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O excesso de velocidade é o que mais chamou a atenção dos agentes da Policia Rodoviária Federal , durante
fiscalização  na Operação Carnaval. Mais de 7 mil veículos foram flagrados  acima da velocidade permitida para a
via, o que aumenta o risco de acidente. Próximo a Terra Roxa, a PRF capturou imagem de um veiculo a 192km/h.
Outros casos exagerados foram registrados no período. No geral, os índices  de acidentes caíram em relação ao
ano passado, no mesmo período. A PRF concluiu o relatório de todas as estradas federais do Paraná, ontem. Os

motoristas flagrados poderão ter a CNH suspensa. Os detalhes estão na Pag 10.
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Excesso de velocidade
em rodovias federais
Excesso de velocidade
em rodovias federais
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VIOLÊNCIA E ELEIÇÕES

 Vistoriando
Ontem o prefeito Cel-

so Pozzobom e o se-
cretário de Obras, Issa-
mu Oshima, ainda visi-
taram alguns pontos, na
área urbana,que apre-
sentam problemas de
erosão, provocada pe-
las chuvas constantes.
Pozzobom quer impedir
que  o principio de ero-
são tome proporções
que possam prejudicar
o cidadão, o morador da
região. O objetivo é rea-
lizar ações preventivas
em pontos onde há pos-
sibilidade deaparecer
foco  de erosão.(Envie sua opinião com até

1.200 caracteres para editoria@tribunahoje.jor.br

Editado por Jornal OParana S/A
CNPJ: 21.819.026/0003-06

Diretor - Jadir Zimmermann
Jornalista responsável

Elizeu Vital da Silva
Reg. MTb 009067/PR

Centro Empresarial Piemont II
Rua. Des. Lauro Lopes, 3663 -  Sala-7

www.tribunahoje.jor.br
diretor@tribunahoje.jor.br -
comercial@tribunahoje.jor.br
redacao@tribunahoje.jor.br -
assinaturas@tribunahoje.jor.br
editoria@tribunahoje.jor.br

(44) 3056-6050

Cep 87.501-210   Umuarama - Paraná

Direção-Geral - Clarice Roman

(44) 3056-6050

 Com a Torcida
A Afsu-Associação de

Futebol de Salão de Umu-
arama-está se preparando
para  entrar  no Campeo-
nato Paranaense de Futsal-
Taça Ouro-. E para isso,
espera contar com apoio da
torcida, principalmente
aquela organizada em tem-
pos áureos do futsal local.
A diretoria da Afsu conside-
ra que o time umuaramen-
se tem nível muito bom e
condições para um bom
desempenho na competi-
ção. A participação do tor-
cedor éfundamental para
reforçar todo o trabalho que
a diretoria vem realizando.

Informe Tribuna

“O empresário deve
ficar atento nessa

questão de contatos
que solicitam

informações sobre a
empresa, como CNPJ,

endereço, etc. Os
dados podem ser

usados para aplicação
de golpe”.

Do presidente da Aciu, Orlando Santos, ao abordar o
golpe da lista telefônica, que tem gerado transtornos

a alguns empresários.

Fernando Rizzolo é Advogado, Jornalista, Mestre em
Direitos Fundamentais, Professor de Direito

Fica claro pelos noticiários que a violência no
Brasil aumentou muito de um ano para cá. Os fato-
res desencadeantes que de certa forma colaboram
com esse quadro são o desemprego, a corrupção
generalizada e endêmica dos governantes e, aci-
ma de tudo, um descrédito da democracia, além, é
claro, da certeza da impunidade. A exegese dessa
violência tem sido palco no Brasil de explicações
sociológicas tanto pela esquerda quanto pela direi-
ta, que se aproveita desse verdadeiro caos.

É verdade que, no bojo da violência ostensiva,
existe a violência ideológica, preconceituosa e ra-
cista que dá a sustentação para os discursos dos
presidenciáveis que evidentemente prolatam uma
linguagem de fácil acesso aos que mais sofrem
com esta situação calamitosa a que chegamos.

O feminicídio aumentou barbaramente. Tudo
isso ao som agora das marchinhas de Carnaval e
das cidades coloridas por essa festa tradicional,
tão tradicional quanto tem se tornado o costumei-
ro conformismo com a deliberada agressão ao ci-
dadão de bem.

Na próxima eleição, vamos ter os “Rambos”,
os candidatos do antigo argumento de que “tudo
se resolve com a educação” e os liberais com a
tese de que “aumentando os investimentos” o tiro-
teio diminui.
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Umuarama

29
Sexta

Curitiba

19 31
Sábado

20
Sexta

20
Sábado

15

Fases da lua

Fo
nt

e:
 S

im
ep

ar

1519

CRESCENTE
23/02/
 05:09

NOVA
15/02/
 19:05

CHEIA
01/03/
 21:51

MINGUANTE
09/03/
 08:19

Instável com
chuvas rápidas

Muitas nuvens Instável com
chuvas rápidas

Poucas nuvens



POLÍTICA 03UMUARAMA, 16 DE FEVEREIRO DE 2018

No tabuleiro Politico
Quem acompanha os bastidores da politica de Umuarama

acredita que o ex-prefeito Moacir Silva não anunciaria sua
candidatura a deputado estadual, sem antes conversar
com o atual deputado Fernando Scanavacca. Ou seja: a
idéia era que Moacir ocupasse o espaço de Scanavacca,
no caso de este desistir de pleitear a reeleição. Mas os
“experts” desse jogo de xadrez afirmam que Scanavacca
vai se dedicar aois negócios da família pelos próximos

dois anos, e retornar como candidato a prefeito em 2020.

Quanto custa ?
O Tribunal Superior eleitoral
acredita mesmo que um
candidato a deputado
federal vai fazer campanha
com R$ 2,5 milhões ? E o
candidato a deputado
estadual vai se limitar a
gastar R$ 1 milhão ? Pode
até acreditar, mas todos
sabem que isso é utopia,
além de ser um
procedimento muito difícil
de fiscalizar. O Tribunal só
aguarda a prestação de
contas dos candidatos. As
contas apresentadas,

GASTANDO

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

 Na próxima segunda-feira tem reunião ordinária do
Legislativo Municipal, a partir das 19:30h. Cidadãos que
gostam de acompanhar, podem anotar na agenda...

 O delegado Fernando Ernandes confirmou ontem que vai
disputar uma vaga na Assembléia Legislativa este ano....

 Perguntinha: Sendo 2018 um ano eleitoral, será que
vai aparecer muitos políticos na Expo Umuarama, em
março ?????

