
Em duas ações em que cargas de óleo vegetal supostamente roubadas foram recupera-
das, policia encontra indícios de que um golpe do seguro foi aplicado. O mesmo motoris-

ta de caminhão carregado com os produtos foi vítima duas vezes.

Polícia recupera carga de óleo
vegetal e investiga golpe do seguro

UMUARAMA, 11/01/2019
Edição Nº 2276 - Ano VIII

Empresário
sai de veículo
para
denunciar
motoristas
irresponsáveis
e morre
atropelado na
PR-323  Pág. 24
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Buraco no asfalto faz prefeitura
interditar avenida em frente ao
Centro Poliesportivo

PÁGINA

21

Em Umuarama
a gasolina mais

cara do PR
Em alguns postos da cidade, o combustível

chega a ser repassado nas bombas ao valor de
R$ 4,82 por litro, mesmo índice aplicado no

Acre, que segundo a pesquisa, tem a gasolina
mais cara do país.  Pág. 10
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(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Ministro de Ciência e
Tecnologia, Marcos Pontes

rebateu as declarações a
ministra Damares Alves (da

Mulher, Família e Direitos
Humanos), que aparece em um

vídeo falando: "A Igreja
Evangélica perdeu espaço na

História. Nós perdemos o
espaço na ciência quando nós
deixamos a teoria da evolução
entrar nas escolas, quando nós

não questionamos. E aí os
cientistas tomaram conta

dessa área."

"Do ponto de vista da ciência,
são muitas décadas de

estudo para formar a teoria
da evolução desde o início.

Ou seja, não se deve misturar
ciência com religião."

Opinião
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ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO,
NÃO HAVIAM SIDO REALIZADOS OS
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Federal
Concurso: 05352
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2º prêmio
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54.415
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Concurso: 098
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Alfabetização, Freire e
a cidadania no século 21

Em tempos de análises intensas sobre a democra-
cia, nada mais relevante que uma reflexão social acerca
da educação brasileira. Sobretudo a respeito do movi-
mento alfabetizador, que apropria os cidadãos para se
colocarem crítica e socialmente.

Para essa ponderação, devemos compreender melhor o
que significa alfabetização. Não é somente a capacidade de
decodificar símbolos e letras. Mais do que isso, é compreen-
der a escrita e, sobretudo, seu valor social.

Justamente, os brasileiros estão carentes de alfabetiza-
ção embutida de valores sociais. O ato de aprender a ler e
escrever, nessa perspectiva, deve ser promovido no chão da
escola. E mais: além dos muros escolares, atingindo todos
os extratos econômicos e sociais.

Seria interessante termos uma sociedade crítica, autô-
noma e que saiba ler o mundo, não é mesmo? Com pesso-
as que atendam os parâmetros de cidadania e de governa-
bilidade impostos em território nacional.

Para isso, o trabalho de Paulo Freire é extremamen-
te frutífero - ao contrário das críticas intensas a ele. Frei-
re não está ultrapassado. É, sim, consideravelmente
moderno para os interesses governamentais que re-
gem a educação brasileira.

Existem lacunas significativas nos processos edu-
cacionais de crianças, jovens e adultos. Alguns consi-
deram que trazer Freire para a escola básica é um retro-
cesso. Mas a ausência de suas diretrizes nos bancos
escolares vai além da perspectiva alfabetizadora: é uma
discussão política e social.

Freire é cidadania e socialização. É, certamente, integra-
ção entre escola, comunidade e saberes (formais e infor-
mais). Explorar os pensamentos Freireanos na educação
do século 21 é permitir que esse movimento da comunidade
na escola e da escola na comunidade se concretize e atinja
resultados positivos para a sociedade brasileira.

Kellin Inocêncio é professora do curso de Pedagogia do Centro
Universitário Internacional Uninter
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Cadeira pode vagar I
Marcio Pacheco, deputado eleito está de mudança do

PPL. Está se filiando ao PDT. Nas eleições 2018 ele
conseguiu 39.323 votos e assumiu uma cadeira na

Assembleia Legislativa do Paraná. Fontes confidenciaram
que o deputado pode sair candidato à prefeitura de
Cascavel em 2020. Em 2016 ele não se elegeu, mas

chegou aos 56.260 votos, perdendo para o atual prefeito
Paranhos (PSC) eleito com 86.099 votos.

Cadeira pode vagar II
Deixando o cargo para
concorrer ao cargo de
prefeito de Cascavel,
Pacheco abre vaga para
seu 1º suplente, o
Professor Marcelo (REDE)
com 16.312 votos. Este
por sua vez pode também
não assumir a vaga
eventualmente a ser
deixada por Pacheco, pois
é grande a possibilidade
de que ele concorra ao
cargo de prefeito de São
José dos Pinhais.

Cadeira pode vagar III
Bento Eliseo Aleixo, o Sargento
Aleixo é o segundo suplente de
Pacheco. De acordo com a
vereadora umuaramense Ana
Novaes (PPL), não há
definições se Aleixo seguirá
para a Assembleia se acaso os
outros eleitos concorram a
outros pleitos. “Temos
esperança de que ele também
não assuma por qualquer que
seja o motivo. Mas
aparentemente as chances são
grandes e minha oportunidade
está clara”, comenta Ana.

RUMO

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Cláusula de Barreira
O fato do PPL não ter alcançado o patamar eleitoral
(dispositivo que restringe ou impede a atuação do

partido que não alcança um percentual de votos) e a
anunciada fusão com o PCdoB, gerou uma verdadeira

debandada do partido. Ana Novaes fez parte dos políticos
que resolveram procurar outras siglas. Ela afirmou já ter

conversado com o Delegado Fernando e, em breve passa a
fazer parte do PSL de Umuarama.

“O principal fator é a fusão do PPL com o PCdoB. Não sigo
as ideologias partidárias daquela sigla. Também por conta
de o PPL ter se tornado um partido praticamente ‘morto’ e

sem fundo partidário”, encerra.

A vereadora ressalva que os anseios da comunidade é
que darão um rumo à suas decisões. “Ainda existe uma
grande possiblidade de que eu me envolva numa
campanha pela prefeitura. Mas tudo vai depender do
que os eleitores mais precisam. É um sonho, claro,
assumir uma cadeira na Assembleia”.

Governo não sabe
quanto tem em caixa

O secretário de Estado
da Fazenda, Renê de Oli-
veira Garcia Junior, admi-
tiu ontem (10) que após
dez dias da posse, o gover-
no Ratinho Júnior não tem
como dizer quanto tem de
saldo em caixa, nem quan-
to herdou de “restos a
pagar” da administração
anterior da ex-governadora
Cida Borghetti (PP).

Segundo o secretário,
os problemas do Sistema
Integrado de Finanças
Públicas do Estado (Siafi)
que já vêm desde 2018,
não permitem saber com
certeza qual a situação
financeira do governo pa-
ranaense. Diante disso, a
Secretaria da Fazenda for-
mou uma força-tarefa com
integrantes da Procurado-
ria Geral do Estado e da
Controladoria Geral do

Estado para checar essas
informações, mas não há
prazo para que esse tra-
balho seja concluído.

“O que de fato está
acontecendo é que a quan-
tidade de restos a pagar
está um pouco indefinida,
qual é o montante, qual é
o valor e quais são as fon-
tes que fazem jus a cada
lançamento dos restos a
pagar”, explicou Garcia
Junior. “Não me sinto se-
guro para dizer qual o sal-
do dessas contas”, reco-
nheceu ele. “Existem algu-
mas redundâncias, existe
a possibilidade de ter lan-
çamentos em duplicidade
no que diz respeito a algu-
mas contas, especialmen-
te na questão da receita,
porque existem contas de
transição”, afirmou o se-
cretário.

RENÊ de Oliveira não tem como dizer quanto tem de saldo, nem quanto
herdou de “restos a pagar”

FRANKLIN DE FREITAS
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Levy, o Curinga
Além de presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), o ex-ministro Joaquim Levy atuará como conselheiro da equipe
econômica para temas como investimentos em logística e infraestrutura,

privatizações e reestruturação financeira de estados e municípios. Antes de
ser empossado no comando do bancão, em cerimônia no Palácio do

Planalto, Levy se reuniu com o núcleo duro do Governo do presidente
Bolsonaro e reafirmou que a prioridade, à frente do BNDES, será a

transparência na atuação da instituição. Bolsonaro soltou um “a caixa-
preta do BNDES será aberta”.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Pra toda obra
O ex-ministro da Fazenda de Dilma
Rousseff é visto na Esplanada como
nome que tranquiliza o mercado e
pode ocupar outros postos em caso
de baixas na equipe.

Aumenta o som
A amigos que foram visitá-lo na
prisão nos primeiros dias do ano,
Lula pediu para que aumentem o som
do microfone da vigília que
representantes de movimentos
sociais fazem em frente ao presídio
da Polícia Federal, onde ele está
desde abril, em Curitiba.

Surdez palaciana
“Estou com problemas de audição” -
explicou o ex-presidente. O líder
petista também se mostrou
preocupado com as notícias de que o
MEC vai exigir atestado ideológico
para pesquisadores candidatos às
bolsas de estudo no exterior.

