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Um trecho perigoso, devido ao grande movimento de pedestres e veículos.  Assim é a
Rodovia PR-489, que liga Umuarama a Xambrê. Mas agora será duplicada no trecho

entre a Praça Odete Mossurunga, até o bairro Sonho Meu, que é municipalizado. A dupli-
cação faz parte de projeto(que inclui também uma trincheira) da Administração Municipal
para melhorar a segurança viária no local e atender à demanda da expansão urbana na

região. Para isto, o Executivo convocou os vereadores para sessões extraordinárias,
hoje, buscando a aprovação  de projeto de crédito suplementar, de até R$ 10 milhões.
Além da duplicação desse trecho, está prevista a construção da Avenida Malta, ligando

os bairros Dom Bosco e Firenze(ao lado do Pq. Bonfim).

Rodovia PR- 489 será
duplicada até o Sonho Meu
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PREVISÃO DO TEMPO

Hospitais de Plantão
Dia 11: Hospital São Paulo
(Norospar)
Dia 12: Hospital Uopeccan

Telefones Úteis
Corpo de Bombeiros:193

Polícia Militar: 190
Polícia Civil: 197

SAMU: 192

UTILIDADES
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CICLO DA ECONOMIA

 Cidadania
Os cidadãos de Umuarama
podem acompanhar os
trabalhos dos vereadores
através da Internet,
principalmente para acessar
projetos. No link de pauta
do dia, o usuário já clica
diretamente no projeto para
saber o conteúdo do
mesmo.  Na página da
Câmara, outros links estão
disponíveis, como a
transparência, onde você vai
encontrar informações
sobre as despesas.
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 Estágio
Para estudantes que estão
em busca de uma
oportunidade no mercado
de trabalho o estágio pode
ser a porta de entrada. O
Ciunem de Umuarama está
com vagas de estágio para
acadêmicos dos cursos de
Nutrição, Arquitetura e
Urbanismo, Estética e
Cosmética, Administração,
Marketing e também para
estudantes do ensino
médio. Mais informações
pelo telefone 44 3621 2840.

Informe Tribuna

“Você não pode variar
os seus critérios de

interpretação da lei ou
os seus critérios de

julgamentos quando
muda o acusado ou sem

que aja uma razão
relevante para mudança

da jurisprudência”.

Juiz Sérgio Moro , comentando sobre a
possibilidade de alteração na questão referente à

prisão em segunda instância.

Primeiro despontou a crise nacional, com refle-
xos, é claro, em Umuarama e região. E a conse-
quência imediata é o desemprego, porque as em-
presas começam a buscar alternativas para se
manterem na ativa, para manterem fatias do mer-
cado. Mas o que nos atingiu  de forma mais  con-
tundente, foi mesmo o fechamento de uma das
principais empregadoras, a Averama. Afinal, mais
de mil funcionários, sem contar  os indiretos e toda
movimentação econômica  provocada pela cadeia
produtiva, a começar pelo campo onde estão os
aviários. E mais recentemente, veio a noticia de
paralisação das  atividade da Usina de Álcool e
Açucar do grupo Santa Terezinha.

Duas grandes empresas geradoras de impos-
tos, principalmente o ICMS, que simplesmente  fe-
charam as portas, como se fecha a porta do bote-
co no final da noite.. Fatos como estes trazem pre-
ocupação a todos os setores. O comércio depen-
de de vender para os empregados das indústrias,
para os produtores rurais. E essas interrupções
de produção e dispensa de mão-de-obra afetam
sim o ciclo da economia local e regional.

Os efeitos disso tudo ainda continua por al-
gum tempo , inclusive dentro do poder público,
que precisa arrecadar através dos impostos.
Menos ICMS  no caixa, significa menos investi-
mento em obras públicos, ou menos recursos
para a saúde, ou educação, ou assistência soci-
al. É o ciclo da economia ..!!
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Crescimento
O Governo insiste em dizer que adotou medidas que

favorecem a retomada do crescimento econômico. No
entanto, a realidade é que o Governo não fez nada para

isso. A economia brasileira está reagindo sim, bem
devagar, mas é por conta do agronegócio, dos

empreendedores. O número de desempregados ainda é
muito alto e o consumo interno continua baixo, gerando

inflação quase zero, e até deflação em alguns setores.

Na campanha
José Alexandre, candidato
a deputado estadual pelo
PP de Umuarama, deixou a
superintendência da Funasa
no Paraná, mas manteve o
ritmo de visitas aos
municípios. Ele mantém
agende visitas a prefeitos,
vereadores e lideranças dos
municípios, buscando
apoio à sua candidatura.
José Alexandre deve
“dobrar” com Alfredo
Kaefer, que também se
filiou ao Progressista e vai
disputar vaga para a Câmara
Federal.

A duplicação
A governador Cida
Borgheti já disse que é
favorável à duplicação da
PR 323. Mas, membros da
Comissão Pela Duplicação
da 323, querem conversar
com ela, querem ouvir  a
governadora sobre o
tema. E estão certos ! E
tem mais :  as assinaturas
que estão sendo
coletadas devem ser
apresentadas diretamente
a ela, como forma de
mostrar que a região toda
está unida em torno
dessa campanha.

VAI JUNTO ?

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

 O deputado Fernando Scanavacca diz que  tirou um
peso das costas, ao decidir não disputar a reeleição. Está
apenas acompanhando, como expectador, a movimentação
dos pré-candidatos...

 Enquanto Scanavacca fica aliviado em não estar entre
os pré-candidatos, correndo atrás de lideranças, outros
que estão foram querem entrar.....

 Perguntinha: o que vai acontecer com o senador Aécio
Neves ???

Com o ex-prefeito Moacir Silva no PSD, apoiando Ratinho
Junior, ficou difícil para funcionar uma “dobradinha”
entre Serraglio e Moacir.  O deputado Osmar Serraglio
filiou-se ao Progressista, que terá Cida Borgheti como
candidata a governadora. Nem papel juntos, e nem
palanque. Moacir pode fazer campanha com outro
candidato a federal....

