
Investigadores do GDE 
de Umuarama ficaram de 
campana durante toda a 
tarde de ontem aguardando 
a chegada de traficantes 
em uma propriedade rural 
na Estrada Ursa em Iporã. 
Denúncias anônimas os 
levaram até o local, onde 
estava um GM Cruze furtado 
em março na cidade de 
Cianorte. O carro estava 
carregado com 300 quilos de 
maconha. A droga e o veículo 
foram encaminhados à 7ª SDP.

Combate ao tráfico
l Pág. 21

l Pág. 09

Prefeito de Pérola, 
Darlan Scalco, é 
candidato único à 
presidência da AMP 
Investimento é de meio 
milhão na nova etapa 
de micropavimentação 
asfáltica
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Pirataria
Fiscais do Código de Postura apreenderam 

produtos comercializados ilegalmente no centro da 
cidade. Vendedores ambulantes sem licença foram 

flagrados em pontos fixos, oferecendo produtos 
sem nota fiscal, de procedência incerta e artigos 

“pirateados”.

DIVULGAÇÃO

No Acervo
Encadernações de edições do 

Jornal Tribuna Hoje News foram 
entregues à Fundação Cultural 

de Umuarama. Exemplares 
desde a edição número 1 do 

antigo Jornal A Tribuna do Povo, 
até a edição 2319 do Tribuna 

Hoje News, estão á disposição 
da comunidade no acervo da 
Biblioteca Pública Municipal.
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(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião  “Não tenho dúvida de
que é censura, mas vai

além da censura. No
momento em que [a

decisão], além de
interditar a publicação,
convoca os jornalistas a
depor [significa que] já

estão respondendo
a inquérito”.

AGÊNCIA BRASIL

Vice-presidente da República,
general Hamilton Mourão,

sobre a decisão do ministro do
STF Alexandre de Moraes de
mandar retirar do ar de uma

matéria da revista Crusoé que
cita o presidente da Corte,

ministro Dias Toffoli.
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A Catedral de Notre-Dame
Meu primeiro contato com a igreja Notre-Dame de Paris foi um

exercício de imaginação. Foi uma construção através da leitura do livro
de mesmo nome, de autoria de Victor Hugo, em uma edição em
português publicada, se não me engano, pelo clube do livro. Li no
começo dos anos 1990; em um tempo em que as enciclopédias eram
o Google, as imagens disponíveis eram raras.

As descrições feitas por Victor Hugo da cidade de Paris, da Ilê de
la Cité e da catedral de Notre-Dame formaram a imagem que fiz da
igreja e da cidade anos antes que tivesse a oportunidade de conhecê-
las, nos últimos anos do século passado. Ter seguido, pela leitura, os
passos, os sentimentos e as angústias de Quasímodo (o corcunda) foi
uma das mais belas e intensas experiências de leitura que tive.

Quando entrei pela primeira vez em Notre-Dame, meus passos
foram lentos, meus olhares curiosos e meus sentimentos de admira-
ção. Foi um sentimento intenso de estar maravilhado e espantado por
tantas coisas e sensações belas. Eu estava entrando em um templo
religioso, histórico e literário. Era como se pudesse vivenciar as tra-
mas contadas no livro e os próprios sentimentos do autor ao escrever.

Era como se eu pudesse vivenciar as experiências sagradas dos
que estiveram ali. Aos domingos, antes da missa das 18h30, o antigu-
íssimo órgão de tubos da Catedral acompanha os fiéis nos cantos que
precedem e ocorrem durante a cerimônia. E, terminada a missa que
nos remete aos rituais da idade média, o órgão continua a ser tocado
por alguns minutos acompanhando e dando memórias aos devotos e
visitantes que deixam Notre-Dame.

Retornei à igreja muitas e muitas vezes nos meses que vivi em
Paris e a visitei todas as outras tantas vezes em que estive na cidade.
É um rito obrigatório que me faz reviver e refazer a minha história e as
histórias do local.

Vendo o incêndio que continua e continua, parece que as chamas
queimam a machucam a história, os sentimentos e todos que frequen-
taram, pela vida e pela literatura, a igreja de Notre-Dame de Paris.
Maurício Fronzaglia é especialista em relações internacionais
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Conselho Territorial
Em reunião realizada com
moradores do Território II,
foram eleitos os membros
do Conselho Territorial do
Interlagos/Brasmadeira.
Acompanharam a reunião
os vereadores Alécio
Espínola e Josué Oliveira,
o secretário de Ação
Comunitária, José Carlos
Costa, o “Cocão”, e
membros da equipe do
setor Território Cidadão,
Algacir Portes e Ailton Lima.

40 pessoas
Ao todo 40 pessoas irão
compor o Conselho, que
tem como principal
finalidade estabelecer um

canal de comunicação
direto e permanente entre
a comunidade e a
administração municipal.

Asfalto
O prefeito Leonaldo
Paranhos e o vereador
Misael Junior (PSC)
assinaram o projeto para
execução da obra de
pavimentação asfáltica na
Avenida Amazônia,
localizada no Parque Verde.
A via dá acesso ao Centro
de Treinamento Nacional
de Atletismo. A obra é
resultado da aplicação da
emenda parlamentar de
R$ 300 mil, do deputado
federal Hidekazu Takayama
e destinada a Cascavel.

IPMC

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

 Também na pauta de hoje do Legislativo está o
Projeto de Lei que dispõe sobre a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

 O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos,
acompanhou de perto, na sexta-feira, a entrega de carnes
e frios para escolas municipais. Ele está de olho na
qualidade dos produtos.

A Câmara de Vereadores vota hoje o Projeto de Lei
73/2017 que trata sobre a forma de amortização do
déficit técnico atuarial do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cascavel.
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Reforma passando
A Comissão de Finanças e Tributação da Alep aprovou 

na segunda-feira (15) à tarde parecer favorável à 
reforma administrativa do Estado. O parecer do 

deputado Delegado Jacovós (PR) foi aprovado por 
unanimidade. A Comissão não chegou a um consenso 

quanto ao projeto de lei nº 190/2019, que dispõe 
sobre o pagamento de honorários a procuradores e 

advogados de carreira do Estado nas operações de que 
trata a lei 19.802/2018. 

Isenção 
detributos aos

deficientes
O projeto de lei que 

trata da afixação de car-
tazes em revendedoras e 
concessionárias de veí-
culos informando sobre 
isenções tr ibutárias 
específicas concedidas a 
pessoas com deficiência 
ou portadoras de enfer-
midade de caráter irre-
versível foi aprovado em 
primeiro turno na sessão 
plenária da segunda-feira 
(15), na Alep. A proposta 
assinada pela deputada 
Maria Victoria (PP), prevê 
obrigatoriedade para 
que as concessionárias 
afixem, em local visível, 
cartazes informando aos 
consumidores sobre isen-
ções em impostos como 
o IPI, ICMS e demais 
tributos garantidos por 
Lei a pessoas com defi-
ciência ou portadoras de 
enfermidade de caráter 
irreversível.

“São inúmeras pes-
soas com deficiência ou 
portadoras de moléstia 
grave, que por muitas 
vezes desconhecem seus 

direitos, e acabam adqui-
rindo veículos zero qui-
lômetro, sem saber que 
são isentas de IPI, ICMS, 
entre outros tributos”, 
afirma a parlamentar na 
justificativa do projeto. O 
texto também determina 
que os cartazes devam 
ser impressos em folha 
A3 contendo as seguin-
tes informações: “Este 
estabelecimento respeita 
e cumpre a Lei: O consu-
midor com deficiência ou 
portadoras de enfermi-
dade de caráter irreversí-
vel, tem direito à isenção 
de tributos previstos em 
Lei. Solicite ao vendedor”.

Caso haja o descum-
primento da determina-
ção, prevê-se notificação 
para regularização. Em 
casos de reincidência 
ou não regularização, 
o projeto determina a 
aplicação de multa aos 
infratores. A fiscaliza-
ção deverá ser realizada 
pelos órgãos de proteção 
e defesa do consumidor 
do Estado do Paraná.

Mensagem 
Ainda durante a sessão plenária da segunda-feira foi 

lida mensagem enviada pelo Governo do Estado, que visa 
aprovação de abertura de crédito especial no valor de R$ 25 

milhões ao vigente orçamento da Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento para a criação da Tarifa Rural 
Noturna. Segundo o Executivo, a abertura deste crédito é 

necessária para fomentar a produtividade rural noturna com 
a concessão de desconto mensal na tarifa de energia elétrica 
aos produtores rurais paranaenses. No texto da mensagem, o 
Executivo também requer que a proposta tramite em regime 

de urgência dentro da Assembleia Legislativa.

Maternidade Regional
Já em Umuarama, o deputado visitou as instalações da 

Maternidade Regional da Norospar. Lá ele descobriu 
que são oferecidos atendimentos de pequena, 

média e alta complexidades e mais de 90% deles são 
feitos através do SUS. Recebido pelo presidente da 

instituição, Pedro Arildo Ruiz Filho, pelo médico Salen 
Abou Hahal e também pelo diretor administrativo 

André Buratti, assumiu o compromisso de buscar mais 
recursos para a Norospar, dada a grandiosidade do 

trabalho prestado à população do Noroeste.

Exame no plenário
Com isso, o presidente da 
Comissão, deputado Nelson 
Justus (DEM), decidiu 
remeter a proposição à 
presidência da Assembleia 
para seu exame em 
plenário, juntamente com a 
emenda substitutiva geral 
do deputado Tiago Amaral 
(PSB), o voto em separado 
formulado pelo deputado 
Douglas Fabrício (PPS) e 
o posicionamento dos 
deputados Arilson Chiorato 
(PT) e Delegado Jacovós.

