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 Os guardas municipais que atuam como agentes de trânsito em Umuarama, já contam com talonário
eletrônico. A Umutrans alugou aparelhos que passaram a ser utilizados na elaboração de multas, o que

vaicontribuir para reduzir o índice de erros. Até então, os agentes trabalhavam com os tradicionais
blocos de papel. O talonário eletrônico vai possibilitar também a consulta rápida de placas de veículos,

em sistema online. Antes, os agentes precisavam fazer contato com a central.

Talonário Eletrônico
no Trânsito
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Você sabia que, segundo o Sebrae, 98,5% das
empresas no Brasil são micro e pequenos negó-
cios? E segundo o IBGE, de cada 10 negócios aber-
tos no Brasil, 6 fecham antes de completar 5 anos?
Pasmem, nos Estados Unidos, esse dado é ainda
mais negativo, pois lá, 80% das empresas fecham
antes de cinco anos de atividade. 

Dados preocupantes e que muito têm a ver com
as três personalidades que existem dentro de cada
dono de um pequeno negócio. Um estudo da E-
MythWorldwide, publicado no livro O Mito Empreende-
dor, de Michael Gerber, chegou à conclusão que, uma
das principais razões para que a maioria das empre-
sas fecharem as portas, é a briga entre as personali-
dades existentes dentro do próprio dono do negócio.

Segundo Gerber, há três tipos de personalida-
des dentro de cada empresário que abre um ne-
gócio e que o atrito entre elas é o principal culpado
para a falta de prosperidade. São elas:Técnico,
Administrador e Empreendedor.

Agora imagine o encontro dessas três pessoas
na empresa: o perfil empreendedor já chega falan-
do que tem uma brilhante ideia. O administrador
então retruca: Ah,pode esperar para nos organi-
zarmos direito. E enquanto os dois estão discutin-
do, o técnico aproveita para sair de fininho e já co-
meça a colocar a mão na massa.

POR QUE OS PEQUENOS
NEGÓCIOS QUEBRAM?

 Vai viajar ?
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
(DER-PR) inicia nos próximos dias campanhas
educativas para orientar foliões e veranistas com
informações sobre horários de pico nas rodovias, além
da travessia do ferryboat entre Matinhos e Guaratuba.

Vamos trabalhar para
ter voto, acho que o

Brasil precisa da
reforma da Previdência,

o Brasil precisa que a
gente tenha sistema

previdenciário igual, do
serviço público e do

INSS” [Instituto
Nacional do Seguro

Social].

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@tribunahoje.jor.br
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Deputado Rodrigo Maia,
presidente da Câmara, ao

defender a votação da
Reforma da Previdência

ainda neste mês

Informe Tribuna

 Carnaval
O umuaramense não terá Carnaval de Rua, pelo
menos aquele tradicional. E nem os clubes
sociaispromoverão seus bailes carnavalescos, como
em tempos passados. Aliás, o clubes organizavam
blocos que engrossavam os grupos nas ruas.

 O Comércio
O comércio de Umuarama vai abrir no sábado até as
17h e os comerciantes já preparam estoque.
Esperam um grande movimento, por se tratar de
véspera de feriado e pós pagamento de salários.

Por Erik Penna
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Coisas da Justiça...
Ontem a coluna comentou sobre o afastamento do prefeito
Almir de Almeida, de Perobal, por ordem da Justiça. Mas, foi
bem lembrado que esse tipo de caso pode ficar no vai-e-vem
do mandatário. Ou seja: sai, volta, sai. Almir responde por

ato praticado em 2006, considerado improbidade
administrativa. 10 anos depois vem a decisão !! Não é por

acaso que esse tipo de situaçãocria um imbróglio, inclusive
na área jurídica. Se ele respondia a processo, como

conseguiu registrar a candidatura em 2016 ? Essa Justiça...

A quem interessa ?
Primeiro é preciso saber a
quem interesse manter a
Previdência Social do jeito
que está. Um segmento não
quer mexer na Previdência,
a parece de movimento
sindical, mas na verdade,
são as representações de
classes mais abastadas, de
polpudas aposentadorias.
O povo mesmo, o
trabalhador comum, não
causa déficit à
Previdência.

Rodoviária
  A prefeitura, alegando
questão de segurança,
fechou o acesso ao piso
superior da Rodoviária de
Umuarama. Mas a verdade é
que o espaço superior
parece ter dono. E
daqueles casos típicos,
onde os caminhos
jurídicos não se cruzam.
Nem a Prefeitura sabe
informar sobre a
realsituação  daquela
estrutura.

CANDIDATOS E VOTOS

Giro PolíticoGiro Político
elizeu.vital.editor@gmail.com

 Quem fica em situação ruim, ou constrangedora, é o
vice-prefeito de Perobal, o Nenê Barbosa, com essa
história de assume ou não assume. Como vice, foi eleito
junto com Almir, numa coligação....

 Será que o eleitor de Umuarama vai votar em
deputados que se dizem novatos, ouvão acompanhar
aqueles que já estão “na estrada “ ?

Umuarama é considerado um município de expressão
regional, quando se trata de eleitores. Maior colégio
eleitoral da região, Umuarama vem recebendo a visita
de muitos candidatos a deputado estadual,que ainda
se declaram como pré-candidatos. Gente que
dificilmente era vistapor essas bandas,  está
aparecendo em lugares específicos, trazidos muitas
vezes por umuaramenses embalados por interesses
pessoais. É o jogo da politica, que nem sempre pode
ser visualizado pelo eleitor comum.

Imbróglio
em Perobal

Como era previsto, o
prefeito Almir de Almeida-
voltou ao comando do
Executivo Municipal de
Perobal, mas  através de
liminar judicial, ou seja,
provisoriamente.

A liminar de efeito sus-
pensivo à decisão toma-
da em Umuarama foi as-
sinada pelo desembarga-
dor Carlos Mansur Arida,
que em seu despacho
aponta que “não houve o
regular procedimento
para a declaração de va-
cância do cargo, em que
fosse observado o contra-
ditório e a ampla defesa”.
A declaração de vacância,
segundo despacho do juiz
Marcelo Bertasso, seria
competência da Câmara
Municipal, que chegou a
fazê-lo edar posse ao vice.
No caso, o desembarga-
dor entendeu que o prefei-
to, ao ser afastado, teria
direito a defesa.

De acordo com o advo-
gado Leandro Paião, do

prefeito Almir de Almeida,
ainda ontem foramnotifi-
cados o presidente do Le-
gislativo Municipal e o
vice-prefeito, Wenderson
Barbosa, que chegou a
assumir o cargo.

A defesa de Almir de
Almeida também preten-
de entrar com o pedido de
anulação da sessão que
deu posse ao novo prefei-
to. A liminar também pode
ser derrubada a qualquer
momento.

 Motivos da cassação
A denúncia do Ministério Público descreve a exposição dos
fatos acerca da contratação, através de nomeação de
professores pelo Município. Consta que o denunciado (Almir
de Almeida), no exercício do cargo de Prefeitode Perobal,
gestão que se iniciou em 26 de setembro de 2006,por conta
da cassação do mandado de Antonio Colognesi Sobrinho
(ex-prefeito do Município de Perobal) e teve continuidade
em razão de sua eleição para a gestão 2009/2012.
Durante este período, contratou várias pessoas sem concurso
público (inobservando os princípios da legalidade,
impessoalidade e moralidade inerentes aos atos
administrativos municipais).

WENDERSON Barbosa, o vice, vai
esperar as definições da justiça

DIVULGAÇÃO/OBEMDITO
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Alerta para tráfico de pessoas
Secretaria de Estado da Justiça,

Trabalho e Direitos Humanos refor-
ça a necessidade de cuidados es-
peciais para prevenir o crime de trá-
fico humano durante o Carnaval.