O gasto de campanha pode estar prevendo apenas o que se
consome, em recursos, em dois meses de promoção do nome.
No entanto, os candidatos começam bem antes. Na região, já
tem candidato gastando para garantir apoio no futuro.
Alguns gastam agora e depois perdem o apoio para outro
candidato que chega com argumento$ mais convincentes. É
o jogo bruto da política, que vai demorar a mudar.

Sessão da
Câmara na

segunda-feira

Previdência em debate dia 20
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou

ontem (15) que o início da discussão sobre a reforma da
Previdência está mantido para a próxima terça-feira (20) no
plenário da Câmara. Depois de se reunir com o presidente da

Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na residência oficial, Marun
disse que sentiu confiança de que a matéria poderá ser
pautada semana que vem, mesmo sem ter alcançado o

mínimo de 308 votos para aprovação.
 Por se tratar de uma emenda à Constituição, a proposta precisa

do apoio de 308 entre os 513 deputados, em dois turnos de
votação na Câmara, para ser aprovada. O quórum qualificado

também é exigido no Senado, onde deve receber o voto
favorável de pelo menos 49 senadores antes de ser promulgada.

Com o fim do recesso
parlamentar ontem, os ve-
readores de Umuarama-
começam a   encaminhar
suas indicações e proje-
tos para a Mesa Diretora,
que deve definir nesta
sexta-feira a pauta para a
reunião ordinária de se-
gunda-feira. As indica-
ções poderão ser protoco-
ladas até segunda-feira .A
presidente da Câmara,
vereadora Maria Ornelas,
já começou a trabalhar na
composição da pauta,
uma vez que, na primeira
sessão do retorno às ati-
vidades legislativas, deve
ocorrer a eleição das co-
missões permanentes.
São aquelas comissões
que analisam, de forma
mais técnica, projetos de
lei enviados pelo Executi-
vo ou do próprio legis-
lativo, antes de ir a plená-

rio. Já as indicações dos
vereadores, são suges-
tões que os representan-
tes  recebem  ou detectam
nas comunidades. Duran-
te o recesso,todos os ve-
readores fizeram parte da
Comissão Especial Legis-
lativa, que é nomeada
para  trabalhar no perío-
do. Houve apenas uma
convocação para reunião
extraordinária.

CÂMARA Municipal volta à rotina
normal com o fim do recesso

DIVULGAÇÃO

evidentemente, não passam
do limite.

Na mídia
O senador Álvaro Dias está
procurando aproveitar as
mídias de uma forma geral,
com suas mensagens. E pelo
menos no Paraná, o nome do
ex-governador é bem aceito,
até porque,não teve
envolvimento com todas essas
denuncias da Operação Lava
Jato. Álvaro Dias pretende
disputar a Presidência da
República pelo partido
Podemos.
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IPEA aponta déficit crescente da Previdência
Um estudo do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) divulgado
ontem (15) mostra que haverá um
crescimento do déficit da
Previdência Social nos próximos
anos, com o aumento no número de
aposentadorias.
Segundo a nota técnica do Ipea, o
déficit dos Regimes Próprios de
Previdência Social dos Servidores
Públicos (RPPSs) em 2017 será de
aproximadamente R$ 180 bilhões.

Em 2016, esse déficit, que considera
os regimes próprios da União, estados
e municípios, ficou em R$ 170,79
bilhões.
O crescimento do número de
servidores aposentados e os aumentos
de salários concedidos ao
funcionalismo entre 2004 e 2014 são
apontados pelo Ipea como fatores
determinantes para a elevação das
despesas previdenciárias.
Segundo o Ipea, a reforma da

Previdência é essencial para
evitar que essas tendências se
agravem nos próximos anos.
“Trata-se de medida que melhora
a situação fiscal e atuarial dos
RPPSs, gera equidade entre os
trabalhadores do setor privado e
do INSS [Instituto Nacional do
Seguro Social], bem como gera
ganhos de sustentabilidade com
impactos positivos sobre a
distribuição de renda.”

STF homologa acordo
de bancos e poupadores

O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Ricardo Lewandowski
decidiu ontem (15) homologar o
acordo financeiro entre a Advocacia-
Geral da União (AGU), representan-
tes de bancos e associações de
defesa do consumidor para encer-
rar os processos na Justiça que tra-
tam de perdas financeiras causa-
das a poupadores por planos eco-
nômicos das décadas de 1980 e
1990. O acordo foi assinado no fi-
nal do ano passado.

A homologação do ministro era
aguardada por ser a mais abrangen-
te sobre a questão. Antes da deci-
são de Lewandowski, os ministros
Dias Toffoli e Gilmar Mendes tam-
bém haviam homologado ações que
estavam sob sua relatoria. Ambos
decidiram que, caso o poupador ade-
risse ao acordo, as ações deixariam
de tramitar. No entanto, na decisão
de Lewandowski, as ações que co-
bram a correção não serão parali-
sadas. A leitura atenta da cláusula
em questão revela que ela não pre-
vê a suspensão das ações durante
o prazo de adesão ao acordo.

MINISTRO
Ricardo
Lewandowski,
homologou o
acordo

 DIVULGAÇÃO
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Com  Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Ruralistas peitam Temer
Contrariando o Palácio e pressionado pela bancada ruralista, o presidente do

Congresso, Eunício Oliveira, vai levar à votação o veto do presidente Michel Temer
ao perdão de 100% nas multas e encargos do saldo das dívidas de produtores

rurais. Mas os congressistas estranham a posição do presidente, declarado ruralista
desde o mandato de deputado. Em janeiro, ao vetar dispositivos da lei que cria o

programa de renegociação de dívidas de agricultores, Temer justificou que o
impacto das medidas sobre o Tesouro não está previsto no Orçamento e “que elas

vão contra o esforço fiscal feito pelo país”.

Do QG
O General da reserva Paulo Chagas,
presidente do Ternuma – Terrorismo
Nunca Mais, é pré-candidato a
governador do DF pelo PRP. Tenta
apoio de Jair Bolsonaro.

Conservadores x liberais
Segmentos católicos como o
Movimento Fé e Política e o Pró-Vida
se articulam para lançar candidatos
conservadores ao parlamento para
contrapor-se aos evangélicos.

Calhamaços
O TRF 4, em Porto Alegre, que
acelerou o julgamento do ex-
presidente Lula, está entre os dez
tribunais que mais acumulam
processos - de soluções idênticas -
paralisados.

Manobra feia
O Governo de São Paulo tenta
revigorar no TJ do Rio de Janeiro o
pedido de cassação da inscrição
estadual da Refit, ex-Refinaria de
Manguinhos. A reivindicação do
Estado já foi negada, em acordão
publicado ontem, pelo ministro Luís
Roberto Barroso (STF).