Líderes empresariais
e presidenciáveis

Está marcado para 4 de julho o Diálogo da Indústria
com os Candidatos à Presidência da República.

Organizado pela  Confederação Nacional da Indústria
(CNI), o evento  reunirá, no Centro Internacional de
Convenções do Brasil  (CICB), em Brasília, cerca de

1.500 líderes empresariais de todo o país.  Na
oportunidade, eles discutirão com os principais

candidatos as propostas da indústria para  aumentar a
produtividade das empresas e estimular o crescimento

sustentado da economia brasileira.
A CNI apresenta as propostas da indústria aos

presidenciáveis desde a eleição de 1994. Neste ano,
serão encaminhados aos candidatos cerca de 40

documentos com as sugestões do setor, que estão
sendo elaborados com  base no Mapa Estratégico da

Indústria 2018-2022. Além de um diagnóstico da
situação da situação atual e das tendências em cada
área, o Mapa Estratégico  estabelece metas claras e
ações factíveis em 11 fatores-chaves, entre os quais

estão a segurança jurídica, a educação, a
infraestrutura, o ambiente macroeconômico, a

eficiência do estado, a governança e a inovação.

Aécio vai a
julgamento

O presidente da Se-
gunda Turma do Supremo
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Alexandre de Mora-
es, marcou para o dia 17
deste mês o julgamento
sobre a recebimento da
denúncia contra o sena-
dor Aécio Neves (PSDB-
MG) em um dos inquéritos
resultantes da delação
do empresário Joesley
Batista, da JBS.

O relator do caso é o
ministro Marco Aurélio
Mello, que integra a Segun-
da Turma junto com Mora-
es, Luiz Fux, Rosa Weber e
Luís Roberto Barroso.

Segundo a denúncia,
apresentada há mais de 10
meses, Aécio solicitou a Jo-
esley Batista, em conversa
gravada pela Polícia Federal
(PF), R$ 2 milhões em pro-
pina, em troca de sua atua-
ção política. O senador foi
acusado pelo então procu-
rador-geral da República,
Rodrigo Janot, os crimes de
corrupção passiva e tenta-
tiva de obstruir a Justiça.

DIVULGAÇÃO
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Dois anos sem mortes por dengue
  O Paraná completou em abril dois anos sem mortes por dengue. A informação foi confirmada a partir do novo

informe técnico divulgado nesta terça-feira (10) pela Secretaria de Estado da Saúde. A última morte confirmada foi
no início de abril de 2015. O objetivo agora é reforçar a campanha de vacinação e ações de conscientização para
evitar a proliferação da doença, disse a superintendente de Vigilância em Saúde, Júlia Cordellini. Segundo ela, foi

graças a um trabalho coletivo, que une Estado, municípios e sociedade que os números de dengue reduziram
drasticamente no Paraná. “Saímos de uma epidemia de mais de 56 mil casos e 63 óbitos, entre 2015 e 2016, para 587
casos e nenhum óbito entre 2017 e 2018”, afirmou. Além de ações educativas e capacitações, o Paraná também está

aplicando a terceira dose da vacina da dengue em 30 municípios. Iniciada no dia 20 de março, apenas 15% da
população-alvo foi vacinada. O índice equivale a pouco mais de 17 mil pessoas vacinadas. “Precisamos ressaltar a

importância de tomar a vacina e se imunizar contra a dengue. Além da vacinação, também é importante manter os
cuidados para evitar a presença do Aedes aegypti, não deixando recipientes com água parada que podem se tornar

criadouros do mosquito”, afirmou a chefe do Centro Estadual de Vigilância Ambiental, Ivana Belmonte.

Prefeitura com nova
motoniveladora

O secretário municipal de Servi-
ços Rodoviários, Mauro Liutti, rece-
beu mais uma motoniveladora que
foi adicionada ao pátio de máqui-
nas da Prefeitura, nesta segunda-
feira, 9. Muito versátil, o equipa-
mento disponibiliza diversos bene-
fícios através de suas funções.
Com as características do solo da
região, é uma ferramente muito
importante para a conservação dos
mais de 500 quilômetros de estra-
das sem pavimentação no municí-
pio. “No ano passado, assumimos
a Prefeitura com apenas uma patro-
la em operação no pátio rodoviário.
Tivemos muita dificuldade para
atender à demanda de serviços,
que aumenta muito no início de ano
em virtude do período chuvoso. Por
isso, nos mobilizamos para reequi-
par o pátio de máquinas, com apoio
dos nossos deputados, do governo
do Estado e da União”, lembrou o
prefeito Celso Pozzobom.

Apenas em 2017 foram inves-
tidos mais de R$ 1,5 milhão na
compra de veículos e equipamen-
tos rodoviários. A lista é extensa –
foram nove carros de passeio para

as secretarias de Saúde, Assistên-
cia Social, Educação e Guarda Mu-
nicipal; um trator de esteira para
o Aterro Sanitário Municipal; um ca-
minhão para a Umutrans; outro ca-
minhão para a Secretaria de
Obras, Planejamento Urbano e Pro-
jetos Técnicos, que também rece-
beu uma escavadeira hidráulica e
dois tratores agrícolas; já a Secre-
taria de Serviços Rodoviários fo-
ram adquiridos uma patrola e uma
pá carregadeira.

O Aeroporto Municipal ganhou
um caminhão para combate a incên-
dios. Neste ano as aquisições con-
tinuaram. Foram mais oito veículos

baixos (de passeio e utilitários), en-
tre novos e usados (doações); uma
perua Kombi para a Assistência
Social; mais duas motoniveladoras
0 km para serviços rodoviários; três
pás carregadeiras e uma minicarre-
gadeira Bobcat para a Secretaria de
Serviços Públicos; além de uma S
10 para o Gabinete.