O número de vítimas em todo o
mundo chega a superar 2,5 milhões
por ano e movimenta US$ 32 bi-
lhões. Segundo informações da Or-
ganização das Nações Unidas
(ONU), 86% desse volume provém
da exploração sexual de mulheres
e meninas, e que 58% das alicia-

doras são do sexo feminino.
“Esse tipo de crime é propicia-

do por propostas fáceis e engano-
sas de trabalho e fica mais comum
durante o Carnaval, época em que
existe uma maior circulação de pes-
soas”, diz o secretário estadual da
Justiça, Artagão Júnior. Segundo
ele, é preciso que a população fi-
que atenta, pois o tráfico humano
está presente em todos os lugares
e faz parte do cotidiano, e está
mais perto do que se pensa.

Mulheres
Dados das Nações Unidas revelam
que as mulheres jovens, na faixa de
18 a 21 anos, solteiras e com baixa
escolaridade, são o alvo principal
das redes de aliciamento que operam
no Brasil nesta época do ano. Muitos
aliciadores são empresários que
atuam em diferentes negócios, como
agência de modelos, casas de
espetáculos, comércios, agências de
encontros, bares, agências de turismo
e salões de beleza.

Cuidado Especial com crianças
 Outra situação que facilita o tráfico humano durante o
Carnaval é que para muitas famílias que trabalham na
informalidade, essa época é de oportunidade para reforçar
a renda. É comum a presença de crianças e adolescentes
em locais de trabalho temporário. Silvia Cristina Xavier,
coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas do Paraná, faz o alerta: “Não podemos deixar
que a falta de oportunidade, de formalidade laboral e o

fato de não haver local para deixar seus filhos façam com
que as famílias coloquem suas crianças em situação de
maior vulnerabilidade. É dever do poder público
orientar e fiscalizar e, para isso, contamos com a
colaboração da população”.
As vítimas de tráfico humano são submetidas à
prostituição, trabalho forçado, mendicância e até retirada
de órgãos ou adoção ilegal.

DENUNCIE
Em caso de suspeita, a
denúncia poderá ser feita de
forma anônima pelos telefones
100, 181 e 180. Qualquer
fato estranho e que chame a
atenção, como uma proposta
de emprego fácil no Exterior
para ganhar muito dinheiro ou
trabalho temporário com alta
remuneração, pode ser
denunciado às polícias Civil,
Militar e Rodoviária.

O trafico de pessoas
humanas não é mito
e pode ser evitado

DIVULGAÇÃO
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Geddel quer falar
Sinal amarelo no Palácio do Planalto. O advogado Gamil Föppel, que

defende o ex-ministro presidiário Geddel Vieira Lima - ex-amigo próximo de
Michel Temer e Eliseu Padilha - intensificou conversas com a Procuradoria-
Geral da República nos últimos dias. Falta pouco para a homologação da

delação premiada do ex-ministro com o Ministério Público. Föppel orientou
Geddel a não responder perguntas do MP Federal em recente depoimento à
Justiça em Brasília. A estratégia foi vista como cautela da defesa para não

comprometer o acordo de delação em andamento.

Saúde com PP
O PP vai manter o controle do
Ministério da Saúde quando Ricardo
Barros sair em março, a despeito do
assédio do PMDB e do DEM com o
presidente Michel Temer.

Terra do sol
O Ceará ganhou sua primeira reserva
indígena. O presidente da Funai,
Franklimberg de Freitas, assinou a
criação da Reserva Taba dos Anacé,
com 543 hectares, em Caucaia.

Copa no telão
O Parque Olímpico da Barra no Rio
vai transmitir os jogos do Brasil na
Copa da Fifa, ideia do presidente da
AGLO, Paulo Márcio. Haverá food
trucks e ações com atletas.

Agrotóxicos
O Ministério Público Federal trava, há
meses, embate com o Ministério da
Agricultura para tornar públicos os
dados sobre a comercialização de
agrotóxicos no Brasil. Na primeira
resposta ao MP, a Agricultura alegou
que consultara a Anvisa e o Ibama e
os órgãos “entenderam” que as
“informações são estratégicas e
protegidas por sigilo”.

Versões
Essa, no entanto, não foi a versão
apresentada à procuradora Fátima
Borghi, que enviou novo pedido para

a Agricultura divulgar dos dados após
Anvisa e Ibama informarem ao MP que
não se contrapõem à medida. Por
enquanto, a pasta se limitou a
posicionar que o assunto será tratado
pelo Comitê Técnico de
Assessoramento para Agrotóxicos.

Na conta
Líder do Governo, o deputado
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) “passou
recibo” para a Coluna: diz que as
indicações (para cargos no Governo)
“ocorrerão na data prevista de votação
da reforma”. São os apadrinhados dos
deputados pró-reforma da Previdência.

Calma, gente
“Você se endivida e vai cobrar do
vizinho?”. Presidente do Senado,
Eunício Oliveira se sai com essa ao ser
indagado se o Senado votará este ano
a reforma da Previdência.

Valeu, Raimundão
Aposentou-se, a pedido, Raimundo
Pires, impressor do Diário Oficial da
União nos últimos 25 anos.
Raimundão ficou sem função após o
fim da edição impressa do diário.

Baforada elétrica
Autoridades de saúde do Reino Unido
têm liderado a discussão sobre os
cigarros eletrônicos, ainda proibidos
no Brasil. O Public Health England
divulgou estudo independente que
traz a notícia, entre as conclusões, de

que os dispositivos eletrônicos
oferecem redução de risco da ordem
de 95% em relação aos cigarros
convencionais.

Vazamento
Uma goteira não para de pingar
do teto recém-pintado no carpete
recém-aspirado do Salão Azul do
Senado. Como o conserto não
veio, a solução foi o jeitinho: 3
vasos de planta estão no meio do
carpete, sendo regados pelo
vazamento.

Avesso do avesso
O cantor Caetano Veloso, que outrora
se referiu ao ex-presidente Lula como
“cafona”, “grosseiro” e “analfabeto”,
assinou o manifesto de apoio ao
petista. O documento do PT (“Eleição
sem Lula é fraude”), conta com 220
mil assinaturas.

Pelo cofre
O relator da proposta que prevê a
legalização dos jogos e a
reabertura dos cassinos e bingos,
senador Benedito de Lira (PP-AL),
cita a “situação orçamentária
gravíssima” enfrentada pelos entes
da Federação ao afirmar ser
“urgente” a regulamentação.

Invasão
Fora do Congresso, o debate é
outro. Empresários europeus e
americanos estão comprando
terras e até resorts na região

Norte e Nordeste, no aguardo da
legalização.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada
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Bloco eletrônico no trânsito
A Guarda Municipal começou a

utilizar o talão eletrônico de autua-
ções, um equipamento que permi-
te agilizar a fiscalização de trânsi-
to em Umuarama e torna mais pre-
cisas as notificações em caso de
irregularidades.

O município licitou a locação de
cinco conjuntos (PDA, impressora
e sistema), que serão usados em
comodato com custo mensal de R$
7 mil. Um aparelho foi cedido para
treinamento dos agentes de trân-
sito e todos estão habilitados para
utilizar o equipamento, que substi-
tui os blocos de papel com uma
série de vantagens. Com o equipa-
mento, os agentes poderão traba-
lhar na chuva sem o risco de per-
der a notificação, ou borrar núme-
ros, além da rapidez que o sistema
proporciona à rotina de fiscalização.

Os agentes passaram pela últi-
ma etapa de treinamento na última
semana e a partir de 1º de feverei-
ro iniciaram a utilização do novo sis-
tema. “O talão eletrônico substitui
o bloco de multas e funciona inter-
ligado ao sistema de informações
da Guarda. É mais confiável, prati-
camente à prova de erros, pois
além das informações apontadas
pelo agente ele pode anexar fotos
e até vídeos da infração, juntando
mais provas para o eventual julga-

mento de recurso por parte da au-
toridade de trânsito”, explicou a
diretora da Umutrans, DianêsPiffer.

