
PÁGINA

0909090909
Unipar é sede de um
dos maiores eventos
de assistência jurídica
do Estado

STF nega recurso e
vereador de Umuarama
corre o risco de perder o
mandato

Rodada final do
Campeonato
Interbairros e Distritos
sub-11 será no domingo

PÁGINA

1111111111
PÁGINA

1111144444

UMUARAMA, 05/04/2019
Edição Nº 2323 - Ano VIII

Tribunal de Justiça
manda soltar Beto Richa
A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Paraná (TJ-PR) concedeu na quinta-feira (4)
habeas corpus ao ex-governador Beto Richa
(PSDB). O pedido de liberdade da defesa do

tucano foi aprovado por dois votos a um.
 Pág. 06

Câmara aprova Casa de Custódia no São Cristóvão
Na primeira discussão, em sessão extraordinária na quinta-feira pela manhã, maioria dos vereadores aprova

doação do terreno para a construção da Casa de Custódia no bairro. Moradores se manifestaram. Decisão final
ficou para a segunda sessão que acontecerá no domingo (07).  Pág. 12 e 13

ALEX MIRANDA
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(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião  “Parabéns aos policiais da
Rota (PM-SP) pela rápida e

eficiente ação contra 25
bandidos fortemente

armados e equipados que
tentaram assaltar dois

bancos na cidade de
Guararema e ainda fizeram

uma família refém. 11
bandidos foram mortos e

nenhum inocente saiu ferido.
Bom trabalho!”

 AGÊNCIA BRASIL

Presidente Jair Bolsonaro
parabenizou a ação dos

policiais de Guararema, que
frustrou um assalto nessa

quinta-feira e matou 11
suspeitos do crime.
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Júlio César Cardoso é servidor federal aposentado

 Não se discute a necessidade de se ajustar as regras da
Previdência Social. Mas a inexistência preliminar de laudo de
auditoria externa atestando a situação deficitária da instituição
é muito preocupante diante da sociedade, que deseja ver trans-
parência nas contas previdenciárias.

Por outro lado, a reforma não pode mascarar a origem dos
números reais que levaram ao suposto déficit (por exemplo:
desvios ou uso de recursos da previdência para outras finali-
dades), bem como a responsabilidade dos gestores políticos.

Uma pergunta inquietante é saber se de fato o nosso
sistema previdenciário é mesmo deficitário, ou apenas é uma
manobra dos governos de se apresentarem operosos dian-
te da sociedade para gerar caixa, quando deveriam cortar na
própria carne a enorme despesa pública com a manutenção
dos privilégios dos Três Poderes. Por exemplo: as mordomi-
as extravagantes do paquiderme Congresso Nacional, com
594 parlamentares.

Até agora a sociedade conhece apenas os números alar-
mantes apresentados pelos governos da situação previdenci-
ária. E desconhece a caixa-preta onde estão registradas as
entradas e as saídas do dinheiro previdenciário.

Sabemos que entre os devedores previdenciários estão
empresas públicas e privadas, fundações, governos estadu-
ais e prefeituras. Por que estes não são cobrados?

Por que, também, grandes devedores da Previdência
Social, como Itaú, Bradesco, Santander, BB, Caixa etc. não
são compelidos a honrar seus débitos e os trabalhadores
ativos, inativos e pensionistas é que são penalizados?

Por que os clubes de futebol, que pagam soma astronômi-
ca pela contratação e salários de jogadores, continuam sendo
devedores da Previdência Social, ou são beneficiados pelo
alongamento interminável de suas dívidas previdenciárias?

Não é justo e razoável que se pretenda operar a reforma da
Previdência, alicerçada apenas em dados numéricos forneci-
dos pelo governo, quando a sociedade desconhece auditoria
externa que comprove a real situação da instituição.

A preocupante reforma da Previdência, como meta de gover-
no, não pode atropelar o debate prévio e direto com a sociedade
- apenas ouvindo o Parlamento - nem esconder a origem da
dívida e os seus responsáveis - para que no futuro próximo não
se venha a propor outra reforma.

 Os números alarmantes da Previ-
dência Social são verdadeiros?
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Exames
A emenda proposta por Marchese será examinada

pela Comissão Especial de análise da PEC das
aposentadorias dos ex-governadores, que é

constituída pelos deputados Jonas Guimarães (PSB),
Cobra Repórter (PSD), Michele Caputo (PSDB), Luiz

Fernando Guerra (PSL) e Vilmar Reichembach (PSC).

10 sessões
Na última quarta-feira,
o deputado Jonas
Guimarães foi eleito
presidente da Comissão
e o deputado Cobra
Repórter, relator. Ambos
foram escolhidos por
consenso entre seus
pares. Agora a Comissão
tem prazo de até dez
sessões para aprovar o
relatório que será feito
por Cobra Repórter.

Anfitriã
A Escola do Legislativo
da Alep será anfitriã da
Defensoria Pública do
Paraná na próxima
terça-feira (09), para o
lançamento do
Programa de
Atendimento às Vítimas
de Crimes Violentos. O
evento será no
Plenarinho da Casa de
Leis, com início previsto
para as 10 horas.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Acordo com o TJ-PR
Outro acordo de cooperação técnica será firmado com o
Tribunal de Justiça do Paraná, visando o aprimoramento

de atividades relativas à aplicação de medidas
socialmente úteis como substitutivos penais. O Núcleo

de Política Criminal e Execução Penal (Nupep) da
Defensoria Pública definiu que o atendimento às pessoas
vítimas de crimes violentos ocorrerá quinzenalmente, na
nova sede da instituição, na rua José Bonifácio, 66, Centro
de Curitiba. O Nupep frisou ainda que o atendimento não
visa o ingresso no processo como assistente de acusação,
e sim abrir um canal de atendimento e atenção à vítima,
hoje inexistente dentro das regras do processo penal.

Com o novo serviço, a Defensoria passa a oferecer
assistência jurídica e psicossocial às pessoas que
forem vítimas de crimes violentos. Por isso, no
mesmo evento, será assinado um acordo de
cooperação técnica com a Universidade Tuiuti do
Paraná, que prestará o atendimento por meio de
acadêmicos e professores do curso de Psicologia.

Aposentadoria dos
ex-governadores

O deputado Homero
Marchese (PROS) apresen-
tou emenda à Proposta de
emenda Constitucional
(PEC) 1/2019 revogando
também as aposentadori-
as e pensões pagas a ex-
governadores e viúvas con-
templados atualmente
pelo benefício.

A proposta original, de
iniciativa do Poder Execu-
tivo, extingue apenas as
futuras aposentadorias,
ou seja, o atual governa-
dor, Carlos Massa Rati-
nho Júnior, seria o primei-
ro alcançado pelos efei-
tos legais da PEC em tra-
mitação na Assembleia
Legislativa do Paraná
(ALEP), deixando de rece-
ber aposentadoria de ex-
governador.

Na justificativa de sua
emenda – a única proto-
colada no prazo regimen-
tal, que expirou na quar-
ta-feira (3) –, Homero Mar-
chese lembra que em 25
de outubro de 2018 o
Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu que “não há
direito adquirido no rece-
bimento das aposentado-
rias de ex-governador”.

Na ocasião, o STF jul-
gava a ação direta de in-
constitucionalidade (ADI)
4601, relativa ao artigo

1º da emenda constituci-
onal 22/2003, que extin-
guia as aposentadorias
de ex-governadores do
Mato Grosso do Sul.

Um trecho da decisão
do STF, citado pelo depu-
tado, diz o seguinte: “A
manutenção do pagamen-
to de prestação pecuniá-
ria mensal e vitalícia a ex-
governadores extrapola o
poder constituinte deriva-
do, violando o princípio
federativo, além de não se
compatibilizar com os
princípios da impessoali-
dade e da moralidade ad-
ministrativa”.

O deputado Homero
Marchese descarta a hi-
pótese de que a aprova-
ção de sua emenda pres-
suponha a necessidade
de reposição dos valores
pagos. “É preciso deixar
claro desde logo que, em-
bora deva ocorrer o corte
imediato do pagamento
dos subsídios, os benefi-
ciários não serão obriga-
dos a devolver os recur-
sos recebidos até hoje”,
diz o deputado. “Confor-
me jurisprudência igual-
mente pacífica no STF, o
recebimento de valores
pagos pela Fazenda Públi-
ca de boa-fé desobriga a
sua devolução”.

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Alep na ExpoLondrina
A Assembleia Legislativa vai se
instalar na ExpoLondrina. Os
deputados vão participar dos
debates sobre o desenvolvimento do
agronegócio. Os trabalhos do
legislativo serão transferidos no dia
10, juntamente com os do Executivo.
O objetivo é receber prefeitos,
população, empresários e discutir
questões importantes para a
inovação dos setores agrícola,
pecuário e industrial do Paraná.

