cascavel divul-
gou ontem (13), o retrato falado de
dois homens que teriam participa-
do do sequestro de pecuaristas
moradores em Douradina no início
da semana. Segundo os policiais,
dois envolvidos foram capturados
e as vítimas foram libertadas.

Integrantes do Grupo Tigre (Táti-
co Integrado de Grupos de Repres-
sões Especiais) da Polícia Civil
movimentou a 15ª SDP (Subdivisão
Policial) durante a madrugada de
quarta-feira (13), em Cascavel. O
grupo é que coordena as investiga-
ções relacionadas com o seques-
tro dos três pecuaristas.

As vítimas foram sequestradas
na noite da segunda-feira (11) e li-
bertadas na terça-feira (12) do cár-
cere privado.

Os pecuaristas caíram em um
golpe conhecido pela polícia, cha-
mado de ‘Golpe do Chute’, onde na
busca por gado ou por maquinári-
os agrícolas, recebem propostas
bem abaixo de mercado. Foi assim,
que os três moradores de Douradi-
na foram sequestrados em Casca-
vel. Eles estavam em uma caminho-
nete Toyota Hilux e negociavam ca-
beças de gado. Os criminosos re-
passaram o endereço – no Bairro
Lago Azul – e lá foram rendidos e
levados ao cativeiro.

Após render as vítimas e amar-
rá-las usando cintos de calça, os
criminosos gravaram vídeos dos
pecuaristas e enviaram para suas
famílias. O pedido de resgate para
a libertação era R$ 150 mil em di-
nheiro. O grupo Tigre não confirmou
se o pagamento foi pelos familiares.

A caminhonete usada pelos pe-
cuaristas foi flagrada por câmeras

de segurança atravessando a Pon-
te Ayrton Senna, em Guaíra, com
destino ao Paraguai.

Depois que o sequestro foi co-
municado pelos familiares das víti-
mas aos policiais de Umuarama,
que por sua vez comunicaram o fato
à polícia de Cascavel, um dos en-
volvidos no crime foi localizado e

Rastreando a conta
Após as averiguações e depoimentos,

um dos envolvidos confessou ter
participado diretamente do sequestro.

Ele permaneceu recolhido e os
comparsas tiveram seus retratos

falados divulgados ainda na tarde de
ontem (13) pela polícia. De acordo com

os investigadores, a conta repassada
pelos sequestradores às famílias das
vítimas está sendo rastreada. Ainda

segundo os policiais, não houve o
pagamento do resgate e o mentor do
crime não foi identificado. Estiveram
envolvidos nas buscas policiais civis de
Umuarama, Cascavel e integrantes de
grupos de elite, além de uma unidade do GOE (Grupo de Operações Especiais)

com a utilização deum helicóptero.

JORNAL O PARANÁ

detido no bairro Melissa. Em segui-
da o cativeiro foi localizado, uma
casa, ainda em fase de construção.

As diligências seguiram até que
outros dois sequestradores foram
capturados.

Segundo os policiais, os envolvi-
dos seriam dois homens e uma mu-
lher que já prestaram depoimento.

SEQUESTRADORES procurados pela polícia em todo o território nacional

DIVULGAÇÃO
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Maratona tecnológica
na Expo Umuarama

Após o saldo positivo da primei-
ra edição, no ano passado, a Ha-
ckathon Agro Tech retorna à Expo
Umuarama. Trata-se de uma mara-
tona de programação que reúne
profissionais de diversas áreas
para o desenvolvimento de solu-
ções tecnológicas nas áreas agrí-
cola e pecuária.

O tema é ‘O futuro do agronegó-
cio e o potencial de implantar novas
tecnologias no maior setor do Brasil’.

O evento começa hoje (14) e vai
até a sexta-feira (16). A realização é
da Sociedade Rural de Umuarama,
Sicredi e Sebrae, em parceria com
a Faculdade Alfa, Instituto Federal
do Paraná (IFPR), Unipar, Universida-
de Estadual de Maringá (UEM), As-
sociação Comercial, Industrial e Agrí-
cola de Umuarama (Aciu), Conselho
do Jovem Empresário da Aciu (Con-
jove), Cocamar, Emater, Núcleo de TI,
Sorvetes Guri e QNET.

Programadores, designers e
empreendedores compõem o nú-
cleo de participantes que terá 48
horas para cumprir o desafio de cri-
ar softwares e outras soluções
para os problemas cotidianos do
agronegócio local.

Os participantes não poderão
sair das dependências do Parque de
Exposições Dario Pimenta Nóbrega
entre 19h do dia 15 e 18h do dia
16. O pavilhão da Indústria e Comér-
cio abrigará a maratona tecnológica.
Detalhes podem ser encontrados no
site Startup Umuarama.