O aparelho atua com um chip
de celular e conexão com a inter-
net, portanto as notificações são
incluídas instantaneamente no
sistema. “A chance de erro é pra-
ticamente zero, pois o aparelho
especifica a infração pelo código
de trânsito e permite consultar a
situação do veículo, caso ele te-
nha sido emplacado no Paraná”,
acrescenta a diretora.

COM O BLOCO, a margem de erro diminui

DIVULGAÇÃO/ARQUIVO/PAG 06

O diretor da Guarda
Municipal, ValdineyRissato,
acrescenta que o PDA ajuda
esclarecer eventuais dúvidas dos
agentes com consulta direta à
legislação – fundamentando a
notificação, para o caso de
recursos –, e ainda emite alerta
para placas de veículos
envolvidos em furto ou roubo.
“O aparelho tem chip para
comunicação com a base, mas
também conta com banco de
dados interno (offline), que
pode ser periodicamente
atualizado com o cadastro de
veículos do Paraná”, explica.

Na mão

APARELHOS
O kit é composto por
PDA, impressora – que
emite a multa para
assinatura do infrator –, um
aplicativo de scaner e o
sistema de gerenciamento.
Quatro kits serão utilizados
por equipes durante rondas
pela cidade e um
permanecerá na sede da
corporação.
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Casas populares sustentáveis
Preocupada em reduzir os impactos ambientais durante e após a construção

de novos conjuntos habitacionais no Paraná, a Cohapar e o Instituto de
Tecnologia do Paraná (Tecpar) pretendem estabelecer um convênio de

cooperação técnica para a criação de um novo modelo construtivo de casas
populares mais sustentáveis.

 As etapas iniciais deste trabalho conjunto foram discutidas em uma reunião nesta
terça-feira (6) entre o presidente da companhia, Abelardo Lupion, o secretário

estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Carlos Gomes, e o diretor de
Desenvolvimento Tecnológico do Tecpar, Reginaldo Joaquim de Souza.

Devolução de impostoDevolução de imposto
O Programa Nota Paraná ultra-

passou a marca de 2 milhões de
consumidores cadastrados e nes-
ta sexta-feira (09) baterá um novo
recorde: R$ 800 milhões liberados
aos participantes, incluindo crédi-
tos e prêmios distribuídos para
contribuintes e instituições sem
fins lucrativos.

De acordo com a coordenadora
do Nota Paraná, Marta Gambini, o
número de participantes reflete a
credibilidade do programa de cida-
dania fiscal. “Também demonstra
a satisfação dos consumidores
com o programa, que cresce a cada
dia, com mais pessoas pedindo o
documento fiscal e contribuindo
para a redução da sonegação no
Estado”, comenta.

O programa foi lançado em agos-
to de 2015. A primeira liberação de
créditos ocorreu em novembro da-
quele ano e o primeiro sorteio em

dezembro. Deste então, a adesão
ao programa cresce mês a mês.

COMO SE CADASTRAR - Para se
cadastrar no Nota Paraná basta
acessar o site http://www.
notaparana.pr.gov.br, clicar na opção
“cadastre-se” e preencher os dados
pessoais, como CPF, data de nasci-
mento, nome completo, CEP e ende-
reço para criação da senha pessoal.

O consumidor que já se cadas-

trou no programa e tem alguma dú-
vida sobre resgates de créditos ou
precisa de outro tipo de orientação
pode utilizar os canais de atendi-
mento exclusivos. Além da aten-
dente virtual, que responde automa-
ticamente as principais perguntas,
há ainda o atendimento exclusivo
pelo WhatsApp pelo número 44-
99122-1756 ou ainda pelo e-mail
http://notaparana@sefa.pr.gov.br.

O IMPOSTÔMETRO registrao volume de recursos
devolvidos aos consumidores

DIVULGAÇÃO/ AE
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BC reduz taxa de juros

CNI defende
ajuste

O destino da taxa Selic (juros
básicos da economia) depende

da manutenção do ajuste fiscal,
informou a Confederação

Nacional da Indústria (CNI). Em
comunicado, a entidade

defendeu a aprovação de
reformas, principalmente a da

Previdência, para reequilibrar as
contas públicas e manter a taxa

em 6,75% ao ano.
“A manutenção dos juros nesse

patamar exige rigor com o
ajuste fiscal. O equilíbrio

permanente das contas públicas
depende, sobretudo, da

aprovação da reforma da
Previdência”, destacou a CNI.

Para a confederação, a
mudança no ambiente

internacional, com a alta dos
juros norte-americanos e a
consequente diminuição do
dinheiro em circulação nos

mercados globais, pode limitar
novas quedas na taxa Selic.
Na avaliação do Serviço de

Proteção ao Crédito (SPC Brasil),
a inflação em baixa e a lentidão
na retomada do crescimento da
economia permitiram ao Banco
Central reduzir mais uma vez a

taxa Selic. A entidade, no
entanto, adverte para a

interrupção do ciclo de queda
por causa das incertezas

provocadas pelas eleições.

Pela 11ª vez seguida, o Banco
Central (BC) baixou os juros básicos
da economia. Por unanimidade, o
Comitê de Política Monetária (Co-
pom) reduziu ontem (7) a taxa Selic
em 0,25 ponto percentual, de 7%
ao ano para 6,75% ao ano. A deci-
são era esperada pelos analistas
financeiros.

Com a redução , a Selic conti-
nua no menor nível desde o iní-
cio da série histórica do Banco
Central, em 1986. De outubro de
2012 a abril de 2013, a taxa foi
mantida em 7,25% ao ano e pas-
sou a ser reajustada gradualmen-
te até alcançar 14,25% ao ano
em julho de 2015. Em outubro de
2016, o Copom voltou a reduzir
os juros básicos da economia até
que a taxa chegasse a 7% ao ano
em dezembro do ano passado, o
nível mais baixo até então.

Em nota, o Copom indicou que
parará de cortar os juros na próxi-
ma reunião, no fim de março, caso
as condições econômicas não mu-
dem. O BC, no entanto, informou
que a Selic poderá ser reduzida
novamente caso o Congresso apro-
ve as reformas estruturais, e a eco-
nomia continue a crescer, com in-
flação sob controle e sem choques
internacionais.

“Para a próxima reunião, caso o
cenário básico evolua conforme es-
perado, o comitê vê, neste momen-
to, como mais adequada a interrup-
ção do processo de flexibilização
monetária. Essa visão para a próxi-
ma reunião pode se alterar e levar
a uma flexibilização monetária mo-
derada adicional, caso haja mudan-
ças na evolução do cenário básico
e do balanço de riscos”, destaca o
comunicado do Copom.

Na sede do Banco
Central, a decisão

do Copom

DIVULGAÇÃO
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Depois do confronto, que resul-
tou na morte de dois assaltantes,
no inicio da noite de terça-feira (6),
a Polícia Civil de Umuarama instau-
rou inquérito para apurar as circuns-
tâncias em que o fato aconteceu.

Foi verificado que a dupla de
assaltantes realmente havia per-
manecido no estabelecimento
parte daquela tarde, até que sen-
tiram-se á vontade para render o
comerciante,que foi agredido e
amarrado.

Um perito do Instituto de Cri-
minalística fez um levantamento
da cena do confronto e confirmou
que houve a troca de tiros. “Fo-
ram efetuados disparos de arma
de fogo nas duas direções. Tanto
na que estavam os PMs, quanto
na que estavam os assaltantes.
Os Policiais reagiram à ameaça e
os assaltantes foram alvejados,
morrendo no local”, contou o pe-
rito Evandro Seabra.

Depois que os corpos foram re-

colhidos, passaram por uma ne-
cropsia no Instituto Médico Legal
(IML) de Umuarama e na manhã de
ontem (7) foram reconhecidos como
sendo de Jerri Adriano de Andrade,
37, que esteve preso por assalto,
morador no conjunto 1º de Maio e
de Marcelo Ferreira Guimarães, 35,
morador em Paranavaí.