Unium mostra força
A Unium - marca que reúne as
cooperativas Frísia, Castrolanda e
Capal - já parte para seu segundo ano
de atividade com R$ 7 bilhões de
faturamento e mais de R$ 800 milhões
em investimentos. Com 5 mil famílias
cooperadas, a Unium processa 3
milhões de litros de leite por dia,
produz 120 mil toneladas de carne
suína anualmente (com abate de 3,2
mil suínos por dia) e tem 115 mil
toneladas de grãos de trigo moídos por
ano. Atualmente com cinco unidades
industriais, a Unium já exporta seus
produtos para 25 países.

Fim de aposentadorias  
O deputado Homero Marchese (Pros)
apresentou emenda propondo o fim das
aposentadorias e pensões de ex-
governadores e viúvas. A proposta
original extingue apenas as futuras
aposentadorias, ou seja, o atual
governador, Ratinho Júnior, seria o
primeiro alcançado pelos efeitos legais
da PEC. A emenda será examinada pela
Comissão Especial constituída pelos
deputados Jonas Guimarães (PSB),
Cobra Repórter (PSD), Michele Caputo
(PSDB), Luiz Fernando Guerra (PSL) e
Vilmar Reichembach (PSC).

Presidente e relator
O deputado Jonas Guimarães (PSB) foi
eleito presidente da Comissão Especial
da PEC que extingue as aposentadorias
de ex-governadores. O relator será o
deputado Cobra Repórter (PSD). A
comissão tem prazo de até 10 sessões
para aprovar o relatório.

BRF suspende abate
A BRF confirmou a suspensão do abate
de frangos na unidade de Carambeí por
até cinco meses a partir de 27 de maio.
A BRF afirma que a decisão “reforça a
estratégia de manter os estoques em
níveis adequados para a operação” e
disse que “priorizará gestão da oferta
para assegurar o equilíbrio do sistema
produtivo”.

Apoio a Previdência
O PSD e o PSDB vão apoiar a Reforma
da Previdência mas querem
independência ao governo Bolsonaro.
Os presidentes Geraldo Alckmin
(PSDB) e Gilberto Kassab (PSD) se
reuniram com o presidente no
Planalto e de acordo com Alckmin, a
reforma precisa ser justa com os
trabalhadores, combater privilégios e
acabar com o déficit fiscal. Alckmin
afirmou que o PSDB é contra
mudanças no benefício pago a idosos
e na aposentadoria rural. Kassab
afirmou o compromisso é com a
reforma no sistema de
aposentadorias, mas disse que a
tradição do PSD manter a
independência em relação ao governo.

Guedes e Tereza Cristina
reúnem bancada ruralista
Após descontentamento de ruralista, o
ministro Paulo Guedes (Economia) e

ministra Tereza Cristina (Agricultura)
participam na terça-feira, 9, de
encontro da Frente Parlamentar da
Agropecuária em Brasília. Ruralistas
temem que os acenos do presidente
Jair Bolsonaro a Israel prejudiquem
as relações comerciais do Brasil com
os países árabes - alguns dos
principais importadores da produção
de proteína animal brasileira.
Ataques à China também já
trouxeram preocupação ao setor. Os
asiáticos são os principais
compradores de soja, o principal
produto exportado pelo setor
agropecuário do Brasil.

Sanepar e tecnologias
Duas novas estações de tratamento
de esgoto implantadas pela Sanepar
no Oeste atendem à diretriz de
modernizar o sistema de coleta e
tratamento com alternativas mais
eficientes. A estação de Santa Helena
será concluída em maio e a do Rio
Toledo já está em operação. Ambas
são de estrutura modular, com maior
eficiência de tratamento e de
instalação mais rápida que os
modelos adotados até agora.

Eficiência Energética
A Copel divulgou o resultado da
chamada pública para projetos de
eficiência energética. Serão
investidos R$ 40 milhões para
financiar a implantação de medidas
de economia de energia para 42
clientes residenciais, industriais,
comerciais e instituições públicas.

Orgânicos em alta
O mercado brasileiro de orgânicos
faturou no ano passado R$ 4
bilhões, resultado 20% maior do
que o registrado em 2017. Os dados
são Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Da Redação ADI-PR
Curitiba
Coluna publicada simultaneamente
em 22 jornais e portais associados.
Saiba mais em www.adipr.com.br
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Rombo da Previdência
O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) registrou, nos dois primeiros

meses de 2019, déficit de quase R$ 29 bilhões. O rombo é resultado da
diferença entre a arrecadação, em queda, e as despesas que levam em

conta o pagamento de sentenças judiciais, a Compensação Previdenciária
(Comprev) entre o INSS e os Regimes Próprios de Previdência Social de

estados e municípios, além das renúncias previdenciárias (Simples
Nacional, entidades filantrópicas, microempreendedor individual e

exportação da produção rural).

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Queda & salto
Em janeiro, a arrecadação do Regime
Geral de Previdência Social foi de R$
32,3 bilhões; em fevereiro, caiu para
R$ 31,6 bilhões. Já as despesas, no
período, saltaram de R$ 46,1 bi para
R$ 46,7 bi, conforme comparativo feito
pela Coluna com base em dados da
Secretaria de Previdência vinculada
ao Ministério da Economia.

INSS
Em fevereiro, o INSS pagou 35
milhões de benefícios. Houve
elevação de 1,4% em comparação
com o mesmo mês de 2018. As
aposentadorias somaram 20,7
milhões. E as pensões, 7,8 milhões.

Urbana
A previdência urbana teve déficit de R$
5,9 bilhões. A arrecadação registrou
aumento de 2,2% em relação a
fevereiro do ano passado, mas os
gastos com o pagamento de benefícios
cresceram 1,8%: passaram de R$ 36,3
bilhões para R$ 36,9 bilhões.

Subsídio
Apesar da resistência da equipe
econômica, o governo federal cedeu
a mais uma exigência do
agronegócio. Na canetada (Decreto
9.744), o presidente Jair Bolsonaro
(PSL) revogou decreto publicado pelo
ex-presidente Michel Temer que
previa a extinção gradual de
descontos na conta de luz de
produtores rurais.

Custo
O time do ministro Paulo Guedes era
contra a medida porque o benefício
custa R$ 3,4 bilhões por ano e é pago
pelos demais consumidores de energia.
O decreto de Temer foi publicado em 28
de dezembro do ano passado e previa a
redução do subsídio em 20% por ano até
zerar no prazo de cinco anos.

Radar
O fechamento de questão sobre a reforma
da Previdência não está, por enquanto, no
radar da maioria de partidos alinhados
com Palácio do Planalto. O recado já foi
passado por presidentes e líderes de
legendas aos ministros da articulação
política do Planalto.

Tendência
Sem consenso sobre o texto em
tramitação na Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara, a tendência é de os
partidos liberarem seus deputados a
votar da maneira como quiserem.

Alvará
A Associação dos Servidores da Câmara
dos Deputados (Ascade) esclareceu à
Coluna, em nota, que “o Centro de
Eventos (Millennium Convention Center)
é resultado de uma parceria firmada em
contrato entre a Ascade e um grupo de
empresários da empresa Projetos”.
Coluna registrou que o prédio, em área
nobre da capital, passou por recente
reforma para abrigar grandes eventos.
Mas, contam testemunhas, não existe
alvará de funcionamento, nem

aterramento das estruturas metálicas
dos telhados, tampouco sistema de
combate e prevenção de incêndio.

Eventual
Ainda de acordo com a nota enviada à
Coluna, no dia 29 de março, o
“Millennium realiza seus eventos com
alvará eventual, seguindo todas as
exigências do Corpo de Bombeiros e da
Defesa Civil do Distrito Federal. A
entrada para aquisição do Alvará de
Funcionamento do Centro de Eventos já
foi protocolada e seus representantes
aguardam a sua tramitação nos órgãos
competentes do GDF”.

Bando
Ministro Paulo Guedes para os petistas
na Câmara: “(No Brasil) é difícil a vida
de quem não anda em bando. Você não
tem ninguém para te proteger”.

Má-fé
A 22ª Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro condenou em
aproximadamente R$ 2 mil uma ex-
funcionária da rede de
Supermercados Guanabara por
litigância de má-fé. A acusada,
mesmo apresentando atestado falso,
entrou na Justiça contra a empresa
alegando que a dispensa foi
executada de forma arbitrária.

Causa
O pagamento corresponde a 5%
sobre o valor atribuído à causa, de
R$ 38 mil. A rede de Supermercados
Guanabara montou um
departamento para checagem de
atestados falsos, já que recebia
cerca de 3 mil por mês.
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TJ Paraná manda
soltar Beto Richa

O Tribunal de Justiça do Paraná
mandou soltar nessa quinta-feira o
ex-governador Beto Richa, preso há
17 dias por determinação 9ª Vara
Criminal de Curitiba, em função das
investigações da Operação Quadro
Negro, que apura a suspeita de
desvios de recursos destinados à
construção e reformas de escolas
públicas estaduais entre os anos
de 2012 e 2015.

A soltura foi determinada após
pedido de liberdade feito pela defesa.