Mercado..
O Ministério da Educação vem
editando desde 2017 medidas que
melhoram os fluxos da regulação da
educação superior beneficiando a

expansão da educação à distância,
fazendo do Brasil atrativo ao mercado
internacional. Ao mesmo tempo o INEP
lançou instrumentos limitando regras
para que as IES demonstrem a
qualidade na avaliação.

.. do diploma
Resultado: muitas IES não conseguirão
bons resultados, pois não têm
capacidade de reorganização em curto
espaço de tempo, o que levará  ao
grande movimento de compra e venda
no setor privado.

Flerte
Flertando com o PSOL para concorrer à
Presidência, Guilherme Boulos,
coordenador do Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto, acredita que
Lula será, sim, candidato. Mas
indagado sobre cenário sem o ex-
presidente, pondera: “A esquerda não
é uma só”.

Não cola
Guilherme Boulos afirma que a versão
do Governo Temer de que há déficit na
Previdência “não cola” e “não há
menor chance de a reforma ser
aprovada”.

Richa
O governador do Paraná, Beto Richa,
anunciará semana que vem a decisão
de concorrer ao Senado pelo PSDB e
renunciar ao mandato em abril.

Apadrinhados
Não é só o PTB que aguarda ansioso
a definição da Justiça sobre a
confirmação ou não da posse da
deputada Cristiane Brasil (RJ) no
comando do Ministério do Trabalho.
Partidos que ocupam secretarias e
cargos de chefia também pressionam
- tanto o PTB quanto o Palácio do
Planalto – para manter seus
apadrinhados políticos na pasta.

PT x PSDB
A briga pela presidência da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional da Câmara, controlada pelos
tucanos, promete esquentar. O PT
está de olho no comando, através do
deputado Paulo Pimenta, o mesmo
que no final de 2017 representou a
esquerda em ato de solidariedade ao
regime chavista em Caracas.

Paradigmas
O PT tem três motivos na CREDN:
proteger os regimes cubano e
venzuelano, o que resta do eixo
bolivariano na região; desidratar
Jair Bolsonaro, que é membro da
comissão, mas não comparece aos
seus eventos e debates; e
desgastar o Governo já que a
chancelaria é comandada pelo
tucano Aloysio Nunes e um grupo
de diplomatas afins.

Euuu?, Não!
O ministro do STF Luiz Roberto

Barroso diz à Coluna que não é amigo
de Anísio Abraão, patrono da Beija

Flor, e que nunca o viu na vida.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada
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Mega Sena acumulada
O concurso 2.015 da Mega-Sena poderá pagar R$ 100 milhões a quem acertar as seis

dezenas neste sábado (17).  No sorteio de quarta-feira (14), nenhuma aposta levou o prêmio
principal e, mais uma vez, acumulou. As dezenas sorteadas foram 16, 32, 40, 46, 53 e 56.

A quina teve 46 ganhadores. Cada um vai receber R$ 65.621,53. Outras 4.140
apostas acertaram a quadra e vão levar R$ 1.041,61 cada.

Aplicado na poupança o prêmio de R$ 100 milhões renderia cerca de R$ 400 mil
por mês, segundo a Caixa. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode
ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer uma das

mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Agricultura receberá 3 veículos

A Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente devereceber,
nas próximas semanas, três veícu-
los 0 km a serem adquiridos com
recursos do governo do Estado, para
o desenvolvimento de ações em prol
da agricultura familiar. De acordo
com o diretor Elídiopavan, serão dois
carros de passeio e um utilitário.

Os recursos foram assegurados
pela deputada estadual Cantora
Mara Lima, que destinou emenda
parlamentar no valor de R$ 120 mil
junto ao Orçamento do Estado, ex-
clusivamente para aquisição dos
veículos. A medida atende solicita-
ção do vereador Noel do Pão, que
realizou as tratativas pessoalmen-
te, com intuito de trazer agilidade
aos programas que serão implan-
tados neste ano pelo prefeito Cel-
so Pozzobom, em apoio aos peque-
nos agricultores.

Para o prefeito, os veículos re-
sultam do apoio do vereador aos
projetos municipais e da priorida-
de que o setor agropecuário tem na
administração. “É do campo que
vêm boa parte das nossas rique-
zas, por isso os produtores mere-
cem nosso apoio para melhorar a
produtividade e a qualidade de vida
de suas famílias”, completou.

Vereador Noel do Pão,  repassa o
documento ao prefeito Celso Pozzobom

DIVULGAÇÃO /PMU/THIAGO BOEING
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Obras na Ponte do S. Cristóvão

A empresa contratada em regi-
me de emergência pela Prefeitura
de Umuarama para recuperar as
cabeceiras da ponte sobre o córre-
go Pinhalzinho, no acesso ao Jardi-
mSão Cristóvão – imediações da
ETA (Estação de Tratamento de Es-
gotos) da Sanepar – deve começar
a receber o material para o serviço
na próxima semana. Os dois ater-
ros precisam ser refeitos – um lado

foi seriamente avariado pelo volu-
me de chuvas de janeiro e o outro
mostra sinais de desgaste.

A obra exigirá um volume consi-
derável de pedra “rachão”, materi-
al adequado para drenagem de nas-
centes em áreas que recebem ater-
ros. As bocas de lobo responsáveis
pela drenagem pluvial sobre a pon-
te, bem como as galerias, serão
recuadas para evitar que possíveis
rompimentos no futuro afetem a
estabilidade do aterro. A previsão
do secretário é de que, após inicia-
da a recuperação, em cerca de três
semanas o trabalho esteja comple-
to. “Esse prazo começa a contar
após o início da obra, assim que
todo o material for entregue e de-
pois da conclusão de outro serviço
que a empresa realiza no momen-
to, a recuperação de 600 metros
de galerias no Parque Industrial 3ª”
disse Issamu Oshima, secretário
de Obras.

OPERAÇÃO
TAPA-BURACO
A Secretaria de Obras segue, por
outro lado, com o cronograma de

serviços para recuperar o pavimento
asfáltico danificado em diversos

pontos da cidade, tanto pelas fortes
chuvas de janeiro como também

pelo desgaste natural e pelo excesso
de tráfego, principalmente de

veículos pesados. Nesta quinta-feira,
uma equipe trabalhava na Avenida
Guanabara e em ruas próximas ao
trevo, saída para Xambrê. Na parte
da tarde, a Rua Marialva também
recebeu uma equipe de servidores,
nas imediações do Harmonia Clube

de Campo.
A Prefeitura tem várias frentes de

trabalho responsáveis por esse serviço
em quase toda a cidade. “É uma ação

emergencial, para garantir as
condições de tráfego enquanto não é

possível realizar uma recuperação
definitiva, com reperfilamento ou

recape asfáltico. Nos próximos meses,
vamos recapear longos trechos das

principais vias públicas de Umuarama,
graças aos esforços do prefeito Celso
Pozzobom para economizar recursos
ao longo de 2017 e também ao apoio

dos nossos deputados, que
conseguiram aprovar vários projetos

para melhorar o asfalto de
Umuarama”, finalizou Isamu.