ProUni
O Ministério da Educação já deu início
ao pente-fino na situação cadastral de
instituições de ensino superior para
desvincular do Programa Universidade
para Todos (ProUni) faculdades que
tiverem irregularidade fiscal. Na terça-
feira foi publicada no Diário Oficial da
União a desvinculação da faculdade
Fecaf - Faculdade Capital Federal, com
sede em São Paulo.
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Responsa
Segundo as regras do Prouni, as
universidades devem apresentar ao fim
de cada ano a quitação de tributos e
contribuições federais administrados
pela Secretaria da Receita Federal, sob
pena de desvinculação do programa.
Em 2018, o MEC desvinculou mais de
300 instituições de ensino superior
do ProUni.

Alerta
A crise na segurança pública no Ceará
colocou o Governo de Jair Bolsonaro
(PSL) em estado de alerta. A
preocupação do presidente, ministros
e auxiliares é de que facções locais e
nacionais iniciem uma onda de atos
criminosos em outros estados e
estendam a crise aos presídios.

Monitoramento
O Departamento Penitenciário
(Depen), do Ministério da Justiça,
reforçou o monitoramento da situação
nas cadeias de todo o País, em
especial do Nordeste. Há dois anos,
guerras entre facções criminosas
terminaram com 126 mortos logo nos
primeiros 15 dias do ano em três
massacres em presídios nos estados do
Amazonas, Rio Grande do Norte e
Roraima.

Renovação
O deputado Capitão Augusto (PR-SP)
afirma que vai manter sua candidatura

à presidência da Câmara mesmo com
a oficialização do apoio do partido
dele (PR) à reeleição de Rodrigo
Maia (DEM-RJ). “Está mantida
independente da posição
partidária”, avisa ao posicionar que
sua candidatura, além de oposição a
Maia, representa uma “renovação
política”.

Bancadas
A bancada empresarial terá, a partir
de fevereiro, menos representantes
na Câmara e mais parlamentares no
Senado. Mapeamento feito pelo
Departamento Intersindical de
Assessoria Empresarial (Diap) revela
que são 192 deputados (eram 251) e
38 senadores (eram 30) diretamente
ligados ao capital.

Radiografia
O levantamento do Diap foi realizado
com base em declarações de bens e
das atividades profissionais e
econômicas dos parlamentares. São
proprietários de estabelecimentos
comerciais, industriais, de prestação
de serviço ou do segmento rural. Já
a bancada sindical terá apenas 33
representantes na Câmara Federal.
Perdeu 18 parlamentares em relação
à eleição de 2014.

Miúcha
O item relacionado à cantora e
compositora, que morreu de câncer aos
81 anos, foi  o primeiro  mais procurado
das últimas duas semanas , no
Dicionário online Cravo Albin, criado há
mais de duas décadas em parceria com o
Dicionário Antônio Houaiss.
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Governo cria força-tarefa
para investigar as finanças

Começou a funcionar nessa
quinta-feira (10) a força-tarefa cri-
ada pelo governo do Paraná para
avaliar e buscar soluções para
problemas detectados na gestão
financeira do Estado. “Identifica-
mos situações com risco poten-
cialmente grande e que exigem
uma ação rápida do governo”, afir-
ma o secretário da Fazenda, Renê
Garcia Junior.

O anúncio da criação da força-
tarefa foi feito por Garcia em en-
trevista coletiva com a participa-
ção da procuradora-geral do Esta-
do em exercício, Isabel Cristina
Rodrigues, do controlador do Es-
tado, Raul Siqueira, e do secretá-
rio de Estado da Comunicação e
Cultura, Hudson José.

Segundo o secretário da Fazen-
da, em função de incoerências fi-
nanceiras já detectadas, da difi-
culdade de lançamentos e da im-
possibilidade de geração de rela-
tórios, o governo não consegue
saber, com precisão, qual o sal-
do financeiro e os empenhos rea-
lizados que ficaram para ser pa-
gos este ano.

“As informações sobre os res-
tos a pagar, o saldo de fontes de
receita e de apropriação dessas
fontes têm incongruências que
não nos permitem dizer exatamen-
te qual é a situação financeira ou
contábil do Estado hoje”, explicou.

Quem integra o grupo
O trabalho da força-tarefa é considerado pelo governo do Estado uma ação

prioritária e contará com uma equipe multidisciplinar da Fazenda, da
Procuradoria e da Controladoria-Geral do Estado, que serão responsáveis,

na prática, por estabelecer o tamanho das vulnerabilidades, medir os riscos
e buscar soluções no prazo mais curto possível. O grupo também vai avaliar

as dificuldades de conclusão da implantação do Novo Siaf (Sistema Integrado
de Finanças Públicas). Em funcionamento desde janeiro de 2018, o sistema

deveria gerenciar todas as operações financeiras do governo, mas ainda não
tem todas as funcionalidades completamente ativas. A análise da PGE

também se concentrará na legalidade do cancelamento de alguns
empenhos que não tenham lastros ou que apresentem irregularidades.

Bloqueio do orçamento
O secretário Garcia Junior reforçou que as situações que serão avaliadas são

referentes a exercícios passados e que a execução orçamentária de 2019
não será comprometida. Ele reafirmou, no entanto, que houve a

necessidade de um contingenciamento de despesas, na ordem de 20%, para
que toda a análise fiscal e financeira seja feita. “Todos os compromissos com
a folha de pagamento serão honrados. Haverá monitoramento em relação

a outras despesas e fontes para que o lançamento contábil e a
disponibilidade financeira se encaixem”, afirmou.

ARNALDO ALVES / ANPR

SECRETÁRIO da Fazenda,
Renê Garcia Junior, detalha a
situação das contas do Estado
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Brasil tem 10.274 casos
confirmados de sarampo

Do início de 2018 até 8 de ja-
neiro de 2019 o Brasil registrou
10.274 casos confirmados de sa-
rampo. Atualmente o País enfrenta
dois surtos da doença: no Amazo-
nas, onde há 9.778 casos e, em
Roraima, onde há 355 ocorrências.

Casos isolados foram anotados
em São Paulo (3), Rio de Janeiro
(19), Rio Grande do Sul (45), Ron-
dônia (2), Bahia (2), Pernambuco
(4), Pará (61) e Sergipe (4), além do

Distrito Federal (1).
Foram registrados ainda 12 óbi-

tos por sarampo: quatro em Roraima,
seis no Amazonas e dois no Pará.

Os surtos, segundo o Ministé-
rio da Saúde, estão relacionados à
importação, já que o genótipo do
vírus que circula no Brasil é o mes-
mo da Venezuela, país com surto
da doença desde 2017.

Por meio de nota, o ministé-
rio informou que a explosão de

casos confirmados no Amazonas
é resultado de uma força-tarefa
realizada no fim de 2018 em Ma-
naus, quando mais de 7 mil ca-
sos que estavam em investigação
foram concluídos.

O Brasil tem até o mês que vem
para reverter os surtos de saram-
po, sob pena de perder o certifica-
do de eliminação da doença conce-
dido pela Opas (Organização Pan-
Americana da Saúde) em 2016.

Crise na Venezuela
A OEA (Organização dos Estados
Americanos) aprovou ontem (10) uma
declaração conjunta na qual diz que não
reconhece a legitimidade do novo
mandato do presidente reeleito da
Venezuela, Nicolás Maduro. A iniciativa
aconteceu logo após a posse de Maduro,
em Caracas. O mandato presidencial é de
seis anos, no período de 2019 a 2025.
“Saudamos o compromisso dos países
das Américas reconhecendo como
ilegítimo o regime de Nicolás Maduro.
O povo da Venezuela não está sozinho,
seguimos trabalhando para recuperar a
democracia, os direitos e as liberdades
de todos”, afirmou o secretário-geral da
OEA, Luís Almagro.
A declaração foi aprovada com 19
votos a favor, 6 contrários, 8
abstenções e 1 ausência. O Brasil
votou favoravelmente à medida. Ao
lado da Venezuela ficaram Bolívia e
Nicarágua, entre outros países.
Já o presidente do Paraguai, Mario
Abdo Benítez, anunciou o rompimento
das relações diplomáticas com a
Venezuela. O presidente paraguaio
ressaltou que a decisão é baseada no
não reconhecimento do novo mandato
de Maduro, que considera “resultado
de um processo eleitoral ilegítimo”.

SAFRA DE GRÃOS
A safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deste ano deve ser 3,1% maior do que a produção
de 2018. A estimativa é do terceiro prognóstico para a safra de 2019, divulgado ontem (10),
no Rio de Janeiro, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que prevê uma
produção de 223,4 milhões de toneladas. A safra de 2018 ainda não foi calculada, mas a
última previsão do IBGE, feita em dezembro, indica que o ano fecharia com uma produção de
226,5 milhões de toneladas, 5,9% inferior ao total de 2017.
Segundo o IBGE, para este ano são esperados crescimentos para a soja (0,8%), as duas safras de
milho (2,6% para a primeira safra e 11,1% para a segunda safra), para a segunda e a terceira
safras do feijão (6,2% e 2,4%, respectivamente) e para o algodão herbáceo (6,6%).

NOTA
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Uma ação conjunta que envolveu
policiais civis dos municípios de Al-
tônia e de Iporã, terminou na recu-
peração de uma carga de óleo vege-
tal que era produto de roubo. A in-
vestigação que concluiu a recupera-
ção, é uma sequência de outro tra-
balho realizado ao final da última
semana, quando metade de um car-
regamento de óleo vegetal roubado
havia sido encontrado em Altônia.