Premiação
Ao final da ação, as equipes de maior destaque serão premiadas. A primeira

colocada será contemplada com uma viagem para o evento Sebrae Conecta, em
Curitiba, com passagens e ingressos, além de R$ 3 mil. O grupo que ficar em segundo

lugar ganhará R$ 2 mil. Para o terceiro colocado, o prêmio será de R$ 1 mil.

Os participantes não poderão sair do Parque de
Exposições entre 19h de amanhã (15) e 18h da

sexta (16)

ASSESSORIA
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Arbitral do Citadino de Futsal
A Secretaria Municipal de Espor-

te e Lazer inicia em março o Campe-
onato Sportland Citadino de Futsal
Chave Ouro e o Fuji Moto Honda Cita-
dino de Futsal Chave Prata, conside-
rada a maior competição não oficial
de futebol de salão de todo o Esta-
do, que neste ano terá R$ 55 mil em
prêmios para as melhores equipes,
incluindo carro e moto 0 km. Na últi-
ma segunda-feira, 11, a comissão
organizadora reuniu autoridades e re-
presentantes das equipes inscritas
para o Congresso Técnico, realizado
no Teatro Vera Schubert.

A Chave Ouro reúne as 16 em-
presas mais bem posicionadas no
ranking e 2018, que neste ano bus-
cam o título e a maior premiação já
oferecida pelo Citadino (um automó-
vel 0 km). Os representantes des-
ses times e também os dirigentes

das 30 equipes inscritas na Chave
Prata (que terá uma moto 160 cc 0
km para o campeão) se reuniram
para discutir a forma de disputa e
o sorteio dos grupos.

No congresso técnico as equi-
pes conheceram o regulamento em
detalhes e também o sistema de
disputa. Cerca de 180 pessoas,
entre equipes, atletas e dirigentes,
acompanharam de perto o arbitral.

“O Citadino vem crescendo a
cada ano. As equipes/empresas es-
tão investindo em atletas e o nível
da competição também vai subindo”,
afirmou Jeferson Ferreira, diretor de
Esporte e Lazer do município.

PREMIAÇÃO
A Chave Ouro premiará o campeão com um Fiat Mobi 0 km, vice com R$ 2 mil em dinheiro
e o terceiro lugar com R$ 1 mil. Já o Fuji Moto Honda Chave Prata vai dar uma moto Honda
160 0 km ao campeão, R$ 2 mil ao vice e R$ 1 mil para o terceiro colocado.

TROFÉU que será entregue ao campeão da competição

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Umuarama se destaca nos
campeonatos de jiu-jitsu

No último domingo (10) foi re-
alizado em Paranavaí a Copa No-
roeste de Jiu-Jitsu, que reuniu
260 competidores das cidades de
Londrina, Maringá, Campo Mou-
rão, Sarandi, Nova Olímpia, Ara-
pongas, Douradina, Cianorte, Pa-
ranavaí e Umuarama.

Foram escalados 16 atletas
umuaramenses da Academia FP
Team para representar a cidade.
Todos alcançaram o pódio.

Na faixa azul adulto, Paulo Go-
mes foi campeão em seu peso e
na categoria absoluto (qualquer
peso), enquanto Weslley Ricardo
consagrou-se campeão no seu
peso e segundo lugar na categoria
absoluto. O mesmo resultado foi
para Fernanda Freitas, que se con-
sagrou campeã na categoria de seu
peso e segundo lugar no absoluto.

Na faixa roxa, Leandro Carlos
levou o título em seu peso, catego-
ria adulta. Edmarson Julião, garan-
tiu o segundo lugar em seu peso,
na categoria luta casada e máster
1. Mark Sander ficou em segundo
lugar em seu peso e luta casada.

Na faixa branca pela categoria
master, Gabriela Gonçalo foi cam-
peã em seu peso e absoluto; Regi-
naldo Fernandes ficou em segundo
lugar no seu peso; Jackson Ferrei-
ra conquistou o primeiro lugar em
seu peso. Pela categoria Master 2,
Edicleia Zatelli garantiu o primeiro
lugar no seu peso. Na categoria
adulta, Lucas Cardoso garantiu o
primeiro lugar no seu peso e abso-
luto; Selma Alves ficou em segun-
do lugar no seu peso e terceiro no
absoluto; Lucas Fortunato foi cam-

Campeonato em Umuarama
Todos os atletas que participaram do
campeonato de domingo, já estão se
preparando para a Copa Amizade de
Jiu-Jitsu em Umuarama. O evento
esportivo tradição na cidade reunirá
atletas de toda a região e até mesmo
de outros estados.
A edição da copa neste ano,
acontecerá no dia 14 de abril, sendo
que as inscrições dos competidores
seguem até o dia 10 de abril. O evento
será realizado no Ginásio de Esportes
Amário Vieira da Costa, às 10h.
O campeonato é organizado pela
Escola de Jiu-Jitsu FP Team e CIJJIP
(Circuito Independente de Jiu-Jitsu do
Interior do Paraná).