Honorários
De autoria do Executivo, 
o projeto limita os 
honorários ao percentual 
de 5% do valor do crédito 
tributário em execução 
fiscal. O substitutivo do 
deputado Tiago Amaral 
reduz o percentual a 2%, 
que o parlamentar julga 

o mais razoável nas atuais 
circunstâncias.  O voto de 
Douglas Fabrício isenta os 
acordos do pagamento de 
honorários. Ele entende 
que é privilégio a uma 
categoria e que fere a 
Constituição.

Visita
Deputado Delegado 
Fernando esteve em Ivaté 
na semana passada, onde 
se reuniu com moradores 
e com o prefeito Univaldo 
Campaner. Lá ele ouviu os 
pedidos da comunidade 
e disse que a região pode 
esperar por um trabalho 
redobrado que já começou 
a ser feito por ele e sua 
equipe na Assembleia 
Legislativa do Paraná. 
“Estou junto com o prefeito 
Univaldo defendendo os 
interesses da população em 
Curitiba”.
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Sabatina com Guedes
O presidente da Comissão de 
Finanças e Tributação, deputado 
federal Sergio Souza (MDB-PR), vai 
conduzir a sabatina do ministro Paulo 
Guedes (Economia) no próximo dia 8 
de maio. O ministro falará da PEC da 
Previdência, entre outros projetos do 
governo do presidente Jair Bolsonaro. 

Paulik no SD
O ex-deputado Marcio Paulik foi eleito 
presidente estadual do Solidariedade. 
O prefeito Rafael Greca (DEM) foi à 
convenção e deve contar com o apoio 
do SD à sua reeleição. Paulik pode 
disputar a prefeitura de Ponta Grossa 
em 2020.

Marchese no MDB
O presidente do estadual do MDB, 
João Arruda, convidou o deputado 
estadual Homero Marchese (Pros) 
para disputar a prefeitura de Maringá 
pelo partido nas eleições de outubro 
de 2020.

Fruet no MDB
João Arruda fez o mesmo convite ao 
deputado estadual Soldado Fruet 
(Pros) - só que para a disputa da 
prefeitura de Foz do Iguaçu.

Reforma de Hauly
Com a PEC da Previdência encruada 
na Câmara dos Deputados, a Reforma 
Tributária proposta pelo ex-deputado 
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) ganha 
força no legislativo. Hauly tem 
apoio do próprio presidente Jair 
Bolsonaro e disse que a sua proposta 
é uma reengenharia tributária que 
leva em conta a realidade, e não 

está construída apenas sobre pilares 
acadêmicos.

Promoção na PM
“É uma forma de valorizar esses 
profissionais que, diuturnamente, estão 
nas ruas para proteger os paranaenses”, 
do deputado Hussein Bakri (PSD), líder 
do governo na Assembleia Legislativa, 
ao comentar a promoção de 1.063 
policiais militares (23 subtenentes, 641 
sargentos e 399 cabos) que começam a 
receber os subsídios já na folha de abril.

Promoção II
“É mais um resultado da lei que 
permitiu o avanço na carreira dos praças 
(cabos e soldados). Uma demanda 
justa e histórica solucionada com muito 
diálogo e trabalho.  A modernização da 
legislação trouxe inúmeros benefícios e 
possibilidades de ascensão na carreira, 
criando estímulos para que os policiais 
permaneçam mais tempo no serviço 
ativo” - da governadora Cida Borghetti 
ao comentar a promoção dos policiais 
militares nas redes sociais.

Fruet candidato
O deputado federal Gustavo Fruet 
(PDT) não esconde mais de ninguém 
a intenção de disputar a prefeitura de 
Curitiba em 2020. Nas redes sociais, 
Fruet faz comparações entre seu 
governo e o atual governo do prefeito 
Rafael Greca (DEM). 

Boca Aberta candidato
Em Londrina, a disputa da prefeitura 
deve contar com o deputado federal 
Boca Aberta (Pros). Nas redes sociais, 
na tribuna e nos parlatórios espalhados 
pela cidade, o alvo das críticas de 

Boca Aberta é o atual prefeito 
Marcelo Belinatti (PP) que concorre à 
reeleição.

Caminhoneiros
O governo de Jair Bolsonaro anunciou 
uma linha de crédito de R$ 500 
milhões para os caminhoneiros 
através do BNDES. “Já tínhamos 
sinalizado isso para os caminhoneiros 
autônomos. Está restrito para os que 
têm até dois caminhões no mesmo 
CPF”, afirmou o ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni.

Lau no PSDB
O historiador Edson Lau Filho foi 
eleito ontem presidente do PSDB de 
Curitiba.

Salário mínimo
O governo federal propôs um salário 
mínimo de R$ 1.040 para 2020. O 
reajuste começa a valer em janeiro do 
ano que vem, com pagamento a partir de 
fevereiro. Com isso, deverá ser a primeira 
vez que o salário mínimo, que serve de 
referência para mais de 45 milhões de 
trabalhadores, ficará acima de R$ 1 mil. 
Para os anos seguintes, o governo propôs 
um salário mínimo de R$ 1.082 em 2021 e 
de R$ 1.123 em 2022.

Acordos de leniência
“Os acordos de leniência firmados 
entre o Ministério Público Federal e as 
concessionárias do pedágio no Paraná, 
no âmbito da operação Lava-Jato, 
precisam ser devidamente conhecidos 
pelo maior interessado na questão – o 
cidadão paranaense – e, antes de sua 
homologação, é essencial que seus 
termos sejam amplamente debatidos” 
- do deputado Luiz Claudio Romanelli 
(PSB) em artigo em que cobra a 
transparência nos acordos firmados.  

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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Com  Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Um mandato
É remota a chance de o presidente Jair Bolsonaro reconduzir Raquel
Dodge ao comando da Procuradoria-Geral da República. Ele quer um

nome mais alinhado ao Palácio e não esquece a denúncia da deputada
federal Maria do Rosário (PT) que Dodge encampou no Ministério
Público Federal, o que rendeu ação no Supremo Tribunal Federal

contra ele, então deputado, sobre citações supostamente racistas.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Intensivão
Foi preciso que a PGR Raquel
Dodge desse aula de
jurisprudência para lembrar a dois
ministros do STF o insustentável
inquérito contra civis por sua
liberdade de expressão.

Vitória de Pirro
O ministro Alexandre Moraes (STF)
mantém o inquérito contra fake
news. Mas o MPF, no papel de
Dodge, já conotou que não vai
denunciar ninguém.

Espetáculo
Boa parte dos ministros do STF
viaja amanhã para Lisboa para
evento do colega Gilmar Mendes;
deixa o circo pegando fogo aqui,
com a PF na porta. E o povo paga
o show.

Aumento o som!
O governo do Distrito Federal
anunciou Anitta na festa de
domingo, na Esplanada, mas
sequer fechou o patrocínio com a
cantora, que será pago, conforme
assessoria, pelo BRB. O banco
estatal informou que ainda analisa
o processo de contratação, ou
seja, o cachê - na praça não fica
por menos de R$ 300 mil. Dança,
povo brasiliense, dança!

Justiça lá e cá
A 2ª Vara da Fazenda Pública de
Curitiba bloqueou os bens do
deputado federal Felipe
Francischini (PSL-PR), presidente
da Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara Federal, por
suspeitas de irregularidades na
gestão da ONG Vigilantes da
Gestão. Procurada pela Coluna, a
assessoria não comentou por causa
da “agenda apertada” dele.

Só no gogó
Na Sessão Solene dos 59 anos de
Brasília, presidida pelo deputado
Luís Miranda (DEM-DF), ele
passou palavra à senadora Leila do
Vôlei (PSB-DF) e emendou com
“vou ter conversa fiada lá embaixo
com os meus amigos”. Está assim
o seu Congresso.

Radar
Apesar do recuso do presidente
Bolsonaro sobre intervir no preço dos
combustíveis, o dólar tende a manter
alta. A base cambaleante do
Congresso e o STF contribuem.

Fogueira no pomar
Colegas do PSL na Câmara já
entregaram ao Planalto a cabeça
do ministro do Turismo, Marcelo
Álvaro, suspeito de usar

candidatas ‘laranjas’ na
campanha eleitoral.

Gaveteiro 1
Além de atuar abertamente para
derrubar a CPI da Lava Toga, o
presidente do Senado, Davi
Alcolumbre (DEM-AP), ignora
pedidos de investigações e
denúncias contra ministros do
STF. Dois deles - petições 3 e 4 -,
que têm como alvo o presidente
do STF, Dias Toffoli, permanecem
parados há dois meses na
Assessoria Técnica da Secretaria-
Geral da Mesa do Senado.

Gaveteiro 2
A Coluna apurou que não há
prazo para a análise das petições
e a Assessoria aguarda
determinação de Alcolumbre
para fazê-lo. Até o momento o
presidente do Senado não se
manifestou sobre essas e outras
petições contra outros togados.

À mesa
Em tempo: Alcolumbre é alvo do
inquérito nº 4677, no STF,
movido pelo MP Federal que
apura crimes contra a fé pública
e o uso de documentos falsos. A
relatoria é da ministra Rosa
Weber. O presidente do Senado
vai prestigiar evento do ministro
do STF Gilmar Mendes em Lisboa
neste feriadão.
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Água sobe quatro vezes 
o valor da inflação

As tarifas de água e esgoto 
da Sanepar vão sofrer um rea-
juste de 12,13%. O índice foi 
homologado no fim da tarde de 
segunda-feira (15) pela Agepar 
(Agência Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados de Infraes-
trutura do Paraná), durante uma 
reunião extraordinária.

A Sanepar tem 30 dias para 
aplicar o índice - a partir da publi-
cação da homologação.

O reajuste é quatro vezes 
maior que a variação inflacionária 

de 2018, fechada em 3,75%, de 
acordo com o IPCA (Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo).