A PONTE foi danificada nas duas cabeceiras.
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DE OLHO
Assinar um contrato sem analisar
muito bem todos os termos pode
representar um grande prejuízo
para as empresas. É um alerta
que a Aciu faz a seus associados
constantemente. No caso
específico de listas e catálogos
telefônicos o problema pode
transformar-se em um
verdadeiro martírio, pois depois
de assinado um documento,
apenas ações judiciais
conseguem reverter o ato.

DE OLHO II
O processo de tentativa de golpe
é sempre o mesmo: pessoas
instruídas e treinadas ligam para
as empresas e dizem que
precisam confirmar alguns dados
para poderem colocar o nome da
empresa na lista X ou no
catálogo Y, sem mencionar que
haverá custo. E o preço cobrado
por essas empresas é um
absurdo: 12 parcelas de mais de
R$ 500 cada, ou seja, R$ 6 mil
para ter o nome em uma lista
que ninguém sabe de onde veio.

DE OLHO III
Várias empresas associadas
tiveram problemas graves com
empresas que se dizem de listas
telefônicas. Uma delas apresentou
um contrato enviado para
assinatura no valor de 12 vezes de
R$ 798 – resultaria em R$ 9.576 em
um ano! Pior: após conseguir um
contrato ou outro termo assinado,
as “editoras” de listas e catálogos
iniciam o processo de cobrança. Se
acaso a empresa decide por bem
não pagar os boletos ou não
autorizar o débito da fatura em
conta corrente, elas são
automaticamente protestadas.

DE OLHO IV
É fundamental que patrões e
administradores prestem muita
atenção ao fornecer dados da
empresa. Desconfie de tudo e jamais,
sob hipótese alguma, assine qualquer
documento que possa ter dúvida do
que se trata. Peça ajuda, procure a
Aciu, o Procon, o contador, um
advogado. Há centenas de empresas
especializadas em ganhar dinheiro
fácil de quem não é precavido.

LOCAL
Desde 2013 a Aciu é parceira do
Guia Alô Ponto Com – que
anteriormente se chamava Guia
Achei. A entidade faz a auditoria
da tiragem e é uma das
distribuidoras do catálogo, que é
disponibilizado sem custo algum a
seus associados. Vale a pena
destacar que a equipe do Guia Alô
visita as empresas e apresenta o
material, que é registrado no INPI
(Instituto Nacional de
Propriedade Industrial).

LOUROS
O presidente da Aciu, Orlando Luiz
Santos, enviou mensagem ao
delegado chefe da 7ª Subdivisão
Policial, Dr. Osnildo Carneiro
Lemes, em comemoração de ano
de sua chegada a Umuarama. Ele
disse que ‘muitos eram os
desafios, muitos foram os
combates, muitos são os
obstáculos, mas nada que a
determinação em servir e proteger
não tenham garantido o sucesso de
incursões em nome da segurança
pública’. Justíssima homenagem.

TUTU
Microempreendedores
individuais, micros e pequenos
empresários associados à Aciu

agora podem contar com o
GarantiMais, uma linha de
crédito especial que libera
valores de R$ 500 e R$ 20 mil para
estimular o desenvolvimento
econômico de toda a região.
Trata-se de uma parceria entre o
Sicoob Arenito e a Noroeste
Garantias. Conheça mais sobre
este produto ligando para (44)
99973-8147, falar com Ciro.

VERNÁCULO
Nossa língua portuguesa é cheia
de mistérios, mas é uma das mais
lindas do mundo. Semana
passada vimos aqui sobre como
se escreve à vista e a prazo (com
e sem crase, respectivamente).
Hoje vamos falar sobre outra
expressão que muita gente erra
ao escrever: A PARTIR. “Blusas à
partir de...”, “Tênis apartir de...”
ou ainda “Óculos àpartir de...”.
Tudo errado. O correto é escrever
sem crase e separado: a partir de.

SAÍDA
Como o leitor pôde perceber,
hoje batemos bastante na
mesma tecla sobre o golpe das
listas telefônicas. Porque, como
diziam os antigos, quando a
esmola é demais, até o santo
desconfia. Por isso fique atento e
alerte toda sua equipe de
trabalho para que não acredite
em muitos ‘milagres’. E qualquer
dúvida, lembre-se, a Aciu é a
Casa do Empresário. Boa semana.

Antonio Castanha Filho
Assessor de Imprensa ACIU

Jornalista MTb 9.447-PR
(44) 3621-6700 | (44) 9994-2622 (44)

8442-7200
Praça HênioRomagnolli, 3800 - Edifício

Centro Comercial - Térreo
87501-190 - Umuarama - Paraná

www.aciupr.com.br
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Empregos no Paraná
O Paraná teve, em

2017, o melhor saldo de
empregos dos últimos
três anos e boa par te
desse resultado se deve
ao setor de frigoríficos.
Dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e De-
sempregados (Caged),
do Ministério do Traba-
lho, mostram que o se-

tor contratou,já descon-
tadas as demissões,
4.799 pessoas com car-
teira assinada no Esta-
do no ano passado.

O Paraná liderou a ge-
ração de vagas do setor
no País. Pelo menos 31%
das contratações na área
foram feitas no mercado
paranaense.

SETOR EM CRESCIMENTO
Na indústria de processamento de aves e

suínos, novos investimentos e exportações ga-
rantiram o ritmo forte de contratações. Os fri-
goríficos seguiram ganhando espaço nos últi-
mos anos mesmo com a desaceleração da eco-
nomia brasileira, de acordo com Suelen Glinski
Rodrigues dos Santos, economista do Obser-
vatório do Trabalho, da Secretaria de Estado da
Justiça, Trabalho, e Direitos Humanos.

Em 2017, o Estado fechou o ano com saldo total
(diferença entre admitidos e demitidos) de 12.127
vagas em todas atividades econômicas. Foi o primeiro
ano de resultado positivo desde 2014, quando o
saldo havia sido de 39,8 mil empregos. Nessa conta,
pesaram positivamente os saldos da indústria da
transformação (7.396), dos serviços (7.752), do
comércio (3.899) e da agropecuária (917).