NOTAS

peão em seu peso; Kely Patricia ob-
teve o primeiro lugar no seu peso e
terceiro lugar no absoluto. Na cate-
goria de 15 anos, a jovem Raissa
Liege conquistou o primeiro lugar

Outras competições
Além deste campeonato a escola representou Umuarama em outras duas

competições. Em janeiro Fernanda Freitas e Weslley Ricardo participaram do
Campeonato Sul Brasileiro em Santa Catarina. Lá, Weslley foi campeão e

Fernanda vice, em suas respectivas categorias. Em fevereiro os dois viajaram até
a capital do Paraná para participar do campeonato, Curitiba Summer

Internacional Open IBJJF, evento concorrido entre os atletas de jiu-jitsu. Neste
campeonato Fernanda e Weslley conquistaram o primeiro lugar. “O principal não

é ser campeão sempre, mas poder viver experiências tão incríveis e conhecer
pessoas nessa caminhada, que lutam pelo mesmo sonho”, disse Weslley Ricardo.

Treinamentos
Sob o comando do professor Vander Carlini, os atletas treinam três vezes ao dia e
mais de uma vez por semana. “Os treinos chegar a ser mais intensos às vésperas
dos campeonatos”, afirma Carlini. Além do preparo físico, os campeões precisam
cuidar da alimentação, não ingerir bebidas alcoólicas, ter boas noites de sono e
não manter qualquer tipo de vicio. “Quando estamos perto do torneio, abrimos
mãos de ir para as festas e direcionamos o nosso foco. Como lutamos na maioria
das vezes em duas categorias (com kimono e sem kimono), precisamos ter um

peso ideal, para conseguir participar”, disse Fernanda Freitas.

no seu peso e luta casada.
Na faixa amarela na categoria de

11 anos, Matheus Ryan consagrou-
se campeão em seu peso e segun-
do lugar na luta casada.

OS ATLETAS que participam dos campeonatos de jiu-jitsu treinam três vezes ao dia

DIVULGAÇÃO

Os atletas infantis também se destacam
nas compet ições. Matheus Ryan
Oliveira, de 11 anos, conquistou
medalha ouro na compet ição de
domingo. Essa foi a primeira luta que o
lutador mirim participou, após ter
fraturado o pé em novembro de 2018.
Com a lesão, o garoto viu os seus
sonhos se perderem. Ryan se preparava
para enfrentar o Pan Kids – campeonato
mais importante do mundo para a
categor ia infant i l  de j iu- j i tsu, na
Califórnia, em fevereiro deste ano, ficou
impossibilitado de participar. “Foi
doloroso ver ele triste por não conseguir
ir ao campeonato e ficar um tempo sem
lutar. Mas ele não desistiu, mesmo
lesionado, se preparava fisicamente. Para
mim foi um orgulho muito grande e a
vitória representa uma superação”,
conta Cláudia da Silva, mãe de Ryan.

ARQUIVO PESSOAL

Fernanda Freitas, tem aproveitado seu bom
rendimento dentro dos tatames. A faixa-azul
da escola FP Team, acumula 30 campeonatos
e conquistou 60 medalhas, desde 2017.
“Tudo é fruto de um trabalho duro, esforço
bastante para ser uma boa atleta e ter bons
resultados nas competições”, disse Freitas,
apontando que já tem campeonato marcado
para este mês. No dia 30 e 31 de março, ela
e mais dois atletas da academia participaram
do Floripa Fall International Open IBJJF Jiu-
Jitsu Championship – campeonato que reunirá
a t le tas  de vá r ios  loca i s  do mundo, em
Florianópolis (SC).
Fe r nanda ap rove i t a  pa ra  ped i r  que a
comunidade apoie os competidores, para que
eles possam levar o nome de Umuarama nas
competições dentro e fora do estado.
“Infelizmente não possuímos patrocínio para
participar das competições e, isso dificulta a
nossa participação em grandes eventos do jiu-
jitsu. Em cada competição chego a gastar em
média R$ 1000, isto incluso, inscrição,
passagem, a l imentação e hospedagem”,
ressaltou Fernanda.

ARQUIVO PESSOAL
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Internacional Open IBJJF, evento concorrido entre os atletas de jiu-jitsu. Neste
campeonato Fernanda e Weslley conquistaram o primeiro lugar. “O principal não

é ser campeão sempre, mas poder viver experiências tão incríveis e conhecer
pessoas nessa caminhada, que lutam pelo mesmo sonho”, disse Weslley Ricardo.