Nas duas situações foram en-
contrados indícios de que um gol-
pe do seguro tenha sido aplicado.

Na manhã da segunda-feira (7)
os investigadores, que atuaram sob
a coordenação do Delegado Regi-
naldo Caetano da Silva, localizaram
a segunda carga, que foi avaliada
em aproximadamente R$ 80 mil.

Segundo as investigações, aio me-
nos 9 pessoas estariam envolvidas nos
crimes de roubo e receptação.

Foram localizadas 846 caixas
que haviam sido escondidas em um

prédio comercial fechado, que fica
situado à rua Ari Barroso 526, no
centro de Iporã.

De acordo com Caetano, na oca-
sião nenhuma pessoa foi detida,
mas duas contas de água que fo-
ram apreendidas levaram os polici-
ais ao dono do imóvel.

Foi descoberto que o local havia
sido cedido a um homem conheci-
do apenas pela alcunha de “Mons-
trinho”. Este seria o receptador da
carga de óleo da marca Coamo.

O delegado ainda explica que o
carregamento foi tomado de assal-
to no da 28 de dezembro no muni-
cípio de Botucatu-SP.

“Essa apreensão foi desdobra-
mento das investigações que há
pouco mais de uma semana levou
à apreensão de metade outra car-
ga de óleo da marca Leve. O restan-
te daquela carga já havia sido re-
ceptado por comerciantes de Altô-
nia”, conclui o delegado.

Indíciosdo
seguro

Conforme relata o delegado, as
investigações levaram os

policiais a acreditar que um
golpe do seguro tenha sido

aplicado nas duas situações.
“Foram encontrados indícios de

que se tratam de roubos
forjados para fraudar o seguro,

pois até agora um motorista
aparece como vítima de mais

de um assalto”, conta.
Caetano revela também que

existem indícios do
envolvimento de várias pessoas,

desde motoristas de
caminhões, intermediadores e
receptadores, comerciantes,
que também são dados como

receptadores em toda a região.
“O esquema é antigo, tanto

que há suspeita de que cargas
de arroz, açúcar, leite e até de

materiais para construção
roubados foram trazidos para a

região”, encerra.
Os envolvidos responderão aos

crimes de receptação qualificada,
e associação criminosa, que

podem gerar a penas de até 10
anos de reclusão.

Polícia investiga
golpe do seguro
Polícia investiga
golpe do seguro

RECUPERAÇÃO de óleo vegetal supostamente roubado leva polícia a investigar golpe do seguro

DIVULGAÇÃO
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GOVERNO DETERMINA
CORTE DE 20% NAS

DESPESAS
O secretariado do governador

Ratinho Junior tem a missão de
reduzir as despesas de suas pas-
tas em 20%. E pra já. O cálculo é
simples: o dinheiro é finito e o
Estado está praticamente sem
capacidade de investimento. As
necessidades de obras e de re-
cursos, porém, não param. Para
que a matemática funcione será

preciso reduzir o custeio mensal de
cada área. Os cálculos prelimina-
res são de que o Paraná tenha dis-
ponível menos de 10% do orçamen-
to de R$ 57 bilhões deste ano para
investir. A ordem, que vale para to-
dos, é frear a máquina e reavaliar
contratos para não travar as ações
do Estado nos primeiros meses de
governo.

SALÁRIOS CONGELADOS
O exemplo de parcimônia vem de cima. O governador congelou o próprio salário, do
seu vice, secretários de Estado e o teto do funcionalismo, descartando a aplicação do
reajuste de 16% a que teriam direito em função do aumento salarial dos ministros do
STF. A medida deve gerar uma economia de aproximadamente R$ 600 mil por mês.

A VEZ DAS AUTARQUIAS
Depois de reduzir o número de secretarias, agora são as autarquias que entram no foco
da nova gestão. A informação é de que não haverá extinção, mas fusão, com a
consequente remodelação das estruturas e diminuição no número de diretorias, sem,
contudo, impactar o atendimento.

EM ALTA
Foi disputadíssima a posse de Norberto Ortigara na Secretaria da Agricultura e
Abastecimento do Paraná. Cerca de 500 pessoas estiveram na cerimônia, entre elas o
próprio governador, seu vice, o vice-prefeito de Curitiba, o presidente da Assembleia

AEN

Legislativa, secretários estaduais,
deputados e representantes do setor. O
que confirma o prestígio de Ortigara junto
a Ratinho Júnior, de quem foi aliado de
primeira hora e conselheiro durante a
campanha. O novo secretário, que é
servidor de carreira, prometeu mais
agilidade, eficiência e menos burocracia
no sistema da Agricultura.

REFORÇO NA
SEGURANÇA
O governo trabalha acelerado para criar
a Cidade da Polícia, que integrará, num
mesmo local, todas as forças de
segurança do Estado e Defesa Civil e
mais a Guarda Municipal e o Exército.
Cada um com suas responsabilidades,
mas com estratégias em conjunto.

BOA NOTÍCIA
Em recente entrevista, o governador
Ratinho Júnior garantiu que não haverá
aumento de impostos no Paraná.
Segundo ele, “o cidadão paranaense não
aguenta mais pagar impostos para manter
a máquina pública”. Por isso,
acrescentou, está sendo feito todo um
esforço para não comprometer o caixa
do governo.

NOVA GERAÇÃO
NO PODER
A equipe que assumiu o Executivo
paranaense tem, em sua grande maioria,
menos de 40 anos. Jovens, mas com
experiência e currículo técnico para a
responsabilidade.

SÍMBOLO DO
PARANÁ
O brasão do Paraná, um dos símbolos
oficiais do Estado, será a marca da
gestão do governo. A nova identidade
foi apresentada pelo secretário da
Comunicação Social e Cultura, Hudson
José. “Respeitando princípios da
legalidade, impessoalidade e
economicidade, não usaremos slogans ou
figuras que não sejam símbolos do
Estado”, explicou.
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TORRA
O comércio de Umuarama, forte e
pujante, referência no Estado, está
mais uma vez com a promoção
Umuarama Liquida – apenas entre as
lojas associadas à Aciu, diga-se. Por
isso identifique as lojas com o cartaz
e aproveite grandes promoções,
descontos de mais de 50% e
oportunidades realmente incríveis
nesse início de ano: é para renovar
todo o estoque.

QUEIMA
Apesar de ter ficado mais ou menos
definido, para a promoção Umuarama
Liquida, que as lojas iriam atender
hoje até às 20h, muitas vão atender
até às 22h, outras até às 21h. É a
liberdade de ação garantida aos
empresários pela Lei 201/2018,
importantíssimo instrumento para o
desenvolvimento da economia em
nossa cidade, uma das mais
importantes do Paraná.

BOTA-FORA
Sábado agora, dia 12, o
atendimento do comércio também
será em horário especial, até as
cinco da tarde, como parte da
campanha Umuarama Liquida. Ou
seja, o consumidor vai ter muito
mais tempo para pesquisar, coquear,
visitar lojas e comparar preços para
garantir boas compras. Muita gente
aguarda janeiro chegar para fazer
altas compras, aproveitando os super
descontos.

AGIGANTADA
Com tudo pronto para sua estreia na
versão FM, a Rádio Inconfidência
apara as últimas arestas, relacionadas

a aspectos técnicos, e dentro de mais
alguns poucos meses estará firme e
forte nas ondas das frequências
moduladas. Evangelizar é preciso,
informar, divertir e agregar também,
por isso é que a Família Inconfidência,
liderada por Padre Carlos Alberto, está
cada vez mais tinindo!

TÔNICO
Importantes reuniões aconteceram
esta semana para delinear ações e
realizar ajustes para que o Conselho de
Desenvolvimento de Umuarama (CDU)
tenha condições de atuação. Uma
coisa é certa: este ano será de muita
luta pelo desenvolvimento da cidade,
com investimentos que se convertam
na geração de empregos, que geram
renda, que geram consumo, que geram
riquezas.

DETOX
Janeiro é o mês para recomeços,
esperanças e planejamentos. Depois de
tempos de liberdade total na
alimentação que dezembro
proporciona, a hora é de retomar as
atividades físicas para garantir uma
vida mais saudável. Associados Aciu
têm desconto – real – nas
mensalidades da Academia Sparta (na
Governador Ney Braga nº 4525, ao
lado da Agência do Trabalhador).
Força!

OURO
Associados Aciu que já contrataram o
Cob Online estão tendo excelentes
taxas de retorno na cobrança de
dívidas – até aquelas consideradas
perdidas. O serviço não tem custo na
mensalidade e é um sistema de
negociação que traz benefícios para as

finanças da empresa. O Cob Online é
uma ferramenta para recuperação de
créditos de clientes inadimplentes.
Ligue (44) 3621-6700 e informe-se.

LUPA
Estudos mostram que quanto antes o
nome de um cliente inadimplente for
mandado para o cadastro do SPC/
Serasa, maiores serão as chances de
receber essa dívida. O ideal é que já
com 30 dias após o vencimento a
empresa faça a inclusão no banco de
dados, porém, é claro, antes tente
um contato amigável. E qualquer
dúvida é só procurar a Aciu.