Saldo positivo

DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA ESTADO

O SETOR de carnes foi o que mais gerou empregos no Estado
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Crack na genitália
Duas mulheres foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Umuarama por guardas
municipais, uma delas na tarde da quarta-feira (14) e outra no início da madrugada

de ontem (15), depois de seremflagradas transportando pedras de crack.
Os flagrantes foram feitos em duas situações distintas, mas praticamente no

mesmo lugar, nas imediações da Estação Rodoviária.
O primeiro flagranteaconteceu à luz do dia. De acordo com os guardas, por volta das
13h20 de quarta-feira (14) a equipe da GM realizava patrulhamento pela ruaPerobal,

perto da rodoviária, quando uma mulher em atitude suspeita foi avistada.
Apenas com as iniciais C.R. divulgadas pelos GMs, a mulher foi abordada e com

ela foram encontradas duas pedras de crack e dois telefones celulares.
Pouco depois da meia noite, no mesmo local, os GMs abordaram a mulher de
iniciais M.S.V. que apresentava atitudes suspeitas. Durante a averiguação e

submetida a uma revista, nada de ilícito foi encontrado. No entanto em
conversa com uma GM feminina, foi verificado que a mulher escondia pedras

de crack pelo corpo. Ela confessou que a droga estava guardada em sua
genitália. Com três pedras de crack, a mulher foi conduzida à delegacia, onde

foi submetida aos procedimentos cabíveis.

Menos mortes no Carnaval

Carnaval no PR
- 9 mortes (55% menos que em
2017)
- 169 feridos
- 198 acidentes
- 106 flagrantes de embriaguez
- 637 ultrapassagens proibidas
- 7.270 veículos em excesso de
velocidade
- 43 crianças sem cadeirinha
- 328 veículos recolhidos
- 300,8 quilos de maconha
apreendidos
- 52,5 quilos de crack
- 28,6 quilos de cocaína
- 1.150 munições
- 8 armas

A PRF registrou queda de 55%
no total de mortes no feriadão de
Carnaval deste ano, em relação a
2017 no Paraná.

Ao longo de 6dias da Operação
Carnaval, entre os dias 9 e 14 de
fevereiro, 9 pessoas morreram em
rodovias federais do PR. No mes-
mo período em 2017, a PRF regis-
trou 20 mortes.Este ano, 169 pes-
soas ficaram feridas – 14% menos
que em 2017 (196), em 198 aci-
dentes.

Durante a operação, a PRF fla-
grou 106 motoristas embriagados,
637 ultrapassagens proibidas e
7.270 veículos acima da velocida-
de permitida.

Na terça (13) à tarde, a PRF fla-
grou um carro a 192 km/h na BR-
163, em Terra Roxa (106 quilôme-
tros de Umuarama),onde o limite
máximo é de 100 km/h.

Na manhã da quarta-feira (14),
outro carro teve sua placa captura-
da a uma velocidade de 147 km/
hnum ponto da BR-373 onde o limi-
te é de 60 km/h, em Ponta Grossa.

Em 43 abordagens, os agentes
da PRF constataram que crianças

eram transportadas sem cadeiri-
nha, assento de elevação ou bebê-
conforto. No total, 328 veículos fo-
ram recolhidos, por diferentes irre-
gularidades.

A PRF apreendeu ainda, durante
a Operação Carnaval, 301 quilos de
maconha, 52 quilos de crack, 29
quilos de cocaína, oito armas de
fogo e 1.150 munições.

Acidentes com mortes
Entre as principais causas dos

acidentes que resultaram em mortes
no Carnaval deste ano estão exces-

so de velocidade e desatenção.
Três das nove pessoas que mor-

reram eram pedestres. Sete mor-
tes ocorreram em trechos de reta.
Seis, em pista dupla. Cinco, em si-
tuação de pista seca.

As nove mortes foram registra-
das pela PRF em nove acidentes
diferentes.

Além dos três atropelamentos,
os demais acidentes com mortes
foram duas colisões traseiras, dois
capotamentos, uma colisão frontal
e uma saída de pista.

NOVE PESSOAS morreram no feriado prolongado deste ano; em 2017 houve 20 mortes

DIVULGAÇÃO
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Maconha Del Pablo
Bangbang
Dois bandidos armados entraram na
casa do gerente de um supermercado
em Quarto Centenário (89 km de
Umuarama), por volta das 23h30 da
quarta-feira (14) e, com os rostos
cobertos, exigiam o dinheiro do
mercado.Um denunciante informou a
PM ter visto a dupla invadindo a
casa e um cerco foi montado.
Quando viram que seriam pegos, os
bandidos fugiram pelos fundos da
casa, pulando cercas e muros. Houve
perseguição e troca de tiros, mas
ninguém ficou ferido. A dupla levou
um notebook, uma caixa de som, um
celular e R$ 100em dinheiro.

Degolado
Um homem foi encontrado morto por
volta das 7h de ontem (15) no centro
de Francisco Alves, depois de ter sido
vítima de golpes de faca no pescoço.
O corpo foi localizado na avenida
Joaquim Luiz de Souza. O local foi
isolado para que peritos fizessem um
levantamento do caso e, em seguidao
corpo foi recolhido ao IML e
identificado como sendo de Amarildo
Alves da Silva, 49. Os motivos do
homicídio ainda estão sendo
investigado pela polícia de Iporã.

Um pé de maconha com quase
um metro de altura e ainda mais 3
quilos da mesma droga, prensada,
foram apreendidos pela Polícia Ci-
vil de Umuarama numa ação duran-
te a tarde de ontem (15) no Jd Belo
Horizonte, um bairro novo aos fun-
dos do Parque Industrial I.

Na ocasião dois homens foram
presos em flagrante, um deles com
mandado de prisão por envolvimen-
to com o tráfico de drogas e o ‘cole-
ga’ que acabou sendo autuado pelo
mesmo tipo de crime.

As investigações levaram os inte-
grantes do Grupo de Diligências Es-
peciais (GDE) à residência de Andrey
Henrique Bariani, de 22 anose Alex
Junio Paixão, de 32 anos de idade.

De acordo com o delegado Fer-
nando Ernandes Martins, coman-

dante da ação policial, Alex vinha
sendo investigado após ter sido
verificado que ele seria o proprie-
tário de 30 quilos de maconha apre-
endidos durante a Operação Umu-
arama Segura, desenvolvida no mês
de maio do ano passado.

Desde então, o homem passou
a ser procurado com um mandado
de prisão expedido pela Justiça, até
que foi encontrado ontem à tarde.

“No momento da abordagem,
Alex se apossou do pé de maconha
e tentou correr pelos fundos do
imóvel, mas acabou por ser abor-
dado enquanto pulava o muro da
casa”, contou o delegado.

Já Andrey não esboçou reação e
revelou que a droga encontrada na
casa era de sua propriedade. Seria
para o uso e para a venda.

Droga de El Patron
Quando os investigadores localizaram a dupla, averiguaram a residência em
que estavam os suspeitos e encontraram a maconha. Nas embalagens estavam
fotos de Pablo Escobar, narcotraficante colombiano que conquistou fama
mundial como ‘o senhor da droga ’.
A maconha, que era de ótima qualidade, estava separada em tabletes de
450 gramas, além de uma sacola contendo algumas gramas do entorpecente
já pronto para o consumo.