A motoniveladora marca Cater-
pillar entregue nesta semana foi
adquirida pela Prefeitura por meio
do Sistema de Financiamento de
Ações nos Município (SFM) do go-
verno do Estado, com recursos as-
segurados pela bancada do Para-
ná no governo federal.

MOTONIVELADORA já está disponível para atender à demanda do Setor Rodoviário

TIAGO BOEING/ PMU
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Caminhada Ecológica
Acontece nesta quarta-feira (11), reunião com os organizadores da

Caminhada Ecológica de Umuarama, para o lançamento do evento. A
reunião terá início às 8 horas, na Estação de Tratamento de Água da
Sanepar, próximo ao Tiro de Guerra.  A Caminhada Ecológica é uma
realização da Sanepar em parceria com a Prefeitura de Umuarama,
Sindicato dos Bancários, Redefarma, Instituto Ambiental do Paraná

(IAP) e SESC (Fecomércio Paraná).  O evento já está na sua 17.ª edição e
neste ano foi programado para o dia 3 de junho (domingo), com largada
do Lago Aratimbó até a Captação de água da Sanepar, no Rio Piava. A
meta é despertar a consciência para o cuidado com o meio ambiente e

superar hábitos sedentários, conquistando uma vida saudável.

Sessão extra da Câmara

Convocada na última segunda-
feira (09), durante a sessão ordi-
nária da Câmara Municipal de
Umuarama, está marcada para as
9h00 desta quarta-feira (11), ses-
são extraordinária destinada a
apreciação do Projeto de Lei N°.
020/2018, que tem como autor
o Poder Executivo Municipal. A pro-
positura autoriza a abertura de
Crédito Adicional Suplementar no
orçamento do Município, no valor
de até R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais).

De acordo com a mensagem do
Prefeito, a  Operação de Crédito
será utilizada nas seguintes obras:
duplicação da PR 489, no trecho
entre a Praça Odete Mossurunga,
na saída para Xambrê e o Bairro
Sonho Meu. Essa obra inclui pavi-

mentação nova e construção de trin-
cheira. Outro projeto é a extensão
da Avenida Malta, ligando o Parque
Firenze ao Parque Dom Bosco, o
que criará novo acesso à Estrada
Bonfim e PR 482 e 323.

A obras previstas na mensa-

gem vão beneficiar moradores dos
bairros Ouro Branco, Jardim Los
Angeles, ACEU, Parque Tarumã,
Conjunto Sonho Meu, Jardim
União, Jardim São Fernando, Jar-
dim União, Jardim São Fernando,
Jardim Ipê e Novo Milênio.

COM a duplicação,
o acesso aos bairros
será mais seguro

 DIVULGAÇÃO
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Agenda legislativa da indústria

Aval para Pequenos e Micros
O projeto de lei do Poder Executivo que prevê a criação do Fundo de Aval Garantidor das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Paraná (FAG/PR) foi aprovado na
Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (9/4), em segundo turno de votação. A matéria

recebeu 42 votos favoráveis e nenhum contrário. Com o requerimento de dispensa de
votação da redação final e sem ter recebido emendas, a proposta segue agora para sanção

da governadora Cida Borghetti. O FAG/PR irá prover recursos financeiros para garantir
operações de financiamento contratadas através de linhas de crédito oferecidas pela

Fomento Paraná; pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE); pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); pela Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP); e por outros programas de instituições oficiais de crédito. A
criação do FAG/PR possibilitará que as empresas de micro e pequeno porte do Paraná

possam superar uma das maiores dificuldades no momento da apresentação de garantias
para obtenção de crédito junto a instituições financeiras. A falta de garantias é uma das

principais barreiras para o acesso de pequenos negócios ao crédito.

A Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep) lançou, nesta terça-
feira (10), em Curitiba, a Agenda
Legislativa da Indústria 2018. A
publicação, que traz o posiciona-
mento da entidade em relação a
projetos de lei em tramitação na
Assembleia Legislativa que im-
pactam no setor industrial, foi
apresentado durante um café da
manhã, no Campus da Indústria,
que reuniu a diretoria da Fiep, li-
deranças do segmento e sete de-
putados estaduais.

Para a formulação da Agenda, o
Núcleo de Assuntos Legislativos da
Fiep, em um trabalho de acompa-
nhamento contínuo da atividade
parlamentar, analisou todas as
926 proposições apresentadas
pelos deputados estaduais no ano
passado. Entre essas, foram iden-
tificadas 131 que podem causar
algum tipo de impacto – positivo ou
negativo – para a indústria. E, por
fim, presidentes e executivos de
sindicatos industriais, empresári-
os e técnicos da entidade elegeram
os 27 projetos prioritários que com-
põem a publicação deste ano.

“Dentro do espírito democráti-
co, a Fiep oferece essa publicação
como forma de apresentar com
transparência sua posição em re-
lação a medidas que podem bene-
ficiar ou prejudicar a atividade in-
dustrial em nosso Estado. O Para-
ná tem condições de ter um cresci-
mento muito maior do que a média
do país, mas para isso precisamos
de um ambiente favorável aos ne-
gócios e à geração de emprego e
renda”, afirmou o presidente da

Fiep, Edson Campagnolo.
A publicação será entregue a

todos os deputados estaduais
para que sirva de subsídio para
sua tomada de decisão quando os
projetos forem colocados em vo-
tação. A maioria das propostas da
Agenda deste ano está ligada a
temas como infraestrutura, meio
ambiente, regulamentações da
economia e questões trabalhis-
tas, além de propostas que afe-
tam setores específicos.
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EXTRA
Ação Direta de Cunha

A Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 43, com pedido de revisão da
decisão do STF que possibilitou a prisão provisória de condenados em 2ª

instância, fora apresentada em 2016 para tentar livrar o ex-presidente da Câmara,
Eduardo Cunha (MDB-RJ), da cadeia. Conforme apurado pela Coluna, antes de ser
preso, o ex-deputado, que é evangélico, escalou o bispo Manoel Ferreira, líder da

Assembleia de Deus, e o então presidente do PEN, Adilson Barroso, para
apresentar a ação. Cunha, assim como o ex-presidente Lula, também foi

condenado em segunda instância e pode ser solto caso o STF acolha a ação.