“Contra o morador de Paranavaí
existiam cinco mandados de prisão,
expedidos pela Justiça. A polícia
daquele município já havia solicita-
do uma investigação para localizar
o suspeito, que poderia estar em
Umuarama. Recebemos alerta de
que o procurado poderia reagir à
prisão’, comentou o delegado Fer-
nando Ernandes Martins, que pre-
side o inquérito.

Os policiais militares que parti-
ciparam do confronto serão ouvidos
também em Inquérito Policial Mili-
tar (IPM), que paralelamente anali-
sa as circunstancias em que o fato
aconteceu.

Identificados
assaltantes
Identificados
assaltantes

DUPLA MORTA em confronto foi identificada e inquérito
policial foi instaurado para apurar as circunstancias do fato

Histórico
Jerri Adriano de Andrade

respondia por um homicídio
praticado no dia 27 de novembro

de 1999. Por volta de 1h30 em
frente ao Bar do Mimi, na rua São

Sebastião, Bairro 26 de Junho,
após uma festa de rua estava

presente a vítima, Márcio Soares
Lopes. Jerri estava armado com
um revólver e, após uma rápida
discussão, efetuou os disparos

contra Lopes. Horas antes, Jerri e
Lopes teriam participado de uma

briga de gangues .Jerri foi
condenado a 12 anos de reclusão
em regime fechado. Contra ele
existiam ainda 3 mandados de
prisão revogados e já possuía
passagens por receptação.

Já Marcelo Ferreira Guimarães, é
acusado da participação

emassalto, emabril de 2015, onde
um casal foi brutalmente

assassinado num Motel em
Paranavaí, além de haver contra

ele mandados de prisão por
evasão da cadeia de Nova

Esperança e por homicídio em
Paranavaí.
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Carnaval nas
estradas

A PRF lança à zero hora desta
sexta-feira (9) a Operação Carnaval
2018 em todo o país.

Os focos da fiscalização são: o
combate à embriaguez ao volante,
o controle de velocidade através de
radares, a fiscalização de ultrapas-
sagens indevidas e uma atenção
especial ao uso do cinto de segu-
rança. Serão seis dias de duração.

Entre as principais causas dos
acidentes com mortes no Carnaval
de 2017, estão ultrapassagens in-
devidas, desobediência à sinaliza-
ção, sono e desatenção.

Oito das 20 mortes registradas
no feriado passado ocorreram em
colisões frontais. Treze acontece-
ram à noite ou de madrugada. Ain-

da foram registrados 192 aciden-
tes e 196 pessoas feridas. Os
agentes multaram 173 motoristas
alcoolizados (um flagrante a cada
50 minutos).

Outros 845 motoristas foram
autuados por efetuar manobras de
ultrapassagem forçada ou em lo-
cais proibidos pela sinalização e
14,5 mil tiveram imagens das pla-
cas de seus veículos capturadas
por radares portáteis da PRF, por
transitar em velocidade superior à
máxima permitida.

Durante todo o feriado, os agen-
tes realizarão abordagens a passa-
geiros e motoristas com breves
palestras, acerca da importância
do uso do cinto de segurança.

Um segundo assassinato foi registrado em São Jorge do Patrocínio num período de
aproximadamente 24 horas. A vítima, Reginaldo Vieira, funcionário público – motorista do
caminhão de lixo, foi executado a tiros dentro de seu carro, um GM Zafira, de cor branca, ao
lado de uma mulher.As polícias civil e militar de São Jorge do Patrocínio e Altônia, foram ao local e
fizeram um levantamento da cena do crime.Os autores ainda não foram identificados.

DIVULGAÇÃO

Tráfico
Um adolescente, morador de
Itaquiraí– MS, foi apreendido na
Estação Rodoviária de Umuarama na
madrugada de ontem,7,
durante fiscalização preventiva
realizada por policiais militares.
Numa busca realizada pela equipe
Rocam no interior de um ônibus que
fazia a linha Dourados – MS/
Londrina, foi encontrada uma bolsa
aos pés de um adolescente. Nela, os
policiais encontraram 26 tabletes de
maconha, totalizando
aproximadamente 20 quilos da
droga.O garoto portava R$ 350 em
espécie e afirmou que receberia R$ 2
mil pelo transporte do entorpecente
– que saiu de Naviraí – MS – com
destino a Curitiba

14 horas
Foram cerca de 14 horas de
negociações, até que presos da
Cadeia Pública de Cianorte
(município situado a 85 quilômetros
de Umuarama) libertaram, ontem (7)
um agente carcerário que era
mantido refém. Abalado
psicologicamente, o agente de
cadeia não apresentava ferimentos.
Ele não sofreu nenhum tipo de
agressão física durante o cárcere. As
negociações se encerraram à tarde.
Os detentos começaram o motim na
terça-feira (6) à noite, exigindo
melhores condições.

De ‘cara limpa’
O entregador de uma empresa de
bebidas foi vítima de assalto no
centro da cidade, ontem (7) pela
manhã. Ele levava um malote para
deposito numa agência bancária
quando foi rendido por um criminoso
que agiu armado e de ‘cara limpa’. O
criminoso levou o malote onde
estavam documentos e dinheiro
(valores não foram informados).
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Um passeio pelo São Cristovão
A equipe de reportagem do Jor-

nal Tribuna Hoje News foi ao Bairro
São Cristovão para conversar com
moradores e ver de perto a estrutu-
ra local. E se deparou com pessoas
acolhedoras, prontas paracontar a
história  do local. Moradores anti-
gos, com mais de 30 anos, e mora-
dores quehá pouco tempo passaram
a conviver na comunidade.  Todos
concordam que o Bairro, hoje, é tran-
quilo e está bem estruturado. Estão
registrados quase 2 mil eleitores,
nas seis urnas eleitorais. Novos lo-
teamentos, pequenos bairros se
anexaram ao São Cristovão, forman-
do uma grande área urbanizada.

    O Bairro está localizado qua-
se que ao lado da rodovia PR 323,
na saída para Cruzeiro do Oeste.
Mas o que antes era considerado
um locallonge do centro da cidade,
hoje não conta mais. A maioria dos
moradorestem veiculo (seja carro
ou moto) e grande parte utiliza o
transporte coletivo. Mas por outro
lado, a estrutura comercial já exis-
tente no Bairro, permite o atendi-
mento a necessidades básicas.

O COMERCIANTE Ademir Bragato está
há mais de 30 anos no Bairro

    Logo na entrada do Bairro en-
contramos Ademir Bragato, propri-
etário de um estabelecimento co-
mercial. Ele está ali, convivendo
com os moradores, há mais de 30
anos. Conhece quase todos os
moradores e sabe quando tem al-
gum visitante estranho na comuni-
dade. “Aqui é tranquilo, conhece-
mos as pessoas e convivemos
muito bem com todos “ enfatiza Bra-
gato. No Bairro ele se estabeleceu
e formou sua família.

QUADRO FAMILIAR
A idéia de Bairro tranquiloparece
estar  em todos os moradores. A
reportagem percorreu as ruas enuma
das caminhadas se deparou com um
casal que está , também, há cerca de
30 anos residindo na comunidade.
Aldemir Gomes Mackert e Fernanda
Rodrigues falam juntos das coisas boas
do Bairro, sem esquecer algumas
situações pontuais que prejudicam os
moradores. Aldemir, por exemplo,
lembra dos problemas causados pela
interrupção da ponte do córrego
Pinhalzinho. O bairro tem duas pontes
de ligação com a cidade e Aldemir
diz que a comunidade já sofreu
bastante, em tempos passados, não
muito distantes, com a queda de
pontes e queno momento atual, uma
delas está interrompida. Mas destaca
outros pontos, como o transporte
coletivo,funcionamento das escolas e
da creche, além do Posto de Saúde.
Fernanda Rodrigues também falado
Posto de Saúde, e  diz que poderiam
diminuir o tempo de espera por uma
consulta com o clínico. Apesar de ter
médico todos os dias, de manhã e à
tarde, a demanda tem sido alta e uma
consulta pode demorar cerca de uma
semana para o atendimento.