Conforme a Agepar, a alteração 
é composta pelo reajuste tarifário e 
também pela aplicação de parcela 
do diferimento previsto na homo-
logação da Revisão Tarifária Perió-
dica ainda em 2017.

A Agepar também adiou a 
decisão sobre possível antecipa-
ção do diferimento e determinou 
a aber tura de Revisão Tarifária 
Extraordinária.

HISTÓRICO
A tarifa de água ficou congelada 

entre os anos de 2005 e 2010, 
durante a gestão de Roberto Requião 
(MDB). Depois do período, os valo-
res da conta de água começaram a 
subir, sempre acima da inflação.

Em seis anos da gestão Beto 
Richa (PSDB), entre 2011 e 2017, 
o reajuste foi de 123,96% - acima 
da inflação do período, que ficou 
em 47,49%.

O último reajuste da tarifa da 
Sanepar, de 2018, ficou em 5,12%.

Queda de braço
O presidente do STF (Supremo 
Tribunal Federal), ministro Dias 
Toffoli, decidiu prorrogar por 90 
dias as investigações do “inquérito 
da censura”, aberto para apurar 
ameaças e a suposta disseminação 
de fake news contra a instituição 
e seus integrantes. Na prática, a 
decisão de Toffoli contraria a posição 
da PGR (Procuradoria-Geral da 
República) e mantém a investigação 
em andamento por pelo menos mais 
três meses. Ontem a procuradora-
geral da República, Raquel Dodge, 
informou que a investigação deve 
ser arquivada. Raquel sustenta que 
apenas o Ministério Público Federal 
pode pedir medidas cautelares como 
a realização de busca e apreensão. 
Segundo ela, houve desrespeito ao 
devido processo legal. A procuradora-
geral da República afirmou que 
deveria ser respeitada a separação das 
funções no processo de persecução 
penal, em que o Ministério Público 
pede providências e o Judiciário as 
analisa, não devendo agir de ofício 
(espontaneamente).

Nota Estado busca ações para gerar 
500 mil empregos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou a empresários do 
Lide Paraná (Grupo de Líderes Empresariais) que o governo do Estado 
busca investimentos para atingir a meta de 500 mil novos empregos e 
acabar com bolsões de pobreza que ainda existem algumas cidades.
Segundo o governador, a prioridade da administração estadual na polí-

tica de incentivos fiscais é a aliança entre volume de recursos e geração 
de emprego, além de setores específicos que contratam muitas pessoas 

como comércio, serviços, vestuário e turismo.
Ratinho Junior destacou que a participação em eventos como o do Lide 

possibilita diálogo mais franco com o setor empresarial, do próprio Estado e 
de fora, para alcançar esses objetivos. “Temos planejado em especial grandes 

investimentos com critério de geração de emprego”, disse.
Segundo ele, o programa Paraná Competitivo já vem atuando no 

intuito de atrair empresas para regiões de baixo IDH (Índice de Desenvol-
vimento Humano). “O Ipardes está fazendo esse estudo e vai trabalhar 

conosco para incentivar essa política”, afirmou.
Alguns setores, disse ele, são muito estratégicos, porque geram muito 

emprego. “As confecções, por exemplo, empregam muitas mulheres, jovens 
no primeiro emprego, atuam nas cidades pequenas. Alguns setores específi-

cos que geram muito emprego têm investido no Paraná e como contrapartida 
o Estado avalia as reduções do ICMS.”
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Governo anuncia crédito
para caminhoneiros

O BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social) disponibilizará R$ 500 
milhões e abrirá uma linha de cré-
dito especial para caminhoneiros 
autônomos. Os recursos deverão 
ser usados para aquisição de 
pneus e manutenção dos veículos.

O crédito faz parte de um pacote 
de medidas anunciadas ontem (16) 
pelo governo federal para atender 
o setor de transporte de cargas do 
País. “Nós temos que lidar com 
uma realidade que é a escolha que 
o Brasil fez há cinco décadas, do 
modal rodoviário, e que precisa ser 

enfrentada para garantir respeito 
e valorização do trabalhador e o 
abastecimento da população bra-
sileira”, disse o ministro da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni.

De acordo com ele, a falta de 
manutenção de veículos é um dos 
principais problemas, identificados 
em blitz da Polícia Rodoviária Federal, 
que impacta na segurança das rodo-
vias brasileiras. Manter as condições 
dos caminhões em ordem também 
tem um custo alto para os profissio-
nais autônomos, segundo o ministro.

Para atingir especificamente os 
caminhoneiros autônomos, o credito 

será limitado àqueles que possuem 
no máximo dois caminhões registra-
dos em seu nome. A linha de crédito 
deverá ser ofertada, inicialmente 
pelo Banco do Brasil e Caixa Eco-
nômica Federal. Cada caminhoneiro 
terá direito a R$ 30 mil para com-
prar pneus e fazer a manutenção dos 
seus veículos.

A política de preço de combus-
tíveis e as medidas para atender 
o setor de transporte de cargas, 
como o tabelamento do frete, 
foram temas de reunião entre 
ministros, a Petrobras e a ANP 
(Agência Nacional do Petróleo). 

Insatisfeitos, caminhoneiros falam em greve
Caminhoneiros não ficaram satisfeitos com o pacote de medidas anunciadas nessa terça-feira (16), pelo governo 

Jair Bolsonaro para ajudar a categoria. Nos grupos de WhatsApp, o plano foi visto como uma “cortina de fumaça”, 
uma forma de protelar uma possível greve dos motoristas. Alguns já falam, com exaltação, em nova paralisação em 

21 de maio - exatamente um ano depois da greve que paralisou o País - caso a situação não melhore.
Os caminhoneiros afirmam que não estão pedindo dinheiro para o governo, mas melhores condições de traba-

lho. Nas discussões, eles afirmam que soluções como a linha de crédito para manutenção do caminhão, com taxas 
menores, já foram testadas em outras ocasiões, mas não foram colocadas em prática. Eles citam o cartão-caminho-

neiro para compra de combustíveis, que não funciona para todo o mundo.
A grande reclamação é que a situação dos caminhoneiros está tão precária que poucos conseguiriam ter acesso ao crédito. 

Muitos, dizem eles, estão com o nome sujo na praça e não teriam acesso a esse crédito. Além disso, pegar crédito agora seria 
decretar a morte dos motoristas em alguns anos, reclamam. “Estão dando a corda para gente se enforcar”, dizia um deles.
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Darlan Scalco é candidato à AMP
O prefeito de Pérola, Darlan 

Scalco, é candidato único à pre-
sidência da AMP (Associação dos 
Municípios do Paraná), que engloba 
os 399 municípios do Estado. A 
eleição acontecerá na próxima ter-
ça-feira (23), às 9 horas, no Ple-
narinho da Assembleia Legislativa, 
em Curitiba. 

Scalco está no segundo man-
dato como prefeito. Já nos primei-
ros meses de trabalho deu início a 
um sistema diferente de gestão, 
transformando Pérola num canteiro 
de obras públicas impor tantes, 
com inúmeras conquistas sociais, 
o que também ajudou a atrair 
investimentos da iniciativa privada. 

Uma de suas maiores marcas é 
o perfil descentralizador, que traz 
consigo desde quando integrou o 
quadro gerencial da Sicredi Vale 
do Piquiri. Segundo pessoas próxi-
mas, ele tem a capacidade de reco-
nhecer as virtudes das pessoas e 
transformar opositores em aliados, 
com base no diálogo franco, algo 
raro em política. 

O prefeito também conseguiu 
se destacar na gestão como pre-
sidente da Amerios (Associação 
dos Municípios de Entre Rios), 
com sede em Umuarama. Naquele 
momento passou a ser visto como 
nome forte para a AMP.

Porém, ele só começou a dis-
cutir o assunto publicamente pres-
tes a concluir a gestão na entidade 
regional, em fevereiro deste ano. A 
declaração de apoio do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior pesou 
bastante em sua decisão. “Com 
um apoio desses eu não posso 
dizer não. Assumo esse compro-
misso com o senhor, governador, 
e com o Paraná”, disse, à época, 
o prefeito.

Esta será a segunda vez que 
um prefeito da região Noroeste 
presidirá a AMP. O primeiro foi Luiz 

Sorvos (2013-2015), quando exer-
cia mandato à frente do Executivo 
de Nova Olímpia. Sorvos teve uma 

Sonho
Nas redes sociais, Scalco expôs a ansiedade e disse que o sonho está prestes 

a ser realizado. “Na próxima semana caminho em busca de mais uma conquista 
com o mesmo sonho de sempre: fazer o melhor para o povo. Na próxima terça-

-feira, estarei junto com os demais Prefeitos que compõem nossa chapa e o apoio 
incondicional do Governador Carlos Massa Ratinho Júnior, concorrendo a Presi-

dência da AMP pelo biênio de 2019-2020. Alcançando o êxito na eleição de terça, 
quero representar esta instituição prezando principalmente pela ética, moral e bons 

costumes, mas com o objetivo único de melhorar dia após dia a vida do cidadão 
paranaense e em especial do povo da minha querida cidade de Pérola.

Com Deus na frente sempre, quero ser o representante e parceiro de todos 
os Municípios do Paraná no Governo Federal e Estadual e caminhar junto com o 
Governador Ratinho Junior na transformação deste Estado que tanto amamos.

Conto com as orações de todos”, encerra.

Movimento
Fundada em 20 de agosto de 1964, a Associação dos Municípios do Paraná foi 
declarada Entidade de Utilidade Pública pela Lei Estadual 5455, de 24 de dezembro 
de 1966. Congrega os 399 municípios do Estado e é sua representante oficial. A 
AMP possui caráter privado, é apartidária, filiada à CNM (confederação Nacional dos 
Municípios) e lidera o movimento municipalista estadual.
Além de defender os interesses dos municípios do Paraná junto às demais instâncias 
de Poder, a AMP também oferece serviços de consultoria e assessoria nas áreas jurí-
dica e tributária, bem como fornece informações atualizadas sobre as transferências 
constitucionais e o movimento municipalista.