Aula Inaugural
A aula inaugural, no próximo
dia 18 de abril, será proferida
pelo diretor da Faculdade de

Direito da Universidade, Ricardo
Lodi, advogado da ex-

presidente Dilma Rousseff.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Pobres
À época, Adilson Barroso justificara
a apresentação da ação para ajudar
os pobres que são presos sem
benefício de recorrer até a
última instância.

Embargos
Em março, a 8ª Turma do TRF da 4ª
Região negou, por unanimidade, os
embargos de declaração da defesa de
Cunha – preso desde outubro de 2016.

Afronta
Coluna apurou que agentes e
delegados da Polícia Federal
consideraram uma “afronta” quando
o presidente do Instituto Lula,
Paulo Okamotto, negociador da
entrega do ex-presidente, informou
que o petista só iria se “apresentar”
após “almoçar e repousar”.

Aviso
O prazo para Lula se entregar
expirara há mais de 20 horas quando
Okamoto mandou o “aviso” à turma
de negociação da PF. Foi esse um
dos motivos que fizeram a PF fazer
uma elegante retaliação: em vez de
jatinho, Lula foi sacolejando num
monomotor por 1h50 até Curitiba.

Juro$
Pressionado por senadores sobre os
escrachantes juros cobrados pelos
bancos, apesar de a taxa Selic estar
em 6,5%, o presidente do Banco

Central, Ilan Goldfajn, consentiu: “Não
estamos satisfeitos com a velocidade
de queda”.

Alvo Tucano
Decisões recentes da 1ª Turma do
Supremo Tribunal Federal não são nada
animadoras para o senador Aécio
Neves (PSDB-MG). Na terça-feira, 17, o
colegiado tende a receber a denúncia
contra o tucano e torná-lo réu por
corrupção e obstrução de Justiça.

Jucá & Agripino
Em março, a 1ª Turma da Suprema Corte
recebeu denúncia contra o senador
Romero Jucá (MDB-RR), acusado pela
PGR (Procuradoria-Geral da República)
de ter recebido propina da Odebrecht.
Em dezembro, o senador José Agripino
Maia também passou à condição de réu
sob acusação dos crimes de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro.

Terror do PT
O advogado Paulo Fernando Melo, de
Brasília, hoje presidente do Patriota-DF e
agora advogado na ADC 43, virou há anos
o terror do Partido dos Trabalhadores
(PT).  Foi dele a ação na OAB que cassou a
carteirinha de advogado de José Dirceu; e
também de suas mãos saiu a primeira ação
que barrou Lula como ministro de
Dilma Rousseff.

Calma, doutor
Presidente do Centro Celso Furtado, o ex-
senador petista Saturnino Braga afirma

que já era “esperada” a prisão do ex-
presidente Lula: “Eu já esperava (a
prisão) pelo agente da matriz
americana, que é o juiz Sérgio Moro”.

Jabuticaba
Relator da Proposta de Emenda à
Constituição que estabelece a
possibilidade de prisão após
condenação em 2ª instância, o
deputado Rubens Bueno (PPS-PR)
afirma que a decisão do STF, de
2016, deve ser mantida para pôr
fim (de vez) à “jabuticaba jurídica”
que incentivava a impunidade,
principalmente para os crimes de
colarinho branco.

Sob Intervenção
Bueno quer apresentar o parecer
sobre a matéria em duas semanas.
Depois, o projeto segue para
discussão em comissão especial,
mas não pode ser votado em
plenário enquanto perdurar a
intervenção no Rio de Janeiro.

Golpe ?
A Universidade do Estado do Rio de
Janeiro também terá a disciplina “O
Golpe de Estado de 2016 e o futuro
da democracia no Brasil”. A matéria,
inicialmente oferecida pela
Universidade de Brasília, foi replicada
em dezenas de faculdades Brasil afora.
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Dois suspeitos de latrocínio
O delegado de Cruzeiro do Oes-

te, Gabriel Menezes, que comanda
as investigações sobre o desapa-
recimento de Tiago de Lima Mace-
do, de 30 anos chegou a se deslo-
car ontem (10) pela manhã até o
município de Cidade Gaúcha, com
a finalidade de localizar o corpo do
rapaz que está sumido desde mea-
dos de fevereiro deste ano.

Ele não conseguiu localizar o
corpo que, segundo o principal sus-
peito, teria sido desovado à beira
de uma propriedade rural.

Mesmo assim, durante a tarde
ele concedeu entrevista coletiva e

POLÍCIA Civil considera elucidado
desaparecimento de jovem de Mariluz, apesar de o
corpo ainda não ter sido encontrado

revelou que, equipes da Polícia Civil
continuam as diligências em busca
de encontrar o corpo do jovem.

Tiago está desaparecido desde
a noite de 17 de fevereiro (sábado),
quando saiu de uma fazenda em
Mariluz, onde mora, e foi visto pela
última vez em imagens de câmeras
de monitoramento de um posto de
combustíveis.

Macedo informou à família que
iria para a cidade e retornaria no
mesmo dia.

A polícia trata o caso como um
latrocínio, pois o veículo em que es-
tava Macedo também desapareceu.

Atraído para a morte
Para o delegado, os dois suspeitos interrogados teriam atraído a vítima, que

foi morta e teve seu veículo levado para o Paraguai – há provas de que o
carro foi levado para o país vizinho. Os dois suspeitos são moradores em

Cidade Gaúcha e seguem presos. O delegado disse que vai pedir o
indiciamento da dupla pelo crime de latrocínio. “existem elementos

suficientes para isso. Um dos suspeitos conta com passagem por tráfico. O
crime já está elucidado, mas vamos continuar trabalhando até

encontrarmos o corpo”, encerra o delegado.

