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Criança de 3 anos sofreu durante um ano inteiro com uma Leucemia Mielóide Aguda e
só no início de dezembro é que conseguiu doador compatível. Agora segue em tratamento em casa, em Umuarama. Apesar do isolamento, família agradece por estar ao lado da
filha na passagem para 2019, que já é considerado o ano do recomeço. z Pág. 12
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Em virtude do feriado de ANO-NOVO, o Jornal Tribuna Hoje News não circulará na quarta-feira, dia 03.
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“Nós vamos fazer do
Paraná o melhor estado
do Brasil, eu tenho
convicção disso. Vamos
fazer do Paraná o estado
mais moderno do Brasil.
Queremos fazer do
Paraná um estado que
possa gerar
oportunidades.”

Opinião
O esperado Feliz 2019
Mais do que nunca, a normal manifestação de virada de
ano, bem desgastada e protocolar, se reveste de um sentido
bem especial e muito significativo. Precisamos urgentemente, não de um, mas, de muitos anos felizes para nossa pátria.
Precisamos resgatar nossos valores éticos e morais já
há muito desgastados pelos larápios, ladrões, assaltantes
do dinheiro público, transvestidos de políticos, funcionários
públicos, burocratas, executivos de empresas privadas e
estatais que tiram o que é do povo em benefício próprio,
deixando-o à míngua, sem segurança adequada, sem transporte público decente, sem escolas aparelhadas. Como uma
nuvem de gafanhotos insaciáveis, destroem tudo, incluindo
a dignidade humana de mais de 50 milhões de brasileiros
que vivem abaixo da linha da pobreza.
Precisamos ter acesso a empregos qualificados, não
sermos uma nação de informais e de subempregados sem
seguridade social. O emprego é o direito natural de todo
cidadão de bem. O trabalho dignifica o homem e a mulher
para o necessário sustento de sua família. A corrupção, a
má gestão e a desigualdade social ceifaram milhões de
cargos de trabalho nos últimos anos.
Precisamos olhar o futuro com esperança e acreditar
nas boas oportunidades para nossos filhos e netos.
Precisamos vigiar e afastar de nossa casa comum as
ratazanas que infestam nossos órgãos públicos quer sejam federais, estaduais ou municipais, quer sejam do executivo, do legislativo ou do judiciário. Como diz a Bíblia "a
messe é grande e os trabalhadores são poucos".
Se os cidadãos e as cidadãs de boa vontade e honestidade não se unirem, os canalhas e os ladrões continuarão
a tomar e roubar não apenas nosso presente mas também
nosso futuro. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Sejamos diligentes e vigilantes porque os ladrões não dormem. Que o Brasil encontre seu grandioso futuro já em 2019.
Um 2019 totalmente renovado e próspero. Veremos o
que o futuro nos reserva. Forte abraço.

Ratinho Junior, que toma
posse hoje como governador
do Paraná, em solenidade com
início às 8h30.
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Posse de novos governos
A solenidade que dará posse ao
futuro governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e ao vice-governador Darci Piana (PSD), será realizada na AL (Assembleia Legislativa)
do Paraná em 1º de janeiro às
8h30. O evento será transmitido ao
vivo pela TV Assembleia e pela página da Assembleia Legislativa do
Paraná no Facebook.
O novo governador, seu vice e
as esposas subirão a rampa principal de acesso ao Plenário, e serão recebidos pelo presidente da
Alep, deputado Ademar Traiano

(PSDB), e pelos primeiro e segundo secretários, deputados Plauto Miró Guimarães (DEM) e Jonas
Guimarães (PSB). Em seguida, se
encaminharão ao Salão Nobre,
local onde aguardarão o início da
solenidade.
Terminada a sessão de posse,
o governador passará em revista
a tropa da Polícia Militar, enquanto se dirige ao Palácio Iguaçu,
sede do Poder Executivo, onde
Cida Borghetti (PP) realizará a
transmissão de cargo ao governador eleito Ratinho Junior.