Treinamentos
Sob o comando do professor Vander Carlini, os atletas treinam três vezes ao dia e
mais de uma vez por semana. “Os treinos chegar a ser mais intensos às vésperas
dos campeonatos”, afirma Carlini. Além do preparo físico, os campeões precisam
cuidar da alimentação, não ingerir bebidas alcoólicas, ter boas noites de sono e
não manter qualquer tipo de vicio. “Quando estamos perto do torneio, abrimos
mãos de ir para as festas e direcionamos o nosso foco. Como lutamos na maioria
das vezes em duas categorias (com kimono e sem kimono), precisamos ter um

peso ideal, para conseguir participar”, disse Fernanda Freitas.

no seu peso e luta casada.
Na faixa amarela na categoria de

11 anos, Matheus Ryan consagrou-
se campeão em seu peso e segun-
do lugar na luta casada.

OS ATLETAS que participam dos campeonatos de jiu-jitsu treinam três vezes ao dia

DIVULGAÇÃO

Os atletas infantis também se destacam
nas compet ições. Matheus Ryan
Oliveira, de 11 anos, conquistou
medalha ouro na compet ição de
domingo. Essa foi a primeira luta que o
lutador mirim participou, após ter
fraturado o pé em novembro de 2018.
Com a lesão, o garoto viu os seus
sonhos se perderem. Ryan se preparava
para enfrentar o Pan Kids – campeonato
mais importante do mundo para a
categor ia infant i l  de j iu- j i tsu, na
Califórnia, em fevereiro deste ano, ficou
impossibilitado de participar. “Foi
doloroso ver ele triste por não conseguir
ir ao campeonato e ficar um tempo sem
lutar. Mas ele não desistiu, mesmo
lesionado, se preparava fisicamente. Para
mim foi um orgulho muito grande e a
vitória representa uma superação”,
conta Cláudia da Silva, mãe de Ryan.

ARQUIVO PESSOAL

Fernanda Freitas, tem aproveitado seu bom
rendimento dentro dos tatames. A faixa-azul
da escola FP Team, acumula 30 campeonatos
e conquistou 60 medalhas, desde 2017.
“Tudo é fruto de um trabalho duro, esforço
bastante para ser uma boa atleta e ter bons
resultados nas competições”, disse Freitas,
apontando que já tem campeonato marcado
para este mês. No dia 30 e 31 de março, ela
e mais dois atletas da academia participaram
do Floripa Fall International Open IBJJF Jiu-
Jitsu Championship – campeonato que reunirá
a t le tas  de vá r ios  loca i s  do mundo, em
Florianópolis (SC).
Fe r nanda ap rove i t a  pa ra  ped i r  que a
comunidade apoie os competidores, para que
eles possam levar o nome de Umuarama nas
competições dentro e fora do estado.
“Infelizmente não possuímos patrocínio para
participar das competições e, isso dificulta a
nossa participação em grandes eventos do jiu-
jitsu. Em cada competição chego a gastar em
média R$ 1000, isto incluso, inscrição,
passagem, a l imentação e hospedagem”,
ressaltou Fernanda.

ARQUIVO PESSOAL
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Com o tempo,
todos os finais
tristes se tornam
alegres. O final
triste é só para o
autor parar de

contar a história.
Mas ela continua.
Só não é contada.
(do filme 'Vida

Comum)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna
Hoje News que comemoram aniversário hoje
-,  Fernanda Peixoto, Luanna Belini, Gilberto
Carlos Lopes, Talita Belini e  Fernando Orsi
Giarola. Da coluna: felicidades!

CURSO
Mais que um curso, Braz Vendramini

oferece capacitações e treinamentos que
transformam a vida dos profissionais que
deles participam. E a Aciu mais uma vez
disponibiliza a super formação “Análise

de Crédito e Cobrança de Dívidas”,
entre os dias 15 e 18 de abril na sala de

treinamentos da entidade, com aulas
sempre das 19h às 22h30. As vagas
são limitadas e todos os participantes

recebem certificado.

UM
A Hackathon Agro Tech retorna à Expo
Umuarama. Trata-se de uma maratona de
programação que reunirá profissionais de
diversas áreas para o desenvolvimento de
soluções tecnológicas nas áreas agrícola e
pecuária.

DOIS
O tema é 'O futuro do agronegócio e
o potencial de implantar novas
tecnologias no maior setor do Brasil' e
ocorrerá entre os dias 14 e 16. O
evento será  no pavilhão da Indústria e
Comércio .

COM a  casa cheia, Alex Trindade, posa de  vencedor do qualify da 45ª Expo Umuarama/18ª
Internacional montando o touro Território, da Cia Thiago Lima.