A investigação levou à prisão de
um suspeito no dia 5 de março.
“Ele tem 23 anos e confessou
que combinou um encontro íntimo
com Tiago”, disse o delegado.
Depois disso a vítima
desapareceu. No entanto, o
suspeito nega participação no
latrocínio. “Ele nega envolvimento
no crime, só diz que conhecia a
vítima e que eles teriam se
encontrado algumas vezes”,
explica Menezes.

ENCONTRO
ÍNTIMO

Buscas pelo corpo
Outro suspeito, de 24 anos, também nega a participação no crime e teria
informado ao delegado que apenas sabe detalhes a partir da narrativa do primeiro
detido. Foi através destes desses detalhes relatados pelo jovem em interrogatório na
terça-feira (10), que a polícia chegou ao possível local onde o corpo teria sido
deixado. “Ele negou participação, mas disse que sabia onde estava corpo e a arma
do crime. Fomos ao local, mas nada foi encontrado”, disse o delegado. De acordo
com o suspeito, o corpo não foi enterrado – apenas deixado à margem de uma
estrada vicinal. “Ele não afirma, mas comentou que o corpo pode ter sido retirado
por alguém a pedido do primeiro suspeito”, acrescenta Gabriel.

DIVULGAÇÃO
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Umuaramense preso
por estelionato Rota do contrabando

Um homem de 68 anos foi preso na
segunda-feira (9) à noite ao tentar
fugir de uma abordagem da Polícia
Rodoviária na rodovia PR-323. Ele
conduzia uma caminhonete Chevrolet
S-10 e desobedeceu à ordem de
parada, no quilômetro 337.
O veículo, com placas de Colorado,
foi interceptado pouco depois. Na
vistoria foram localizados, nos
bancos e na carroceria, quinze caixas
de cigarros procedentes do
Paraguai, totalizando 7.500 maços.
Também foram apreendidos quatro
pneus aro 14.
Ele afirmou ter carregado o
contrabando em Guaíra e levaria para
Colorado, onde reside. O veículo, o
contrabando e o autuado foram
encaminhados para a sede da Polícia
Federal, em Guaíra.

Bicho solto

Através de denúncia anônima, a
Polícia Ambiental de Umuarama
resgatou um filhote de quati que
estava preso numa gaiola em
Cruzeiro do Oeste. Na mesma
residência, a equipe localizou três
pássaros silvestres: um tico-tico rei,
um canário-terra e um melro, além de
quase cinco quilos de carne de tatu
congelados. O responsável não
possuía licença para criação dos
animais e responderá a um termo
circunstanciado, podendo ser
condenado por crimes que vão de 6
meses a um ano de prisão. O quati e
os pássaros foram encaminhados
para atendimento veterinário e
depois libertados. A carne
apreendida foi inutilizada e
destruída.

DIVULGAÇÃO

Um caminhão-tanque carregado apreendido pela Receita Federal de Cascavel na manhã da segunda-
feira (9), em Céu Azul, estava carregado com quase duas toneladas de cocaína, escondidas em
fundo falso. A droga foi descoberta com auxílio de um equipamento de raio-x e retirada por equipes
do Corpo de Bombeiros. O trabalho terminou à noite e, confirme os agentes da RF, a droga pesada
e totalizou 1.800 quilos, o que poderia render em torno de R$ 30 milhões.

DIVULGAÇÃO

A Polícia Civil de Cascavel, atra-
vés do Setor de Estelionatos, com
apoio de outras unidades das cida-
des alvos, deflagrou a Operação
Hello, que apura fraudes cometidas
em franquias da Operadora Oi.

Foram cumpridos nove manda-
dos de busca, sendo três em Cas-
cavel, quatro em Umuarama, um em
Curitiba e um em Maringá, nas lo-
jas de franquias da OI Telefonia e
também nas casas dos funcionári-
os, gerente e proprietário das lojas.

Foram mais de 25 vítimas, pes-
soas físicas, além da própria em-
presa Oi Telefonia.

Todas as lojas e call center fran-
queadas das cidades referidas são
de um único proprietário, residente
em Umuarama, onde também foram
realizadas buscas. Ele foi preso com
um mandado em aberto pelo não
pagamento de pensão alimentícia.

Sua identidade não foi divulga-
da pela polícia.

O delegado Fernando Ernandes
Martins informou que a Polícia Civil
da 7ª SDP ajudou a cumprir os man-
dados na cidade.

DENÚNCIA
As investigações começaram com uma
denúncia da funcionária de uma loja em
Cascavel. Ela revelou que naquela
empresa, eram confeccionadas cédulas
de identidade falsas, sendo incluídos
nomes e CPF em um formulário em
branco escaneado. Desta forma eram
alterados planos de clientes sem que
estes tivessem solicitado. Com estas
alterações haveria bonificações pagas
pela Oi. A denunciante apresentou
cópias de cédulas de identidade falsas,
que foram retiradas de dentro da loja
citada, sendo confirmado que os dados
constantes eram montados. Foram
apreendidos computadores e cópias de
contratos, que serão verificados junto a
empresa OI Telefonia.
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Reajuste do
Bolsa Familia

O novo ministro do
Desenvolvimento Social, Alberto
Beltrame, disse que o reajuste do
programa Bolsa Família ainda não

foi definido, mas que pode ser
anunciado em maio ou ainda este

mês: “as propostas estão
colocadas, há uma discussão ainda
dentro do governo para definição

dos percentuais, da forma de fazer
esse reajuste e acredito que ainda

em abril ou maio teremos essa
definição e o anúncio do reajuste
do Bolsa”. Beltrame tomou posse
ontem (10) como chefe da pasta,
no lugar de Osmar Terra. O antigo

ministro chegou a dizer que o
reajuste seria anunciado em

março, o que acabou não
ocorrendo. Beltrame acrescentou

que o governo pensa em um
reajuste maior que o Índice de

Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA).