De acordo com o Gaeco (Grupo
de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado), do Ministério
Público do Paraná, os desvios con-
tavam com a participação de agen-
tes públicos e privados que atua-
vam na Secretaria da Educação,
praticando crimes de corrupção e

de fraudes às licitações na cons-
trução e reformas de escolas, na
chamada Operação Quadro Negro.

Para acobertar as supostas
práticas delituosas, o grupo teria
cometido outros ilícitos, como
obstrução de investigações e la-
vagem de dinheiro, segundo o MP.
A suspeita é que parte dos recur-
sos públicos desviados tenha
sido usada em campanhas elei-
torais de Richa e aliados.

Ao pedir a liberdade do ex-gover-
nador, a defesa disse que a nova
prisão foi “infundada” e que está
relacionada a “fatos antigos sobre
os quais todos os esclarecimentos
necessários já foram feitos”. Se-
gundo os advogados, os desvios na
rede pública de ensino foram des-
cobertos e denunciados por Richa.

Febre
amarela

O esforço concentrado feito
pela Secretaria de Estado da
Saúde e Ministério da Saúde

ampliou as ações de combate à
febre amarela no Paraná.
Nessa quinta-feira (4), a

Secretaria e o departamento
de Vigilância de Doenças

Transmissíveis do Ministério
concluíram as ações de campo.
Foram realizadas entrevistas

em 37 locais com 1.836 pessoas
atingidas, com orientações e

sensibilização para a vacinação
contra a doença.

O Ministério da Saúde seguirá
com análise dos dados.

O boletim epidemiológico
semanal divulgado nessa

quinta-feira pela Secretaria da
Saúde apresenta mais um caso

da doença (em Paranaguá),
aumentando para 14 o número
de casos confirmados, contra

13 na semana anterior. Seguem
em investigação 85 ocorrências
e 202 já foram descartadas. Os
outros casos confirmados são

Antonina, Morretes,
Adrianópolis, Campina Grande

do Sul, Curitiba, Piraquara e
São José dos Pinhais.

2,6 milhões de títulos de
eleitores estão irregulares

Os eleitores que não votaram nem justificaram a ausência às urnas nas últimas três
eleições têm até o próximo dia 6 de maio para regularizar a situação. Segundo o TSE
(Tribunal Superior Eleitoral), em todo o País mais de 2,6 milhões de pessoas estão em
situação irregular. De acordo com o Tribunal, quem não acertar contas com a Justiça

Eleitoral pode ter o título cancelado. O TSE informa que são incluídas eleições regulares e
suplementares e que cada turno é considerado uma eleição. O eleitor pode consultar sua
situação no portal do TSE, na opção “situação eleitoral”, no canto superior esquerdo da
página principal. Após preencher o nome completo e a data de nascimento, o serviço

indicará se o título está regular ou irregular. Quem estiver em situação irregular terá de
pagar uma multa no valor de R$ 3,50. Depois precisa ir ao cartório eleitoral e apresentar

documento oficial com foto, comprovante de residência e título de eleitor, se ainda o
possuir. Também é possível fazer o processo pela internet, no portal do TSE, na opção

quitação de multas. Ainda assim, é preciso levar a documentação ao cartório eleitoral.
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Endividamento de famílias
tem maior nível desde 2015

O percentual de famílias brasi-
leiras com dívidas (em atraso ou
não) chegou a 62,4% em março
deste ano. O índice é superior aos
61,5% de fevereiro deste ano e aos
61,2% de março do ano passado.
Esse também é o maior patamar de
endividamento das famílias desde
setembro de 2015, segundo dados
da Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor, divul-
gada ontem (4) pela CNC (Confede-

ração Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo).

Já as famílias inadimplentes, ou
seja, aquelas que têm dívidas ou con-
tas em atraso, ficou em 23,4% em
março deste ano, acima dos 23,1%
do mês anterior. Na comparação com
março do ano passado (25,2%), no
entanto, o indicador teve uma queda
de 1,8 ponto percentual.

O percentual de famílias que
declararam não ter condições de

pagar suas contas ou dívidas em
atraso aumentou de 9,2% em fe-
vereiro para 9,4% em março des-
te ano. No entanto, continuou
abaixo do patamar de março do
ano passado (10%).

O cartão de crédito foi aponta-
do como o principal motivo das dí-
vidas por 78% das famílias endivi-
dadas, seguido por carnês, para
14,4%, e, em terceiro, por financia-
mento de carro, para 10%.

BNDES aprovou US$ 911
mi a mais do que deveria

Auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) em 17 contratos de
financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social) nas áreas de geração e transmissão de energia aponta
irregularidades nos orçamentos das obras, nos desembolsos e nos itens
financiados. De acordo com o TCU, o banco aprovou um valor US$ 911

milhões maior do que deveria para as empresas exportadoras - Odebrecht,
Andrade Gutierrez, OAS e Camargo Corrêa - o equivalente a 41,7% dos

projetos em Angola, República Dominicana, Moçambique, Equador e Costa
Rica. O relatório, do ministro Augusto Sherman, foi apresentado em 31 de
outubro, publicado no Diário Oficial em 14 de novembro e está disponível
no site do Tribunal. Na mesma época em que o banco anunciou a revisão
de todos os contratos de engenharia no exterior e ações com o órgão de
controle para ampliar sua transparência. Os 22 pedidos de informação

encaminhados pelo TCU após a leitura do relatório, porém, que deveriam
ser respondidos pelo BNDES em 60 dias, seguem sem resposta.

NOTAS
Cesta básica dispara
O custo do conjunto de alimentos essenciais subiu em
todas as capitais em março de 2019, como mostra o
resultado da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de
Alimentos, feita mensalmente pelo Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em
18 cidades. As altas mais expressivas ocorreram em Brasília
(11,09%), Florianópolis (7,28%), São Luís
(7,26%) e Curitiba (7,20%). A capital com a cesta
mais cara foi São Paulo (R$ 509,11), seguida pelo Rio
de Janeiro (R$ 496,33) e Porto Alegre (R$
479,53). Os menores valores médios foram observados
em Salvador (R$ 382,35) e Aracaju (R$ 385,62).
Em 12 meses, entre março de 2018 e o mesmo mês
deste ano, todas as cidades acumularam alta, as mais
expressivas em Goiânia (20,25%), Salvador
(18,42%) e Brasília (17,39%). Nos primeiros três
meses de 2019, todas as cidades mostraram alta
acumulada, com destaque para Recife (17,85%), Vitória
(17,84%) e Natal (16,87%). A menor alta foi
registrada em Porto Alegre (3,19%).
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PERFIL
Em resposta aos pedidos de associados, a
Aciu realizou esta semana uma pesquisa de
opinião sobre o horário de abertura do
comércio em Umuarama. Cento e cinquenta
empresários responderam ao questionário
enviado e os resultados fazem uma leitura
do pensamento médio da categoria.

CONTEÚDO
A pesquisa continha nove perguntas e
espaço para manifestação do associado.
Todas elas com o objetivo de recolher
dados para a programação de uma agenda
comum sobre o tema “horário de
atendimento do comércio”. O presidente da
Aciu, Orlando Luiz Santos, esclarece que o
resultado desse levantamento serve apenas
como sugestão ou orientação, jamais como
determinação ou imposição, ok?

BÚSSOLA
A primeira pergunta do questionário foi “Você
acha que o comércio de Umuarama deve
atender em dois sábados (1º e 2º) por mês
até às 17h?” E 83 dos 150 entrevistados –
ou seja, 55,3% – respondeu “SIM”. Desta
forma, muitas empresas que estavam em
dúvida com relação ao tema, agora podem
passar a atender nos dois primeiros sábados
de cada mês. Desde que queiram, é sempre
preciso frisar.

CÂNONE
Assim como no Jogo do Bicho, onde vale o
escrito, a legislação trabalhista brasileira é
clara no estabelecimento do limite de horas
que um empregado pode trabalhar: 44
horas por semana. Acima disso, horas
extras, banco de horas, compensações,
acordos, etc, desde que acordado entre as
partes. Por isso, se sua empresa quiser
abrir todos os dias das 9h às 22h, fique à
vontade, porém contrate mais profissionais e

organize sua escala de trabalho, pagando os
direitos com rigor. No mais, foque nas vendas.

DIRETRIZ
A pesquisa completa sobre o horário de
atendimento do comércio em Umuarama está
disponível no site da Aciu
(www.aciupr.com.br). No site também já
estão registrados na agenda as datas
escolhidas pelos empresários para
atendimento especial, como para o Dia das
Mães (abrir sexta-feira (10/05) até às 20h),
para o Dia dos Pais (abrir na sexta-feira (9/
08) até às 20h) e Dia das Crianças (abrir na
sexta-feira (dia 11/12) até às 20h).