ALDEMIR MACKERT, também antigo morador.

FOTOS: THIAGO CASONI

Quanto a estrutura educacional, o São Cristovão está bem atendido, com o
funcionamento de dois estabelecimentos escolares, sendo um estadual, para o
ensino Fundamental I e outro municipal, paracrianças do pré até a 4ª série.
  Na escola estadual está a diretora Alice ShiguekoNarimatsu Correia, que
comanda uma equipe de profissionais da educação ecerca de 120 alunos na
faixa da adolescência. Poderia sera faixa de idade  com mais problemas, mas
a professora Alice diz que  o ambiente é muito bom, inclusive com excelente
participação dos pais dos alunos “Essa participação dos pais é de extrema
importância”  diz ela.
  Na Escola Municipal São Cristovão, o diretor Auro de Oliveira Carvalho
também destaca a participação dos pais.  São 300 alunos, de manhã e à
tarde, dentro de um ambiente seguro e tranquilo. “Temos problemas mas são
os normais de uma escola do nosso porte” diz.

A comunidade escolar

CRIANÇAS da Escola Municipal São cistovão

A DIRETORA  Alice Narimatsu
Correisa, da Escola Durval Seifert

destaca a participação da comunidade.
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N  o  velas

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

GLOBO  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

MALHAÇÃO
Flavio convida Nena para jantar. Tina

tenta ser paciente com Mitsuko. Ellen
mostra o computador de seu pai para
Jota. Bóris pede explicação a Edgar e
Malu sobre a abordagem feita a Dóris.
Moqueca sugere que Anderson produ-
za três bandas gospel. K2 mente para
não entrar no colégio, e K1 se angustia
pela amiga. Malu fala com JM sobre a
pesquisa de mercado que mandou fa-
zer na porta do Cora Coralina. Gabriel
repreende alguns alunos do colégio e é
aplaudido. Lica pede para se encontrar
com Samantha. Felipe chama Gabriel
para grafitar com ele. Ellen encontra,
no computador de seu pai, um antigo
projeto para ensino infantil. Nena e Fla-
vio veem Lica e Samantha juntas.

DEUS SALVE O REI
Amália garante a Afonso que está

grávida. Depois de repreender Hermes,
ao vê-lo conversando com Augusto,
Constantino aconselha o amigo a ficar
longe de Demétrio. Lucrécia pede a
Osiel que a ensine a pintar. Augusto
solicita a Demétrio que convide os ato-
res da companhia de teatro para faze-
rem uma apresentação no castelo. Se-
lena diz a Ulisses que ele é uma pes-
soa feliz quando está na cozinha. Tia-
go beija Diana. Augusto se diverte com
a apresentação da companhia de tea-
tro. Petrônio revela a Orlando que o
comentário da cidade é que Rodolfo
está dando as costas para o povo. Ca-
tarina conta a Lucíola que Constantino
se sente ameaçado por Hermes. Con-
stantino avisa a Hermes para não se
meter com Catarina.

TEMPO DE AMAR
Lucinda expulsa Fernão de sua

casa, mas fica mexida com o beijo.
Fernão descobre que Inácio é casado

Laura conta a Adriana sobre o que viu e
afirma que não irá mais voltar. Clara se preo-
cupa com Laura, que vai embora apressada
da casa de Adriana. Rafael estranha o com-
portamento da esposa e pede que ela volte
para uma nova sessão com Adriana. Rafael
discute com Vinícius e pergunta a Lorena
sobre a infância de Laura. Clara comenta
com Patrick e Renato sobre a experiência
de Laura. Patrick avisa a Elizabeth/Duda que
ela terá todos os documentos novamente.
Nádia busca o dinheiro da propina de Gusta-
vo com Sophia, mas acaba perdendo parte
da quantia. Bruno desconfia da mãe. Renato
pede a Tônia para não seguir com o plano e
voltar para Palmas. Nádia deixa Marcel en-
carregado do salão, e Nicácio protesta. Lau-
ra chora ao lembrar dos acontecimentos do
passado durante o encontro com Adriana.

com Lucinda. Celina comemora a ven-
da do vestido de sua mãe. Lucerne conta
a Gilberte sobre sua conversa com Te-
odoro. Lucinda pensa em Fernão. Alzi-
ra se faz de vítima ao saber que seu
vestido foi vendido. Celina questiona
Celeste sobre a paternidade de Pepito.
A casa que Firmino estava com a famí-
lia pega fogo, e todos tentam ajudá-los.
Delfina parabeniza Vasco por ter cum-
prido suas ordens. Inácio leva Firmino
e a família para passarem a noite na
antiga casa de Tereza e Fernão. Tere-
za tenta convencer Delfina a abrigar Fir-
mino e sua família na Quinta. Angélica
e Lucas se beijam. Lucinda repreende
Gregório e Leonor por terem saído sem
avisá-la. Giuseppe, Tomaso e Edgar
saem juntos à noite. Fernão procura
José Augusto.

Gustavo faz vários vídeos com celu-
lar dele com Cecília, que está com medo
de viajar de avião pela primeira vez. O
casal registra cada momento da viagem
até o destino de Bariloche, na Argenti-
na, como a escala na capital Buenos
Aires. O casal chega ao destino, que
neva. Cecília fica encantada com a be-
leza do lugar. Durante a lua de mel,
Cristóvão fica à frente da Rey Café. Leo-
nardo se aproveita da situação e da re-
lação com Silvana para armar as es-
condidas um plano para prejudicar o
advogado na empresa. No hospital,
Paula pede perdão para Cassandra e
revela para a garota que Vitor é seu pai.
A mulher conta que não há o que pode
ser feito pela sua vida e a doença está
vencendo. Enquanto isso, Vitor diz para
Estefânia que vai para o Rio de Janeiro
pois Paula está pronta a falecer a qual-
quer momento.

AMOR PROIBIDO
Deniz conta a Adnan que Nilay gosta

de Behlul e que por isso estava choran-
do. Besir vê um rapaz tentando beijar Ni-
lay e o agride. Deniz e Adnan conversam
sobre Nilay no ateliê. Bihter vai ao ateliê
e diz que sabia de tudo. Firdevs diz a
Nilay que Besir é apaixonado por ela.

 • SBT

 • BAND

Laura chega em casa e
é agressiva com Vinícius

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo

Á
ri

es

Sua disposição ficará nítida no empre-
go e poderá obter resultados satisfató-
rios. Nas relações familiares, o momen-
to será favorável para se divertir com
os parentes. Cor: vinho.

To
ur

o

Não fique parado(a) esperando que
as oportunidades surjam! Faça planos
mais ambiciosos e tenha em mente a
melhoria de suas finanças. Cor: preto.

G
êm

os

Nas finanças, momento favorável para
quem trabalha com comércio, especi-
almente com bens valiosos ou que
envolvam o universo artístico. Cor:
branco.

C
ân

ce
r Se deseja uma situação financeira mais

confortável, é hora de investir na car-
reira. Dedique-se ao trabalho e reali-
ze suas atividades de uma forma cria-
tiva. Cor: azul.

Le
ão

No trabalho, revele sem medo seus
talentos. Se tiver uma ambição profis-
sional, deixe claro esse seu desejo.
Acredite mais no seu taco! Cor: rosa.

V
ir

ge
m Discrição é a palavra de ordem hoje.

Seu poder e sua força não são apa-
rentes, então evite ficar em evidência.
Cor: preto.

Li
br

a

Procure a companhia dos amigos ou
realize, ao lado deles, tarefas que pos-
sam beneficiar outras pessoas. Outra boa
pedida será desenvolver atividades em
equipe no seu emprego. Cor: preto.

E
sc

or
pi

ão No trabalho, mostre quem você é e quais
são seus objetivos. Revele seu talento e
sua capacidade criativa. Com isso, é bem
provável que seus esforços sejam reco-
nhecidos. Cor: vermelho.