ZOOM
* O prefeito Celso Pozzobom é o
entrevistado de hoje do jornal Meio-
Dia Paraná, apresentado pela RPC
(Rede Globo). Interessados podem
enviar perguntas.

* Joaquim Fernandes Martins,
incansável empresário ‘luso-
umuaramense’, inaugura sua nova
loja Anchieta, da rede de
supermercados Planalto. Será dia 17
agora, às 10h.

* A Secretaria Municipal de
Educação está com vagas
disponíveis e matrículas abertas para
a Educação de Jovens e Adultos
(EJA) – ensino fundamental (fase 1),
oportunidade para quem não
conseguiu estudar na infância e
adolescência.

FOCO
Coisas boas da vida na verdade são
poucas: família, amigos
verdadeiros, saúde, dinheiro
suficiente para não ser humilhado.
Mistério maior é amor de mãe e de
pai, que tira de si para o filho. As
coisas mais grandiosas da vida não
podem ser compradas, então não
se preocupe com gente que tem
tempo para viver com o dedo em
riste, apontando erros alheios.
Viva mais light, seja mais zen. Eles
passarão. Você está na Aciu.
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Em Umuarama é vendida
a gasolina mais cara do PR

A Petrobras anunciou na última
terça-feira (8) uma redução de
1,38% no preço da gasolina vendi-
da em suas refinarias. O litro do
combustível passou a ser comer-
cializado a R$ 1,4337 desde a
quarta-feira (9), dois centavos a
menos do que o preço praticado
(R$ 1,4537).

Essa é a terceira queda conse-
cutiva do preço do combustível, que
começou o ano sendo vendido a R$
1,5087 por litro. Desde o dia 1º, a
gasolina acumula queda de 4,97%
no preço nas refinarias da estatal.

O preço do diesel foi mantido
em R$ 1,8545, o mesmo valor des-
de 1º de janeiro.

Mesmo com a redução aplicada
no preço da gasolina às refinarias, o
valor não cai na mesma velocidade
nas bombas e não chega aos olhos

e nem ao bolso do consumidor.
Em uma pesquisa feita pela

Agência Nacional do Petróleo (ANP),
o preço médio da gasolina no Brasil
caiu de R$ 4,34 para R$ 4,33. Ain-
da de acordo com o órgão, aqui em
Umuarama, o consumidor encontra
a gasolina mais cara do Paraná.

Em alguns postos, o combustível
chega a ser repassado nas bombas
ao valor de R$ 4,82 por litro, mesmo
índice aplicado no estado do Acre, que
segundo a pesquisa da ANP, tem a
gasolina mais cara do país.

O litro de gasolina mais barato
do Paraná foi encontrado em Gara-
puava, onde chega a ser vendido a
R$ 3,85, quase R$ 1 de diferença
do preço praticado em Umuarama.

O óleo diesel mais caro do Pa-
raná está em Paranaguá, onde o li-
tro custa em média R$ 3,89.

Diesel e
Etanol

Em Umuarama, o preço
praticado pelos postos foi

considerado o terceiro mais
alto do Estado, com postos
cobrando cerca de R$ 3,52

pelo litro do diesel.
Já preço do etanol praticado

em Umuarama também ficou
entre os três mais salgados do
Paraná, sendo comercializado
a R$ 3,15 e o mais barato do
estado está a pouco mais de

100 quilômetros da cidade. Em
Campo Mourão, o litro do
combustível é vendido nas

bombas a R$ 2,52.

LEVANTAMENTO da ANP mostrou que em Umuarama está sendo vendida a gasolina mais cara do Estado

DIVULGAÇÃO
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Uma ação conjunta que envolveu
policiais civis dos municípios de Al-
tônia e de Iporã, terminou na recu-
peração de uma carga de óleo vege-
tal que era produto de roubo. A in-
vestigação que concluiu a recupera-
ção, é uma sequência de outro tra-
balho realizado ao final da última
semana, quando metade de um car-
regamento de óleo vegetal roubado
havia sido encontrado em Altônia.

Nas duas situações foram en-
contrados indícios de que um gol-
pe do seguro tenha sido aplicado.

Na manhã da segunda-feira (7)
os investigadores, que atuaram sob
a coordenação do Delegado Regi-
naldo Caetano da Silva, localizaram
a segunda carga, que foi avaliada
em aproximadamente R$ 80 mil.

Segundo as investigações, aio me-
nos 9 pessoas estariam envolvidas nos
crimes de roubo e receptação.

Foram localizadas 846 caixas
que haviam sido escondidas em um

prédio comercial fechado, que fica
situado à rua Ari Barroso 526, no
centro de Iporã.

De acordo com Caetano, na oca-
sião nenhuma pessoa foi detida,
mas duas contas de água que fo-
ram apreendidas levaram os polici-
ais ao dono do imóvel.

Foi descoberto que o local havia
sido cedido a um homem conheci-
do apenas pela alcunha de “Mons-
trinho”. Este seria o receptador da
carga de óleo da marca Coamo.

O delegado ainda explica que o
carregamento foi tomado de assal-
to no da 28 de dezembro no muni-
cípio de Botucatu-SP.

“Essa apreensão foi desdobra-
mento das investigações que há
pouco mais de uma semana levou
à apreensão de metade outra car-
ga de óleo da marca Leve. O restan-
te daquela carga já havia sido re-
ceptado por comerciantes de Altô-
nia”, conclui o delegado.

Golpe do
seguro

Conforme relata o delegado, as
investigações levaram os

policiais a acreditar que um
golpe do seguro tenha sido

aplicado nas duas situações.
“Foram encontrados indícios de

que se tratam de roubos
forjados para fraudar o seguro,

pois até agora um motorista
aparece como vítima de mais

de um assalto”, conta.
Caetano revela também que

existem indícios do
envolvimento de várias pessoas,

desde motoristas de
caminhões, intermediadores e
receptadores, comerciantes,
que também são dados como

receptadores em toda a região.
“O esquema é antigo, tanto

que há suspeita de que cargas
de arroz, açúcar, leite e até de

materiais para construção
roubados foram trazidos para a

região”, encerra.
Os envolvidos responderão aos

crimes de receptação qualificada,
e associação criminosa, que

podem gerar a penas de até 10
anos de reclusão.

Polícia investiga
golpe do seguro
Polícia investiga
golpe do seguro

RECUPERAÇÃO de óleo vegetal supostamente roubado leva polícia a investigar golpe do seguro

DIVULGAÇÃO
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Nei Victor assume
o Umuarama

Treinador que comandou o Cas-
cavel Futsal de 1996 até 2018, ten-
do ainda atuado como jogador e téc-
nico em 1995, Nei Victor será o co-
mandante do Umuarama Futsal em
2019. O acordo foi firmado ontem,
mas as negociações já estavam em
andamento nos últimos dias.

“A diretoria me procurou na se-
mana passada e desde então vínha-
mos conversando, para alinhavar as
ideias. Então fui até Umuarama co-
nhecer o projeto e vi que teremos
boas condições de desenvolver o
trabalho. Não vamos começar do
alto, nem como favoritos, mas sere-
mos muito competitivos. Há tratati-
vas para a equipe voltar à Liga Fut-
sal em 2020 e, com isso, retornar
ao cenário nacional”, explicou Nei
Victor, que iniciará os trabalhos na
nova equipe no dia 11 de fevereiro.

O treinador, que levou o time cas-
cavelense ao patamar de maior cam-
peão paranaense, com cinco títulos
(2003, 2004, 2005, 2011 e 2012),
tenta agora devolver o brio à equipe
umuaramense, bicampeã em 2007
e 2008, mas que amargou resulta-
dos decepcionantes ao seu torcedor
nos últimos anos: 9º em 2017 e 8º
em 2018. “O contrato é de um ano,
mas com ‘portas abertas’ para re-
novação ou rescisão antes do prazo
final. Eu assumo como um desafio,
e com o objetivo de sempre vencer.
Vamos lutar para isso. Chego moti-
vado e disposto a mostrar minha
qualidade o melhor possível fora de
Cascavel. Para isso vamos trabalhar
muito”, garante Nei Victor, de 54
anos e que tem um título nacional
com a seleção paranaense sub-20,
no Brasileiro de Seleções de 2004.

Elenco
O elenco do Umuarama começa

a ser formado com a
confirmação de Nei Victor

como treinador. “Discutimos
[com a diretoria] alguns nomes
e deixei uma lista com diversas
opções para cada posição. Se
não der certo a primeira, há
uma segunda, uma terceira
opção, e assim por diante”,

explica o treinador.

AÍLTON SANTOS/HOJE NEWS

NEI VICTOR
comandou o Cascavel
Futsal de 1995 a 2018
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Meta do lutador é o World
Grand Prix de Kickboxing

Após a conquista no Campeo-
nato Brasileiro de Kickboxing, em
dezembro do ano passado o luta-
dor André Luiz Lima está pronto
para retomar os treinos. O ano de
2019 terá um calendário compe-
titivo, com o foco voltado para o
kickboxing, o atleta e treinador
umuaramense irá seguir o crono-
grama da CBKB (Confederação Bra-
sileira de Kickboxing), com as dis-
putas do Campeonato Paranaen-
se, Brasileiro, Sul-Americano e
World Grand Prix, este último é
considerado o maior evento de
kickboxing da América Latina.