“Estamos trabalhando com
percentuais acima do IPCA, que é

2,95%, não temos ainda uma
definição. Construímos vários
cenários para apresentar ao
presidente temer e à equipe

econômica e em breve acredito
que tenhamos uma definição”. Em

junho de 2016, o governo – com
Temer ainda como interino na

presidência – reajustou o
programa em 12,5%.

O ministro do Desenvolvimento
Social é Alberto Beltrame, que
ocupava o cargo de secretário-

executivo da pasta desde maio de
2016. Ele é médico pediatra,

especialista em administração
hospitalar e mestre em gestão de

sistemas de saúde.
Na área de assistência social, foi
presidente da Fundação Gaúcha

do Trabalho e Ação Social e diretor
do Trabalho na Secretaria Estadual

do Trabalho, Cidadania e
Assistência Social do Rio

Grande do Sul.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE
BIODIESEL DO ESTADO DO PARANA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são
conferidas, vem através deste convocar, nos termos do estatuto e da legislação
em vigor os associados para participarem de uma assembléia geral ordinária  que
se realizará (se Deus permitir) no Dia 18/04/2018 ás 18:00 Hs em primeira
convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Avenida  Presidente
Castelo Branco Nº3797 nesta cidade  de Umuarama  Estado do  Paraná , onde
serão deliberados a seguinte pauta do dia:
 -  Leitura e aprovação da ata anterior
-   Discussão e aprovação  do Balanço Financeiro do  exercício  de   2017 .
-Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita
a segunda convocação 01 hora após com os presentes, onde serão deliberados
os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.

Umuarama, 11 de Abril de 2018.

PAULO VICENTE DA SILVA
Presidente

EXTRAVIO DE
ALVARÁ DE LICENÇA

M A DE LIMA & BATISTA LTDA, ins-
crita, no CNPJ 01.194.385/0001-38
situado na Rodovia PR, s/nº Parque
Industrial I, CEP: 87507-000, nesta
cidade de Umuarama, Estado do Pa-
raná, vem publicar o extravio do AL-
VARÁ DE LICENÇA Nº 19.909. Com
esta publicação o mesmo fica sem
nenhum efeito legal.

AVISO DE PRORROGAÇÃO
O Município de Iporã, Estado do Paraná, Torna Público as alterações abaixo no
processo Licitatório 014/2018.

DATA PRORROGADA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018-PMI
OBJETO: Contratação de Empresa para Realização da Obra para ampliação da
Unidade Básica de Saúde Centro 02, em atendimento ao convênio 021/2018 –
SESA/FUNSAUDE, e conformidade com o respectivo Memorial Descritivo, Projeto,
Planilha de Serviços e Cronograma físico-financeiro.
FICA PRORROGADA A DATA E HORÁRIO DE CREDENCIAMENTO E INICIO DA
SEÇÃO PARA O DIA 16 DE ABRIL DE 2018 ÁS 10h00min.
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES.
Iporã, Pr. 10 de Abril de 2018.

Michell Christian Uhdre
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

“Quanto maior o nosso espaço interno, maior a nossa humanidade.”
(Marianne Franke)

Happy Day
A coluna destaca os leitores do jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário -, Francisco Bustelo Calvo e
Michelly Guidelli, Marcio Adriano
Marin, Adalberto Carlos Giovanini
Neto.  Da coluna: felicidades!

Paralamas
A próxima sexta (13) de abril tem

show imperdível com Os Paralamas do
Sucesso, no Harmonia. Excelente

opção para os que gostam da boa
musica -, os convites a venda na

secretaria do HCC.

LEITOR  DO DIA
O leitor do dia é o futuro presidente
do Lions Club Umuarama, Mauro
Sergio Ribeiro da Silva, que sempre lê
esta coluna para ficar por dentro das
novidades.Thanks!

A EMPRESÁRIA Sonia
Bourscheidt, reina
absoluta na coluna de hoje
by Luci lemes.

 LUCI LEMES

NOTA 10: para o Chef Campbell Brown e seus almoços de sábado no Country
Club. Variedade e verdadeiras delícias no bufê que faz o gosto de gregos e
troianos.“Quanto maior o nosso espaço interno, maior a nossa humanidade.”
(Marianne Franke)

Mega
Contagem regressiva para a
festa Vip que comemora a
inauguração do novo salão

social do Country Club. O
espaço de eventos

(completíssimo) abre as
portas dia 20 com  festa
para ficar na história. A

idéia de fazer a festa  de
arromba, leia-se Fernando
Monteiro, vai movimentar

ainda mais o clube e os que
gostam de coisa boas.

Convites a venda no UC.

Cristina e Luiz Antônio Mello Costa, ele
presidente do Country Club.

ARQUIVO PESSOAL
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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

HB-20S 1.6 CONFORT PLUS MOD. 2014 – PRETA PEROLIZADA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COM-

PLETO, 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

IX-35  GLS  2.0  MOD.  2015  -  CINZA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS, COURO, Ú/DONO, C/.73 MIL KM,

COMPLETA. R$ 73.800,00

C-3 TENDANCE 1.5  MOD. 2015  -  BRANCA PEROL, FLEX, MECANICO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO.