Medidas administrativas
O número de secretarias estaduais caiu de 28 para 15. A medida faz parte
do novo modelo de gestão estadual, focado na redução de custos e na
eficiência dos processos.
A expectativa é de que, neste primeiro momento, a economia aos cofres
públicos chegue a R$ 300 mil mensais por secretaria extinta, o que
representaria R$ 3,9 milhões por mês.
O novo modelo foi elaborado a partir de estudo realizado pela Fundação
Dom Cabral, que fez uma análise da administração estadual por cenários.
Todo o processo foi acompanhado de perto pelo governador eleito. Uma das
exigências de Ratinho Junior foi a construção de uma nova gestão baseada em
resultados e a meta, com o corte de gastos, é fazer o estado crescer
economicamente 4% ao ano. “Vamos trabalhar para que o estado volte a ser
protagonista no Brasil”, afirmou Ratinho Junior.

A posse do presidente eleito,
Jair Bolsonaro, vai ter reforço
de segurança também no céu
de Brasília. O esquema é um
dos maiores da história. Mais
de 20 aeronaves da Força
Aérea vão ficar de prontidão,
entre elas, caças F-5.
Elas vão fazer rondas. No dia
1º de janeiro, o tráfego de
aeronaves vai ser mais restrito
do que num dia comum. Um
sistema de defesa vai dividir o
espaço em três áreas para
garantir a segurança durante
a posse. A operação não vai
interferir no movimento do
aeroporto de Brasília. Em
terra a segurança também
será reforçada com quatro
barreiras de revista.
Ninguém poderá levar
garrafas, bolsas e mochilas,
sprays, máscaras, fogos de
artifício, produtos
inflamáveis, armas de fogo,
objetos cortantes, drones,
animais e nem carrinhos
de bebê.
ASSESSORIA

Chefia de Gabinete
Além da redução de secretarias,
Ratinho anunciou o novo modelo de
gestão do seu gabinete. A Chefia de
Gabinete do governador, que nos
governos anteriores tinha status de
secretaria, passará a ser uma
assessoria. Quem assume é Daniel
Vilas Rocha, bacharel em teologia pela
Universidade Metodista de São Paulo
e pós-graduando em Direito Público
com ênfase em Administração Pública
pelo Instituto Damásio.

Bolsonaro

RATINHO Jr será empossado na
Assembleia Legislativa do Paraná
em 1º de janeiro às 8h30

04

GERAL

TRIBUNA HOJE NEWS, 1º DE JANEIRO DE 2019

Ratinho Jr promete
lealdade ao povo
Às vésperas de assumir a
mandato como governador do
Paraná, Ratinho Junior falou, em
Curitiba, sobre a transição, as
preocupações para o início da
gestão e as prioridades nos primeiros meses de governo.

Como foi a transição?
A transição começou tarde, por
decisão do atual governo, algo que
lamentamos, pois gostaríamos que
começasse em seguida às eleições
para que pudéssemos ter mais
tranquilidade para levantar os
contratos, licitações e projetos em
andamento. O que nos preocupa
muito é a questão financeira do
estado, porque muitas das
informações nós não temos ainda
consolidadas. Existe um problema
inclusive com a secretaria da
Fazenda, com o software, mas nós
estamos fazendo um levantamento.
Existe uma previsão de que o
governo não tenha uma sobra de
caixa, confortável para começar o
ano. Diante deste cenário, vamos ter
que fazer muitos cortes, muitos
ajustes, para que a gente consiga
cumprir os compromissos neste
início de ano, em especial nos
primeiros 90 dias. Eu determinei
que todos os contratos dos últimos
30, 40 dias, sejam revistos. As
licitações que não são prioridades,
pretendemos cancelar, o que
juridicamente for possível. Vamos
priorizar o necessário, a saúde,
educação, já que as aulas começam
em fevereiro. Janeiro é um mês
difícil, com epidemias de dengue,

temos que nos preparar, precisamos
de dinheiro em caixa para isso e,
obviamente, honrar os
compromissos.

acomodar amigos e parentes de
políticos. Nós resolvemos deixar
só as que são importantes para
tocar o estado.

Como será o pente-fino,
junto com todos os
secretários?

Qualaaorientação
orientaçãoaos
aos
Qual
secretários?
secretários?

Vamos fazer um pente-fino,
diminuindo secretarias, de 28 para
15. A ideia é enxugar a máquina
pública. A dragagem do Porto de
Paranaguá vai custar R$ 400
milhões o contrato foi assinado há
poucos dias do final do ano. Isso
deveria ter sido discutido e jogado
para 2019 para que avaliássemos
o contrato. A intenção é rever
tudo. No começo de janeiro quero
uma auditoria na folha de
pagamento e na previdência. Nós
queremos ver se as pessoas estão
trabalhando corretamente. Não
queremos gente recebendo em
duplicidade. O dinheiro público
deverá ser bem aplicado.