CHIP
A Junta Comercial do Paraná (Jucepar)
acaba de promover mudanças importantes
para a abertura de empresas. Dentre elas
está a necessidade de fazer a certificação
digital, documento emitido em Umuarama
na Aciu (Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Umuarama) nos modelos A1
e A3. De acordo com o presidente da
entidade, Orlando Luiz Santos, a
Resolução 5/2019 chegou para dar mais
agilidade no processo de abertura de um
novo empreendimento.

HIGH TECH
Com essa inovação, a Junta Comercial
consegue analisar super rápido os
processos e em poucos dias o
empreendedor já consegue ter seu negócio
formalizado. Para se ter uma ideia, se não
for um negócio de risco – que exija
documentações específicas –, em duas ou
três horas após a inscrição feita com
assinatura digital, a empresa vai estar
pronta. Lembrando: a Aciu representa os
certificados digitais da Certisign, uma das
principais certificadoras do Brasil, e com
custos reduzidos para associados. Ligue
(44) 3621-6700 e informe-se.

PRODÍGIOS
E por falar em alta inovação, o Núcleo Setorial
de Tecnologia da Informação da Aciu acaba
de assinar seu estatuto. As principais
empresas de Umuarama ligadas à informática,
processamento de dados, meios digitais, etc,
estão reunidas com vários objetivos comuns,
mas o principal deles é o de fortalecer o setor
por meio de ações desenvolvidas com apoio
do consultor Adriano Rodrigues. No
cooperativismo todos saem ganhando.

MAIS
Inclusive o Núcleo Setorial de Franqueadoras
também vai de vento em popa e reúne os top
empresários que vendem suas ideias Brasil
afora. E o próximo Núcleo Setorial a ser
formado dentro da Aciu é o de Casa de
Carnes. Uma primeira reunião já foi realizada
e mais empresários já confirmaram presença
para encontro na próxima semana. União de
forças para o bem comum é o espírito do
cooperativismo.

TIMONEIRO
O professor universitário João Codato, mestre
em Administração da Unipar, traz para a Aciu o
super curso “Treinamento em Líder Coach”,
com vagas limitadas. Será nos dias 19 e 20
de julho (sexta-feira das 19h às 22h e no
sábado das 8h às 19h) com um mergulho em
temas sobre gestão empresarial. Associados
Aciu e seus colaboradores têm desconto. As
inscrições podem ser feitas no endereço https:/
/pag.ae/7UKQxRM2G e para mais
informações o whats (44) 98418-3271.

SATURDAY
A maioria das lojas do comércio de
Umuarama vão atender em horário
especial, até as cinco da tarde, neste
sábado, dia 6 de abril.

FOCO
A palavra é prata, o silêncio é ouro, diz o dito
árabe. Significa que temos, sim, de falar, de nos
expressar, porém aquele que tem a humildade
de ouvir mais e falar menos, conquista mais
sapiência. Em tempos de mídias sociais, onde
todos podem manifestar seus pensamentos e
opiniões, muitas vezes vemos prevalecer a
intolerância e o ódio. Fique atento: se não for
para edificar, só ouça. E siga em paz, sempre. A
Aciu, você sabe, é a Casa do Empresário.
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Unipar é sede do ‘Justiça no Campo’
Equipes do TJPR e dos apoiado-

res recepcionam interessados no
Câmpus III da Unipar

A Universidade Paranaense –
Unipar sedia nesta sexta e sába-
do, 5 e 6, um dos maiores eventos
de assistência jurídica do Estado.
Realizado pelo Tribunal de Justiça
do Paraná, o Programa Justiça no
Campo, um braço do Justiça no
Bairro, vem para atender cidadãos
de baixa renda, de áreas rurais da
jurisdição da Amerios e das perife-
rias das cidades da região.

A desembargadora Joeci Camar-
go está na cidade desde o início da
semana, supervisionando os prepa-
rativos da realização, que promete
ser marcante. Ela disse que o foco
dos trabalhos é atender demandas
reprimidas e garantir às pessoas em
situação de vulnerabilidade o aces-
so à justiça. “Nosso projeto tem na
essência a responsabilidade social
e, por isso, sua missão é garantir que
os direitos dos cidadãos sejam con-
cedidos, respeitados”, enfatizou.

Segundo ela, a expectativa de o tra-
balho alcançar pleno êxito é grande. “Te-
mos muitos voluntários, parceiros e

apoiadores”, assegurou. Um dos par-
ceiros é a Universidade Paranaense, que
colocou a equipe do projeto Sajug (Ser-
viço de Assistência Judiciária Gratuita)
do curso de Direito à disposição do TJPR.
Mais de trinta estão escalados.

Os atendimentos do Justiça no
Campo vão favorecer a conciliação por
meio de audiências prévias em vári-
as áreas do direito, possibilitando a
resolução com a expedição imediata
dos documentos. Fazem parte pron-
to atendimento nas áreas Cível [cu-

ratela], Família [divórcio, pensão ali-
mentícia, guarda, regulamentação de
visitas, reconhecimento e/ou averi-
guação de paternidade/maternida-
de, reconhecimento e dissolução de
união estável, restabelecimento de
sociedade conjugal, tutela e alvarás,
levantamento de valor pós mortem]
e Registros Públicos [retificação de
registro civil e outros]. Todos os ser-
viços são gratuitos, exceto o exame
de DNA (valor a partir de R$ 220 –
trio: mãe, pai e filho).

Apoio
Outros cursos da Unipar também participam, prestando serviços educativos. Estarão

a postos professores e acadêmicos, treinados para exercitar e difundir
conhecimentos adquiridos em sala de aula, com o objetivo de beneficiar a clientela
do Justiça no Campo. Enfermagem estará presente, ensinando sobre higienização

das mãos e prevenção do câncer de mama e Farmácia, sobre uso correto de
medicamento e confecção de aromatizantes de ambiente. Nutrição se compromete
a orientar sobre o reaproveitamento dos alimentos e Educação Física fará teste de

avaliação física, teste de força e avaliação de IMC. Medicina Veterinária fica na
retaguarda, com informações sobre qualidade de vida e Estética e Cosmética.
O evento tem a parceria também do Sistema Fecomércio/Sesc Cidadão,

prefeituras da Amerios, Sociedade Rural, Emater, Núcleo Regional da Seab,
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e outras entidades. O

atendimento será das 9 às 17h, no ginásio de esportes do Câmpus III. Os
interessados não podem esquecer de levar os documentos pessoais. Haverá

também casamento coletivo [sábado à tarde].
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Maconha apreendida
em Tuneiras do Oeste

Mais drogas
Outros tabletes foram encontrados dentro do veículo,

totalizando 64 porções que pesaram 50 quilos. Todos foram
encaminhados ao destacamento da PM. Os três envolvidos,
com idades entre 19 e 21 anos receberam voz de prisão por

tráfico de drogas. Eles informaram que adquiriram o
entorpecente em Naviraí – MS e que entregariam a droga
em Rio do Sul – SC. O trio foi encaminhado à 17ª Delegacia

de Cruzeiro do Oeste.

Policiais Militares de
Tuneiras do Oeste aborda-
ram um veículo com três
ocupantes e apreenderam
maconha. O caso aconte-
ceu na quarta-feira (3),
quando a equipe retorna-
va do distrito de Marabá.

Os policiais notaram,
na margem da rodovia PR-
479, um veículo VW/Gol,
com emplacamento de Ja-
raguá do Sul – SC, que
estava estacionado e com
os três homens desem-
barcados. Os PMs decidi-
ram realizar uma aborda-
gem e nada de ilícito foi

encontrado com os envol-
vidos. Eles informaram
que o carro apresentava
um problema mecânico.

Durante a verificação
nas mochilas, os suspei-
tos demonstraram nervo-
sismo. Foi realizada uma
varredura perto do veícu-
lo, até que foram localiza-
das duas caixas de pape-
lão. Mesmo antes de abrir
as caixas os policiais al-
gemaram os suspeitos,
pois eles demonstravam
intenção de fuga. Nas cai-
xas estavam diversos ta-
bletes de maconha.

DROGA foi apreendia pela Polícia Militar com trio suspeito à beira da rodovia

DIVULGAÇÃO
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STF nega recurso e vereador
pode perder mandato

O vereador Marcelo Nelli (Solida-
riedade) perdeu mais uma batalha
na Justiça, não bastasse a última
derrota envolvendo sua gestão como
presidente da Câmara Municipal, na
ocasião em que contratou empresa
para a realização de concurso públi-
co, desta vez perdeu um recurso no
Supremo Tribunal Federal (STF) so-

bre o caso da contratação de seu
irmão que atuou como secretário ge-
ral da Casa durante parte de sua
gestão como presidente.

A ministra do STF Rosa Weber
negou o seguimento a um recurso
impetrado pela defesa do vereador.
Consta no texto: “Contra o juízo
negativo de admissibilidade do re-

curso extraordinário, exarado pela
Presidência do Tribunal a quo, ma-
neja agravo Marcelo Derenusson
Nelli. Na minuta, sustenta-se que
o recurso extraordinário reúne to-
dos os requisitos para sua admis-
são. Aparelhado o recurso na afron-
ta aos arts. 129, III, e 131 da Cons-
tituição Federal”.