R$ 37.800,00

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 CR-V 2.0 LX ANO 2009 – PRETA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS EM COURO, ABS, AIRBAG, SOM,

RODAS, Ú/ DONA, COMPLETA.  R$ 45.800,00

COROLLA XEI 2.0 MOD. 2017 – BRANCO PEROLIZADO, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, COURO, PLACA-A,

C/22 MIL KM, COMPLETO. R$ 87.800,00

COROLLA ALTIS 2.0 MOD. 2014 – BEGE METÁLICO, FLEX, AIRBAG, ABS, BANCO DE COURO, COMPLETO. R$

64.800,00

COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 - PRETA, FLEX, AUTOMÁTICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, C/ 25 MIL KM, Ú/

DONO, NA GARANTIA. R$ 85.800,00

COROLLA XEI 2.0 MOD. 2011  -  PRATA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, COURO, PLACA-A, COMPLETO, Ú/

DONO. R$ 48.800,00

COROLLA XLI 1.8 MOD. 2009 - PRETA, FLEX, MECANICO, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, RODAS, SOM, COMPLETO, Ú/

DONO. R$ 39.800,00

COROLLA XLI 1.8 MOD. 2008 – PRATA, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, DIREÇÃO, AR, ALARME, TRAVA, VIDRO

ELÉTRICO, COMPLETO. R$ 30.800,00

COROLLA XLI 1.6 MOD. 2005 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, AR, DIREÇÃO, RODAS,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETO R$ 23.800,00

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 SR 3.0 4X4 CD MOD. 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, CAPOTA, ÚNI-

CO DONO, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 110.800,00

HILUX SW4 SRV ANO 2008 – PRETA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, Ú/ DONO, 220 MIL KM,

PNEUS NOVOS, IMPECÁVEL.  R$ 78.800,00

HILUX SRV  3.0  ANO  2002  -  PRATA, DIESEL, 4X4, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,

COMPLETA. R$ 43.800,00

ASTRA HATCH  2.0 MOD. 2011 - CINZA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR DIGITAL, DIREÇÃO, VÍDROS, TRAVAS, ALARME,

SOM, COMPLETO.  R$ 29.800,00

ASTRA HATCH 2.0  ELITE  MOD. 2005 – PRETA, FLEX, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, MECÂ-

NICO, REVISADO. R$ 22.800.00

CAPTIVA  SPORT 2.4  MOD.  2015 -  BRANCA, GASOLINA, AUTOMATICA, TÉTO, AIRBAG, ABS, COURO, C/48 MIL

KM, Ú/DONO. R$ 73.800,00

CELTA LIFE 1.0 MOD. 2006 - BRANCA, FLEX, 2-PORTAS, RODAS, TRAVAS, ALARME, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$

12.800,00

COBALT  LTZ  1.4  ANO  2012  -  CINZA, FLEX, MECÂNICO, AIRBAG, ABS, SOM, 45 MIL KM, Ú/DONA, COMPLE-

TO. R$ 33.800,00

CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 04/05  -  PRATA, GASOLINA, PLACA-A, IPVA/PAGO, BASICO, REVISADO. R$

15.800,00

CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO  03/04  -  PRATA, GASOLINA, PLACA-A, TRAVAS, ELÉTRICAS, ALARME,

IPVA/PAGO, Ú/DONO, REVISADO. R$ 14.800,00

CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO ANO 2006 – PRATA, FLEX, PLACA-A, IPVA/PAGO, VIDRO, ALARME,

TRAVA ELÉTRICAS, SOM, BASICO. R$ 17.800,00

CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO  02/03  -  PRETA, GASOLINA, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALAR-

ME, RODAS, PLACA-A, COMPLETO. R$ 16.800,00

CRUZE LTZ 1.4 TURBO ANO MODELO 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMÍDIA, PLACA-

A, COMPLETO, NA GARANTIA, C/.15 MIL KM. R$ 91.800,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT ANO 2015 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, MULTIMÍDIA, AIR-

BAG, ABS, 32 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETO. R$64.800,00

CRUZE HATCH / SPORT 1.8  ANO  2014  -  BRANCA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, COURO, COM-

PLETO. R$ 52.800,00

CRUZE SEDAN LT 1.8 ANO 2012 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, MECÂNICO, ÚNICO DONO,IPVA

PAGO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 43.800,00

MONTANA LS 1.4 ANO 2014 – PRATA, FLEX, ABS, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,

COMPLETA. R$ 28.800,00

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, PLACA-A, IPVA/PAGO, BÁSICO, Ú/DONO, PLACA-A, ÓTIMA

CONSERVAÇÃO. R$ 15.800,00

S-10 CAB. DUPLA 2.4 ADV.  ANO 2016 - BRANCA, FLEX, AIRBAG, ABS, COURO, SOM, C/ 21 MIL KM, Ú/

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$ 110.800,00

S-10 CAB. SIMPLES ADV. 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 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, COURO, SOM, AR, DIREÇÃO, RO-

DAS, 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

FOCUS  SEDAN - SE 2.0  MOD.  2017  -  BRANCA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, C/.11 MIL KM, Ú/

DONO, NA GARANTIA. R$ 74.800,00

FIESTA SEDAN 1.6 MOD. 2014 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, ÚNICA DONA, COMPLETO,

EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 32.800,00

FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,

ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00

FOX TREND 1.0 MI MOD. 2009 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, PLACA-A, IPVA/PAGO, SOM, BASICO, SOM,

REVISADO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.   R$ 16.800,00

GOL TREND 1.0 MOD. 2013 – PRETO, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, SOM, ALARME, TRAVAS, VIDRO

ELÉTRICO, IPVA PAGO. R$ 25.800,00

GOL CL BOLA 1.6 AP MOD. 1996 – PRATA, GASOLINA, 2- PORTAS, MODELO  BOLA, ALARME. REVISADO,

R$ 8.800,00

PARATI SURF 1.6 MOD. 2009  -  PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, PLACA-A, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RO-

DAS, IPVA/PAGO, COMPLETA. R$ 23.800,00

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

FREEMONT  PRECISIO 2.4  ANO  2012  - PRETA PEROLIZADA, GASOLINA, AUTOMATICA, 7-LUGARES,

AIRBAG, ABS, COURO, COMPLETA. R$ 55.800,00

RENEGADE 1.8 LONGITUDE ANO 2016 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG, ABS, SOM, 16 MIL