Sa
gi

tá
ri

o Começará o dia com disposição
para cuidar dos seus interesses.
Porém, atritos com pessoas mais
velhas podem exigir mais jogo de
cintura. Cor: bege.

Ca
pr

ic
ór

ni
o No trabalho, foque seus esforços em

seus objetivos: é necessário buscar
retorno financeiro em suas atividades.
Sonhe mais alto e crie oportunidades
de crescimento. Cor: preto.

A
qu

ár
io Ouça com atenção o que as pessoas

têm a dizer. No relacionamento com os
amigos, talvez seja necessário ceder
de vez em quando. Cor: bege.

 P
ei

xe
s Dedique todas as forças em suas res-

ponsabilidades profissionais. Ativida-
des que possa desenvolver de ma-
neira independente serão as mais fa-
vorecidas. Cor: roxo.
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Atlético PR avança
Na estreia de Fernando Diniz, o
Atlético-PR ficou no empate sem
gols com o Caxias nesta terça-feira,
no Estádio Centenário, e assegurou
vaga na segunda fase da Copa do
Brasil. Esse foi o primeiro jogo do
grupo principal do Furacão, que
vem atuando com uma equipe de
aspirantes no Estadual. O time
gaúcho, sensação nesse início de
temporada, ficou pelo caminho no
torneio nacional.

Cabeça do Técnico
A derrota e a eliminação do
Botafogo na Copa do Brasil
repercutiram de maneira imediata
nas redes sociais. Até um dos
patrocinadores do clube, o
youtuber Felipe Neto, se
manifestou no Twitter. Um dos
sócios da lanchonete ‘Neto’s’, ele
pediu a demissão do técnico
Felipe Conceição, mas depois
apagou a publicação. Logo
depois ele explicou sua reação.

No São Paulo
O técnico Dorival Júnior, do São
Paulo, pode ganhar alguns reforços
para o duelo com o Botafogo-SP,
neste sábado, pela quinta rodada
do Campeonato Paulista. A
expectativa do treinador é de poder
levar os recém-contratados Nenê e
Tréllez ao Morumbi.
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Palmeiras quer um zagueiro
Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras, diz que está atento ao mercado

de zagueiros após a saída de Yerry Mina para o Barcelona, mas avisa que só trará
um reforço para a posição se for para “colocar a camisa e sair jogando”.

- Se o Palmeiras for buscar alguma situação, tem que ser diferente, para
colocar a camisa e sair jogando. Até o momento estamos confiantes com o que
temos aqui. O único jogador que o Palmeiras procurou foi o Gil (ex-Corinthians e

hoje no ShandongLuneng, da China). Eu liguei para o empresário dele e a
resposta foi negativa para esse ano. Não enxergamos ainda nenhum jogador
que a gente tenha condição de fazer. E falo em condição porque eu queria o

Piqué, mas o Piqué eu não vou conseguir - disse o dirigente, à ESPN Brasil.
Além de Gil, houve conversas pelo paraguaio Gustavo Gómez, que joga no

Milan. Mattos diz que o atleta foi oferecido por seu empresário, mas o negócio
só sairia se o Palmeiras fosse comprá-lo. 

DIVULGAÇÃO

Corinthians
pode vender

Maycon
Corinthians
pode vender

Maycon
Uma reunião nesta quarta-feira

(7) deixou mais próxima a venda do
volante Maycon, 20 anos, para o
ShakhtarDonetsk-UCR. O Corinthi-
ans já sinalizou positivamente para
uma oferta de 6 milhões de euros
(cerca de R$ 24 milhões) por seu
jogador e pode fechar a venda do
jovem ainda nesta semana.

As conversas entre Corinthi-
ans e Shakhtar foram encaminha-
das nos últimos dias, ainda na
gestão Roberto de Andrade, e ago-
ra são concluídas pelo novo pre-
sidente Andrés Sanchez. Apesar
de Maycon ser bem avaliado e vis-
to como um jovem de futuro, o
entendimento da atual diretoria é
que a oportunidade era interes-
sante e os valores ajudarão o clu-
be a cumprir alguns compromis-
sos. Segundo o último balanço
oficial, o Corinthians possui 80%
de direitos econômicos dele.

Para Maycon e seu estafe, a
transferência para a Ucrânia tam-
bém foi bem recebida e as par-
tes aguardam pelo ‘ok’ dos clu-
bes para preparar os contratos.
A boa receptividade se dá não
apenas pelos valores envolvidos
em salários e premiações, mas
também pelo aspecto esportivo.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

"Toda pessoa que lamenta, não quer agir.”
(Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna destaca neste dia 8 de

fevereiro os leitores do jornal
Tribuna Hoje que comemoram

aniversário -, Carla Cioni, Lorena
Ramalho, José Abel do Amaral
França, Loana Ferreira Malheiro
Prado e o médico Guilherme
Antonio Schmitt. Da coluna

desejo felicidades.

Em alta
Desenvolvimento sustentável é o que a maioria dos países está buscando na

atualidade, criando políticas para alcançar esta meta. É por isso que profissões
ligadas ao tema estão em alta. A Unipar está com três opções para pós-graduação:

‘Educação ambiental’, ‘Gestão Ambiental’ e ‘Perícia e Auditoria Ambiental’.

Ensino
Com novos critérios de avaliação, o Ministério da Educação pretende valorizar
mais o ensino a distância em 2018, já que é a modalidade que mais cresce no

Brasil. A Unipar acompanha a tendência, aumentando investimentos em estrutura e
oferecendo 25 opções de cursos de graduação e 25 em pós-graduação.

CAROLINE Stefani de
Mattos e  Alexandre Queiroz
nos domínios da Confraria
do Vinho.

Cuiabá é um municípiobrasileiro,
capital do estado de Mato Grosso,
Região Centro-Oeste do país. A
nossa Rua Cuiabá fica na região da

Praça Anchieta.

Se essa rua
fosse minha
Se essa rua
fosse minha

THIAGO CASONI
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EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA MUNICIPAL
ELIETE PROVATE QUEIROZ LIMA FLORICULTURA – ME, inscrita, no

CNPJ 04.776.904/0001-64, situado na Avenida Presidente Castelo
Branco, 3892, centro CEP: 87501-170, nesta cidade de

Umuarama, Estado do Paraná, vem publicar o extravio do
ALVARÁ DE LICENÇA. Com esta publicação o mesmo fica

sem nenhum efeito legal.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
O empreendimento abaixo torna público que requereu ao IAP -

Instituto Ambiental do Paraná, Licença Prévia – LP, para o
empreendimento a seguir especificado:
PROPRIETÁRIO:  FACÇÃO JUPITER LTDA - ME