DROGA foi apreendida pela Polícia Civil com dupla no Jardim Belo Horizonte

ALEX MIRANDA
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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  DEUS SALVE O REI

MALHAÇÃO
JM passa para o nome de MB o novo

colégio de Malu e Edgar. Guto conven-
ce Benê a treinar com ele para a prova
de habilidade específica da faculdade.
Juca começa a trabalhar na lanchone-
te de Roney. Mitsuko teme o resultado
dos exames. Tato decide procurar Aldo.
Keyla exige que Roney conte por que
ele e Aldo brigaram. MB confidencia a
Lica sobre o colégio que JM passou
para seu nome.

TEMPO DE AMAR
Maria Vitória apresenta Vicente a

Inácio. Vicente sente ciúmes do pai de
Mariana, e Maria Vitória o tranquiliza.
Delfina manda Vasco não procurá-la

Diógenes aconselha Constantino
a libertar Catarina, mas o duque pre-
fere lutar. Martinho não aceita o di-
nheiro de Virgílio. Lucrécia desaba-
fa com Pietro sobre o desinteresse
de Rodolfo por ela. Tirso sugere aos
outros presos da masmorra que eles
aproveitem que a guarda do caste-
lo foi reduzida para fugir. Saulo con-
segue emprego na mina com Hél-
vio. Augusto decide pagar o resga-
te de Catarina. Constantino recebe
o resgate de Afonso e Demétrio e
comunica que só soltará Catarina
depois que o exército de Artena
deixar sua tropa passar. Afonso não
concorda com a decisão de Augus-
to de surpreender a tropa de Con-
stantino atacando-a ao amanhecer.
Tirso e os outros presos conseguem
fugir e atacam a feira onde está
Amália e Constância. Afonso entra
escondido na tenda onde está Ca-
tarina e avisa a princesa que irá
retirá-la dali.

mais na Quinta. Lucinda descobre que
foi roubada e pede ajuda a Fernão. Gre-
gório mostra a Leonor o que tirou do
cofre da casa de São Vital. Helena
chama Reinaldo para atender Geral-
do, e o médico decide interná-lo. Fer-
não tem uma ideia para ajudar Lucin-
da a recuperar sua fortuna. Reinaldo
enfrenta Almeida para cuidar de Ge-
raldo no hospital. Lucinda decide aju-
dar Fernão. Reinaldo avisa a Nicota
sobre a doença de Geraldo.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Patrick convence Alzira a denunciar

Vinícius. Mariano se culpa por Cleo ter
ido trabalhar no bordel. Alzira denuncia
Vinícius, e Patrick tem uma ideia para
conseguir provas contra o delegado.
Henrique beija Duda/Elizabeth. Tônia
revela a Bruno que está grávida dele na

frente de Raquel. Zé Victor não se con-
forma com o desaparecimento de Tô-
nia. Raquel termina com Bruno e volta
para sua casa. Clara ajuda Raquel e
deixa Radu para cuidar dela. Caetana
pede a ajuda de Xodó para ir à casa de
Mercedes. Rosalinda garante a Estela
que Amaro voltará a aparecer.

CARINHA DE ANJO
Após a visita de Emílio, a inspetora

Olívia vai até o apartamento de Rosana
tranquilizar a família ao dizer que o de-
legado Peixoto é eficiente e poderá ser
até promovido. Vitor e Estefânia revelam
para Gustavo, Cecília e Dulce Maria so-
bre Cassandra. Gustavo chega na em-
presa e imediatamente se reúne com o
Cristóvão. Gustavo fica irritado com a
falha do advogado e tenta compreender
o ocorrido. Fabiana diz que Frida preci-
sa devolver o lençol para Dulce Maria e
pede desculpa. Gustavo diz que Cristó-
vão precisa ser mais ousado e que ele
mesmo irá investigar o mistério que en-
volve o concorrente ter conseguido rou-
bar o contrato da Rey Café.

UM CAMINHO PARA O DESTINO
Marcos parabeniza a Mal Amada

pelo comercial e ela teme por sua liber-
dade. Téo critica Isabela por maltratar
as pessoas que trabalham para ela e
diz que não quer nenhuma relação com
ela que não seja de negócios. Luciana
diz a Xavier que renunciou a tudo pelo
amor de Diego. Isabela se irrita com o
sucesso de Mal Amada. Xavier oferece
sua ajuda a Luciana para que supere
tudo que sofreu. Carolina aconselha Isa-
bela a mudar seu jeito de ser ou do
contrário perderá outro homem.

AMOR PROIBIDO
Bihter sai para almoçar com Behlul.

Firdevs lê a carta que Deniz escreveu
para Adnan e presenteia Katia com um
vestido. Behlul leva Bihter para conhe-
cer os pescadores no estaleiro. Bihter
beija Behlul dentro do carro e ele se
declara. Behlul espera Bihter no ateliê,
mas é surpreendido por Adnan.

 • BAND

 • SBT

Augusto dá um prazo para
Constantino libertar Catarina
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Sua energia e vitalidade física vão fazer
a diferença em sua busca pelos melho-
res resultados. Aproveite para praticar
algum tipo de atividade física. Cor: pink.

To
ur

o No setor profissional, será necessário as-
sumir a responsabilidade por suas ações.
Não tenha receio de tomar atitudes para
melhorar seu trabalho. Cor: vinho.

G
êm

os

Ótimo dia para marcar entrevistas de
emprego ou conquistar uma promoção.
Hoje, você conseguirá apresentar suas
ideias com mais clareza. Cor: pink.

C
ân

ce
r Aproveite este dia para concluir ativi-

dades que estão pendentes em seu
ambiente de trabalho. Agite um pouco
sua vida e divirta-se mais. Cor: branco.

Le
ão

Você perceberá situações de conflito
antes de qualquer um. Se espera vitó-
ria judicial, poderá conquistá-la com
sucesso. Cor: tons pasteis.

V
ir

ge
m Aproveite este dia para expandir suas

atividades profissionais e ampliar seus
contatos. Assim, conseguirá melhorar
seu desempenho. Cor: vermelho.

Li
br

a

Desfrute da sua liberdade, sem deixar
de lado as responsabilidades assumi-
das. Reuniões rápidas podem trazer
esclarecimentos. Cor: tons escuros.

E
sc

or
pi

ão Confie em seu sexto sentido e vai acer-
tar em suas escolhas. Bom dia para
mergulhar no trabalho. Não perca a
calma por nada hoje. Cor: roxo.