Nelli havia sido condenado pelo Tribunal Regional Federal em ação civil pública
por improbidade administrativa, sentença acatada por unanimidade pelos
desembargadores. A denúncia dava conta que seu irmão, Cristiano Nelli, exercia
acúmulo de cargos. Um deles no gabinete do Deputado Federal Osmar Serraglio,
onde exercia a função de secretário parlamentar e outro na Câmara Municipal de
Umuarama como secretário geral. A sentença proferida pelo Desembargador
Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junio no dia 28 de março de 2016
determina que o vereador Marcelo Nelli tenha seu mandato interrompido com a
perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos por três anos, a contar
do trânsito julgado e multa civil no valor equivalente ao total recebido pelo réu
Cristiano pelo exercício do cargo de Secretário Parlamentar pelo período de 01
de janeiro de 2009 a 20 de março de 2010.
Em 2010, o então deputado federal Osmar Serraglio (PMDB-PR) chegou a
culpar a presidência da Câmara Municipal de Umuarama pela contratação
irregular de Cristiano Derenusson Nelli, irmão de Marcelo Nelli, que
ocupava ao mesmo tempo, um cargo de secretário-geral na Câmara Municipal
de Umuarama – de dedicação exclusiva – e de assessor parlamentar no
gabinete de Serraglio em Brasília. Ainda naquele ano, assim que o fato foi
revelado, Cristiano foi demitido dos dois empregos. “Eu sempre tive a minha
carreira política pautada pela ética e não é justo ser acusado de algo que não
fiz”, relatou o deputado à ocasião. O parlamentar reafirma que não sabia da
nomeação de Cristiano Nelli como assessor em Umuarama. “Se soubesse,
teria demitido ele na mesma hora”, afirmou Serraglio.
Por sua vez, o então presidente da Câmara de Vereadores também diz que não
sabia que o irmão assessorava o deputado. “Ele deveria ter avisado que tinha o
cargo no gabinete do Dr. Osmar, mas não o fez”, afirmou Marcelo Nelli em
entrevista naquele mesmo ano, ressaltando que contratou o irmão porque
precisava de uma pessoa de confiança para ajudar na administração da Câmara.
Marcelo Nelli revelou à reportagem que seus advogados estão recorrendo e que
ainda há possibilidade de recursos a respeito da junto ao Supremo Tribunal
Federal (STF).

Sentença Procuradoria
Procurada pela reportagem, a
procuradora jurídica do Poder

Legislativo Rosane Meyer relatou
que a Câmara Municipal não foi

comunicada sobre qualquer
decisão judicial e que o vereador

citado continua exercendo o
cargo normalmente. “Não

recebemos nenhum comunicado
sobre perda de mandato de

vereador até agora e, se a decisão
do Desembargador Federal

Cândido Alfredo Silva Leal Junio,
de 2016 conta a partir do trânsito
julgado, passará a valer somente
quando não há mais possibilidade

de recursos”.

Declaração
Desde aquela época e, por causa

do problema, Marcelo Nelli passou
a pedir para que todos os
funcionários da Câmara

assinassem uma declaração
afirmando que não possuíam outro

emprego público. Nelli foi
procurado pela reportagem do
Jornal tribuna Hoje News, mas
preferiu não se manifestar a

respeito, somente afirmou que
ainda cabe recurso da decisão.
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Casa de Custódia no São Cristóvão passa pela Câmara

Em primeira discussão, durante
sessão extraordinária na manhã da
quinta-feira (4), os vereadores apro-
varam o Projeto de Lei que autoria o
Poder Executivo a realizar a doação
de um terreno situado nos fundos
do conjunto São Cristóvão para a
construção da Casa de Custódia.

O projeto de número 37/2019,
foi aprovado com três votos contrá-
rios e uma abstenção (vereador
Newton Soares). Foram três votos
contra (Deybson Bitencourt, Ana
Novais e Jones Vivi) contra cinco
favoráveis (Marcelo Nelli, Ronaldo
Cruz Cardoso, Maria Ornelas, Juni-
or Ceranto e Mateus Barreto).

CASA LOTADA
Moradores do bairro lotaram o plenário durante a sessão e levaram

cartazes e faixas, pedindo para que a Casa de Custódia não seja instalada
naquela comunidade. Policiais civis, Guardas Municipais e policiais

militares – inclusive o subcomandante do 25º Batalhão da PM (major
Valdecir Capelli) – permaneceram na Câmara Municipal enquanto

aconteceu a reunião.

Palavras
Antes da sessão, houve reunião convocada pela presidência da Casa, ocasião
em que foram ouvidos representantes do bairro São Cristóvão, do Ministério

Público, delegado de polícia e representantes do Depen – Departamento
Penitenciário do Estado do Paraná.

DURANTE a sessão extraordinária, segurança foi reforçada com PMs, investigadores e Guardas Municipais

ALEX MIRANDA

INTERSTÍCIO
REGIMENTAL

Após a aprovação do
projeto, tão logo

aconteceu a primeira
discussão, os vereadores
negaram o pedido de
dispensa de interstício
regimental apresentado

com a intenção de
realizar a sessão

extraordinária em uma
única reunião, que

aconteceria ainda na
manhã da quinta-feira. A
solicitação foi rejeitada

em plenário, mantendo a
convocação em segundo
turno de votação para o
domingo (7), às 10h.

Cadeia longe da delegacia
A discussão a respeito da construção de uma Casa de Custódia na cidade se estende desde o ano
passado, mas a ideia de remover o ambiente carcerário do espaço onde funciona a delegacia de

polícia foi do delegado chefe da 7ª Subdivisão Policial (SDP), Osnildo Carneiro Lemes. Foi ele quem
deu o ‘pontapé inicial’ para que autoridades políticas se mobilizassem. Tanto que no texto do

projeto, foi apresentado um levantamento feito pela Procuradoria Jurídica do Município, junto ao
Departamento Penitenciário e ao Conselho da Comunidade, que encontrou uma cadeia construída

para abrigar 67 presos, e que atualmente mantém em cárcere 216 detentos homens e 27 mulheres.
Alguns já condenados e que deveriam ter sido transferidos para penitenciárias. Um terreno do

município que é utilizado como pista de motocross às margens da rodovia PR 580, na saída para o
distrito de Serra dos Dourados foi apresentado ao final de 2018 como sendo o único espaço com

capacidade e estrutura para receber a Casa de Custódia. Moradores do Parque das Jabuticabeiras
se manifestaram contra a instalação da Cadeia naquele local e bloquearam a rodovia, mostrando

descontentamento com a decisão da prefeitura. Da mesma forma, moradores do Jardim são
Cristóvão se mobilizaram na quarta-feira (3) à tarde na rodovia PR 323, na entrada do bairro e a

segunda manifestação aconteceu na Câmara.
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Final do Inter Bairros
e Distritos de Futebol

20 equipes na Copa
Amizade de Futebol
A primeira Copa Amizade de Futebol
Masculino Adulto de Umuarama está
preste a começar. Serão dez equipes
disputando na categoria titular e
mais dez equipes na categoria
aspirante. O campeonato realizado
pela Secretaria de Esporte e Lazer de
Umuarama (Smel) tem previsão para
começar no final de abril. O arbitral
acontecerá, na próxima terça-feira
(9), às 19h30, na sala de reunião da
Smel. No evento os representantes
das equipes conhecerão a forma de
disputa da competição.

Liga de Futsal
Neste sábado (6), acontece no Ginásio
Mário Onkem, mais uma rodada da 1ª
Fase da Liga Novo Futsal Paraná - NFP
2019, na categoria masculina sub 12.
A equipe umuaramense Camisa 10/
Afca Futsal, entra em quadra para
enfrentar o FMC Mourão Futsal, às
8h45. Quem vencer joga contra a
equipe de Toledo, às 10h30, no Ginásio
de Esporte Amário Vieira da Costa.

Citadino Chave Ouro
Hoje (5), acontece a 5ª rodada do
Campeonato Citadino de Futsal –
Chave Ouro. Na primeira partida da
noite, Auto Escola Barbosa/Lebrão
Importados enfrenta Colibri/Galles
Delivery, às 19h. Em seguida GCI
Veículos Multimarcas confronta a
equipe UPC D’Itália Sorvetes, às 20h.
A última partida fica por conta de
MS Móveis contra Supermercados
Paratti, às 21h. Os jogos
acontecerão no Ginásio de Esporte
Amário Vieira da Costa.

NOTAS

23 jogos realizados
Realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) com apoio

da Prefeitura Municipal o Campeonato Inter Bairros e Distritos de Futebol,
começou no dia 16 de fevereiro. Ao todo foram 8 bairros na disputa pelo

título. “Foram 23 jogos realizados em vários campos de nossa cidade e
distritos, grandes talentos foram descobertos para representar nossa

cidade em jogos oficiais do Estado”, comenta Diretor de Esporte da Smel,
Jeferson Ferreira (Jefinho).