CNPJ: 10.660.577/0001-83
ATIVIDADE:  Confecção de peças de vestuário

ENDEREÇO:  Rua Japurá, nº 3263, Centro
MUNICÍPIO: Umuarama- PR



CLASSIFICADOS22 TRIBUNA HOJE NEWS, 08 DE FEVEREIRO DE 2018

MERCEDES / C-250 SPORT 2.0 MODELO 2015 - PRETA, GASOLINA, AUTOMATICA, TÉTO, MULTIMÍDIA, BANCOS
EM COURO, AIBAGS, ABS, COMPLETA, Ú/DONO. R$ 165.800,00
MERCEDES / C-250 SPORT 1.8 CGI ANO 2014 - PRATA, GASOLINA, AUTOMATICA, TÉTO, COURO, AIBAGS, ABS,
COMPLETA, Ú/DONO. R$ 97.800,00
LAND ROVER FREELANDER 2 SD4 S ANO 2012 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, 4X4, AR, DIREÇÃO, BANCOS
EM COURO, AIRBAG, ABS, PILOTO AUT., RODAS, COMPLETA.R$85.000,00
GRAN CHEROKEE LIMITED 4X4 MODELO 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, BANCOS COU-
RO, MULTIMIDIA, RODAS, COMPLETA. R$ 194.800,00
RENEGADE 2.0 SPORT MOD. 2016 – PRETA, 4X4, DIESEL, AUTOMÁTICA, COURO, SOM, RODAS, AIRBAG, ABS,
C/ 38 MIL KM, ÚNICO DONO.  R$ 94.800,00
HB-20 S SEDAN 1.6 CONFORT PLUS MOD. 2014 – PRETA PEROLIZADA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIRE-
ÇÃO, COMPLETO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 39.800,00
HB-20 HATCH 1.0 CONFORT PLUS MOD. 2014 – BRANCA, AIRBAG, ABS, SOM, C/ SOM NO VOLANTE, ÚNICA
DONA, COMPLÉTO, NA GARANTIA.  R$ 34.800,00
I30 2.0 MOD. 2012 – PRETO, GASOLINA, MECANICO, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS,AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRA-
VAS, ALARME, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 34.800,00
KIA SORENTO EX 2 MOD. 2012 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, RODAS,ÚNICO
DONO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00
PEUGEOT 307 HATCH 2.0 FELINE MOD. 2006 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO, AR, DIREÇÃO, RODAS, COM-
PLETO.   R$ 17.800,00
HONDA FIT 1.4 LX MODELO 2013 – CINZA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RO-
DAS, SOM, COMPLETO. R$ 37.800,00
HONDA CIVIC SI 2.0 ANO 2010 -  PRETA, GASOLINA, MECANICO, AIRBAG, ABS, PLACA-A, ÓTIMA CONSERVA-
ÇÃO, COMPLETO. R$. 50.800,00
HONDA CR-V 2.0 LX ANO 2009 – PRETA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS EM COURO, ABS, AIRBAG, SOM,
RODAS, Ú/ DONA, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 45.800,00
COROLLA ALTIS 2.0 MOD. 2016 - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCO ELÉTRICO, AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA,
COM 11 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETO.  R$ 89.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 - PRATA, FLEX, AUTOMATICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, MULTIMIDIA, COM-
PLETO, Ú/DONA, C/ 29 MIL KM. R$ 85.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 – BRANCA, AUTOMÁTICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, MULTIMIDIA, ÚNICO
DONO, C/ 48 MIL KM, NA GARANTIA.  R$ 84.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 - PRETA, FLEX, AUTOMÁTICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, C/ 25 MIL KM, Ú/
DONO, NA GARANTIA. R$ 84.800,00
COROLLA SEG 1.8 MOD. 2009 - CINZA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, RODAS, SOM, BAN-
COS EM COURO E ELÉTRICOS, COMPLETO E REVISADO. R$ 45.800,00
COROLLA XLI 1.8 MOD. 2009 - PRETA, FLEX, MECANICO, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, RODAS, SOM, COMPLETO, Ú/
DONO. R$ 39.800,00
ETIOS HATCH 1.3 X MOD. 2015 - PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLE-
TO, ÚNICO DONO. R$ 35.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 ANO 2013 – PRATA, DIESEL, 4X4, AUTOMATICA, COURO, MULTI-MIDIA, 5-LUGARES, ABS ,
AIRBAG, COMPLETA. R$ 130.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 MOD. 2012 - PRETA, DIESEL, 5-LUGARES, 4X4, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, 79 MIL KM,
PNEUS NOVOS, Ú/DONA. R$ 120.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 MOD. 2011 - PRETA, DIESEL, 7-LUGARES, 4X4, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, ÓTIMA CON-
SERVAÇÃO. R$ 105.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 4X4 ANO 2007 - PRETA, DIESEL, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, BANCOS EM
COURO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, COMPLETA. R$ 74.800,00
HILUX SR 3.0 4X4 CD MODELO 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, CAPOTA,
ÚNICO DONO, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 110.800,00
HILUX SRV 3.0 CD MOD. 2012 – PRATA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁTICA, COURO, RODAS ARO 17, C/ CONTROLE DE
TRAÇÃO, ÚNICO DONO, COMPLETA.  R$ 95.800,00
HILUX 2.5 CABINE SIMPLES 4X4 ANO 2007 – BRANCA, DIESEL, AR, DIREÇÃO, BANCOS EM COURO, TRAVAS,
ALARME, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 54.800,00
ASTRA 2.0 ADVANTAGE MOD. 2011 - CINZA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR DIGITAL, DIREÇÃO,
VIDROS,TRAVAS,ALARME,SOM,COMPLETO.  R$ 29.800,00
CELTA 1.0 LS MOD. 2013 - BRANCA, FLEX, 2-PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM,
Ú/ DONA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 18.800,00
CELTA LIFE 1.0 MOD. 2006 - BRANCA, FLEX, 2-PORTAS, RODAS, TRAVAS, ALARME, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$
12.800,00
CORSA HATCH MAXX 1.4 MOD. 2010 – BRANCO, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, ÚNICO DONO,
C/ APENAS 37 MIL KM, RARIDADE. R$19.800,00

CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 04/05  -  PRATA, GASOLINA, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME. R$
16.800,00

CORSA SEDAN 1.0 MOD. NOVO  03/04  -  PRATA, GASOLINA, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME, REVI-
SADO. R$ 15.800,00
CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO  02/03  -  PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COMPLETO. R$ 18.000,00
CORSA SEDAN CLASSIC LIFE ANO 2005 – PRATA, GASOLINA, 4-PORTAS, REVISADO , ÓTIMA CONSERVA-
ÇÃO.  R$ 13.800,00
CRUZE LTZ 1 1.4 TURBO ANO MODELO 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, BANCOS EM COURO, MUL-
TIMÍDIA, COMPLETO, NA GARANTIA, IPVA PAGO, C/ 15 MIL KM. R$93.800,00
MONTANA CONQUEST 1.4 ANO 2009  -  PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, CAPOTA MARITI-
MA, PROTETOR CAÇAMBA. R$ 21.800,00
ONIX 1.0 SÉRIE LOLLAPALOOZA ANO 2014 – LARANJA METÁLICO, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VI-
DROS, TRAVAS, ALARME, SOM/MY LINK, RODAS, COMPLETO. R$ 33.800,00
PRISMA JOY 1.4 MOD. 2009 - PRATA, FLEX, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME, PLACA-A, ÓTIMA CON-
SERVAÇÃO. R$ 17.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.4 ADVANTAGE ANO 2016 - BRANCA, FLEX, COURO, MY-LINK, CAPOTA MARITIMA, C/ 19
MIL KM, ÚNICO DONO, COMPLETA.  R$ 72.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.8 LTZ ANO 2015 - BRANCA, DIESEL, AUTOMATICA, 4X4, AIRBAG, ABS, COURO, MULTI-
MIDIA, PNEUS BF, IMPECAVEL. R$ 112.800,00
S-10 CAB. SIMPLES ADVANTAGE 2.4 MOD. 2010 - PRATA, FLEX, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,
ALARME, RODAS, COMPLETA. R$ 33.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.4 EXECUTIVE MOD. 2010 – PRATA, FLEX, COURO, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRA-
VAS, RODAS, COMPLETA.  R$ 40.800,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ MODELO 2015 – PRETA, DIESEL, TURBO, AUTOMÁTICA, 4X4, BANCOS EM COURO,
MULTIMIDIA, 7 LUGARES, COMPLETA. R$ 133.800,00
ECOSPORT FREESTYLE 1.6 ANO 2015 – PRATA, FLEX, BANCOS EM COURO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DI-
REÇÃO, VIDROS, TRAVAS, RODAS, COMPLETA, ÚNICO DONO. R$ 53.800,00
FIESTA SEDAN 1.6 MOD. 2014 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, ÚNICA DONA, COMPLETO,
EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 32.800,00
FUSION 2.0 TITANIUM AWD MODELO 2015 – BRANCO, GASOLINA, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, BANCOS
EM COURO, TOP DE LINHA, ÚNICO DONO, C/ APENAS 32 MIL KM. R$90.800,00
KA HATCH 1.0 SE MOD. 2016 – BRANCA, AIRBAG, ABS, SOM, VIDROS ELÉTRICOS NAS 4 PORTAS, TRA-
VAS, ALARME, COMPLETO, ÚNICA DONA. R$ 36.800,00