Qualoocritério
critériopara
paraaa
Qual
reduçãodas
dassecretarias?
secretarias?
redução
Foi a primeira vez na história do
Paraná que foi contratada uma
consultoria, uma das maiores
empresas especializadas em Gestão
Pública, que é a Fundação Dom
Cabral, para fazer uma
modernização do organograma do
estado, repensar o número de
secretarias. Era um compromisso
que eu tinha com os paranaenses.
Reduzir secretarias criadas para

A primeira é a lealdade ao povo
do Paraná. Temos essa obrigação e
o compromisso de eficiência,
aplicar o dinheiro público
corretamente e trabalhar muito. Eu
não gosto de ter na minha equipe
pessoas que não gostam de
trabalhar. Escolhi pessoas que tem
capacidade técnica e disposição.

OOque
queooParaná
Paranápode
pode
esperar
esperarde
deRatinho
RatinhoJunior?
Junior?
Muita vontade de trabalho, muito
planejamento, nós vamos fazer do
Paraná o melhor estado do Brasil,
eu tenho convicção disso. Vamos
fazer do Paraná o estado mais
moderno do Brasil. Colocar a
educação entre as três melhores,
fazer uma segurança pública
respeitada e até servir de modelo
para outros estados. Queremos
fazer do Paraná um estado de
oportunidades, a nossa
preocupação, a nossa missão vai
ser criar empregos. Para isso vamos
trabalhar para atrair empresas do
Brasil e também de fora, para
investir no Paraná e gerar emprego
pra nossa gente, este é o nosso
compromisso.

ESPLANADA
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Desafios de Bolsonaro
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POR LEANDRO MAZZINI

O presidente Jair Bolsonaro (PSL), que toma posse hoje em Brasília, terá dois
desafios de curto prazo. Na economia, com vertente e filosofia de direita, terá
que impor uma agenda de rigidez com corte de gastos excessivos e controle da
inflação. No Congresso Nacional, o presidente que foi deputado federal por 28
anos, terá que consolidar uma base aliada densa e fiel para aprovar projetos do
seu Governo, entre eles a Reforma da Previdência. A projeção é do presidente
da Associação Brasileira de Consultores Políticos (Abcop), Carlos Manhanelli.

transformação social e na resolutividade
de conflitos trabalhistas”.

Inflação

número recorde de edição de Medidas
Provisórias. Levantamento feito pela
Coluna no sistema da Subchefia para
Assuntos Jurídicos, vinculada à Casa
Civil da Presidência, mostra que o
emedebista enviou ao Congresso
Nacional 149 MPs desde que chegou ao
comando do Planalto em 2016.

(R)exista

Antecessores

Doações

À Coluna, Manhanelli diz que se
Bolsonaro conseguir enxugar os
gastos públicos, “vai sobrar dinheiro
para investir em saúde, educação e
conter a inflação”.

Bancadas
Sobre o Congresso Nacional, o
consultor assinala que Bolsonaro
“conhece os meandros do parlamento
e já começa com aliados fortes:
bancada da bala, ruralistas,
evangélicos e o PSL que elegeu a
segunda maior bancada da Câmara”.

Alvorada
O Gabinete de Segurança Institucional
(GSI) avalia a possibilidade de encerrar
as visitações que ocorrem às quartasfeiras no Palácio da Alvorada, onde o
presidente Jair Bolsonaro (PSL) e a
família vão morar. A medida está em
discussão por conta do atentado sofrido
por Bolsonaro e ameaças ao presidente.

Posse
O GSI cessou o envio mensagens
sobre restrições de segurança na
Esplanada dos Ministérios durante a
posse de Bolsonaro. Coluna registrou
que, nas últimas semanas, usuários
chegaram a receber até cinco
mensagens por dia.

As medidas provisórias entram em
vigor imediatamente e têm tramitação
mais rápida que a dos projetos de lei.
Proporcionalmente, a edição de MPs
sob a gestão Temer foi maior que nos
governos FHC, Lula e Dilma Rousseff. A
petista, por exemplo, enviou 204
medidas ao Congresso em pouco mais
de 5 anos de Governo.