Sa
gi

tá
ri

o Mantenha a independência de suas
ações. Mesmo que se sinta perdido,
esbanje a sua simpatia sem impor suas
vontades. Cor: branco.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Hoje, conseguirá manter o equilíbrio mes-

mo diante dos obstáculos. Você vai orga-
nizar seu tempo e desempenhar suas ta-
refas determinação. Cor: verde-claro.

A
qu

ár
io  Com tanta energia e vontade de agir,

cuidado para não prejudicar as pes-
soas que estão ao seu redor. Cor: tons
pasteis.

 P
ei

xe
s Aposte em sua capacidade de realiza-

ção. No amor, se enfrentar alguma di-
vergência com seu par, será passa-
geira. Cor: cinza.
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Rio de Janeiro - O Brasil tem mais
um dia de competição pela frente

nos Jogos Olímpicos de Inverno
PyeongChang 2018 nesta sexta-

feira, dia no qual o paulista Victor
Santos enfrenta a prova dos 15 km
estilo livre de esqui cross country,

que teve início durante a
madrugada brasileira.

Victor, de 20 anos, é um dos jovens
destaques do Projeto Social Ski na
Rua, do atleta olímpico Leandro
Ribela. O projeto dá opção aos

jovens da São Remo, comunidade
pobre localizada ao lado da Cidade
Universitária da USP, de praticarem

o roller ski – esquis com rodinhas
muito utilizados em todo mundo

pelos atletas de esqui cross country
nos períodos sem neve.

Antes de ingressar no projeto,
Victor lavou carros na rua, foi

flanelinha na USP e trabalhou como
empacotador de supermercado. Em

menos de cinco anos em contato
com o esporte, chegou aos Jogos
Olímpicos. Antes disso, ganhou o
respeito primeiro dos pais e dos

sete irmãos. Depois dos amigos da
comunidade e mesmo dos alunos da
USP. Agora anda de cabeça erguida,
ainda com passos tímidos, pela Vila
Olímpica de PyeongChang. Passos
que o levaram a parar em frente
ao Muro da Trégua Olímpica no

último domingo.
O muro foi projetado pelo artista
coreano Yi Je-seok, inspirado pelo
Papa Francisco, que afirma que

criar pontes, e não muros, encoraja
as relações entre as pessoas. O

monumento também é uma
citação à Grécia Antiga, quando as

guerras cessavam para que todos os
povos pudessem viajar com

segurança para os Jogos Olímpicos –
prática chamada Trégua Olímpica.

Ex-flanelinha
em São Paulo
compete hoje
na Olimpíada
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Corinthians condenado:
Obras do Itaquerão

Vitor Bueno quer a 10 do Santos
SANTOS-SP- O meia Vitor Bueno se mostrou incomodado com o fato de o

Santos procurar um meia para substituir Lucas Lima, que deixou o clube na
virada do ano para jogar no Palmeiras. O camisa 7 revelou que acompanha o
noticiário sobre a busca da diretoria por um meia de criação, mas avisa aos

dirigentes que a solução “pode estar dentro” do clube.
“A gente fica até meio assim toda vez que abre os sites e jornais e lê a procura de

um 10. Talvez a solução esteja aqui dentro, por tudo que fizemos e trabalhamos ao
longo desse tempo. Números são muito bons. Minha posição de origem sempre foi

a de meia. Me readaptei pelo lado por causa do Lucas Lima. Sem ele, a solução
pode estar aqui dentro, e não lá fora. Não só eu, como Vecchio, Jean Mota

…O Santos está bem servido de meia e quem jogar dará conta do recado”,
afirmou Vitor Bueno.

SÃO PAULO- Em decisão de pri-
meirs instância,a  Justiça Federal
do Rio Grande do Sul condenou o
Corinthians, a Odebrecht, a Arena
Itaquera e o ex-presidente da Caixa
Econômica Federal Jorge Fontes
Hereda, no cargo na época da assi-
natura do contrato, a devolverem
R$ 400 milhões ao banco público.

A ação popular foi ajuizada em
2013 pelo advogado Antonio Pani
Beiriz, que questionou na ocasião
a legalidade do financiamento e
pediu a nulidade dele.

Segundo o autor, teria sido cria-
da, em 2009, uma linha de crédito
do BNDES (Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social)
no valor total de R$ 4,8 bilhões
para a construção e reforma de es-
tádios da Copa de 2014.

Os repasses seriam realizados
por meio do Banco do Brasil. Onze
projetos teriam sido aprovados,
com exceção do que envolvia a Are-
na Itaquera. A negativa teria ocorri-

do em razão da ausência das ga-
rantias exigidas.

A Caixa, entretanto, teria aceita-
do financiar o projeto do estádio co-
rintiano, assumindo os riscos da
contratação como agente financei-
ro repassador. Para o advogado que
ingressou com a ação, o negócio
fechado em 2013 —quase três
anos após o fim do prazo inicialmen-
te previsto

A Caixa Econômica, o Corinthi-
ans Paulista, a Odebrecht e a Are-
na Itaquera, além de Jorge Fontes
Hereda, defenderam a regularidade
da transação e afirmaram que exis-
tiam garantias suficientes —cita-
ram, por exemplo, a base em recei-
tas futuras. Eles alegaram também
que o TCU (Tribunal de Contas da
União) já teria analisado e aprova-
do a contratação.

DIVULGAÇÃO

 ESTÁDIO Itaquerão,
suspeita de
superfaturamentoe
financiamento irregular
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Happy Day
A coluna também destaca os leitores e
os assinantes do jornal Tribuna Hoje
que aniversariam nesta sexta-feira (16)
Paulo Sérgio Trento, Wesley de
Oliveira Maciel, Alceu Ernandes de
Biazzi, Ronaldo Sérgio Uliana, Joel de
Marins. Amanhã (17) felicitações
para Juliane de Cássia Silveira,
Karoliny Peres de Araújo Lima
Nakaoka, Patrícia Cristina Américo de
Oliveira, Pedro Luiz Petrolini Forte,
Simone Fernandes, Antonio Nassif
Junior, Wilian Sergio Melo, Francieli
Tochio e Millor Fernando Picolli
Barbosa. No domingo (18) vivas para
Braulio Pereira Filho, Edilson Jesus
Calegari, Odair de Vicente, Giovana
Santos, Renan Diego Gomes, e
Vinícios Guedes Santos. Da coluna:
felicidades!

Do you speak?
As férias estão no fim. Li
uma reportagem no Globo
que: "Caso viajar não seja
possível, há outros tipos
de imersão permitidos
graças à tecnologia, como
assistir vídeos de
entrevistas ou episódios
de reality shows, que
trazem situações reais,
para tentar entender os
diálogos sem legendas.”
Escreva mensagens de
WhatsApp em inglês,
ajuda e é divertido.