ÉTICA, moral e bons costumes fazem parte das bandeiras levantadas pelo candidato único á presidência da AMP

Divulgação

gestão marcante defendendo os 
interesses dos municípios tanto 
em Curitiba quanto em Brasília.



09LOCALUMUARAMA, 17 DE ABRIL DE 2019

Edições encadernadas
no acervo do município
A equipe do Jornal Tribuna 

Hoje News realizou na tarde de 
ontem (15), a entrega dos livros à 
Fundação Cultural de Umuarama 
dos livros oficiais que contêm edi-
ções jornalísticas em exemplares 
desde junho de 2017 até março 
de 2019.

São encadernações feitas em 
dois tamanhos, com algumas das 
edições que eram impressas no 
modelo tablóide – formato resul-
tado da divisão do formato stan-
dard em duas partes. Neste tipo, 
cada página possui uma mancha 
gráfica de 28 centímetros horizon-
tais por 37 centímetros verticais.

Outras edições mais atuais, 
que estão sendo impressas e 
distribuídas no formato Revista, 
forma encadernadas com a medi-
das de 20,5 centímetros na hori-
zontal por 28,5 na horizontal. É um 
modelo mãos cômodo ao leitor, 
com páginas geralmente ‘fecha-
das’ com uma ou duas matérias 

jornalísticas, sempre com textos 
menos complexos, trazendo uma 
informação mais concisa.

Os livros foram colocados à 
disposição da comunidade junto 

ao acervo da Biblioteca Municipal 
de Umuarama no Centro Cultural 
Vera Schulbert, depois de entre-
gues à secretária Vera Lucia Oli-
veira Borges.

SECRETÁRIA Vera Lucia Oliveira Borges recebeu as edições encadernadas do Jornal Tribuna Hoje News

Joas Cavalcante

Índice em % FEV MAR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,43 0,75 1,51 4,58
IGP-M (FGV) 0,88 1,26 2,16 8,27
IGP-DI (FGV) 1,25 1,07 2,41 8,27

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 1ª parcela
vence em 30/04, ainda sem conrança de juros Selic

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

13/3 a 13/4 0,5000 0,3715 0,0000
14/3 a 14/4 0,5000 0,3715 0,0000
15/3 a 15/4 0,5000 0,3715 0,0000
16/3 a 16/4 0,5000 0,3715 0,0000
17/3 a 17/4 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

Salários até 1.751,81 8%
1.751,82 até 2.919,72 9%
2.919,73 até 5.839,45 11%

SOJA mai/19 888,00 -10,75 -2,3%
FARELO mai/19 306,50 -4,50 -1,4%
MILHO mai/19 359,00 -3,75 -3,8%
TRIGO mai/19 445,00 -14,50 -3,7%

Ações % R$
Petrobras PN +3,05% 26,72 
Vale ON +3,45% 53,10 
Brasil ON +2,07% 47,83 
JBS ON +8,48% 19,45 
Marfrig ON +7,42% 7,24 
BRF S/A ON +6,26% 27,68

IBOVESPA: +1,34% 94.333 pontos

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,0674 1,0760 1,0827
IGP-DI (FGV) 1,0656 1,0773 1,0827
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 67,65 0,0% -1,5% 66,50
MILHO 26,57 -0,2% -9,0% 26,00
TRIGO 46,58 0,2% -6,6% 47,00
BOI GORDO 151,98 0,0% 0,9% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 111,97
Libra est. 0,7663
Euro 0,8853
Peso arg. 42,35

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,9% 3,9010 3,9020 -0,3%

PTAX  (BC) +0,5% 3,8907 3,8913 -0,1%

PARALELO +0,5% 3,8000 4,1100 -0,2%

TURISMO +0,5% 3,8000 4,0900 -0,2%

EURO +0,4% 4,3930 4,3952 +0,4%

R$/m2 FEV MAR %m %ano %12m
Paraná 1.522,63 1.526,39 0,25 0,86 4,92
Oeste 1.526,45 1.530,93 0,29 0,73 4,14

DÓLAR 16/04

Iene R$ 0,0348
Libra est. R$ 5,08
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.596,93 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/04

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 16/04 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 6,5%  | TJLP: 6,26%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 16/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 16/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 71,00 -1,4% -2,1%
SOJA Paranaguá 76,50 -1,3% -1,9%
MILHO Cascavel 32,00 -1,5% -5,9%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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MP dá prazo de 30 dias para
DER reestruturar a PR-180

O Departamento de Estradas 
e Rodagens do Paraná (DER/PR) 
tem 30 dias para apresentar pro-
jeto de reestruturação de trecho 
da Rodovia PR-180 que interliga 
os municípios de Goioerê e Quarto 
Centenário. O prazo foi concedido 
em recomendação administrativa 
expedida pelo Ministério Público 
do Paraná ao órgão estadual na 
segunda-feira, 15 de abril.

De acordo com a 1ª Promotoria 
de Justiça de Goioerê, que assina a 
recomendação, o trecho da rodovia 
encontra-se em péssimo estado de 
conservação, apresentando muitos 

buracos que praticamente inviabili-
zam o trânsito no local. Além disso, 
a estrada também não apresenta 
elementos básicos de segurança, 
como acostamentos e sinalização 
horizontal e ver tical adequada, 
tendo sido registrados, inclusive, 
diversos acidentes automobilísti-
cos com lesões e mortes de condu-
tores no local nos últimos meses.

A recomendação foi elaborada 
após tentativas extrajudiciais de 
resolução do problema por meio 
de reunião com a Superintendência 
da Regional Noroeste do DER, em 
fevereiro deste ano. Mesmo tendo 

se comprometido com a questão, 
o órgão não tomou nenhuma pro-
vidência no sentido de reverter a 
situação.

Também em 30 dias o DER/PR 
deve iniciar serviço de tapa buraco 
e recomposição dos trechos mais 
críticos e informar sobre o início do 
procedimento licitatório e previsão 
de início das obras para a rees-
truturação completa da Rodovia 
PR-180, não podendo tal prazo ser 
superior a 90 dias. Nos próximos 
10 dias, o DER/PR deverá infor-
mar à Promotoria de Justiça sobre 
o acatamento da recomendação.

Professor da Unipar é escolhido pelo Enade
O coordenador do curso de Odontolo-

gia da Universidade Paranaense – Unipar, 
Unidade de Francisco Beltrão, Fabrício 

Abel Paganini foi designado para compor 
a Comissão Assessora de Área de Odon-

tologia no Enade (Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes). Formada 
por apenas sete professores do Brasil, a 
Comissão é responsável pela definição 
das diretrizes da avaliação do Exame 

e elaboração das matrizes de prova. O 
convite veio do Ministério da Educação. 

“Para tal decisão, o MEC avalia o trabalho 
desenvolvido e os resultados obtidos nas 
avaliações do curso mais recentes, englo-
bando gestão, corpo docente, conceito 
dos alunos no Enade e a organização 

didático-pedagógica”, esclarece. Pelo seu 
entendimento, ele chamou a atenção da 
equipe do MEC também pela destacada 
participação na última Reunião Anual da 
Abeno (Associação Brasileira de Ensino 
Odontológico), 53ª edição, realizada em 
Brasília. Na ocasião, Paganini apresentou 
o trabalho científico ‘Integração Ensino-

-Serviço: Cenários de práticas dos estágios 
supervisionados no SUS’, o qual arre-

matou uma das três Menções Honrosas 
concedidas pela Reunião. Paganini é mestre em cirurgia bucomaxilofacial e, tem experiência de 16 anos como cirurgião-dentista em clínica 
particular, em odontologia hospitalar e na docência também pesou na escolha do MEC. Ele também é egresso da Unipar onde se formou 

em 2001 e atualmente, também coordena a pós-graduação em Cirurgia e Implantodontia, em Beltrão.

Assessoria
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Umuaramense 
no contrabando

Velório de Adairson
O velório do soldado Adairson Sela, 
encontrado morto em sua casa na 
manhã da terça-feira (16), no parque 
Cidade Jardim, em Umuarama, 
foi iniciado às 15h de ontem na 
igreja batista Nova Canaã, na 
avenida Presidente Castelo Branco 
(proximidades do bosque do Índio). 
O sepultamento, segundo a Acesf 
(Administração de Cemitérios e Serviços 
Funerários) está marcado para às 10h30 
de hoje (17), no cemitério Municipal de 
Umuarama. Adairson era pai do jovem 
Guilherme Sela, vítima de latrocínio em 
4 de janeiro de 2017. O adolescente foi 
sequestrado por três criminosos, que 
invadiram e roubaram a residência da 
família. Levado até um ponto isolado, 
próximo ao trevo de acesso à cidade, 
ele foi morto a facadas e tinha sinais de 
tortura.

Atingido por árvore
Um homem morreu após ser atingido 
por uma árvore na tarde de ontem (16), 
em uma fazenda na Estrada Três Irmãos, 
em Maria Helena. Alberto Aparecido 
Caldeiro, 67 anos, foi atingido por 
uma árvore que foi cortada naquela 
propriedade rural. De acordo com 
peritos do Instituto de Criminalística, o 
homem estaria com uma motosserra na 
mão, no entanto, existe a possibilidade 
de que outra pessoa tenha cortado 
a árvore. O corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal (IML) de 
Umuarama.