SRU

VALE a pena prestigiar em família, o nosso rodeio. e ver a performance dos feras do circuito country
nacional neste sábado (16) e domingo (17), no encerramento da Expo Umuarama.

SRU

 Um fim de de com
lançamento Outo Inverno
na  Morena Rosa
acontece logo mais, a
partir das 17h com
coquetel na charmosa loja.
Fica na Avenida Rolândia
x Getúlio Vargas.

 A cor do Ano
Pantone 2019 é um tom
coral animado e cheio de
vida, com este brilho
dourado que energiza e
vivifica numa pegada mais
suave. Mas o inverno
vem com cores quentes,
o xadrez e sempre os
tons de cinza e preto,
preferido por muitas
mulheres.

 Segundo Glorinha Kalil,
as coleções do  inverno
2019, que acabaram de
ser desfiladas, o que mais
chamou atenção ao foco
nos ombros. Alfaiataria e
ombreiras. Ombreiras?

FOTOS ACERVO PESSOAL

PARCERIAS!
O Dia da Mulher, comemorado na última sexta-
feira (8), ainda rende alguns destaques -, como
o evento que reuniu Sesc, Senac e Câmara da
Mulher  numa tarde regada a beleza, saúde e

movimento. Dicas de nutrição, aulão da
academia e demonstração de Danças Circulares

encheram a agenda das mulheres que lá
estiveram. Uma boa parceria que além de
oferecer serviços com assinatura do Sesc e
Senac, ainda trazem bons momentos de
descontração e troca de experiencias.

DANÇAS circulares THAIS Santos, do  Sesc,  e diretoria CMEG

ELYS Previatto, Val Pugas e Marcia Brum EQUIPE de beleza do SENAC
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VAGAS DE EMPREGO
A Agência do Trabalhador de
Umuarama divulgou que está com
mais de 120 vagas de empregos
disponíveis para hoje (13). Os
interessados devem comparecer à
agência, na avenida Rio Branco, nº
4.211. O atendimento acontece
de segunda a sexta-feira, das 8h às
17h. Algumas da vagas disponíveis
são: açougueiro, auxiliar de dentista,
atendente de lanchonete, designer
gráfico, lavador de automóveis,
recepcionista de hotel e secretário.
Vale ressaltar que as vagas estão
sujeitas a alteração a qualquer
momento.

BATALHA DE RAPPERS
O grupo Rep Sessions está
promovendo a segunda edição da
batalha entre rappers em Umuarama.
O evento acontecerá no dia 24 de
março, às 15h, na praça Arthur
Thomas. Os MCs interessados em
participar da ‘Batalha da REP’
podem realizar a inscrição
antecipadamente. Será cobrado o
valor de R$ 10,00 por rimador.
As inscrições serão automaticamente
encerradas quando atingir o limite
máximo de MCs, ou seja, 16
participantes. O vencedor ganhará
uma produção de vídeo clipe, com
assinatura da Rep Sessions.

FORMA DA BATALHA
A batalha será composta por rounds.
O primeiro e segundo rounds terão a
duração de 1m30s cada, onde o
MC rima ao som de um instrumental.
Ele irá ‘atacar’ seu oponente no
primeiro round e ‘defender’ o ataque
do seu oponente no segundo round.
No final, a equipe de jurados e o
público votam em quem foi o melhor
MC. Em caso e empate, ou seja,
jurados escolhem um MC e o público
escolhe o outro MC, acontece o
terceiro round para consagrar o
vencedor. Os jurados presentes
avaliarão ataque/resposta, dicção,
ritmo, interpretação, contexto e
criatividade.
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Dia Internacional do Consumidor
O Dia Internacional do

Consumidor é comemorado
em 15 de março e neste ano
o Procon Municipal está en-
gajado à Secretaria Nacional
do Consumidor (Senacon) na
divulgação da plataforma
consumidor.gov.br. “Procons
estaduais e municipais
atenderão a população nes-
ta data, ensinado os consu-
midores a baixar o aplicati-
vo e registrar suas reclama-
ções, o que é simples, fácil
e acessível a todos”, disse
o secretário municipal de
Proteção e Defesa do Con-
sumidor, Aparicio Bernardo
Calderaro Júnior, coordena-
dor do Procon Municipal.

Durante todo o dia, a

ProconsBrasil e os Pro-
cons associados divulga-
rão material criado forne-
cido pela Senacon e es-
clarecerão dúvidas dos
consumidores. Após o
evento, será feito um ba-
lanço da quantidade de
downloads realizados.