Interferência
O excesso de MPs enviadas pelo Planalto
irritou os presidentes da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado,
Eunício Oliveira (MDB-CE). Maia chegou
a acusar o Planalto de “interferência
permanente” no Poder Legislativo.

Denúncias
O Ministério Público do Trabalho
(MPT) registrou em 2018 mais de 103
mil novas denúncias de todos os tipos
e em diversas áreas nas 24 unidades
regionais espalhadas pelo País.

Conflitos

Temer
Presidente Michel Temer encerra o
mandato com baixa popularidade e um

O procurador-geral do MPT, Ronaldo
Fleury, afirma que, para 2019, a meta é
“aperfeiçoar as estratégias, com foco na

Com Luana Lopes, Equipe de DF e SP
www.colunaesplanada.com.br - contato@colunaesplanada.com.br Caixa Postal 1980 - CEP 70254-970 - Brasília DF

Twitter @colunaesplanada

Manuela D’Ávila (PCdoB-RS), que foi
candidata a vice na chapa presidencial
liderada por Fernando Hadadd (PT-SP),
quer criar, em 2019, um instituto,
chamado (R)exista, para fazer
“resistência e combate à onda
conservadora que toma conta do país”.

A deputada estadual também pede
doações de militantes e apoiadores
para a produção, a partir de
fevereiro, de conteúdos de “combate
às notícias falsas” nas redes sociais.
Arrecadou, em 4 dias, R$ 20 mil.

Bolsa Escola
No governo Fernando Henrique,
Pesarofoi diretor de Projetos da
Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação (quando
criou o Fies) e secretário do
Programa Nacional da Bolsa Escola.

Votos
Desejamos à família de leitores da
Coluna Esplanada em todo o País um
2019 repleto de saúde, prosperidade
e conquistas.
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R$ 180 MIL PARA
UMUARAMA

O Ministério da Saúde está
destinando R$ 51 milhões para
melhorar a assistência bucal em 898
municípios brasileiros. A verba é
destinada para a compra de 2.836
cadeiras odontológicas, de todas as
regiões do país. A liberação do
recurso já foi publicada no Diário
Oficial da União. Para Umuarama
será destinado R$ 180 mil para a
aquisição de 10 cadeiras, onde
contribuirá para qualificar, ampliar e
fortalecer o atendimento de Saúde
Bucal no SUS.

FINANCIAMENTO

A partir da quarta-feira (2 de janeiro),
as organizações que desenvolvem
projetos voltados a pessoa idosa
poderão apresentar propostas para
receber cofinanciamento do Fundo
Estadual dos Direitos do Idos (Fipar).
O Governo do Estado, com o apoio
do Conselho Estadual dos Direitos do
Idoso (Cedi-PR), destinou R$ 4
milhões para financiar 20 projetos com
valores de R$ 20 mil a R$ 200 mil,
o valor varia conforme o número de
idosos atendidos. O edital completo
pode ser acessado no site
desenvolvimentosocial.pr.gov.br. O
prazo para apresentação das
propostas encerra no dia 20 de
fevereiro de 2019.

BEBÊS NA
VIRADA

Para as mamães que tiveram parto
normal entre 0h e 2h no dia da virada
(1º de janeiro), terá uma oportunidade
de garantir a vida financeira de seu filho
no futuro. Uma iniciativa da Icatu
Seguros com apoio do Secredi
premiará os bebês que nasceram no
Brasil, com um plano de previdência de
R$ 2.019,00. A iniciativa não é
sorteio e não precisa de cadastro
prévio. Para participar, a família deve
entrar em contato com a Icatu Seguros
e apresentar a documentação
solicitada.

LOCAL
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Pro-idoso comemora oito anos

ASSESSORIA UNIPAR

Empenho dos
acadêmicos

PAPAI Noel entrega presente aos idosos na ação que encerrou os trabalhos em 2018
O curso de Enfermagem da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Umuarama, realiza diversas
ações externas buscando novas experiências para seus alunos e a chance de aproximá-los da comunidade.
O projeto de extensão ‘Pró-Idoso:
Enfermagem em Instituição de Longa Permanência para Idosos’ é um
dos que cumprem este papel. Realizado há oito anos, tem sido um diferencial no Lar São Vicente de Paulo,
de Umuarama.
Coordenada pela professora Nanci
de Paula, o projeto acontece semanalmente às terças-feiras na entidade
que acolhe cerca de cem idosos. Além
de darem assistência à saúde, os estagiários realizam atividades educativas

e de lazer com todos, num processo
que chamam “de resgate social que
cerca o processo de envelhecer”.
Segundo a professora, as atividades pautadas promovem desenvolvimento físico e psicossocial e garantem mais bem-estar e qualidade de
vida. Dentre essas atividades estão
bingos, jogos didáticos, dança e atividades de colorir.
“Acima de tudo, temos por objetivo perceber as fragilidades dos idosos que residem na instituição, dirigindo um olhar humanizado que colabora para o resgate de suas potencialidades e da autoestima, sem contar
a troca de carinho, o que é ótimo,
que também acontece nessa relação”,
afirma a professor Nanci.