Três presos
Três homens foram presos por PMs 
do 7º Batalhão, na segunda-feira (15) 
nas cidades de Cruzeiro do Oeste, 
Mariluz e Rancho Alegre do Oeste. 
Todos tinham mandados de prisão. O 
primeiro fio detido às 14h em Rancho 
Alegre do Oeste após uma abordagem 
de rotina. Ele não pagou a pensão 
alimentícia e teve mandado expedido 
pela Justiça. O segundo foi detido ás 
15h em Cruzeiro do Oeste. Em Mariluz 
aconteceu a terceira prisão durante 
uma patrulha da PM pelo centro da 
cidade. O trio foi levado à delegacia 
de Polícia de Cruzeiro do Oeste.

Notas

Um morador de Umuarama rece-
beu voz de prisão em Londrina, na 
tarde da segunda-feira (15), por 
crime de contrabando. O homem 
de 39 anos, que não teve sua 
identidade revelada, conduzia um 
caminhão que foi abordado durante 
um patrulhamento de rotina da Polí-
cia Rodoviária Federal, na rodovia 
BR-369. Conforme as informações 
da PRF, a abordagem aconteceu 
próximo ao Parque Ney Braga.

Após ter sido parado pelos agen-
tes, o condutor teria ficado nervoso 
e levantou suspeitas da equipe, 

Na manhã de ontem (16) Policiais da Rotam encaminharam duas pessoas por posse de 
entorpecente e suspeita de tráfico de drogas em Cruzeiro do Oeste. O casal portava 80 
gramas de crack. Após a apreensão da droga, os envolvidos receberam voz de prisão e 
foram encaminhados juntamente com o entorpecente à 17ª Delegacia de Polícia Civil de 
Cruzeiro do Oeste para providências cabíveis.

Divulgação

que solicitou a documentação do 
veículo. O homem não a apresen-
tou. Na vistoria ao compartimento 
de cargas, foram localizados 40 mil 
pacotes de cigarro de origem para-
guaia que seriam supostamente 
entregues na cidade de Londrina.

O condutor alegou que receberia 
a quantia de R$ 1.5 mil para rea-
lizar o transporte da mercadoria.

Diante dos fatos, ele foi autuado 
por contrabando e preso. O caso 
foi levado à Polícia Federal de Lon-
drina. O veículo e a carga foram 
entregues a Receita Federal.

CAMINHÃO carregado cm 
cigarros paraguaios era conduzido 
por morador de Umuarama

Divulgação
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Moradores esperam rede de esgoto prometida

Moradores dos bairros Sakai 
e Irene continuam lutando pela 
instalação de rede de esgoto na-
quelas comunidades. Manifesta-
ções foram feitas em sessões na 
Câmara Municipal e também em 
frente à prefeitura, ocasiões em 
que eles levaram baldes e garra-
fas pet cheias de esgoto que é 
despejado de fossas das residên-
cias dos dois bairros.

O terreno de arenito não absor-
ve os dejetos e o esgoto transbor-
da pelos ralos, indo parar dentro 
das casas e na rua.

Em busca de uma solução para 
o problema, Sanepar e Prefeitura 

começaram a se mobilizar com o 
intuito de instalar, o mais rápido 
possível, a rede de esgoto. Para 
tanto é necessário que a tubula-
ção passe por duas propriedades 
rurais particulares.

Os proprietários destas terras 
foram procurados pela Sanepar 
que ofereceu uma indenização 
para que houvesse a liberação para 
a passagem dos tubos do esgoto. 
Inicialmente os valores oferecidos 
pela Companhia de Saneamento 
do Paraná não foram aceitados. 
Por sua vez, a prefeitura decidiu re-
tomar as negociações e, de acordo 
com a Sanepar, houve um acordo 

mantido com os proprietários.
Por sua vez, a assessoria de 

imprensa da Sanepar afirma em 
nota que “A prefeitura negociou 
com os proprietários dos terre-
nos particulares a liberação para 
a passagem das tubulações. A 
previsão é de que na semana 
que vem a empreiteira contra-
tada pela Sanepar inicie a obra 
para implantação da rede coleto-
ra de esgoto, que irá atender os 
bairros Irene e Sakai”.

Em contato com a assessoria 
de imprensa da prefeitura, a repor-
tagem foi informada que há uma 
negociação em andamento.

Solução paliativa
Já informados pela Sanepar da situação e 
do andamento das negociações, os mo-
radores ainda não comemoram. Patrícia 
Ribeiro é dona de casa e vive em uma das 
residências afetadas pela falta da rede de 
esgoto. Ela conta que, como medida palia-
tiva, a Sanepar está enviando um cami-
nhão com sistema limpa fossa quase que 
diariamente aos bairros afetados. Da mes-
ma forma que a Prefeitura o fez tão logo 
havia sido comunicada sobre problema 
dos moradores daquelas comunidades. 
“O caminhão está vindo recolher o esgoto, 
mesmo assim, não dá conta. O problema 
ainda existe, o mau cheiro afeta todos nós 
moradores. Não posso receber uma visita 
em minha casa”, conta a moradora, res-
saltando: “Vemos um condomínio sendo 
aberto logo depois da abertura da avenida 
Presidente Castelo Branco. Será que tem 
rede de esgoto instalada naquela região. 
Ou as pessoas que adquirirem imóveis 
naquela região também vão sofrer com 
o mesmo problema”, indaga. A moradora 
afirma que se a promessa da Sanepar não 
for cumprida, no início de maio novas ma-
nifestações serão realizadas. “Nós vamos 
mais uma vez levar esgoto na Câmara, va-
mos nos manifestar em frente a Sanepar e 
da Prefietura. Queremos uma solução real 
para nossos problemas”, encerra Patricia.

Divulgação

Esgoto na Câmara
Outra manifestação no início daquele mês, aconteceu na Câmara Mu-
nicipal, situação que fez com que vereadores interviessem e procuras-
sem a diretoria regional da Sanepar para solucionar o problema.
Fo então que apareceu o empecilho sobre a passagem da 
tubulação de esgoto e instalação de estação elevatória pelas 
propriedades rurais ao lado dos bairros.
“Os donos das terras não aceitaram o valor apresentado 
como indenização, situação que estava obrigando a Sanepar 
a entrar com uma ação judicial diante da negativa dos pro-
prietários em aceitar o valor oferecido de indenização.
“Coube aos gerentes e representantes da Sanepar, encami-
nhar a questão ao departamento jurídico da empresa, para 
que dessem entrada a um processo judicial visando a desa-
propriação das áreas e a imissão de posse. A Sanepar possui 
um projeto pronto, recursos suficientes para a execução da 
obra e, se a decisão for favorável à Companhia de Sanea-
mento, as obras começam imediatamente”, relatou na épo-
ca, o assessor de imprensa Marcos Silva.

Esgoto na Prefeitura

Na manhã da segunda-feira, 25 de março, moradores dos bairros Sakai e Irene, se 
reuniram em frente à Prefeitura de Umuarama em protesto, pedindo a instalação da 
rede de esgoto. Foram estendidos cartazes e colocadas na porta do Paço Municipal 

garrafas pet e um balde cheio de esgoto coletado das fossas sépticas. “Onde moramos 
só há fossas. Não tem esgoto. Mas as fossas da nossa região não estão dando conta da 
demanda. Elas não absorvem a quantidade de esgoto despejado e transbordam”, reve-

lou à ocasião o mecânico Sander Henrique Freitas, morador e manifestante.

Alex Mi-Alex Miranda

TV Caiuá
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No último final de semana (12 e 13), o Umuarama Futsal participou da 1ª Fase do Cam-
peonato Paranaense de categoria de base no Ginásio de Esporte Amário Vieira da Costa.
A equipe da casa fez 3 jogos somando 2 vitórias e 1 derrota. Com estes resultados a 
equipe Sub 15 umuaramense ficou em 1º lugar do seu grupo. O destaque do time é João 
Pedro Silva Zaguine, o único a marcar dois gols.
Outras equipes que estavam na disputa do Grupo E, eram Marechal Candido Rondon, 
ACMF Campo Mourão, Grêmio Esportivo Mourãoense.
A comissão técnica é formada pelo técnico Vitor Gonzales e seu Auxiliar Edjan Barbosa.

JEPs em Umuarama
terá mais de 700 atletas

A Secretaria de Esporte e Lazer 
(Smel) juntamente com o Núcleo 
Regional de Educação de Umuarama 
(NRE), realizarão entre os dias 18 e 
26 de abril a Fase Municipal do JEPs 
- Jogos Escolares do Paraná.

Os jogos começam amanhã 
(18), a partir das 8h, nos Ginásios 
de Espor te da Universidade de 
Maringá e Mario Oncken.

Ao todo, serão cinco modalidades 
em disputa nesta fase. Futsal, volei-
bol, handebol, basquetebol e vôlei de 
areia, todas com categorias mascu-
lino e feminino, com atletas de 12 a 
14 anos e 15 a 17 anos.

A competição contará com 
mais de 700 estudantes de 23 
colégios estaduais e particulares 

de Umuarama. As equipes cam-
peãs representarão a cidade na 
fase regional que não tem ainda 
data e local definidos.

“Os Jogos Escolares são essen-
ciais para incentivarmos a prática 

esportiva entre as crianças e os 
adolescentes. Também é uma 
forma de descobrir novos talentos 
em nossa cidade”, afirma Dou-
glas Griffo, coordenador técnico 
de esporte educacional da Smel.

Arquivo Tribuna Hoje News

SERÃO cinco modalidades na fase municipal, futsal, voleibol, handebol, basquetebol e vôlei de areia

Corinthians deve 
poupar titulares
O técnico Fábio Carille repensou a 
estratégia no Corinthians e deve pou-
par a maioria de seus titulares para a 
partida contra a Chapecoense, hoje 
(17), às 21h30, pela ida da quarta 
fase da Copa do Brasil.
“Conhecendo atletas, por tudo 
o que eu vivi dentro de campo, 
domingo vão estar com o tanque 
cheio de qualquer jeito. O que 
me preocupa são alguns detalhes, 
parte muscular. Isso me preocupa 
mais”, afirmou Carille.
Três titulares são desfalques 
certos para a partida: Cássio, 
suspenso, e Danilo Avelar e Júnior 
Urso, que ficaram em São Paulo 
fazendo tratamento e são dúvidas 
para a final do Paulistão.