A plataforma consumi-
dor .gov.br propõe a pres-
tação de um serviço públi-
co, gratuito e voltado à re-
solução alternativa de con-
flitos de consumo pela in-
ternet, a partir da ação in-
tegrada entre a Senacon
do Ministério da Justiça,
Procons, Ministério Públi-
co, Defensorias Públicas,
Tribunais de Justiça e em-

presas participantes.
O foco é promover a

comunicação direta entre
consumidores e fornece-
dores de produtos e ser-
viços de consumo. “A par-
ticipação das empresas é
voluntária, permitida ape-
nas às que aderirem for-
malmente ao serviço, me-
diante assinatura de ter-
mo se comprometendo a
conhecer, analisar e inves-
tir esforços na solução
dos problemas apresenta-
dos. É importante pontu-
ar que os índices de solu-
ção na plataforma ultra-
passam 80%” informa
Calderaro Júnior.

As reclamações regis-

tradas alimentam uma
base de dados que per-
mite o monitoramento
da efetividade desses
canais das empresas e
oferece insumos para o
seu aprimoramento. O di-
rigente do Procon de
Umuarama, que partici-
pa da ação, lembra que
a palavra final é sempre
do consumidor. “Após a
resposta do fornecedor,
o reclamante tem a pos-
sibilidade de avaliar se
a reclamação foi resol-
vida ou não, atribuir
uma nota de satisfação
e um comentário final”,
completa Aparicio Cal-
deraro Júnior.

Arte e talento de artistas locais
A entrada do Teatro Vera Schubert se tornará palco de diversas manifestações artísticas no próximo dia 31, das 16h às 19h,

quando acontece o 1º Sarau Cultural promovido pela Fundação Cultural de Umuarama. De caráter informal, o evento será um
palco aberto ao público para apresentações, com a proposta de realizar edições mensais. O objetivo é oferecer ao público um
evento cultural, onde pessoas poderão se encontrar para se manifestarem artisticamente e apreciar a criatividade de artistas
locais e regionais. “Será um momento para a soma de conhecimentos, descobertas e vivências coletivas. Além disso, o Sarau
estimula a tomada de consciência, pois a cultura desperta a sensibilidade das pessoas para a sua volta”, disse o coordenador
Marco Aurélio da Silva Tavares, regente da Cia Musical Schubert e do Coral Municipal de Umuarama. “Este será um espaço

para a promoção da arte e valorização de artistas locais da área musical, teatral e artes plásticas, que vai estimular os
visitantes à reflexão a partir de outras linguagens”, completou a diretora da Fundação Cultural, Vera Lúcia Borges.
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MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - GASOLINA, BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4,
BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, 37 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETA.  R$  87.800,00R$  87.800,00R$  87.800,00R$  87.800,00R$  87.800,00
BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – PRETA, FLEX, TÉTO PANORAMICO, COURO,
AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, RODAS, Ú/DONA , 14 MIL KM.  R$ 101.800,00R$ 101.800,00R$ 101.800,00R$ 101.800,00R$ 101.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMÍ-
DIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00
HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - BRANCA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS, AR, DIRE-
ÇÃO, VIDROS, RODAS, COMPLETO. R$ 43.800,00R$ 43.800,00R$ 43.800,00R$ 43.800,00R$ 43.800,00
C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - BRANCA PEROL, FLEX, MECANICO, AIRBAG, ABS, AR, DIRE-
ÇÃO, COMPLETO. R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00
HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,
COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00
HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, SOM,
C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00
HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – CINZA,     FLEX,  IPVA QUITADO, C/
19 MIL KM, TETO SOLAR, ÚNICO DONO,  NA GARANTIA.  R$ 110.800,00R$ 110.800,00R$ 110.800,00R$ 110.800,00R$ 110.800,00
HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  - HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  - HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  - HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  - HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  -  PRETO, FLEX, IPVA QUITADO, C/ 20 MIL KM, ÚNICO
DONO, NA GARANTIA, COMPLETO.  R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – FLEX, BRANCA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, SOM, AIRBAG, ABS, RODAS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00
COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – PRATA, FLEX, PARTIDA CHAVE PRESENÇA, COURO,
AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, C/ 14 MIL KM, COMPLETO. NA GARANTIA.  R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00
COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – BEGE CLARO METÁLICO, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00
COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BCOS. EM COURO, AIRBAG,
ABS, SOM, Ú/DONA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00
COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – PRETO METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COU-
RO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, COMLETO.  R$ 52.800,00R$ 52.800,00R$ 52.800,00R$ 52.800,00R$ 52.800,00
COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM, AR,
VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00
COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COU-
RO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00
RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, BANCOS DE COURO, C/ TETO SOLAR,
4X4, AUTOMÁTICA, CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00
HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA,
COURO, AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, COMPLETA, Ú/DONO, REVISADA,  NA GARANTIA.  R$R$R$R$R$
1 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 0
HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00
HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – PRETA, DIESEL, 7-LUGARES, AUTOMÁTICA, BANCOS
DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, IPVA PAGO, REVISADA.  R$ 122.800,00R$ 122.800,00R$ 122.800,00R$ 122.800,00R$ 122.800,00
HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,
RODAS 17, CONTR. DE ESTAB., TOP/ LINHA, Ú/ DONO.  R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00
HILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG,
ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00
NISSAN  FRONTIER  2.5  CD  SV-ATTACK  ANO 2015 – NISSAN  FRONTIER  2.5  CD  SV-ATTACK  ANO 2015 – NISSAN  FRONTIER  2.5  CD  SV-ATTACK  ANO 2015 – NISSAN  FRONTIER  2.5  CD  SV-ATTACK  ANO 2015 – NISSAN  FRONTIER  2.5  CD  SV-ATTACK  ANO 2015 – BRANCA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁ-
TICA, TURBO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/DONO.  R$ 92.800,00R$ 92.800,00R$ 92.800,00R$ 92.800,00R$ 92.800,00
PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 – PRATA,  FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
RODAS,  SOM, ALARME, COMPLETO,  2ª DONA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00
PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – VERMELHO, FLEX, TETO SOLAR,  RODAS, AR,
VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, Ú/ DONA, COMPLETO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00
TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, SOM/
MULTIMÍDIA, TETO SOLAR, COMPLETA, IPVA PAGO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00
CRUZE  LT  SEDAN  ANO  2013 – CRUZE  LT  SEDAN  ANO  2013 – CRUZE  LT  SEDAN  ANO  2013 – CRUZE  LT  SEDAN  ANO  2013 – CRUZE  LT  SEDAN  ANO  2013 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, DIREÇÃO,
VIDROS,TRAVAS, ALARME, COMPLETO, ÚNICO DONO.  R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00
PRISMA  1.4  LT  MOD.  2015 – PRISMA  1.4  LT  MOD.  2015 – PRISMA  1.4  LT  MOD.  2015 – PRISMA  1.4  LT  MOD.  2015 – PRISMA  1.4  LT  MOD.  2015 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,