“Além das competições da
CBKB, pretendo par ticipar de
mais alguns eventos em 2019.
No ano passado me dediquei
apenas para o Campeonato Bra-
sileiro de Kickboxing, por conta

do acidente de moto que sofri.
Mas apesar da dificuldade que
passei, não tenho do que recla-
mar, consegui um bom resultado
na competição”, disse o lutador.

Para a nova temporada, a meto-
dologia de treinamentos de André
Lima será de grande esforço, o atle-
ta terá que perder 12 quilos. “Terei
que me dedicar bastante para con-
seguir o peso ideal nas competi-
ções, porém estou focado na minha
alimentação e treinamento”, expli-
cou Lima que recebe ajuda da nu-
tricionista Barbara Kozempa.

Para o futuro o atleta afirmou
que pretender trazer para Umuara-
ma campeonatos de lutas, pois
segundo André existe grandes com-
petidores na região que ainda não
tiveram a oportunidade de mostrar
seus talentos para a comunidade.

SUPERAÇÃO
Além da atuação dentro dos
ringues, André trabalha como
professor particular de
muaythay. Formado para dar
aulas também em boxe e
kickboxing, o atleta conta que
começou neste ramo aos 15
anos após o falecimento de seu
pai. Depois do triste fato, não
parou mais. “Com o muaythay
eu encontrei a uma calma e
disciplina muito grande, hoje eu
não me vejo sem praticar este
tipo esporte. É uma inspiração
que desejo levar aos meus
alunos”, finaliza.

Baterax no
Botafogo

O Botafogo anunciou a
renovação do patrocínio com

a indústria de baterias
automotivas Baterax, de

Umuarama. A nova parceria
é válida para todos os
campeonatos do time

profissional na temporada
2019. O clube já possui a

estampa da marca na parte
traseira do calção de seu

uniforme do time profissional,
em backdrops instalados para
coletivas e placas da Baterax

no Estádio Olímpico Nilton
Santos e no Centro de

Treinamento, entre outras
contrapartidas.

JOÁS CAVALCANTE

ANDRÉ Lima participa de aulão na Igreja Bola
de Neve, local onde realiza seus treinamentos
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Em “Malhação vidas
brasileiras”, Pérola não
reconhece Márcio e acredita
que ainda namora Alex. Pérola
rivaliza com Maria Alice.
Solange admira Fabiana.
Santiago tem a oportunidade
de fazer parte de uma seleção
pra um time semiprofissional
de futebol de salão. Jaqueline
decide ir embora. Solange
manda novas mensagens
motivacionais para Rafael.
Solange nomeia Fabiana a
nova presidente do grêmio.

D
IV

U
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A
Ç

Ã
O

Pérola acredita
que ainda
namora Alex

ESPELHO DA VIDA
Sheila coloca uma cópia de uma folha

do diário de Julia nos pertences de Cris.
Sérgio revela a Alain suas descobertas so-
bre Gustavo Bruno. Alain percebe o ar de
censura de Cris na gravação da cena de
Danilo e Julia. Alain afirma a Cris que ela
está se confundindo com a personagem e
aconselha a namorada a procurar um psi-
quiatra. Cris encontra uma página do diário
da Julia em sua camisola e mostra a Alain.

O TEMPO NÃO PARA
Vanda avisa a Samuca que Betina vendeu

as ações da SamVita. Marocas mostra a Sa-
muca o local onde será aberta a loja da Kikinico.
Lúcio revela a Dom Sabino, Samuca e Maro-
cas que está se vingando deles por suposta-
mente terem matado Emílio. Mateus leva Teó-
filo para a Criotec. A SamVita amanhece cerca-
da por tapumes, avisando que a empresa está
fechada e interditada por ordem judicial.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Marilda conta para Eurico sobre o trato que

fez com a irmã. Valentina pede para Marcos
Paulo confirmar a história que contou a Olavo.
Gabriel pensa em Luz. Lourdes Maria é levada

para um convento. Mirtes procura Olavo. Ge-
andro reclama de Júnior para Eurico. Marcos
Paulo entrega a Olavo o relatório com as propri-
edades da água da fonte. Laura fica perplexa ao
saber que Lourdes Maria foi para um convento.
Marilda pede um pouco da água da fonte para
Valentina. Judith vê Robério entrar no carro de
Sampaio. João Inácio tenta consolar Socorro.
Valentina faz uma nova proposta para Eurico.

TERESA
Mayra descobre que Esperança está grávi-

da e exige que ela a conte se o filho é de Rubens.
Renan chega nesse momento e diz a Mayra que
o filho que Esperança espera é seu, e ela agora é
sua mulher. Esperança, chorando, agradece Re-
nan por tê-la ajudado, e ele responde que nada o
faria mais feliz que ser parte da sua vida e de seu
filho. Mariano diz a Aurora que ela tem razão ao
dizer que o mundo não gira ao redor de Teresa.
Aurora, chorando, diz a Mariano que ele é um
tonto por seguir encantado por Teresa. Aurora diz
a seu pai que por mais que tente não consegue se
apaixonar por Martin, que a afetou muito ver Mari-
ano com Aída, e que, o pior de tudo, é que Mariano
segue pensando em Teresa.

AS AVENTURAS DE POLIANA
João desabafa no jantar com Marcelo e

Débora sobre Poliana dar muita atenção para
Bento. Débora pergunta sobre Luísa e João
diz que ela continua sendo ameaçada. Ela cai
na risada e Marcelo se incomoda. Rato vai até
a padaria e cobra Jefferson sobre o desblo-
queio dos celulares roubados. Vinícius obser-
va a conversa. Raquel e Lorena conversam
com Fernanda pela internet e a menina conta
que viu Durval beijando Claudia. Durval suge-
re que Poliana passe um tempo na casa dele
para ficar mais protegida. Fernanda fica furio-
sa ao saber sobre o namoro de Durval.

JESUS
Adela, Diana e o Hidrópico vão ao encontro

do Messias. Zaqueu vê Barrabás observando
do lado de fora da casa de Arimatéia. Simão
Fariseu se declara para Laila. Malco pede Marta
em casamento. O Hidrópico pede para ser cu-
rado por Jesus. Marta desmaia diante do pedi-
do de Malco. Jesus cura o Homem Hidrópico.
Claudia tenta acalmar Pilatos. João sente ciú-
me de Gabriela. Jesus questiona os fariseus.
Kesiah se abre com Helena e revela seu sen-
timento por Longinus. Asisa discute com Jairo e
são questionados por Jesus. Caifás se irrita com
a aproximação de Judite. Barrabás descobre
que Maria é mãe do Messias. Com a consci-
ência pesada, Laila tem um pesadelo.
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á

ri
es

O passado voltará sob a forma de um encontro, de
uma carta ou de um telefonema. Sinais de cansa-
ço se aproximarão de você. Não tenha medo de
relaxar, você pode fazer isto sem prejudicar seus
projetos atuais.

To
ur

o

Você terá a sensação de que as coisas estão indo
rápido demais, mas as relações com os outros lhe
permitirão manter o ritmo. Você está totalmente feliz
com você mesmo e está estabelecendo uma vida
equilibrada. Praticar esporte seria uma boa ideia.

G
êm

os

Você está absorvido em suas obrigações, mas não
se entregue totalmente a elas. Você vai ter que se
esforçar para ter algum tempo para si mesmo. Sua
disposição reflexiva está pedindo que você, com
toda razão, tire tempo para relaxar e pense muito
cuidadosamente sobre as coisas.

C
ân

ce
r Você vai obter um retorno positivo dos esforços do mês

passado. Há festas em todos os lugares. Existem mo-
tivos para comemorar! As doenças psicossomáticas e
distúrbios leves que está sofrendo são causados pe-
las suas frustrações. Seria uma boa ideia admitir que
elas existem e resolver o problema na fonte.

Le
ão

Você está decidido a se reconciliar com todo
mundo. Estar em agradável companhia irá per-
mitir que você melhore. Tome precauções antes
de mergulhar de cabeça em qualquer atividade
física ou você vai se machucar antes mesmo de
começar.

V
ir

ge
m Você terá grande prazer em se sentir útil e em fazer

com que sua influência pareça útil. Você vai sentir
que as coisas estão funcionando. Seus recursos
estão se esgotando e isso estressa você. Vá mais
devagar.

Li
br

a

Não deixe a sua mente ser tomada por preocupa-
ções sem importância. Você não tem confiança em
suas próprias habilidades por causa de seu can-
saço em geral. Existe uma carência que precisa
ser preenchida.

E
sc

or
pi

ão Não se preocupe muito com as coisas que você
não pode fazer nada a respeito - você está pronto
para realmente viver, para aproveitar ao máximo
a vida. Respire mais profundamente, isso vai lhe
ajudar a encontrar a calma que você precisa para
as mudanças que está fazendo.

Sa
gi

tá
ri

o Você será melhor do que o normal em se expressar
de forma clara e concisa, mas certifique-se de lidar
com os outros com cuidado. Você pode ficar estres-
sado com facilidade hoje, tente manter a calma e
seguir em frente com o que você tem que fazer.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você vai fazer alguns contatos interessantes e

novas portas se abrirão. Boas e novas amizades
estão no horizonte. Você está perdendo tempo
com assuntos sem importância e está cansado.