No próximo domingo (7), acon-
tece a final do Campeonato Inter
Bairros e Distritos de Futebol –
Masculino Sub 11. A disputa acon-
tecerá no Ginásio de Esporte Lúcio
Pipino, com confronto entre Bairro
Zona III x Distrito de Lovat, às 9h15.

O Zona III, tem a melhor campa-
nha, foram 4 jogos e 4 vitórias. Com
25 gols marcados e apenas 2 gols
sofridos. A equipe vem de uma vitó-
ria, por 9 a 1, em cima do Conjunto
Sonho Meu.

O Distrito de Lovat chega para a
decisão, com três jogos vencidos e
apenas um empate. Com 23 gols
marcados e apenas 2 gols sofridos.
O Lovat vem de uma vitória, nos

pênaltis, por 4 a 2, sobre o Jardim
Global/Camisa 10.

Os perdedores da semifinal dis-
putam, no domingo (4), também
para conquistar o segundo lugar da
competição. O Conjunto Sonho Meu
e Jardim Global/Camisa 10, en-
tram em campo, às 8h15.

“O jogo promete fortes emo-
ções, duas equipes com poder ofen-
sivo onde poderá sair muitos gols,
ou sem gols dependendo das defe-
sas”, disse o Coordenador de Es-
porte da Smel, Ednei Silva, apon-
tando que o objetivo do evento é
promover a integração sócia espor-
tiva entre vários Bairros e Distritos
de Umuarama.

ZONA III e Jardim Global Camisa/10, na disputa pela semifinal do campeonato

JOÁS CAVALCANTE
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Quem joga em casa na
finalíssima do Paulistão

Semifinal Fla x Flu
O Flamengo, que havia vencido o
Fluminense na semifinal da Taça
Rio, foi o responsável por
"ressuscitar" o clube no
Campeonato Carioca. Com o título
do turno conquistado pelo Rubro-
Negro após vitória nos pênaltis
sobre o Vasco, o Tricolor voltou
para a competição e novamente
irá enfrentar o time da Gávea em
semifinal do Campeonato Carioca,
que acontece amanhã (6), às 19 no
Maracanã.  No duelo Flamengo
tem vantagem de empate, já o
Fluminense terá que vencer em
jogo único. Os clubes já se
enfrentaram três vezes neste
Estadual, com uma vitória para o
Fluminense (1 a 0) e duas para o
Flamengo (3 a 2 e 2 a 1 - na
semifinal da Taça Rio).

Coxa com reforço
Na semifinal do estadual, o Coritiba
ganhou um possível 'reforço' para a
disputa da Série B do Brasileirão.
Trata-se do lateral-esquerdo
William Matheus, que voltou de
empréstimo com o Guarani e treina
com o elenco de Umberto Louzer.
Apesar do regresso, a continuidade
do jogador é incerta. O principal
motivo é o alto salário. Em clara
dificuldade financeira, a diretoria
quer reduzir os gastos e o jogador
não se encaixa nos padrões atuais.
No próximo domingo (7), Coxa
enfrenta o Londrina na semifinal da
Campeonato Paranaense.

NOTAS

Sem chance
O São Paulo não tem chance de decidir o Paulistão em sua casa. Em qualquer
cenário, o Tricolor será visitante no jogo de volta da final. A equipe soma 22

pontos e pode chegar no máximo a 25, menos que os três rivais têm atualmente.

Das quatro equipes que estão na
semifinal do Paulistão, três ainda
podem decidir o título em casa, caso
avance: Palmeiras, Corinthians e
Santos. O São Paulo, por sua vez,
não tem chance de mandar a segun-
da partida da decisão do Estadual.

As equipes continuam somando
pontos nas fases de mata-matas,
além da pontuação conquistada na
primeira fase.

Os finalistas serão decididos no
domingo (7), às 16h, quando Pal-
meiras e São Paulo se enfrentam
no Allianz, e na segunda-feira (8),
às 20h, quando Santos e Corinthi-
ans duelam no Pacaembu.

O Corinthians só poderá decidir
o Paulistão em sua Arena se pas-
sar pelo Santos e enfrentar o São

Paulo na final. Isso porque o Timão
tem 26 pontos conquistados até
agora. Caso avance, independente-
mente da forma (vitória, empate ou
pênaltis), o Corinthians teria menor
pontuação que o Palmeiras e mai-
or que o São Paulo.

O Santos tem cenário parecido
com o do Corinthians: só decidirá
em casa se avançar para a final e
enfrentar o São Paulo. O Peixe
soma 27 pontos e pode chegar no
máximo a 30, pontuação atual do
Palmeiras. Os santistas têm joga-
do no Pacaembu, já que a Vila Bel-
miro está em reforma. Caso o Pei-
xe esteja na final, o estádio na Bai-
xada estará à disposição, e o clu-
be poderá escolher onde mandar a
partida.

CHOQUE-REI
O Palmeiras tem a maior pontuação até agora somando todas as fases do
Paulistão, com 30 pontos. Basta avançar pelo São Paulo, no tempo regulamentar
ou nos pênaltis, para poder decidir o campeonato no Allianz Parque. No
Choque-Rei, a ida terminou empatada sem gols. Já no clássico alvinegro, o Timão
venceu por 1 a 0 e tem vantagem para a volta.

PARA o clássico entre
Palmeiras x São Paulo já
foi vendido mais de 36
mil ingressos

GAZETA PRESS
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

O acaso tem seus sortilégios, a necessidade não. Para que um amor seja inesquecível, é preciso que
os acasos se encontrem nele desde o primeiro instante como os pássaros nos ombros de São

Francisco (Milan Kundera)

Happy Day
A coluna destaca leitores do
Jornal Tribuna Hoje News que
comemoram aniversário. Nesta
sexta (5) vivas para Nivaldo
Possamai, Rodrigo Nelson de
Oliveira, Katia Carvalho Pacheco e
Sonia Maciel .  No sábado (6)
vivas para Rosangela Bacarin,
Mauriza Lima, Luiz Carlos Cortez
Derenusson, Guilherme Druciak de
Castro e Everaldo Baptista
Azevedo.  No domingo (7)
cumprimentos para Marcos
Navarro, Luiz Renato Ribeiro
Azevedo, Luiza Salvador, José
Ramos Domingos, Kelly Amaral e
Solange Giovanini . E na segunda
(8) parabéns para Regina Mariani
Santana, Antônio Gomes das
Neves, Sandro Augusto da Silva.
Da coluna: felicidades!

Open Doors
A Cervejaria Artesanal Divino

Malte já está mostrando a cara e
também sua boa cerveja, na

Avenida Pará indo para o Lago
Aratimbó.  A assinatura  do

projeto do novo espaço de lazer
leva a assinatura do Studio Brum

Arquitetura.

PORTRAIT
MICHELLE PALU  m clima
dark & rock especialmente para
as lentes da renomada fotógrafa
Luci Lemes que assina o clique
para a exposição temática
Rock'n Ladies, dia 17 , no Old
Rock Bar.

LUCI LEMES

ZOOM
Os lançamentos de diversas
grifes já movimentam muito as
lojas da cidade. É uma boa
estratégia de marketing para que
clientes e não clientes conheçam
a loja e também vejam as
novidades em primeira mão.
Agora, as parcerias são muito
bem vindas. Que o digam Luiz
Fernando Monteiro, Anderson
Décor, Lisamara Samartano,
Guilherme Vasconcelos e
Fernanda Brasileiro  que recebem
na quinta, dia 11, na House
Design às 16h.  Um pool que já
está na sua terceira edição.
Agradeço o convite.

Nas redes Sociais
Valorize suas conquistas
profissionais –mostre ações que
realizou que tiveram sucesso,
resultados de projetos que foram
interessantes ou titulações
alcançadas, contudo, evite se
autopromover demasiadamente,
pois isso pode soar arrogante. E
busque, com permissão prévia,
marcar as pessoas que estavam
envolvidas nos trabalhos, de
forma elegante, pois isso
aumenta sua visibilidade.

O REITOR da Unipar, Carlos Eduardo Garcia, recebeu o secretário de Estado da Educação, Renato
Feder, que veio para conversar sobre parcerias em nível estadual. Embora Feder tenha apresentado
propostas muito sérias e promissoras, o bate papo foi bem descontraído. Como sempre, o Reitor usou de
toda a sua simpatia para expor o contentamento da Reitoria da Unipar pelo convite para projetos
coparticipativos.

ASSESSORIA UNIPAR

ARTE
Alunos  da Escola Municipal Dr. Germano Norberto Rudner estiveram pela primeira vez na Biblioteca
Municipal Rocha Pombo na  quarta-feira (3) com a  professora de Artes, Lúcia Teixeira, e a coordenadora
Adriani Pinesso. O foco da visita foi conhecer  a obra do pintor Abraão Hachicho, que estava presente e
conversou com as crianças. Cidadão honorário e muito conhecido por retratar a história de Umuarama
em diversas telas, muito solícito, Hachicho respondeu às perguntas dos alunos e das professoras. E
também apresentou algumas de suas telas, contou a história de cada uma, a época em que as pintou e o
que cada imagem retratava, bem como sua inspiração no período da colonização de Umuarama.