ALARME, COMPLETO, Ú/DONO.  R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00
MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS  ELETRICAS, ALARME, COMPLETA, ÚNICO DONO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00
CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-
NOVOS, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00
AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRA-
VAS, ALARME, Ú/DONA, COMPLETO.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00
AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00
ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA   HA   HA   HA   HA   HATCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00
ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00
ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - PRATA, FLEX, MECÂNICO, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, TRAVAS, COMPLETO.  R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00
ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$R$R$R$R$
2 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 0
CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.   R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00
RANGER  XLS  3.2  CB  MOD.  2016 – RANGER  XLS  3.2  CB  MOD.  2016 – RANGER  XLS  3.2  CB  MOD.  2016 – RANGER  XLS  3.2  CB  MOD.  2016 – RANGER  XLS  3.2  CB  MOD.  2016 – PRETA, , , , , DIESEL, 4X4, AUTOMÁTICA, AIRBAG,
ABS, COURO, SOM, Ú/DONO COMPLETA.  R$ 98.800,00 R$ 98.800,00 R$ 98.800,00 R$ 98.800,00 R$ 98.800,00
RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - FLEX, BRANCA, MECÂNICA, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS,      SOM, PNEUS BF, REVISADA, COMPLETA.  R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00
ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO,
TETO, MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ R$ R$ R$ R$
8 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 0
FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – PRETO METÁLICO, 5-PORTAS, MECÂNICO, AIRBAG,
ABS, SOM, RODAS, Ú/DONO, COMPLETO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00
FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – BRANCA, FLEX, CÂMB. MANUAL, AIRBAG,
ABS, SOM, RODAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, COMPLETO, C/ 65 MIL KM.  R$R$R$R$R$
3 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 0
FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00
CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR , DIREÇÃO,
RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA.  R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00
SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VI-
DROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00
VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, Ú/DONA,  COMPLETO.  R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00
PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E
TRAVAS ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00
PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,
ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00
FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00
FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VIDROS,
TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00
STRADASTRADASTRADASTRADASTRADA  CAB. ESTEN.  1.8    CAB. ESTEN.  1.8    CAB. ESTEN.  1.8    CAB. ESTEN.  1.8    CAB. ESTEN.  1.8  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  .  .  .   .   ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO,
SOM, VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO.  R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00
UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4-
PORTAS, ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$
1 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 0
SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉ-
TRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-
LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00
HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM,
MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00