A
qu

ár
io

Concentre-se em estabilidade e confiança hoje,
consolidando as coisas com as pessoas próximas
a você e coloque as cartas na mesa. Você vai estar
em excelente forma em geral, mas cuidado com o
que come para ter mais energia.

 P
ei

xe
s Seu bom senso o está guiando na direção cer-

ta. Alguns chamam isso de sorte, seja racional.
Descarte certos hábitos que não estão ajudan-
do você. Seria uma boa ideia rever seus hábi-
tos alimentares.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Evite desencorajar-se: mantenha
ocupações e faça do otimismo a maneira

de viver. Isso restaura a fé em si.
Lucille Ball

THIAGO CASONI

A coluna encerra
hoje a série Olha-
res e Lugares na
lente cotidiana de-
Thiago Casoni des-
ta vez no lago Ara-
timbó: crianças,
música e brinca-
deiras. Férias!
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FIES 2019
Com oferta de 100 mil vagas no
primeiro semestre de 2019, o
programa de Financiamento Estudantil
(Fies) manterá em 2019 a mesma
essência do ano passado. O edital do
programa para a primeira metade
deste ano traz apenas uma mudança na
modalidade P-Fies, que usa recursos
dos bancos privados e que teve pouca
contratação no ano passado.
Conforme o cronograma publicado na
quarta-feira (9), o período de
inscrição no site fies.mec.gov.br

MUDANÇAS
O Fies deste ano oferece as mesmas
100 mil vagas do ano passado na
modalidade que usa recursos
públicos. A diferença em 2019, é
que a totalidade dessas vagas será
disponibilizada já nesta primeira parte
etapa do ano e não como foi
dividida por semestre em 2018.
Outra mudança ocorreu no P-Fies, a
modalidade que usa recursos de
instituições financeiras privadas. Ao
invés de a nota do Enem ser usada
para criar uma ordem de classificação
dos alunos, prevalece agora a ordem
de inscrição. Ou seja, o estudante
que se inscreve primeiro, obtém a
vaga para contratar financiamento
junto ao banco privado.

RECURSOS
O Governo do Estado do Paraná,
publicou o Decreto nº 53/2019 no
dia 7 de janeiro que estabelece o
contingenciamento de 20% do total
dos recursos do orçamento fiscal do
poder executivo, aprovado pela Lei
Estadual º 19.766 de 17 de
dezembro de 2018. Esta medida
atinge todos os órgãos da
administração estadual. Na
Universidade Estadual de Maringá
(UEM), estabelece a não
disponibilidade de R$
153.402.703,80, anteriormente
previstos para manutenção das
atividades em 2019.
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Buraco na pista interdita
avenida do Poliesportivo

A Secretaria de Obras,
Planejamento Urbano e
Projetos Técnicos da Pre-
feitura de Umuarama terá
de interditar uma quadra
da Avenida Parigot de Sou-
za (sentido centro), entre
a Rua Ibiaí e a Avenida
Rondônia, para obras nas
galerias pluviais. Nesta
semana foi descoberto
um rompimento na tubu-
lação que já provocou re-
baixamento de um trecho
do pavimento, que foi re-
parado de forma paliativa
para não prejudicar o in-
tenso tráfego de veículos
daquela via pública.

Nesta quinta-feira, 10,
técnicos da secretaria per-
correram a tubulação e
descobriram pelo menos
quatro tubos – de um me-
tro de diâmetro – desloca-
dos. “Talvez por conta da
pavimentação da via, há
poucos meses, ou por mo-
vimentação da terra, a li-
gação dos tubos se rom-

peu e eles foram desloca-
ram para baixo, deixando
exposta uma par te do
aterro que naquele ponto
tem entre 6 e 7 metros
até a superfície”, disse o
secretário de Obras, Isa-
mu Oshima.

Para recuperar os es-
tragos, a Parigot de Souza
terá um trecho interditado
ao tráfego a partir de hoje
(sexta-feira, 11), se houver
boas condições climáti-
cas, pelo período estima-
do de uma semana. “Tere-
mos de escavar a avenida
até chegarmos à tubula-
ção, aplicar uma camada
de pedra rachão para dar
mais resistência, recons-
truir as galerias e depois
recuperar o aterro e a pa-
vimentação”, explicou o
secretário. Serão trocados
entre 4 e 7 tubos. “Por
sorte a caixa de ligação
não foi atingida, se não o
prejuízo seria bem maior”,
completou Oshima.