KM, ÚNICA DONA, COMPLETO. R$75.800,00

PALIO FIRE 1.0 MOD. 2012 – PRATA, FLEX, 4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, EXCELENTE CON-

SERVAÇÃO. R$ 19.800,00

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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CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR
ONIX 1.4 LTZ FLEX ................................... 13/14 ............... BRANCO .................. COMPLETO ............................................. R$ 39.900,00
PRISMA 1.0 LT FLEX ................................. 15/15 ............... BRANCO .................. COMPLETO ............................................. R$ 39.900,00
PRISMA 1.4 LTZ FLEX ............................... 13/13 ............... CINZA ...................... COMPLETO ............................................. R$ 39.900,00
PRISMA 1.4 LTZ FLEX ............................... 15/16 ............... PRATA ...................... COMPLETO ............................................. R$ 48.900,00
TRACKER 1.8 LTZ FLEX ........................... 14/15 ............... PRATA ...................... COMPLETO, TS, AUT .............................. R$ 69.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ....................... 16/17 ............... BRANCO .................. COMPLETO, AUT .................................... R$ 82.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ................... 16/17 ............... PRETO ..................... COMPLETO, AUT .................................... R$ 96.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .................. 16/17 ............... PRATA ...................... COMPLETO, AUT, KM 10.000 .................. R$ 99.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .................. 16/17 ............... PRATA ...................... COMPLETO ............................................. R$ 98.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO ................. 16/17 ............... VERMELHO ............. COMPLETO, AUT, TS .............................. R$ 98.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO ................. 17/18 ............... BRANCO .................. COMPLETO, TS, KM 3.600 ..................... R$ 108.900,00
EDGE V6 LIMITED AWD ............................. 13/13 ............... PRETO ..................... COMPLETO, AUT .................................... R$ 79.900,00
S10 LT 4X4 DIESEL ................................... 15/15 ............... BRANCA .................. COMPLETO, AUT ................................... R$ 103.900,00
S10 LT 4X4 DIESEL ................................... 16/17 ............... BRANCA .................. COMPLETO, AUT .................................... R$ 119.900,00
S10 LTZ 4X4 DIESEL ................................. 13/13 ............... BRANCA .................. COMPLETO, AUT .................................... R$ 94.900,00
TRAILBLAZER LTZ DIESEL ....................... 15/16 ............... PRETA ..................... COMPLETO, AUT ................................... R$ 144.900,00
TRAILBLAZER LTZ V6 ............................... 14/15 ............... BRANCA .................. COMPLETO, AUT .................................... R$ 114.900,00
HARLEY DAVIDSON VRSCF ..................... 08/09 ............... PRETA ..................... COMPLETA, KM8.000 .............................. R$ 35.900,00

Vaga de Emprego -
Rondonópolis MT

Tapeceiro Profissional com experi-
ência em Costura, tapeçaria final
e acabamento.
Salário: R$ 2.300,00
enviar currículo para:
a.mobiliario.adm@outlook.com
Contato: 66 3422-0782
66 99923-4646
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Futsal joga nesta sexta
O futsal de Umuarama volta a

jogar diante de sua torcida pelo
Campeonato Paranaense-Série
Ouro-. Será  contra o time de Pal-
mas, no Ginásio de Esportes Amá-
rio Vieira, no próximo dia 13, sexta-
feira, a partir das 20h30min. A vi-
tória do time umuaramense é im-
portante para melhorar a classifi-
cação da equipe. Mas a comissão
técnica já está trabalhando neste
objetivo. Durante toda a semana os
jogadores participam de atividades
no Ginásio, visando o melhor de-
sempenho em quadra.

O Umuarama Futsal já teve três
jogos nesse Campeonato. Duas vi-
tórias e uma derrota, estão colocan-
do a equipe na quinta colocação.
Uma vitória vai dar mais tranquili-
dade. A  diretoria espera, inclusive,
o apoio da torcida. Edvanilson Ro-
meiro, o Nil, presidente da Afsu, diz
que a participação da torcida é

O TORCEDOR umuaramense vai poder acompanhar de perto os jogadores e incentivar

muito  importante para incentivo e
apoio moral aos jogadores.

O técnico Paulo Gambier diz que
fará apenas pequenos ajustes na

equipe para o jogo contra o Palmas.
O grupo está unido e pronto para
recuperar a posição. A derrota de 5
a 0 para o Toledo já foi superada.

No Atletismo o destaque
No último domingo (08) o atleta
amador, Márcio Calgara, 35, um dos
destaques do atletismo umuaramense,
participou da 2º Corrida e Duathlon, em
Cianorte, representando a Capital da
Amizade. O evento esportivo foi
organizado pelo Rotary Clube Cinturão
Verde, de Cianorte e teve a
participação de diversos atletas, de
várias regiões do Estado. Márcio
obteve resultado satisfatório,
marcando o tempo de 15 minutos e
50 segundos num percurso de 5 km.
Coincidentemente, ele repetiu a
mesma marca do ano passado,
alcançando a quarta colocação.
A prova de Cianorte já é a terceira
corrida disputada pelo atleta
umuaramense, neste ano, que
busca baixar ainda mais o seu
tempo. Há quatro meses, Márcio
vem treinando com o instrutor

Claudenir Cardoso. “Notei uma
melhora na minha performance
desde quando comecei a trabalhar
com ele. O resultado das provas é
reflexo de um longo treinamento e
muita dedicação,” afirmou Márcio,

que já se prepara para seu próximo
desafio, dia 15/04 na cidade de
Cascavel. A prova será de 5km e ele
sabe que vai enfrentar atletas
experientes, oriundos de outras
regiões e outros estados.

MÁRCIO Calgara
mostra mais um troféu,
desta vez conquistado
em Cianorte

THIAGO CASONI

THIAGO CASONI
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