AMAROK CD 2.0 S ANO  2015 – BRANCA, DIESEL, MECANICA, 4X4, AIRBAG, ABS, MULTI-MIDIA, IMPECÁ-
VEL, COMPLETA.   R$ 86.800,00
FOX 1.6 MSI CONFORTLINE ANO 2016 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, COMPLETO, COM 15
MIL KM, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 45.800,00
FOX CITY 1.0 MI MOD. 2009 – PRATA, FLEX, 5-PORTAS, SOM, REVISADO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.   R$
18.800,00
GOL G6 TREND 1.0 ANO 2013 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO,VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, SENSOR
DE RÉ, COMPLETO, ÚNICO DONO. R$ 26.800,00
GOL MI CITY 1.0 MOD. 2005 - VERMELHA, ALCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COMPLETO. R$ 14.800,00
GOL 1.0 SPECIAL ANO 1999 – BRANCA, GASOLINA, 2-PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, REVISADO. R$
8.800,00
GOL CL BOLA 1.6 AP MOD. 1996 – PRATA, GASOLINA, 2- PORTAS, MODELO  BOLA, ALARME. REVISADO,
R$ 8.800,00
PARATI SURF 1.6 ANO 2008  -  PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RODAS, COM-
PLETA. R$ 24.800,00
PARATI MI 1.6 MOD. 1999 - BRANCA, GASOLINA, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, REVISADA. R$ 11.800,00
VOYAGE TREND 1.6 ANO 2011 – PRATA, FLEX, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALAR-
ME, SOM, COMPLETO. R$ 24.800,00
PALIO SPORTING 1.6 MODELO 2014 – BRANCO, FLEX, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO,
RODAS, COMPLETO, Ú/DONO. R$ 34.800,00
PALIO FIRE 1.0 MODELO 2012 – PRATA, FLEX, 4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, EXCELENTE
CONSERVAÇÃO. R$19.800,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE LOOKER MOD. 2011 – PRETA, DUOLOGIC, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS,
SOM, COMP. DE BORDO, COMPLETA.   R$ 29.800,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE 1.8 ANO 2009  -  BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COURO, COMPLETA. R$ 25.800,00
UNO MILLE ECONOMY FIRE 4 PORTAS MOD. 2013 – AZUL METÁLICO, FLEX, AR CONDICIONADO, ALAR-
ME, VIDROS, TRAVAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$19.800,00
HONDA CG 150 TITAN ESD ANO 2015 – VERMELHA, FLEX, PARTIDA ELETRICA, FREIO A DISCO, ÚNICO
DONO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 7.800,00
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CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR
CLASSIC LS FLEX ............................... 12/13 ............ PRETO ................. DH,DS ............................................... R$ 22.900.00
CRUZE SEDAN LT FLEX ..................... 14/14 ............ BRANCO............... COMPLETO,AUT,COU .................... R$ 54.900.00
CRUZE SEDAN LTZ I FLEX ................. 16/17 ............ PRETO ................. COMPLETO ..................................... R$ 94.900.00
CRUZE SEDAN LTZ II FLEX ................ 16/17 ............ PRATA ................... COMPLETO ..................................... R$ 98.900.00
ONIX 1.0 LS FLEX................................ 15/15 ............ BRANCO............... COMPLETO ..................................... R$ 35.900.00
ONIX 1.0 LT FLEX................................ 16/17 ............ PRATA ................... COMPLETO ..................................... R$ 43.900.00
PRISMA 1.4 LT FLEX ........................... 12/12 ............ PRATA ................... COMPLETO ................................... R$ 25.900.00
SPIN LTZ FLEX ................................... 14/14 ............ BRANCA................ COMPLETO,AUT ............................. R$ 49.900.00
S10 LT 4X4 DIESEL ............................. 16/17 ............ BRANCO............... COMPLETO,AUT ............................ R$ 126.900.00
S10 LTZ FLEX ..................................... 14/14 ............ PRATA ................... COMPLETO ..................................... R$ 69.900.00
S10 LTZ 4X4 FLEX .............................. 17/18 ............ PRATA ................... COMPLETO,AUT ............................ R$ 119.900.00
S10 LTZ 4X4 DIESEL ........................... 14/15 ............ BRANCA................ COMPLETO,AUT ............................ R$ 111.900.00
TRAILBLAZER GAS LTZ ...................... 16/17 ............ CINZA ................... COMPLETO .................................... R$ 139.900.00
MOTO BMW S1000 RR ...................... 12/13 ............ PRETA .................. COMPLETO ..................................... R$ 54.900.00
HARLEY DAVIDSON XR 1200X ............ 11/11 ............ PRETA .................. COMPLETO ..................................... R$ 26.900.00
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25ºBPM comemora 4º ano

O comandante do 25º Batalhão
da Policia Militar de Umuarama,
Tenente Coronel Aguinaldo Letrinta-
coordena hoje as atividades em co-
memoração ao 4º ano de existên-
cia do BPM, com sede em Umuara-
ma. A solenidade estámarcada para
as 09h, no pátio  do Batalhão,
quando estarão presentes  autori-
dades e representantes  de seg-
mentos organizados da sociedade.
O Tenente Coronel Letrinta desta-
caas ações que foram possíveis
realizar nesses quatro anos  em
que o Batalhão atua, não apenas
em Umuarama, mas  também em
municípios da região, que fazem
parte de sua jurisdição. Letrinta
destaca o apoio que tem recebido
dos demaisoficiais e de toda a cor-
poração, enquanto está no coman-
do do BPM.

    O 25º Batalhão foi criado a
partir de várias manifestações da
comunidade umuaramense. Umua-
rama já contava com uma Cia da PM
Independente, mas as autoridades
locais queriam, realmente, o Bata-
lhão. Além da luta politica, toda uma
conjuntura contribuiu para que o
governo do estadoreconhecesse a
importância de se criar  o 25º Ba-
talhão. Foi comandado primeiro
pelo Coronel Ênio, e agora tem o
Tem. Cel. Letrinta, que veio de Ma-
ringá para assumir.Nosub-comando
está o Major Capelli, enquanto o
Capitão William comanda a 1ª Cia
da PM, que é  responsável pelo
município de Umuarama.

 Tenente Coronel
Aguinaldo Letrinta,
no comando do 25º

BPM

DIVULGAÇÃO

Moro rejeita ação
O juiz federal Sérgio Moro decidiu

ontem (7) rejeitar ação protocolada
pela força-tarefa de procuradores da
Operação Lava Jato para investigar a

veracidade dos recibos do aluguel pago
pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva por um apartamento, localizado

em São Bernardo do Campo (SP),
vizinho ao que ele mora.

Na decisão, Moro disse que os
recibos “não são materialmente
falsos”, no entanto, podem ser

“ideologicamente falsos”. A suspeita
do juiz é que os recibos podem ter

sido assinados por Glaucos da Costamarques, proprietário do imóvel, mas não
houve o pagamento pelo aluguel.

Segundo o juiz, a conclusão definitiva sobre a questão somente poderá ser obtida
durante o andamento da ação penal a que o ex-presidente responde na Justiça

Federal em Curitiba.
“Já quanto à suposta falsidade ideológica dos recibos, depende a questão da

resolução de várias questões de fatos na ação penal, se dinheiro da Odebrecht de
fato custeou a aquisição do apartamento, se Glaucos da Costamarques foi ou não

utilizado como pessoa interposta e quem falta com a verdade acerca do
pagamento ou não dos aluguéis, Glaucos da Costamarques ou o ex-presidente Luiz

Inácio Lula da Silva?”, argumentou Moro.

DIVULGAÇÃO
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