A coordenadora do curso, professora
Daiane Cortez, elogia o empenho
dos acadêmicos no projeto. E diz que
essa experiência é um grande
diferencial para todos, pois se torna
uma boa oportunidade de exercer
conhecimentos na área de cuidados
com idosos e, ao mesmo tempo,
lapidar o senso humanístico. “A
aproximação dos nossos alunos com
o idoso fortalece o conhecimento da
vivência em uma instituição de longa
permanência; atuando com olhar
integral e humanizado, eles são
capazes de identificar as interfaces
físicas, motoras e psicológicas desta
fase da vida, conhecendo as
fragilidades e potencialidades e
proporcionando aos assistidos a
autonomia do cuidado e o resgate
da autoestima”, reforça a
coordenadora. Como acontece
todos os anos, a última ação é
realizada em clima natalino, com a
presença do Papai Noel, que entrega
presentes arrecadados pelos
estudantes do projeto. A turma de
estagiários também distribuiu
sorvete e jogou bingo com os idosos.
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Morta a facadas no Sonho Meu
Célia Ribeiro Matos da Silva, de
51 anos, foi morta a facadas na noite da quinta-feira (27) em Umuarama. De acordo com as informações
da Polícia Civil, o suspeito do crime é o ex-companheiro da mulher,
que fugiu.
O crime aconteceu na residência da mulher, fica situada à rua
Guilherme de Almeida, no bairro Sonho Meu II.
Vizinhos testemunharam o assassinato e foram ouvidos no local
em que aconteceu o assassinato
momentos depois do fato. De acordo com os moradores, o autor dos
golpes saiu caminhando tranquilamente assim que desferiu as facadas na vítima.
Equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros e médicos do
Samu foram comunicados e duas
ambulâncias foram até o local, mas
não houve tempo de salvar a mulher, que morreu pedindo ajuda aos
moradores do bairro.

Nos levantamentos feitos pelos
policiais, foi verificado que a vítima
foi procurada pelo algoz. Ao abrir a
porta de casa, depois que foi chamada pelo acusado, ela já recebeu
os golpes no peito. Ferida, a mulher
conseguiu fugir correndo e pediu
socorro para uma vizinha, mas foi
perseguida e golpeada outras vezes
pelo ex companheiro.
O caso está sendo investigado
por equipes do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 7ª Subdivisão Policial (SDP) de Umuarama,
que trata o crime como feminicídio.
A motivação do assassinato ainda
está sendo verificada pelos investigadores. Ainda de acordo com os
investigadores, o acusado já foi
identificado e estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica. O autor já esteve envolvido em
crime de roubo mas, de acordo com
os policiais, depois de cometer o
assassinato da mulher, rompeu a
tornozeleira e se evadiu.

Acusado de
assassinato em
Ivaté é preso em
Icaraíma
Policiais civis de Umuarama, com
apoio de investigadores de
Icaraíma, prenderam na manhã da
sexta-feira (28), Anderson
Mariano, 28, conhecido como ‘Bob
Tattoo’, acusado do assassinato de
Manoel Messias dos Santos Alves,
21 e do atentado contra o irmão de
Manoel, Elias dos Santos Alves, 27.
O crime aconteceu por volta das 6h
da terça-feira (18), rua residência
situada à rua Projetada A, em Ivaté.
De acordo com a PM, que chegou
primeiro ao local, Manoel estava
dormindo em um dos quartos quando
o imóvel foi invadido por dois homens
que chegaram pelos fundos. Manoel
foi o primeiro a receber os tiros. Já o
irmão Elias, conseguiu escapar usando
um facão para se defender. De acordo
com a testemunha (a esposa de
Manoel), os autores agiram
encapuzados e vestidos de preto. Eles
portavam uma espingarda e um
revólver e entraram no quarto de seu
marido e efetuaram os disparos na
região da cabeça. A vítima estava
deitada na cama e não conseguiu
esboçar reação. Em seguida a dupla
foi até o quarto de Elias, que também
foi baleado e pouco depois deu
entrada no hospital da cidade, sendo
transferido para Umuarama. Segundo
o delegado Thiago Soares, presidente
do inquérito que apura os fatos, há
cerca de seis meses Anderson e Elias
tiveram uma desavença, ocasião em
que Anderson acabou sendo
esfaqueado. Ele teria sido motivado
por vingança. Soares lembra que as
investigações prosseguem, pois a
polícia pretende chegar à
identificação e o paradeiro do
compara que invadiu a residências das
vítimas acompanhado de Bob Tattoo.
O acusado foi conduzido à Delegacia
de Polícia de Icaraíma.
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Vereador agride a
esposa e vai preso
DIVULGAÇÃO