BURACO aberto no asfalto em frente ao Centro Poliesportivo fez com que
prefeitura interditasse avenida Parigot de Souza
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MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - GASOLINA, BRANCA,
AUTOMÁTICA, 4X4, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, 37 MIL KM, ÚNICA DONA,
COMPLETA.  R$  87.800,00R$  87.800,00R$  87.800,00R$  87.800,00R$  87.800,00
BMW  X1 BMW  X1 BMW  X1 BMW  X1 BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – PRETA, FLEX, TÉTO PANORAMICO,
COURO, AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, RODAS, Ú/DONA , 14 MIL KM.  R$ 1R$ 1R$ 1R$ 1R$ 110.800,0010.800,0010.800,0010.800,0010.800,00
KIAKIAKIAKIAKIA  SPOR  SPOR  SPOR  SPOR  SPORTTTTTAGE  2.0 LX  MOD.  2014 – AGE  2.0 LX  MOD.  2014 – AGE  2.0 LX  MOD.  2014 – AGE  2.0 LX  MOD.  2014 – AGE  2.0 LX  MOD.  2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BAN-
COS DE COURO, AIRBAG, ABS, RODAS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, REVISADA, COM-
PLETA.  R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,
COURO, MULTIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00
HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - BRANCA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG,
ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, RODAS, COMPLETO. R$ 44.800,00R$ 44.800,00R$ 44.800,00R$ 44.800,00R$ 44.800,00
HB-20 CONFORHB-20 CONFORHB-20 CONFORHB-20 CONFORHB-20 CONFORTTTTT. 1.0 MOD.  2014 – . 1.0 MOD.  2014 – . 1.0 MOD.  2014 – . 1.0 MOD.  2014 – . 1.0 MOD.  2014 – BRANCA, AIRBAG, ABS, SOM, AR, VI-
DROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$
3 3 . 8 0 0 , 0 03 3 . 8 0 0 , 0 03 3 . 8 0 0 , 0 03 3 . 8 0 0 , 0 03 3 . 8 0 0 , 0 0
C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - BRANCA PEROL, FLEX, MECANICO, AIRBAG,
ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO. R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA CR-V  LX   CR-V  LX   CR-V  LX   CR-V  LX   CR-V  LX  ANO  2012 – ANO  2012 – ANO  2012 – ANO  2012 – ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VI-
DROS, 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$R$R$R$R$
6 1 . 8 0 0 , 0 06 1 . 8 0 0 , 0 06 1 . 8 0 0 , 0 06 1 . 8 0 0 , 0 06 1 . 8 0 0 , 0 0
HONDA  CITY  1.5   SEDAN  EX  CVT  ANO  2016 – HONDA  CITY  1.5   SEDAN  EX  CVT  ANO  2016 – HONDA  CITY  1.5   SEDAN  EX  CVT  ANO  2016 – HONDA  CITY  1.5   SEDAN  EX  CVT  ANO  2016 – HONDA  CITY  1.5   SEDAN  EX  CVT  ANO  2016 – BRANCA, FLEX,
AUTOMÁTICO, RODAS, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, C/ 36 MIL KM, COMPLETO,
IMPECÁVEL.  R$ 63.800,00R$ 63.800,00R$ 63.800,00R$ 63.800,00R$ 63.800,00
COROLLA XEI  2.0  MOD.  2016  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2016  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2016  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2016  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2016  -  BRANCO, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS,
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO. R$ 81.800,00R$ 81.800,00R$ 81.800,00R$ 81.800,00R$ 81.800,00
COROLLACOROLLACOROLLACOROLLACOROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -   XEI  2.0  MOD.  2015  -   XEI  2.0  MOD.  2015  -   XEI  2.0  MOD.  2015  -   XEI  2.0  MOD.  2015  -  PRATA, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, BAN-
COS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO. R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00
COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  PRETO PEROLIZADO, AUTOMÁTICO, FLEX,
AIRBAG, ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO, REVISADO. R$R$R$R$R$
7 3 . 8 0 0 , 0 07 3 . 8 0 0 , 0 07 3 . 8 0 0 , 0 07 3 . 8 0 0 , 0 07 3 . 8 0 0 , 0 0
COROLLACOROLLACOROLLACOROLLACOROLLA  XEI  2.0  MOD.  2014  -   XEI  2.0  MOD.  2014  -   XEI  2.0  MOD.  2014  -   XEI  2.0  MOD.  2014  -   XEI  2.0  MOD.  2014  - PRATA, FLEX, BANCOS DE COURO, AIR-
BAG, ABS, SOM, COMPLETO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$
6 1 . 8 0 0 , 0 06 1 . 8 0 0 , 0 06 1 . 8 0 0 , 0 06 1 . 8 0 0 , 0 06 1 . 8 0 0 , 0 0
COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – BEGE CLARO METÁLICO, AUTOMÁTICO,
BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELETNE CONSER-
VAÇÃO. R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00
COROLLA GLI 1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI 1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI 1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI 1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI 1.8  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BCOS. EM
COURO, AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00
COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – PRETO METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO,
BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, COMLETO.  R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00
COROLLA  1.8  GLI   ANO 2012  - COROLLA  1.8  GLI   ANO 2012  - COROLLA  1.8  GLI   ANO 2012  - COROLLA  1.8  GLI   ANO 2012  - COROLLA  1.8  GLI   ANO 2012  - PRETO METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO,
AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, C/ 34 MIL KM, Ú/ DONO, RARIDADE.  R$R$R$R$R$
5 1 . 8 0 0 , 0 05 1 . 8 0 0 , 0 05 1 . 8 0 0 , 0 05 1 . 8 0 0 , 0 05 1 . 8 0 0 , 0 0
COROLLACOROLLACOROLLACOROLLACOROLLA   1.8   XEI      1.8   XEI      1.8   XEI      1.8   XEI      1.8   XEI   ANO 2009 – ANO 2009 – ANO 2009 – ANO 2009 – ANO 2009 – PRATA, FLEX, CÂMBIO MANUAL, BANCOS
DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PLACA-A, C/ 77 MIL KM, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.
R$ 41.000,00R$ 41.000,00R$ 41.000,00R$ 41.000,00R$ 41.000,00
RARARARARAV4  V4  V4  V4  V4  TTTTTOPOPOPOPOP  2.0    2.0    2.0    2.0    2.0  ANO  2015 – ANO  2015 – ANO  2015 – ANO  2015 – ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, BANCOS DE COURO, C/
TETO SOLAR, 4X4, AUTOMÁTICA, CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA,
REVISADA.  R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00
HILUX  SW4  SRHILUX  SW4  SRHILUX  SW4  SRHILUX  SW4  SRHILUX  SW4  SRV  3.0  V  3.0  V  3.0  V  3.0  V  3.0  ANO 2014 – ANO 2014 – ANO 2014 – ANO 2014 – ANO 2014 – PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, 7-LUGA-
RES, AIRBAG, ABS, BCOS EM COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETA.  R$R$R$R$R$
1 4 5 . 8 0 0 , 0 01 4 5 . 8 0 0 , 0 01 4 5 . 8 0 0 , 0 01 4 5 . 8 0 0 , 0 01 4 5 . 8 0 0 , 0 0
HILUX  SW4  SRHILUX  SW4  SRHILUX  SW4  SRHILUX  SW4  SRHILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  V  3.0  4X4  V  3.0  4X4  V  3.0  4X4  V  3.0  4X4  ANO  2013  - ANO  2013  - ANO  2013  - ANO  2013  - ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA,
AIRBAG, ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00
HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA,
AIRBAG, ABS,  RODAS 17, CONTR. DE ESTAB., TOP/ LINHA, Ú/ DONO.  R$R$R$R$R$
1 2 7 . 8 0 0 , 0 01 2 7 . 8 0 0 , 0 01 2 7 . 8 0 0 , 0 01 2 7 . 8 0 0 , 0 01 2 7 . 8 0 0 , 0 0
HILUX  SRHILUX  SRHILUX  SRHILUX  SRHILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 201V CD 3.0 4X2  MOD. 201V CD 3.0 4X2  MOD. 201V CD 3.0 4X2  MOD. 201V CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – 1 – 1 – 1 – 1 – PRATA, DIESEL, MANUAL, ABS, AIR-
BAG, AR, DIREÇÃO, VIDROS, Ú/DONO, COMPLETA. R$ 78.800,00R$ 78.800,00R$ 78.800,00R$ 78.800,00R$ 78.800,00
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
AGILE  LAGILE  LAGILE  LAGILE  LAGILE  LTZ  1.4  MOD.  201TZ  1.4  MOD.  201TZ  1.4  MOD.  201TZ  1.4  MOD.  201TZ  1.4  MOD.  2011 – 1 – 1 – 1 – 1 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, Ú/DONA, COMPLETO.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00
AGILE  LAGILE  LAGILE  LAGILE  LAGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – TZ  1.4  MOD. 2013 – TZ  1.4  MOD. 2013 – TZ  1.4  MOD. 2013 – TZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIRE-
ÇÃO, VIDROS, ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00
ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA  SEDAN  1.8    SEDAN  1.8    SEDAN  1.8    SEDAN  1.8    SEDAN  1.8  ANO 2002 – ANO 2002 – ANO 2002 – ANO 2002 – ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DI-
REÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00
ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA  SEDAN    SEDAN    SEDAN    SEDAN    SEDAN  ADVADVADVADVADVAN.   MOD.  2007  - AN.   MOD.  2007  - AN.   MOD.  2007  - AN.   MOD.  2007  - AN.   MOD.  2007  - PRATA, FLEX, MECÂNICO, AR,
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$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00
CRUZE  1.8  SEDAN  LCRUZE  1.8  SEDAN  LCRUZE  1.8  SEDAN  LCRUZE  1.8  SEDAN  LCRUZE  1.8  SEDAN  LTTTTT          ANO 2015 – ANO 2015 – ANO 2015 – ANO 2015 – ANO 2015 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM, C/ 49 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETO.  R$R$R$R$R$
5 8 . 8 0 0 , 0 05 8 . 8 0 0 , 0 05 8 . 8 0 0 , 0 05 8 . 8 0 0 , 0 05 8 . 8 0 0 , 0 0
CRUZE  1.8  LCRUZE  1.8  LCRUZE  1.8  LCRUZE  1.8  LCRUZE  1.8  LTTTTT  HA  HA  HA  HA  HATCH  SPORTCH  SPORTCH  SPORTCH  SPORTCH  SPORTTTTT  MOD. 2013 –   MOD. 2013 –   MOD. 2013 –   MOD. 2013 –   MOD. 2013 – PRATA, AUTOMÁTICO,
BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, PNEUS NOVOS, COMPLE-
TO. R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00
CRUZE  1.8  SEDAN  LCRUZE  1.8  SEDAN  LCRUZE  1.8  SEDAN  LCRUZE  1.8  SEDAN  LCRUZE  1.8  SEDAN  LTTTTT  MOD.  2013  -   MOD.  2013  -   MOD.  2013  -   MOD.  2013  -   MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO,
AR, VIDROS, DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COM-
PLETO.   R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00
ONIX  LONIX  LONIX  LONIX  LONIX  LTTTTT  1.0  MOD. 2018 –   1.0  MOD. 2018 –   1.0  MOD. 2018 –   1.0  MOD. 2018 –   1.0  MOD. 2018 – BRANCO, FLEX, MECÂNICO, SOM, AIRBAG,
ABS, AR, VIDORS, DIREÇÃO, COMPLETO, 12 MIL KM, ÚNICA DONA.  R$R$R$R$R$
4 1 . 8 0 0 , 0 04 1 . 8 0 0 , 0 04 1 . 8 0 0 , 0 04 1 . 8 0 0 , 0 04 1 . 8 0 0 , 0 0
ONIX LONIX LONIX LONIX LONIX LTTTTT 1.0  MOD. 2014 –  1.0  MOD. 2014 –  1.0  MOD. 2014 –  1.0  MOD. 2014 –  1.0  MOD. 2014 – PRATA, FLEX, AIRBAGS, ABS, SOM MY LINK, AR,
VIDRO, DIREÇÃO, TRAVA, ALARME, COMPLETO.  R$ 34.800,00  R$ 34.800,00  R$ 34.800,00  R$ 34.800,00  R$ 34.800,00
S-10 CAB.  DUPLAS-10 CAB.  DUPLAS-10 CAB.  DUPLAS-10 CAB.  DUPLAS-10 CAB.  DUPLA  2.5  L  2.5  L  2.5  L  2.5  L  2.5  LTTTTT  MOD  2018 –   MOD  2018 –   MOD  2018 –   MOD  2018 –   MOD  2018 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA,
4X2, MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, 26 MIL KM, RODAS ARO 18 COM  PNEUS BF, MAIS
ACESSÓRIOS.  R$ 94.800,00R$ 94.800,00R$ 94.800,00R$ 94.800,00R$ 94.800,00
SILSILSILSILSILVERADO  CONQUESTVERADO  CONQUESTVERADO  CONQUESTVERADO  CONQUESTVERADO  CONQUEST   HD  CAB. DUPLA.     HD  CAB. DUPLA.     HD  CAB. DUPLA.     HD  CAB. DUPLA.     HD  CAB. DUPLA.  TROPICALTROPICALTROPICALTROPICALTROPICAL   MOD.   MOD.   MOD.   MOD.   MOD.
2010  - 2010  - 2010  - 2010  - 2010  - DIESEL,  4-PORTAS, SOFÁ-CAMA, DIREÇÃO, VIDROS , TRAVAS , ALAR-
ME, Ú/DONO, COMPLETA.  R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00
FUSION  SELFUSION  SELFUSION  SELFUSION  SELFUSION  SEL  2.5    2.5    2.5    2.5    2.5  ANO  201ANO  201ANO  201ANO  201ANO  2011 –1 –1 –1 –1 – GASOLINA, BRANCO PEROLIZADO, TETO
SOLAR, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, COMPLETO, IMPECÁVEL.  R$.  R$.  R$.  R$.  R$
4 5 . 8 0 0 , 0 04 5 . 8 0 0 , 0 04 5 . 8 0 0 , 0 04 5 . 8 0 0 , 0 04 5 . 8 0 0 , 0 0
FORD KA  SE  1.0  ANO 2018  - FORD KA  SE  1.0  ANO 2018  - FORD KA  SE  1.0  ANO 2018  - FORD KA  SE  1.0  ANO 2018  - FORD KA  SE  1.0  ANO 2018  - BRANCA, FLEX, MANUAL, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, COMPLETO, Ú/DONO, 18 MIL KM, NA GARANTIA, EXCELENTE CONE-
SERVAÇÃO.  R$ 38.800,00R$ 38.800,00R$ 38.800,00R$ 38.800,00R$ 38.800,00
FORD  KAFORD  KAFORD  KAFORD  KAFORD  KA  1.5  SEL  1.5  SEL  1.5  SEL  1.5  SEL  1.5  SEL  MOD.  2017 –   MOD.  2017 –   MOD.  2017 –   MOD.  2017 –   MOD.  2017 – PRETO METÁLICO, 5-PORTAS, MECÂ-
NICO, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, Ú/DONO, COMPLETO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00
FIESTFIESTFIESTFIESTFIESTAAAAA HA HA HA HA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS,
AR, 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$R$R$R$R$
3 6 . 8 0 0 , 0 03 6 . 8 0 0 , 0 03 6 . 8 0 0 , 0 03 6 . 8 0 0 , 0 03 6 . 8 0 0 , 0 0
SPSPSPSPSPACECROSS  1.6  ACECROSS  1.6  ACECROSS  1.6  ACECROSS  1.6  ACECROSS  1.6  ANO  2012 – ANO  2012 – ANO  2012 – ANO  2012 – ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DI-
REÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00
VOYVOYVOYVOYVOYAGE  1.0  AGE  1.0  AGE  1.0  AGE  1.0  AGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – TRENDLINE  MOD.  2012 – TRENDLINE  MOD.  2012 – TRENDLINE  MOD.  2012 – TRENDLINE  MOD.  2012 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, AR,
VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, Ú/DONA,  COMPLETO.  R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00
PPPPPARAARAARAARAARATI  SURF  1.6  MOD.  2010  - TI  SURF  1.6  MOD.  2010  - TI  SURF  1.6  MOD.  2010  - TI  SURF  1.6  MOD.  2010  - TI  SURF  1.6  MOD.  2010  - 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. 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 $ 3 0 . 8 0 0 , 0 0R $ 3 0 . 8 0 0 , 0 0R $ 3 0 . 8 0 0 , 0 0R $ 3 0 . 8 0 0 , 0 0R $ 3 0 . 8 0 0 , 0 0
SIENASIENASIENASIENASIENA 1.0 CELEBRA 1.0 CELEBRA 1.0 CELEBRA 1.0 CELEBRA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – TION MOD. 2008 – TION MOD. 2008 – TION MOD. 2008 – TION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS,
VIDROS ELÉTRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00
PPPPPALIO 1.0 FIRE ALIO 1.0 FIRE ALIO 1.0 FIRE ALIO 1.0 FIRE ALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – ANO 2010 – ANO 2010 – ANO 2010 – ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, RE-
VISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA NXR  BROSS  160   NXR  BROSS  160   NXR  BROSS  160   NXR  BROSS  160   NXR  BROSS  160  ANO 2017 – ANO 2017 – ANO 2017 – ANO 2017 – ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO
DONO,  1.669 KM, MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 1R$ 1R$ 1R$ 1R$ 11.800,001.800,001.800,001.800,001.800,00
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA     TITTITTITTITTITAN 150 MOD. 2015 – AN 150 MOD. 2015 – AN 150 MOD. 2015 – AN 150 MOD. 2015 – AN 150 MOD. 2015 – PRETA, COM PARTIDA, DISCO, EXCELEN-
TE CONSERVAÇÃO. R$ 6.800,00R$ 6.800,00R$ 6.800,00R$ 6.800,00R$ 6.800,00
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COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.8 ELITE .................................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 58.900,00
CRUZE HATCH LT 1.8 ............................................................. 14/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 48.900,00
CRUZE SEDAN LTZ 1.8 ........................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 68.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 94.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ...................................................... R$ 104.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ I TURBO ............................................... 17/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................ R$ 92.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO .............................................. 16/17 ......................... VERMELHO ............................ COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................ R$ 98.900,00
FOX ROCK IN RIO .................................................................. 15/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
HB20 1.0 COMFORT ............................................................... 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .................................................................... R$ 42.900,00 ........
NEW FIESTA 1.6 ..................................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 51.900,00
ONIX LT 1.0 ............................................................................. 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 35.900,00
ONIX LT 1.0 ............................................................................. 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, KM 17.000 ............................................................ R$ 44.900,00
ONIX LT 1.0 ............................................................................. 17/18 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
ONIX LT 1.4 ............................................................................. 14/14 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 35.900,00
ONIX LTZ 1.4 .......................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
ONIX LTZ 1.4 .......................................................................... 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
ONIX LTZ 1.4 .......................................................................... 15/16 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 41.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 15/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 51.900,00
S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 ........................................................ 07/07 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, COURO ................................................................ R$ 48.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ......................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 92.900,00
S10 LT 2.8 4X4 DIESEL ........................................................... 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT .................................................................... R$ 128.900,00
SIENA ATTRACTIV 1.4 ........................................................... 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
SPIN ACTIV 1.8 ....................................................................... 17/18 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 68.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 13/14 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 42.900,00
SPIN LTZ 1.8 ........................................................................... 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, 7L ................................................................ R$ 62.900,00
SPIN LTZ 1.8 ........................................................................... 18/19 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L, 300KM ...................................... R$ 79.900,00
TRACKER LTZ ........................................................................ 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 64.500.00
TRAILBLAZER LTZ V6 ............................................................ 15/15 ......................... PRETA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ................................................. R$ 99.900,00

CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR

EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA
A XAVIER DA MOTA & CIA LTDA -
ME, inscrita, no CNPJ 11.945.377/

0001-30 situado na Avenida
Governador Parigot de Souza,

2315, CEP: 87503-410, nesta
cidade de Umuarama, Estado do
Paraná, comunica para devidos

fins o extravio do seu ALVARÁ DE
LICENÇA Municipal nº 29.056.

Com esta publicação o mesmo
torna sem valor legal e comercial.
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Atropelado e morto
na rodovia PR-323

Voluntários para o Nota Paraná
Uopeccan precisa de uma nova equipe. Os setores de Captação e

Planejamento de Cascavel e de Umuarama estão recrutando voluntários
para auxiliar no lançamento das notas do programa Nota Paraná.
Os acadêmicos matriculados no curso superior benefício em horas

dedicadas dentro do Hospital que os ajudam na graduação. Estes serão
responsáveis pelo lançamento das notas, e seu tempo de voluntariado é
revertido em horas extracurriculares, que será agregado no currículo do

curso. O Uopeccan disponibiliza um certificado com as horas
correspondentes. Os interessados devem entrar em contato pelos

telefones (45) 2101-7025 em Cascavel ou (44) 2031-0781 em Umuarama,
informar que quer ser voluntário para receber as instruções.

Um trágico acidente registrado
pela Polícia Rodoviária de Cruzeiro do
Oeste na tarde de ontem (10), tirou
a vida de um homem que era passa-
geiro de uma caminhonete. Ele saiu
do veículo e pretendia atravessar a
pista da rodovia PR-323, quando foi
atropelado por outra caminhonete.

O corpo ficou estendido no as-
falto até a chegada de peritos do
Instituto de Criminalística. Somen-
te ao final da tarde é que foi reco-
lhido ao Instituto Médico Legal (IML)
para o exame de necropsia.

De acordo com os policiais, o
acidente aconteceu na frente de
uma equipe de patrulheiros por vol-
ta das 13h30, nas imediações da
chácara Estância Paris.

Benedito Laercio de Moraes, de 30
anos, morador de Itápolis-SP, seguia
como passageiro de uma caminhone-
te Chevrolet S-10 de Joinville-SC. O
condutor tinha como destino o muni-
cípio de Francisco Alves, mas decidiu
estacionar ao lado direito, quando viu
a guarnição da PRE da pista. A inten-
ção era denunciar um veículo que se-
guia ziguezagueando pela rodovia. De-
pois de denunciar o fato aos polici-
ais, Benedito voltava para a caminho-
nete, quando foi atropelado por uma
caminhonete Ford Ranger, que seguia
em direção a Perobal.

O motorista da Ranger é estudan-
te em Umuarama, passou no vesti-
bular recentemente e levava sua avó
para Iporã. Ele ficou bastante aba-
lado com o acidente e foi atendido
por uma unidade do Samu, que foi
acionada para prestar atendimento
à vítima do atropelamento.

O caso será investigado pela
Polícia Civil de Umuarama.

CORPO ficou estendido no asfalto e foi coberto com uma lona térmica até a chegada dos peritos

JOÁS CAVALCANTE


	01 Capa
	02 Opiniao
	03 politica
	04 Explanada
	05 Geral
	06 Geral
	07 Geral
	08 Coluna ADI
	09 Aciu
	10 Local
	11 Local
	12
	13
	14 Esportes
	15 Esportes
	16 Variedades
	17 Variedades
	18
	19
	20 Geral
	21 Local
	22 Classificados
	23 Classificados
	24 Ultima hora