Nota Assessoria Afsu



O União Umuarama participou no último domingo (14), da Copa Paraná de Futebol 
Amador. O time umuaramense enfrentou o Guarani de Casa Branca e venceu pelo placar 
de 3 a 2. Com gols de Pedro Henrique, Renato e Fabinho. “Vencemos o jogo, mas 
mesmo assim tivemos quatro baixas. Infelizmente uma delas foi grave, o zagueiro Nardo 
faturou o tornozelo aos 3 minutos de jogo. Apesar do desfalque, não podemos se abalar e 
devemos continuar com trabalhos, para os próximos desafios”, disse o técnico Paulo Cesar. 
O próximo desafio do União será em casa, no dia 28 de abril, contra o Comercial de 
Icaraíma, o jogo acontecerá no Estádio Municipal Lúcio Pepino, às 18h.
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Copa Amizade de Jiu-Jitsu
No último domingo (14), no 

Ginásio de Esporte Amário Vieira 
da Costa, aconteceu a 7ª Copa 
Amizade de Jiu-Jitsu, promovido 
pela Escola de Jiu-Jitsu FP Team e 
Circuito Independente de Jiu-Jitsu 
do Interior do Paraná (CIJJIP).

No evento 520 atletas de diver-
sas cidades do Paraná e Mato-
grosso do Sul disputaram no 
tatame e mostraram suas habili-
dades e golpes.

Considerado a maior competi-
ção de jiu-jitsu do noroeste para-
naense, nesta edição a copa con-
tou com participantes de 5 a 50 
anos em 80 categorias diferentes.

Foram 60 umuaramenses que 
representaram a cidade na com-
petição e, um dos destaques, foi 
Lucas Cardoso, único atleta de 
Umuarama a conquistar o ouro 
na categoria absoluto (qualquer 
peso) na competição. Cardoso foi 
também foi campeão na categoria 
leve. “Com a vitória eu só tenho a 
agradecer, meu professor Vander 
e minha família, espero poder par-
ticipar de mais campeonato para 
destacar cada vez mais o nome da 
nossa cidade”, disse Cardoso.

Mais resultados
Outros atletas de Umuarama que conseguiram bons resultados foram, Gabriela 
Gonçalo, campeã em sua categoria e segunda colocada no absoluto. A atleta 
Fernanda Freitas apenas foi campeã em sua categoria, a atleta não participou da 
categoria absoluta devida uma lesão no cotovelo sofrida no último campeonato.
O lutador mirim Matheus Ryan, de 11 anos, faturou dois ouros na categoria até 32 
quilos (sua atual faixa) e também na categoria até 38 quilos.
Enquanto os atletas se preparam para as próximas competições, os organizadores do 
evento já estão se programando para a edição da Copa Amizade de 2020. “O campeo-
nato já está no calendário dos eventos do Estado para o próximo ano. Começamos 
os trabalhos logo cedo, pois uma competição com tamanha proporção, requer muito 
esforço para ser realizada, mas com a ajuda dos patrocinadores e uma equipe de pro-
fissionais que não mede esforço, conseguiremos realizar um evento de qualidade, que 
destaca cada vez mais o nome de Umuarama”, finaliza Vander Carlini.

A Copa Amizade deste ano teve recorde de atletas femininas competindo

Rafael Trentini

Divulgação

Inscrições abertas para a Copa 
Smel de Futsal

A nova edição da Copa Smel de Futsal Infantil está com 
inscrições abertas. Com apoio da Prefeitura, a Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (Smel) realizará a competi-
ção entre os meses de maio e julho, nas categorias Sub-

07, Sub-09, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, todas no masculino. 
Representantes das equipes interessadas em participar já 

podem retirar a ficha de inscrição e o regulamento.
As inscrições podem ser feitas na Smel, no setor admi-

nistrativo do Ginásio de Esportes Professor Amário Vieira 
da Costa, até o próximo dia 30.

Haverá troféus para as melhores equipes, medalhas 
para os artilheiros e melhores goleiros, que também 

receberão tênis e luvas em cada categoria. O sistema de 
disputa será definido no congresso técnico, marcado para 

o próximo dia 6, na sala de reuniões da Smel, às 19h.
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 MALHAÇÃO: TODA FORMA DE AMAR
Rita se despede de Tadeu e parte para 

a casa de Carla. Lara elogia o trabalho de 
Filipe e o convida para trabalhar com ela. 
Rita conta sua história para Carla e Raíssa. 
Vânia marca um encontro de Jaqueline com 
o pai. Raíssa leva Cléber para trabalhar na 
lanchonete de sua mãe. O diretor do hospi-
tal indica o abrigo para o qual a fi lha de Rita 
foi levada. Beto implica com Martinha por 
reclamar do estágio de Filipe. Guga marca 
um encontro às escondidas. Rita chega 
ao abrigo, mas acaba expulsa. Lara tenta 
manipular Filipe contra a adoção de Nina. 
Rita descobre o endereço dos pais adotivos 
de sua fi lha.

VERÃO 90
Mercedes consegue que Álamo suspenda 

o acordo com Janaína. Janaína confi rma com 
Jerônimo que foi Mercedes quem tentou impe-
dir que ela abrisse o restaurante na época da 
inauguração. João coloca vários outdoors 
na cidade com fotos de Manu. Ticiano diz a 
Dandara que o falso namoro deles ajuda no 
sucesso da dupla. Quinzinho avalia os pilo-
tos do concurso com os diretores da PopTV, 
e a proposta de Jerônimo não causa muito 
impacto. Jerônimo fi ca surpreso quando Her-
culano chega com Manu à sala de reunião, da 
emissora. Ele pede a Quinzinho para apresen-
tar seu piloto.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Luz tenta explicar para Sóstenes por 

que saiu de casa às pressas. Adamastor 
conta a Aranha que Mirtes está no cabaré. 
Marilda não encontra Eurico em casa de 
madrugada. Milu é perseguida e desaparece 
na escuridão. Aranha impede um enfrenta-
mento entre Mirtes e Ondina. Eurico volta 
para casa e Marilda fi nge estar dormindo. 
Valentina entra escondida no quarto e Murilo 
não percebe. Laura vê Sampaio chegar de 
madrugada e o leva para seu quarto. Padre 
Ramiro e Maltoni ouvem os gritos de Elisa e 
descobrem que Milu desapareceu.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Gleyce, Ruth e Glória revelam para 

Bento que Marlos faleceu. Ruth fi ca aba-
lada com o ocorrido. Iuri segue Sophie e 
a vê entrando em uma mansão. Sophie é 
pressionada por Iuri para contar onde foi. 
Luísa se encontra com Afonso. O compu-
tador de Roger é atingido por um vírus. 
Roger não consegue atender Otto para 
uma reunião com Fernanda. Débora cobra 
respeito de Marcelo. Poliana, Kessya, Luigi 
e João pergunta sem podem acompanhar 
Bento ao velório de Marlos. O Comitê Laço 
Pink lança o canal e comemoram. Afonso 
diz a Luísa que paga o dobro do que ela 
recebia na escola para ela trabalhar no 
açougue com ele. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
A garota volta para o túnel para se escon-

der. A banda de Manuela vai até a cidade aonde 
acontece o concurso de música. Flora entra 
escondida no apartamento de seus sobrinhos, 
mas as crianças passaram a noite no aparta-
mento de André. Meire espia o apartamento dos 
Vaz através de um telescópio.

JESUS 
Caifás busca Livona e não a encontra. Ele 

se depara com o baú vazio e se enche de ódio. 
Pilatos manda matar judeus e samaritanos, 
incluindo mulheres e crianças. Deborah se 
queixa de tantos cuidados. Longinus se des-
pede de Kesiah. Anás acha estranha à raiva 
de Caifás. Deborah visita Helena.  
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
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ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
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na padaria e pede para dormir na casa
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cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
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da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
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As aventuras de Poliana
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perado ao não encontrar João e Feijão.
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ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin
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cola e, chateada, desabafa com Raquel.
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da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
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a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.
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Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
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cebe uma intimação para depor a fa-
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Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
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perdoe Rubens, porque a sociedade in-
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pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
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dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
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Laila confronta Jamil sobre Aziz 
Em “Órfãos da terra”, Camila convence Benjamin a mostrar fotos de Jamil com Aziz para 

Laila. Soraia implora que Dalila conte a verdade sobre Jamil para Aziz, e se assusta com a 
frieza da fi lha. Elias encontra Helena. Aziz recebe o telefonema de Jamil e fi nge que está 

tudo bem entre eles. Youssef chega ao Brasil. Abner reclama dos serviços pedidos por Sara 
na fl oricultura. Laila não acredita quando Benjamin mostra a foto de Jamil com Aziz. Elias 
entrega a Helena o presente de Rodrigo. Missade conta a Elias sobre a proposta de casa-

mento que a fi lha recebeu. Laila confronta Jamil sobre Aziz.
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Um recado dos astros: não tenha medo de desistir. 
Isso é bem difícil para você que tem uma perso-
nalidade tão forte e marcante. Mas a verdade é 
que é preciso saber a hora de entregar os pontos. 
Às vezes, é necessário dar um tipo de corte no 
andamento de alguns assuntos. 

Todos os assuntos que envolvam associações 
comerciais, contratos e até casamentos estão 
recebendo infl uências positivas dos astros. Uma 
dica: veja e reveja seus objetivos sempre, para 
que possa alterá-los periodicamente.  