Ritmo
A Unipar já definiu a data
de início das atividades do
projeto Oficina de
Ginástica Rítmica. Será no
dia 05 de março. As
matrículas serão recebidas
em fevereiro. Podem
participar meninas com
idade acima de 4 anos. O
projeto reúne cerca de cem
participantes na iniciação,
mas também trabalha com o
grupo de competição.

José de Oliveira Filho, diretor da Unipar, continua conduzindo
com maestria as solenidades de formatura. Faz isso há 24 anos.
Sua postura no púlpito tem rendido muitos elogios das pessoas
que  assistiram às colações.

Aplausos
Há cerca de vinte e dois anos escrevo

no jornal Tribuna Hoje. Vários formatos
vieram durante este período e muitos

passaram por aqui. Várias notas, várias
notícias, vários rostos em forma de

retratos. Desde 6 de fevereiro
ganhamos um  "up grade" mais moderno
que corre par e passo com as grandes
capitais. Recebi  aplausos pelo novo

formato. A Tribuna Hoje News
agradece.

Medicina
Tudo pronto para o primeiro vestibular

de Medicina da Unipar, com
estudantes de várias cidades do Brasil.
A Instituição e a cidade se prepararam
para uma recepção especial a todos. A

concorrência passa de 11 por vaga –
são 60 vagas. As provas serão

aplicadas no domingo, 18, no período
da tarde – das 14h às 18h.

Nathan Sevilha
Andrean, filho de  e

Cristiane Sevilha Buzeli
e Valdenilson Andrean
comemora seu primeiro
aniversário hoje cercado

pelo carinho dos pais.
Dos familiares: saúde,

amor e alegria.

Jubileu de diamante
Recado de seu filho Rogério de

Souza Pires: " No último dia 12
meu querido papai João Ferreira

Pires completou 75 anos de
idade. Em outubro foi seu jubileu

de ouro de casamento. Há
aproximadamente 6 meses ele
fica olhando todos ou quase

todos os dias para a data (12
de fevereiro) no calendário.

Passou estes meses com a folhinha
aberta em fevereiro. Pareceu

grande o desejo de comemorar.
Nunca na vida, que lembra, teve

uma festa de aniversário. Eu
gostaria de dar uma TV. Ele não

tem há mais de 40 anos. A única
coisa que posso no momento é
publicar a foto. Ele ama jornal.
Parabéns papai. Quero estar

junto contigo quando chegar o
aniversário de 120 anos"

ODAIR OLIVEIRA
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EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA INSTITUIR A
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA - LEI 13467/2017.
Pelo presente edital o Presidente do SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DE
COLORADO. CNPJ-79870036/0001-86 - Rua Augusto Giacomini,
10 em Colorado Estadodo  Paraná, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Estatuto Social art. 13, e na lei vigente que
determina o artigo 545, 578, 579, 580 e 582 da CLT. CONVOCA
todos os integrantes da categoria profissional dos
trabalhadores associados ou não, no Princípio do livre direito
de sindicalização art. 5 INCISO XX ENO ARTIGO 8 INCISO V DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, para participarem de assembleia geral
extraordinária a ser realizada no dia 23 de Fevereiro de 2018 as
18:00 hrs. Os presentes vão deliberar da seguinte ordem do
dia: A) leitura e discussão e votação sobre aprovação ata
anterior. B) apresentação da proposta para instituir o desconto
de contribuição sindical art. 582 da CLT. No mês de Março de
2018. com fundamento no artigo 8 IV e 149 da Constituição
Federal, e nos art. 513, 545 e 578 da CLT. C) Aprovação dos
itens A, B, e C da ordem do dia, será submetida á deliberação
da Assembleia a autorização para o Sindicato, conforme o
disposto no art. 545 da CLT, notificar a CATEGORIA ECONÔMICA,
E notificar as Empresas da Categoria Econômica, conforme o
art. 578 da CLT com a redação dada pela lei 13467/2017, para
desconto da contribuição sindical e seu recolhimento art. 580
e 583 da CLT, A DIRETORIA. 16.02.2018.
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EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA
INSTITUIR A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA - LEI
13467/2017.
Pelo presente edital o Presidente do SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE BIODIESEL DO
ESTADO DO PARANÁ. CNPJ-11103880/0001-48 - Avenida
Presidente Castelo Branco nº 3797 nesta cidade de
UmuaramaEstado do  Paraná, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Estatuto Social art. 13, e
na lei vigente que determina o artigo 545, 578, 579, 580 e
582 da CLT. CONVOCA todos os integrantes da categoria
profissional dos trabalhadores associados ou não, no
Princípio do livre direito de sindicalização art. 5 INCISO
XX ENO ARTIGO 8 INCISO V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
para participarem de assembleia geral extraordinária a
ser realizada no dia 21 de Fevereiro de 2018 as 19:00
hrs. Os presentes vão deliberar da seguinte ordem do
dia: A) leitura e discussão e votação sobre aprovação
ata anterior. B) apresentação da proposta para instituir
o desconto de contribuição sindical art. 582 da CLT. No
mês de Março de 2018. com fundamento no artigo 8 IV e
149 da Constituição Federal, e nos art. 513, 545 e 578 da
CLT. C) Aprovação dos itens A, B, e C da ordem do dia,
será submetida á deliberação da Assembleia a
autorização para o Sindicato, conforme o disposto no
art. 545 da CLT, notificar a CATEGORIA ECONÔMICA, E
notificar as Empresas da Categoria Econômica, conforme
o art. 578 da CLT com a redação dada pela lei 13467/2017,
para desconto da contribuição sindical e seu
recolhimento art. 580 e 583 da CLT, A DIRETORIA.
16.02.2018.
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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 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 - 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$ 46.800,00
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, REVISADO.
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  LS  1.4  ANO  2011  -  PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA,
REVISADA. R$ 23.800,00
MONTANA CONQUEST 1.4 ANO 2009  -  PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, CAPOTA MARITI-
MA, PROTETOR CAÇAMBA. R$ 20.800,00
ONIX 1.0 SÉRIE ANO 2014 – LARANJA METÁLICO, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 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 EXEC 2.4 MOD.  2010  -  PRETA, FLEX, COURO, SOM, AR, DIREÇÃO. AIRBAG, ABS,
COMPLETA. R$ 40.800,00
S-10 CAB. DUPLA  EXEC 2.4 MOD. 2010 – PRATA, FLEX, COURO, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,
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

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 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$ 25.800,00
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 MOD. 2012 – PRATA, FLEX, 4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, EXCELENTE CON-
SERVAÇÃO. 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
UNO MILLE ECONOMY FIRE MOD. 2013 – AZUL METÁLICO, FLEX, 4-PORTAS, AR CONDICIONADO, ALAR-
ME, VIDROS, TRAVAS. 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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