PMU
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EMPREGO
O Hospital Uopeccan de
Umuarama está com uma vaga de
emprego para atuação na Central de
Abastecimento Farmacêutico
(CAF). Os interessados devem ter
conhecimento na área de compras,
gestão de estoque, materiais
hospitalares e consignados. É
necessário ter experiência de no
mínimo seis meses no setor. A carga
horária é das 9h às 15h15 de
segunda a sexta-feira e das 7h às
19h nos finais de semana. Os
interessados podem cadastrar
currículo no site da Uopeccan.

CONSCIENTIZAÇÃO
Como forma de comemorar o Dia
Mundial da Conscientização do
Autismo, a AMA - Associação de
Pais e Amigos dos Autistas de
Umuarama e Região realizarão neste
sábado (6), a 2ª Caminhada pela
conscientização do Autismo.
Segundo organizadores da AMA, a
ação tem como objetivo de
conscientizar e sensibilizar a
população, sobre a responsabilidade
dos pais que tem filhos autista. O
local de partida será na Praça
Miguel Rossafa, às 13h.

FALTA DE ÁGUA
A Sanepar informa que, o próximo
domingo (7), está prevista
manutenção em uma adutora que
pode afetar o abastecimento no
município de Umuarama. O serviço
tem início ao meio-dia, e a
normalização do abastecimento
deve ocorrer gradativamente durante
a madrugada. Clientes que possuem
caixa-d'água domiciliar podem não
ser afetados pelo desabastecimento.
A Sanepar lembra que, de acordo
com a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), cada
imóvel deve ter caixa-d'água com
capacidade para atender as
necessidades dos moradores por, no
mínimo, 24 horas. O reservatório
domiciliar deve armazenar pelo
menos 500 litros.
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Matrículas abertas na
creche pra cachorros

A primeira creche ex-
clusiva para cachorros
já tem data para iniciar
as atividades em Umu-
arama. Será no dia 20
deste mês de abril e as
matrículas estão aber-
tas, com pacotes men-
sais, semanais ou diá-
rios. As vagas são limi-
tadas e quem tiver inte-
resse de proporcionar
muita alegria e diversão
para os peludos de es-
timação tem que correr.

A creche, ou day
care, como a ideia vem
sendo chamada no Bra-
sil e no mundo, fica em
área minuciosamente
pensada para os pets
no Caliari Centro Médi-
co Veterinário. O servi-
ço vinha sendo ofereci-
do em caráter experi-
mental e agora ganhou
corpo, devido a grande
procura. Novos investi-
mentos foram feitos,
como a instalação de
play ground, obstáculos
educativos e piscina de
bolinhas, além de pin-
tura que não agride a
visão dos bichos.

Os monitores já es-
tão a postos para ga-
rantirem horas de brin-
cadeira, alimentação e
descanso para os alu-
nos de quatro patas. As
atividades serão varia-
das, para não criar uma
rotina chata, como expli-
ca o médico veterinário

Bruno Caliari. “Os
cães adoram brin-
car e queimar ener-
gia. Aqui eles vão
desenvolver ações
diferentes todos
os dias”.

O conceito de
creche foi criado
para ser um espa-
ço de desenvolvi-
mento e socializa-
ção dos animalzi-
nhos. Eles são ex-
postos ao convívio
com outros cães e
estimulados por
meio de dinâmi-
cas próprias para
o seu instinto.

“Já tínhamos o
hotel e notamos
uma procura tam-
bém pelo atendi-
mento de creche,
que é diferente.
Então resolvemos
apostar na ideia e
o período de expe-
riência foi muito
positivo. Era o que
p r e c i s á v a m o s
para ampliar o tra-
balho e deixá-lo
ainda mais atraen-
te”, diz Caliari.

O Caliari Centro
Médico Veterinário
está localizado na
avenida Celso Gar-
cia Cid, 3620, en-
tre a Rodoviária e
a Catedral. O fone
é (44) 3622-8515.
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AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – BRANCO, AUTOMÁTICO, SOM/
MULTIMÍDIA, COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, COMPLETO, 30 MIL KM, Ú/DONO.  R$R$R$R$R$
94 .800 ,0094 .800 ,0094 .800 ,0094 .800 ,0094 .800 ,00
JETTJETTJETTJETTJETTAAAAA  2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE  TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – BRANCO, 211CV, GASOLINA, TETO
SOLAR, INTERIOR CARAMELO, C/ 70 MIL KM, Ú/DONO, TOP DE LINHA.  R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO,
MULTIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00
KIAKIAKIAKIAKIA  SPOR  SPOR  SPOR  SPOR  SPORTTTTTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  AGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  AGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  AGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  AGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  PRETA METÁLICA, FLEX, AUTOMÁTICA,
BANCOS DE COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, COMPLETA.
R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00
HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM/
MULTIMÍDIA, COMPLETA, 52 MIL KM.  R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA CR-V  LX   CR-V  LX   CR-V  LX   CR-V  LX   CR-V  LX  ANO  2012 – ANO  2012 – ANO  2012 – ANO  2012 – ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS,
DIREÇAÕ, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00
HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG,
ABS, SOM, C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA  CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE  ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – BRANCO, GASOLINA, 220 CV, CAMB.
MANUAL, 2-PORTAS, RODAS, TETO SOLAR, COMPLETO,  13 MIL KM, RARIDADE.  R$ R$ R$ R$ R$
91 .800 ,0091 .800 ,0091 .800 ,0091 .800 ,0091 .800 ,00
HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM, C/ 11 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO, NA GARANTIA. R$R$R$R$R$
86 .800 ,0086 .800 ,0086 .800 ,0086 .800 ,0086 .800 ,00
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA  CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  -   CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  -   CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  -   CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  -   CIVIC  EXR  2.0  MOD. 2016  -  BRANCA, FLEX, AUTOMATICO, COURO,
TÉTO, IPVA QUITADO, ÚNICO DONO, COMPLETO.  R$ 69.800,00R$ 69.800,00R$ 69.800,00R$ 69.800,00R$ 69.800,00
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 –   CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 –   CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 –   CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 –   CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – FLEX, BRANCA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, SOM, AIRBAG, ABS, RODAS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$R$R$R$R$
57 .800 ,0057 .800 ,0057 .800 ,0057 .800 ,0057 .800 ,00
COROLLACOROLLACOROLLACOROLLACOROLLA  1.8  GLI  MOD. 201  1.8  GLI  MOD. 201  1.8  GLI  MOD. 201  1.8  GLI  MOD. 201  1.8  GLI  MOD. 2011 – 1 – 1 – 1 – 1 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM,
AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00
COROLLACOROLLACOROLLACOROLLACOROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 –   FILDER  1.8  MOD. 2007 –   FILDER  1.8  MOD. 2007 –   FILDER  1.8  MOD. 2007 –   FILDER  1.8  MOD. 2007 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS
DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00
RARARARARAV4 V4 V4 V4 V4 TTTTTOPOPOPOPOP  2.0    2.0    2.0    2.0    2.0  ANO  2015 – ANO  2015 – ANO  2015 – ANO  2015 – ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA,
CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00
HILUX  SW4  SRHILUX  SW4  SRHILUX  SW4  SRHILUX  SW4  SRHILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  V  3.0  4X4  V  3.0  4X4  V  3.0  4X4  V  3.0  4X4  ANO  2013  - ANO  2013  - ANO  2013  - ANO  2013  - ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG,
ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00
HILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2,
AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00
SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
TRAVAS, ALARME, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00
S-10  CAB. DUPLAS-10  CAB. DUPLAS-10  CAB. DUPLAS-10  CAB. DUPLAS-10  CAB. DUPLA   2.8  L   2.8  L   2.8  L   2.8  L   2.8  LTTTTT  MOD. 2017 –   MOD. 2017 –   MOD. 2017 –   MOD. 2017 –   MOD. 2017 – BRANCA,      AUTOMÁTICA, 4X4, DIESEL,
AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00
S-10  CAB. DUPLAS-10  CAB. DUPLAS-10  CAB. DUPLAS-10  CAB. DUPLAS-10  CAB. DUPLA   2.8  L   2.8  L   2.8  L   2.8  L   2.8  LTTTTT  MOD. 2015 –   MOD. 2015 –   MOD. 2015 –   MOD. 2015 –   MOD. 2015 – PRATA, AUTOMÁTICA, 4X2, DIESEL,
AIRBAG, ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.
R$ 84.800,00R$ 84.800,00R$ 84.800,00R$ 84.800,00R$ 84.800,00
TRACKER  1.8  LTRACKER  1.8  LTRACKER  1.8  LTRACKER  1.8  LTRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TZ  MOD.  2015 –TZ  MOD.  2015 –TZ  MOD.  2015 –TZ  MOD.  2015 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO,
SOM/MULTIMÍDIA, TETO SOLAR, COMPLETA, IPVA PAGO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00
MONTMONTMONTMONTMONTANAANAANAANAANA  1.4  SPOR  1.4  SPOR  1.4  SPOR  1.4  SPOR  1.4  SPORTTTTT   MOD. 201   MOD. 201   MOD. 201   MOD. 201   MOD. 2011 – 1 – 1 – 1 – 1 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS,  AR, DIREÇÃO,
ALARME,  SOM,  VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETA.  R$ 26.800,00 R$ 26.800,00 R$ 26.800,00 R$ 26.800,00 R$ 26.800,00
PRISMAPRISMAPRISMAPRISMAPRISMA  1.4  MAXX  MOD. 201  1.4  MAXX  MOD. 201  1.4  MAXX  MOD. 201  1.4  MAXX  MOD. 201  1.4  MAXX  MOD. 2011 – 1 – 1 – 1 – 1 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM, TRAVAS, ALAR-
ME, VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$
22 .800 ,0022 .800 ,0022 .800 ,0022 .800 ,0022 .800 ,00
CELCELCELCELCELTTTTTAAAAA  1.0  SUPER   MOD.  2004 –   1.0  SUPER   MOD.  2004 –   1.0  SUPER   MOD.  2004 –   1.0  SUPER   MOD.  2004 –   1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-