Vai receber boas energias da Lua se quiser botar 
em dia suas tarefas e obrigações rotineiras. No 
trabalho, qualidades em evidência: você vai 
desempenhar tudo com facilidade a fi m de se 
sentir útil e obter recompensas. 

As energias da Lua, que está em Escorpião, 
trazem uma sexta divertida, criativa e em alto-as-
tral. Porém, precisa tomar cuidado com apostas 
arriscadas, pois pode perder dinheiro. Festas e 
baladas deverão trazer uma nova paquera. 

Quase toda sua atenção hoje deve estar voltada para 
assuntos familiares ou relacionados à casa. Porém, 
no trabalho, pode surgir problema de difícil solução: 
com criatividade, você vai tirar de letra. É tempo de 
prestar atenção à sua saúde: se surgir algum sintoma 
estranho, procure orientação médica. 

A Lua estimula seu raciocínio rápido, mas, por 
outro lado, sua distração aumenta. A comunica-
ção fi ca fácil, deixando o trabalho mais tranquilo. 
Pode esperar uma sexta-feira agitada, cheia de 
inquietações. Não se deixe abalar por causa de 
fofocas, principalmente em redes sociais. 

Boas infl uências astrais para lidar com recursos 
materiais e cuidar bem da sua grana. Você não 
terá preguiça de trabalhar e, por isso, pode colher 
os frutos em breve. Seus talentos naturais, como o 
charme e a alta capacidade de comunicação, vão 
ajudar a ter uma ótima sexta-feira. 

Não se deixe impressionar por qualquer coisinha, 
pois há risco de dramatizar os fatos. Siga com sua 
coragem e ambição para que as coisas melhorem, 
principalmente no trabalho. A Lua pode te deixar 
um tanto instável, sentindo com mais força as 
infl uências do ambiente em que vive. 

Pode sentir falta de um pouco de privacidade. 
Seu comportamento tende a se retrair e fi car mais 
tímido. Por outro lado, terá satisfação ao se ligar 
mais profundamente com as pessoas. Viagem 
para um lugar com rio, mar ou lago faria bem 
para sua alma e seu astral.  

Ótimas energias astrais para reuniões de todo 
tipo, principalmente no trabalho. Amigos podem 
dar uma força para seus projetos. Se tem algum 
plano secreto, ainda não é hora de mostrá-lo para 
todo mundo. Mais do que nunca, você acreditará 
que pode fazer seu próprio destino.  

Hoje, você pode sentir vontade de fazer as coisas 
por trás das cenas. Há risco de alguns sentimen-
tos negativos rondarem sua mente: não se deixe 
abater, mesmo porque, a Lua vai jogar no seu 
time, levantar sua bola e aumentar sua populari-
dade nesta sexta-feira. 

Você está mais sociável hoje, graças à infl uência da 
Lua, e terá opiniões fi rmes sobre os mais variados 
assuntos. É um bom dia para consolidar valores e prin-
cípios em sua vida. Confi e em sua intuição poderosa 
para tomar algumas decisões. Na vida a dois, fuja da 
rotina e leve seu amor para um passeio. 
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Profissão
de Paulo
Henrique
Amorim

(?) Ciata, 
patrona do
Carnaval
do Rio

Formação 
de largada
da corrida

de F1

Ernesto
Nazaré:
compôs
"Odeon"

Edição
(abrev.)

9(?), site 
humorís-
tico (web)

Multidão
(pop.)

Corte
estiloso

em calças
jeans

Microfone
(abrev.)

Ricardo
Linhares,
autor de
novelas

Pedro (?):
declarou 

o Dia 
do Fico

Espaços 
reserva-
dos em
igrejas

A Pequena
Sereia
(Cin.)

Massa (?),
especiali-
dade de
cantinas
italianas

Margem
alta de rio

Gradação
de cor

Vasta regi-
ão gelada
do norte
da Ásia

Postura
do político
populista
que dis-

cursa para
agradar 
o povo

Usuário,
em inglês

"(?) em Acari", suces-
so de Zeca Pagodinho

Lavradio
A prisão da
detenção
noturna

(?) disso:
ademais

Vento
brando

Varonil

Anita (?),
heroína

Sufixo de
"poetisa"
Retardo;
postergo

Árvore mi-
niaturizada
Comer a-

pós a janta

Botânica
(abrev.)

Gloria Gaynor, canto-
ra de "I Will Survive"
Olho-de-

(?),
semente
usada
como

amuleto

Conflito como a
Guerra Fria

Adriane
Galisteu,
modelo

brasileira

Frente parlamentar que é contra a
descriminalização do aborto

Espalham-se rapida-
mente pela internet
Título do chefe de
Estado da Bélgica

"A pres-
sa (?)

inimiga
da per-
feição"
(dito)

Ditongo
de "feixe"
"Urbano",
em IPTU

3/gag — ror. 4/grid — riba — user. 6/bonsai. 7/lavoura. 9/demagogia. 10/sacristias.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Grande é 

apenas aquele 
que se sen-
te igual aos 

outros, pois a 
maior grandeza 
que possuímos 

é aquilo que 
compartilha-

mos com todos 
os seres huma-

nos. por isso, 
essa grandeza 
une todos os 

seres humanos 
com humildade 

e amor”  (Bert 
Hellinger)

“

“
Happy Day 
A coluna destaca leitores do 
Jornal Tribuna Hoje News que 
comemoram aniversário hoje  -, 
Nayara Varini, Fátima Zanatto, 
Maisa Lira Silva, Valdemir Gon-
çalves Dias, Marcia Maria Vicente 
Ribeiro, Marcos Willens Araújo,  
Lauanna Reinbolb Cardoso e 
Vera Lucia Oliveira Borges.  Da 
coluna: felicidades!

CLOSE CERTO
A noite é de Rock’n’ladies 

com o show de Patrícia Bor-
ges, no Old Rock Bar, nesta 

quarta-feira à noite.  Às 19h. 
Cliques espetaculares e trilha 
sonora do bom e velho Rock. 

As fotos são de Luci Lemes. 
Vale prestigiar. Convites à 

venda!

Luci Lemes 

ITALIANÍSSIMO
O sábado, 25 de maio, ganha agenda gas-

tronômica e musical  com mais uma edição 
do Jantar Italiano, do Rotary Catedral. Re-

serve a data, compre os convites e aguarde 
pois nos bastidores está Fernando Monteiro 

e pessoal do Rotary Catedral.  Imperdível

PORTRAIT
NAW MIRANDA, fotógrafa e produtora de beleza,  veio de Florianópolis especialmente 
para prestigiar a Exposição de Fotos Rock ‘n Ladies assinada por sua mammy Luci Le-

mes. O evento vai reunir quem ama os acordes e quem gosta de retratos maravilhosos.  

THIAGO CASONI 

CLUBE DO VINHO
Uma apresentação impecável da presidente da Confraria Parceiros do Vinho -, Gláucia 
Rodrigues selou a noite de degustação e harmonização na última quinta (11) no Ran-
cho do Cavalo. No clique Gláucia e Jorge Cardoso com os  parceiros de apresentação 

vitivinícola, Talita Destro e Marcos da Mata.

Destaque
Em recente visita às obras do Pronto 
Atendimento 24h, antigo posto de 
saúde central, o Reitor da Unipar, Carlos 
Eduardo Garcia, faz pausa para um clique 
especial com sua assessora, a jornalista 
Graça Milanez, e o filho dela, o arquiteto 
Pedro Carvalho. O jovem, formado pela 
Universidade Paranaense, assina o proje-
to arquitetônico. Com apoio financeiro da 
Unipar, a remodelação do prédio segue a 
todo vapor; a responsável é a construtora 
Antunes, do empresário Nelson Antunes.

Assessoria 
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Empoderamento
O Instituto de Coach Empodere pro-
move em Umuarama na próxima 
terça-feira (23) a palestra Inteligên-
cia Emocional Empoderados. O pales-
trante será André Oliveira, treinador 
que ministrou várias palestras pelo 
Brasil, apresentando sua história de 
superação e empreendedorismo na 
Rede Record de televisão. O evento 
acontecerá no Centro Cultural Vera 
Schubert, às 20h. Será cobrado um 
quilo de alimento não perecível como 
forma de inscrição.

Mostra de dança
A Fundação de Cultura de Umua-
rama abrirá inscrições para a Mostra 
de Dança Capital da Amizade 2019. 
Grupos de dança poderão se inscre-
ver de 15/04 a 06/05. A participação 
é gratuita. A mostra será nos dias 8 
e 9 de junho, às 19h30, no Teatro 
do Centro Cultural Vera Schubert 
de Umuarama. Poderão ser inscri-
tas coreografias de balé clássico e 
neoclássico, dança contemporânea, 
jazz, danças urbanas, de salão, popu-
lares, dança do ventre, sapateado e 
dança livre. Os subgêneros são solo, 
duo, trio e conjunto, conforme cada 
gênero. As coreografias inscritas em 
“conjunto” deverão ter no mínimo 4 
participantes e, no máximo, 35. Não 
haverá divisão de categorias, porém 
a idade mínima para participação é 
de 7 anos. O regulamento e ficha de 
inscrição estão disponíveis no site da 
fundação cultural.