CLASSIFICADOS 23UMUARAMA, 14 DE MARÇO DE 2019

CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR
CELTA 1.0 SPIRIT ................................................................... 09/10 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 21.900,00
CLASSIC 1.0 LS ...................................................................... 13/14 ......................... PRETO ................................... BASICO .................................................................................... R$ 19.900.00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 13/13 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO,AUT,COURO ......................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 ELITE .................................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 54.900,00
COROLLA XEI 2.0 ................................................................... 15/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 77.900,00
CRUZE SEDAN LT .................................................................. 11/12 .......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 46.900.00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 17/18 ......................... CINZA ..................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 82.900,00
CRUZE SEDAN LTZ 1.8 ........................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 65.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ I TURBO ............................................... 17/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................ R$ 89.900,00
NEW FIESTA 1.6 ..................................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 51.900,00
ONIX 1.4 LTZ .......................................................................... 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 42.900,00
ONIX 1.4 LTZ .......................................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPELTO, AUT ...................................................................... R$ 53.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 41.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ......................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 90.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 13/14 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ...................................................................... 14/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, 7L ................................................................ R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ........................................................................ 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 64.500.00
TRAILBLAZER LTZ DIESEL .................................................... 13/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ................................................ R$ 104.900.00

Vende-se
02 Lotes de 1.020 m-2 cada
um. Dentro da cidade de

Eliza. 01 Lote R$ 40.000,00, 02
lotes por R$ 70.000,00. OBS.

na compra dos dois, pego um
carro. Contato (44) 9.9974-

2794 ou (44) 9.8407-1674 falar
c/ Idelson

EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA
A.A.V. CUNHA CONFECÇÕES,

inscrita, no CNPJ 09.412.533/0001-55
situado na Avenida: Dr. Ângelo

Moreira da Fonseca, 1257 Centro,
CEP 87506-370 nesta cidade de
Umuarama, Estado do Paraná,

comunica para devidos fins o
extravio do seu ALVARÁ DE LICENÇA

Municipal nº 27.373. Com esta
publicação o mesmo torna sem valor

legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA
TIBA ETIQUETAS E EMBALAGENS

LTDA - ME, inscrita, no CNPJ.
07.853.855/0001-04 situado na Rua

Das Palmas, 1071, Parque Das
Laranjeiras, CEP 87507-100 nesta
cidade de Umuarama, Estado do

Paraná, comunica para devidos fins o
extravio do seu ALVARÁ DE LICENÇA

Municipal nº 26.078. Com esta
publicação o mesmo torna sem valor

legal e comercial.
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Seminário aborda rumos
da bovinocultura de corte

A 45ª Expo Umuarama/18ª Inter-
nacional recebeu na última terça-feira (12)
as palestras do Seminário de Bovinocul-
tura de Corte. Produtores de toda a re-
gião lotaram o anfiteatro Ademar Uliana
para explanações sobre recria lucrativa
e novas tecnologias para aumento da
lucratividade da pecuária leiteira.

O consultor Marcos Massao Higuti
atentou para o ciclo favorável à pro-

RECRIA
Produzir carne com qualidade e
sustentabilidade é e sempre foi a premissa
de uma cadeia que, nos moldes atuais, tem
a tecnologia como principal aliada. O
zootecnista Rodrigo da Costa Gomes, da
Embrapa Campo Grande, teceu
apontamentos pertinentes sobre recria
lucrativa. O objetivo da fase de recria é
desenvolver o animal para que ele possa
expressar o máximo do seu potencial
genético, imprimindo conformação, estrutura
e, consequentemente, ganho em peso no
menor tempo possível.

Manejo
O manejo nutricional é o principal

influenciador na produção de bovinos de
corte. Com a variação na quantidade e

qualidade das forragens ao longo do ano,
devido a sazonalidade climática, as
estratégias de suplementação são a

principal ferramenta para influenciar nos
índices produtivos e econômicos da

propriedade. “É muito comum o uso de
suplementação em pó. O emprego de

suplemento aglomerado leva a menores
perdas de elementos, importantíssimos no

dia a dia do bovino”, ilustrou. “Alguns
elementos se perdem mais no suplemento

em pó. O manganês, por exemplo,
apresenta diferenças de 40% no que é
perdido pela chuva”. Mesmo após a

palestra, Gomes tirou diversas dúvidas
dos produtores.

dução leiteira, marcado por iniciativas
governamentais e outros fatores, des-
tacando aspectos que podem apri-
morar o segmento, principalmente
nas pequenas propriedades.

“A cadeia é complexa. A estrutu-
ração da atividade passa necessaria-
mente pelo assessoramento técnico
e deve contar com planilhas de custo
e rentabilidade”, ressalta.

PRODUTORES lotaram o anfiteatro para explanações sobre recria lucrativa e novas tecnologias
para aumento da lucratividade da pecuária leiteira

ASSESSORIA
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