NOVOS, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00
AGILE  LAGILE  LAGILE  LAGILE  LAGILE  LTZ  1.4  MOD.  201TZ  1.4  MOD.  201TZ  1.4  MOD.  201TZ  1.4  MOD.  201TZ  1.4  MOD.  2011 – 1 – 1 – 1 – 1 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, Ú/DONA, COMPLETO.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00
AGILE  LAGILE  LAGILE  LAGILE  LAGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – TZ  1.4  MOD. 2013 – TZ  1.4  MOD. 2013 – TZ  1.4  MOD. 2013 – TZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00
ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA   HA   HA   HA   HA   HATCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00
ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA  SEDAN  1.8    SEDAN  1.8    SEDAN  1.8    SEDAN  1.8    SEDAN  1.8  ANO 2002 – ANO 2002 – ANO 2002 – ANO 2002 – ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00
ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA  SEDAN    SEDAN    SEDAN    SEDAN    SEDAN  ADVADVADVADVADVAN.   MOD.  2007  - AN.   MOD.  2007  - AN.   MOD.  2007  - AN.   MOD.  2007  - AN.   MOD.  2007  - PRATA, FLEX, MECÂNICO, AR, VI-
DROS, DIREÇÃO, TRAVAS, COMPLETO.  R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00
ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VI-
DROS, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVA-
ÇÃO. R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00
CRUZE  1.8  SEDAN  LCRUZE  1.8  SEDAN  LCRUZE  1.8  SEDAN  LCRUZE  1.8  SEDAN  LCRUZE  1.8  SEDAN  LTTTTT  MOD.  2013  -   MOD.  2013  -   MOD.  2013  -   MOD.  2013  -   MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR,
VIDROS, DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.
R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00
RANGER  XLRANGER  XLRANGER  XLRANGER  XLRANGER  XLTTTTT  2.5  CD     2.5  CD     2.5  CD     2.5  CD     2.5  CD   ANO  2015 - ANO  2015 - ANO  2015 - ANO  2015 - ANO  2015 - FLEX, BRANCA, MECÂNICA, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS,      SOM, PNEUS BF, REVISADA, COMPLETA.  R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00
ECOSPORECOSPORECOSPORECOSPORECOSPORTTTTT 2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 TITTITTITTITTITANIUM  MOD. 2018 – ANIUM  MOD. 2018 – ANIUM  MOD. 2018 – ANIUM  MOD. 2018 – ANIUM  MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO,
TETO, MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ R$ R$ R$ R$
80 .800 ,0080 .800 ,0080 .800 ,0080 .800 ,0080 .800 ,00
ECOESPORECOESPORECOESPORECOESPORECOESPORTTTTT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  -   1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  -   1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  -   1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  -   1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA,
AIRBAG, ABS, SOM, BANCOS DE COURO, RODAS, COMPLETA, 5 MIL KM.  R$ R$ R$ R$ R$
64 .800 ,0064 .800 ,0064 .800 ,0064 .800 ,0064 .800 ,00
FIESTFIESTFIESTFIESTFIESTAAAAA HA HA HA HA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DI-
REÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00
CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR ,
DIREÇÃO, RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA.  R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00
SPSPSPSPSPACECROSS  1.6  ACECROSS  1.6  ACECROSS  1.6  ACECROSS  1.6  ACECROSS  1.6  ANO  2012 – ANO  2012 – ANO  2012 – ANO  2012 – ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00
PPPPPARAARAARAARAARATI  1.6  CITYTI  1.6  CITYTI  1.6  CITYTI  1.6  CITYTI  1.6  CITY          ANO  2004 – ANO  2004 – ANO  2004 – ANO  2004 – ANO  2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E
TRAVAS ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00
PPPPPARAARAARAARAARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - TI  SURF  1.6  MOD.  2009  - TI  SURF  1.6  MOD.  2009  - TI  SURF  1.6  MOD.  2009  - TI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRA-
VAS, ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00
FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VI-
DROS, TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$
28 .800 ,0028 .800 ,0028 .800 ,0028 .800 ,0028 .800 ,00
FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VI-
DROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$
30 .800 ,0030 .800 ,0030 .800 ,0030 .800 ,0030 .800 ,00
PUNTPUNTPUNTPUNTPUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 201O  1.6  ESSENCE  MOD. 201O  1.6  ESSENCE  MOD. 201O  1.6  ESSENCE  MOD. 201O  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- 1- 1- 1- 1- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
COMPLETO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00
STRADASTRADASTRADASTRADASTRADA  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST.  1.8  .  1.8  .  1.8  .  1.8  .  1.8  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  .  .  .  .  ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO,
SOM, VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO.  R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00
UNO MILLE  CELEBRAUNO MILLE  CELEBRAUNO MILLE  CELEBRAUNO MILLE  CELEBRAUNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WTION  1.0 WTION  1.0 WTION  1.0 WTION  1.0 WAAAAAYYYYY  ECONOMY  ECONOMY  ECONOMY  ECONOMY  ECONOMY  MOD. 2010 –   MOD. 2010 –   MOD. 2010 –   MOD. 2010 –   MOD. 2010 – PRATA,
FLEX, 4-PORTAS, ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVA-
ÇÃO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00
SIENASIENASIENASIENASIENA 1.0 CELEBRA 1.0 CELEBRA 1.0 CELEBRA 1.0 CELEBRA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – TION MOD. 2008 – TION MOD. 2008 – TION MOD. 2008 – TION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VI-
DROS ELÉTRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00
PPPPPALIO 1.0 FIRE ALIO 1.0 FIRE ALIO 1.0 FIRE ALIO 1.0 FIRE ALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – ANO 2010 – ANO 2010 – ANO 2010 – ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISA-
DO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA NXR  BROSS  160   NXR  BROSS  160   NXR  BROSS  160   NXR  BROSS  160   NXR  BROSS  160  ANO 2017 – ANO 2017 – ANO 2017 – ANO 2017 – ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2
MIL KM, MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 1R$ 1R$ 1R$ 1R$ 11.800,001.800,001.800,001.800,001.800,00
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CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR
CLASSIC 1.0 LS ...................................................................... 13/14 ......................... PRETO ................................... BASICO .................................................................................... R$ 19.900.00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 52.900,00
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 13/13 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 13/14 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 39.900,00
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .................................................................... ............R$ 41.900,00 ..
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 17/18 ......................... CINZA ..................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 80.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 LT TURBO ................................................... 17/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 79.900,00
FOX 1.6 PEPPER ................................................................... 16/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, COURO ................................................................ R$ 46.900,00
ONIX 1.0 LS ............................................................................ 16/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 36.900,00
PRISMA 1.4 LT ........................................................................ 15/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 44.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 40.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ................................................................. 18/19 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 59.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ......................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 86.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 13/14 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ...................................................................... 14/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, 7L ................................................................ R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ........................................................................ 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 62.900.00
TRACKER PREMIER 1.4 TURBO ............................................ 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 89.900,00
TRAILBLAZER LTZ DIESEL .................................................... 13/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ............................................... ...R$ 104.900.00

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

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

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

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
GUIOMAR DIAS JUVELINO & CIA

LTDA, firma inscrita no CNPJ
sob nº 04.145.503/0001-06,

situada na Avenida Londrina,
1303, CEP: 87502-250 nesta

cidade de Umuarama, Estado
do Paraná, vem publicar o

extravio do ALVARÁ DE
LICENÇA Nº 22.870 Com esta

publicação o mesmo fica sem
nenhum efeito legal.
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