Pedalada noturna
Hoje (17), a pedalada noturna rea-
lizada pela Secretária de Esporte e 
Lazer de Umuarama (Smel), será até 
a Estância Paris (Replica da Torre Eif-
fel). A largada acontecerá na Praça 
Miguel Rossafa, às 18h45.  Como o 
trajeto será de 30 quilômetros, os 
coordenadores da Smel sugerem que 
se apresentem apenas participantes 
que tenham um bom preparo físico. 
Será obrigatório o uso de capacete e 
luvas. Haverá ponto de hidratação e 
carro de apoio. Menores deverão ser 
acompanhados pelos pais.
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Combate à pirataria
Fiscais do Código de Postura da 

Prefeitura de Umuarama apreende-
ram uma série de produtos comer-
cializados ilegalmente no centro 
da cidade, na tarde desta terça-
-feira, 16. Em ação de rotina, eles 
encontraram vendedores ambulan-
tes atuando sem licença ou alvará 
com ponto fixo na Avenida Paraná, 
oferecendo ao consumidor produ-
tos sem nota fiscal, de procedência 
incerta e artigos “pirateados”. Até 
o fim da tarde, o material apreen-
dido ainda não havia sido avaliado.

O secretário municipal de 
Fazenda, Everaldo Marcos Navarro, 
explicou que o comércio de ambu-
lantes é permitido na cidade, 
desde que realizado dentro da 
lei. “O comerciante precisa com-
parecer à Prefeitura e retirar uma 
licença anual para exercício de ati-
vidade ambulante. Ele será infor-
mado sobre os locais em que pode 
atuar e deve manter a rotatividade 
– ou seja, não pode se estabelecer 
em um ponto fixo”, explicou.

Conforme a diretora de Arre-
cadação e Fiscalização do muni-
cípio, Gislaine Alves Vieira, foram 
duas apreensões. “Um ambulante 
estava vencendo quiabo, jiló e 
outros produtos sem licença, pro-
cedência nem controle sanitário, 
o que pode representar um risco 
para a saúde da população além 
de ser atividade ilegal”, informou.

Ônibus Lilás
A Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Divisão da Proteção 

Social Especial, convida a população a participar das atividades oferecidas pela 
Ônibus Lilás, do Projeto “Mulher, Viver sem Violência”, que estará em Umua-

rama hoje, 17, entre as 15h e às 20h no espaço da Feira do Produtor (ao lado do 
Estádio Lúcio Pipino), e no distrito de Serra dos Dourados na quinta-feira, 18, das 

9h às 11h, ao lado da unidade básica de saúde local.  “O município reconhece 
a importância deste evento e, em parceria com o governo do Estado, apoia 

as ações da unidade móvel, que realiza um trabalho sistemático, continuado, 
proativo, preventivo e ético frente as violências vivenciadas pela mulher, princi-
palmente a doméstica, cujo combate Umuarama trata como prioridade”, disse a 
secretária de Assistência Social, Izamara Amado de Moura. O Ônibus Lilás é uma 
unidade de atendimento itinerante à mulher em situação de violência, da Secre-

taria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), que percorre municípios 
em todas as regiões do Paraná, em parceria com as prefeituras. A equipe oferece 
gratuitamente serviços de acolhimento, orientação psicológica, jurídica, assistên-
cia social e prevenção da violência contra a mulher. O ônibus conta com espaço 

individual e sigiloso para orientação.

Conscientização
Além do atendimento individualizado, conscientiza a população sobre a Lei Maria 
da Penha e a importância de saber que a agressão não é apenas aquela que deixa 
marcas no corpo. Embora a violência física e o abuso sexual sejam mais eviden-
tes, outros tipos de violência também causam sofrimento e podem ser punidos.

Produtos retido
O material apreendido permanecerá na Prefei-
tura pelo prazo de 30 dias, em que os proprietá-
rios serão aguardados para regularizar a situação. 
“Para retirar os artigos, eles devem apresentar 
nota fiscal de toda a mercadoria e recolher a 
multa, que varia de R$ 300,00 a R$ 1.500,00. 
Já os artigos ‘pirateados’ serão encaminhados 
para a Receita Federal, que ao final do processo 
procederá a destruição do material”, completou 
o secretário Marcos Navarro.

Sem licença*
Com outro ambulante foram apreendidos CDs e DVDs “piratas” 
(falsificados), capas de celular, películas, carregadores, cabos USB e outros 
acessórios de telefonia móvel. “Tudo isso era comercialização sem licença 
da Prefeitura, nas imediações da Estação Rodoviária. Nosso trabalho visa 
resguardar os direitos do consumidor e o cumprimento da legislação 
municipal, combatendo a pirataria e a concorrência desleal com os 
comerciantes que atuam dentro da legalidade”, explicou Gislaine.

FORAM apreendidos CDs e DVDs “piratas”, capas de celular, películas, carregadores, cabos USB e outros acessórios

Tiago Boing/Assessoria-PMU
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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$

9 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 0

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, MULTIMÍ-

DIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00

KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  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/MULTIMÍ-

DIA, COMPLETA, 52 MIL KM.  R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00

HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,

COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00

HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, SOM,

C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00

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$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00

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$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00

HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,

AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00

HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – FLEX, BRANCA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE

COURO, SOM, AIRBAG, ABS, RODAS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00

COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM, AR,

VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00

COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COU-

RO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00

RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA, CON-

TROLE 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  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,

BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 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. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  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. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – PRATA, AUTOMÁTICA, 4X2, DIESEL, AIRBAG,

ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00

TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, SOM/

MULTIMÍDIA, TETO SOLAR, COMPLETA, IPVA PAGO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00

MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – 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

PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM, TRAVAS, ALARME,

VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00

CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-NOVOS,

EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00

AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS,

ALARME, Ú/DONA, COMPLETO.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00

AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS,

ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00

ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA   HA   HA   HA   HA   HATCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,

TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00

ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,

TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00

ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - PRATA, FLEX, MECÂNICO, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, TRAVAS, COMPLETO.  R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00

ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$R$R$R$R$

2 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 0

CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE

COURO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO.  R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00

CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.   R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00

RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - FLEX, BRANCA, MECÂNICA, BANCOS DE

COURO, AIRBAG, ABS,      SOM, PNEUS BF, REVISADA, COMPLETA.  R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00

ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO, TETO,

MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00

ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG,

ABS, SOM, BANCOS DE COURO, RODAS, COMPLETA, 5 MIL KM.  R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00

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

VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00

CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR , DIREÇÃO,

RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA.  R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00

SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VI-

DROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00

PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E

TRAVAS ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00

PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,

ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00

FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS,

TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00

FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VIDROS,

TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00

PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLE-

TO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00

STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS

E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00

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  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4-

PORTAS, ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$

1 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 0

SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉ-

TRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00

PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-

LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00

HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM,

MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00
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CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR

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

CLASSIC 1.0 LS ............................................... 09/10 .................. PRETO ......................... BASICO ............................................................ R$ 17.900.00
COBALT 1.4 LTZ ................................................ 12/13 .................. PRETO ......................... COMPLETO ...................................................... R$ 34.900,00
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
ONIX 1.0 LS ...................................................... 16/16 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 36.900,00
ONIX 1.4 LTZ ..................................................... 15/15 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 42.900,00
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
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ............................. 16/17 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 37.900,00
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
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Iniciada nova etapa de
micropavimentação

A Prefeitura iniciou ontem (16), 
uma nova etapa do programa de 
micropavimentação que está recu-
perando vias públicas nos bairros 
residenciais de Umuarama. O pre-
feito Celso Pozzobom e o secretário 
municipal de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos, Isamu 
Oshima, ao lado do presidente da 
Câmara, Noel do Pão, acompanha-
ram o início do trabalho nas imedia-
ções do Lago Tucuruvi.

Com um investimento relativa-
mente pequeno, diante da dimen-
são do serviço, a Prefeitura vai 
recuperar cerca de 54 mil m² de 
pavimento. “Além de barata, a 
micropavimentação é rápida e efi-
ciente, pois tem grande durabili-
dade. As ruas onde implantamos 
esse serviço, em abril de 2018, 
continuam em perfeitas condições, 
bem diferentes da época em que 
recebiam paliativos, como tapa-bu-
raco”, destacou o prefeito Celso 
Pozzobom.

O secretário de Obras, Isamu 
Oshima, informou que nesta etapa 
serão investidos R$ 490 mil em 
ruas dos jardins Independência, 

26 de Junho, Parque Dom Pedro 
II e Jabuticabeiras. “Começamos 
pela rua Nossa Senhora de Guada-
lupe, que será recuperada em toda 
a sua extensão, bem como a rua 
Nossa Senhora da Glória. Aqui no 
Dom Pedro II também faremos a 
micropavimentação nas travessas 
Profeta Jeremias, Profeta Ezequiel 
e Santos Reis Magos”, explicou.

Já no Parque Jabuticabeiras, o 
serviço será executado nas ruas 
Flor de Ipê, das Gardênias, no pro-
longamento da Rua das Avencas e 
em trechos da Rua das Petúnias 
e da Antônio Cardoso, no entorno 
da Escola Municipal Vinícius de 
Moraes. “O convênio com o Cinde-
par, consórcio de municípios que 
viabiliza a micropavimentação, é 
muito positivo para Umuarama. 
Além dos programas que já reali-
zamos de recapeamento e reperfi-
lamento asfáltico, a micropavimen-
tação recupera as condições nas 
vias dos bairros, onde o tráfego 
de veículos é menor, assegurando 
mais conforto e segurança para 
as comunidades”, completou o 
prefeito Celso Pozzobom.

Recursos próprios
Pelo convênio, custeado com recur-
sos próprios, o consórcio participa 
com material, profissionais e equi-
pamentos utilizados na execução do 
serviço. Já a Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Obras, faz a preparação 
da via pública – limpeza, correção 
do pavimento com rolo compressor 
e poda de galhos que atrapalham a 
passagem do caminhão. “A previsão 
de conclusão desta etapa é de 90 dias, 
mas a expectativa é que o serviço seja 
entregue num período bem menor”, 
finalizou o secretário Isamu Oshima

COM um investimento pequeno, serão recuperados 
cerca de 54 mil m² de pavimento

Tiago Boing/Assessoria-PMU
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