Presidente da Câmara de Cidade Gaúcha Ovídio
Alves Teixeira é acusado de quebrar o nariz da
esposa durante agressões com tapas e socos
O vereador Ovídio Alves Teixeira,
51 anos, também conhecido como
Amaral, foi preso na madrugada da
sexta-feira (28). Presidente da Câmara de Cidade Gaúcha, ele é acusado
de agredir a esposa com tapas e socos. Um deles teria causado uma fratura no nariz da mulher, que chegou
a ser internada em um hospital.
Na casa de Teixeira também foi
encontrado um revólver de calibre 38,
que seria de sua propriedade. Ele não
tem permissão legal para a posse de
arma de fogo, o que configura mais
um crime que, junto com a agressão,
pioram a situação do vereador.

Comparativo
Em comparação com outros
municípios, o Legislativo de Cidade
Gaúcha, em 2017, gastou mais com
o pagamento de diárias (cerca de
R$ 180 mil) do que as Câmaras
Municipais de Cascavel, Maringá,
Umuarama e Cianorte que
gastaram, juntas, apenas R$ 130
mil. Em caso de condenação, o
presidente e primeiro-secretário da
Câmara ficam sujeitos às sanções
previstas na Lei de Improbidade,
como perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos,
ressarcimento dos danos ao erário e
multa. O MPPR também pediu a
condenação dos réus por dano
moral coletivo, no valor de R$ 100
mil, argumentando que as condutas
praticadas pelos dois abalaram à
credibilidade do Legislativo.

Improbidade
Definitivamente o ano de 2018 não termina bem para Teixeira. Há poucas semanas
o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra o vereador e
o primeiro-secretário da Câmara, após recusa do Poder Legislativo em adotar
recomendação para conter gastos com diárias de servidores. Teixeira autorizou o
pagamento de novas diárias a seis vereadores e dois servidores para custear cursos
em Curitiba e Londrina. As duas viagens custaram aos cofres públicos R$ 20.490.
Desse valor, R$ 14.200 foram gastos em diárias, sendo que cada vereador tem o
teto de R$ 620 para cobrir custos com hospedagem e alimentação. Despesas com
transporte não fazem parte das diárias e são reembolsadas pela Câmara.

Família autoriza doação
de órgãos de radialista
DIVULGAÇÃO

A morte cerebral do radialista
umuaramense João Carlos Alvarenga,
55, foi constatada na noite da quintafeira (27), no hospital Cemil. Ele era
doador e os familiares concordaram
com a captação de órgãos. Em nota, a
assessoria do Cemil revela que após a
autorização da família foi iniciado o
protocolo de morte encefálica do
paciente para a captação de órgãos, que deve aconteceu na madrugada do
sábado (29), quando foram captados rins, para transplante em pacientes do
Paraná e fígado que foi levado para São Paulo, por meio aéreo. Enquanto a
captação era realizada em Umuarama os receptores eram preparados para
recebe-los nos centros cirúrgicos.

10

VARIEDADES

TRIBUNA HOJE NEWS, 1º DE JANEIRO DE 2019

N o velas

Valentina
se enfurece
com viagem
de Olavo
Em O Sétimo Guardião, Luz teme por
Gabriel. Júnior se oferece para ajudar Luz.
Fabim chega ao bordel de Ondina. Gabriel
obser va o local onde foi enterrado e
relembra o acidente. Os guardiães
encerram a cerimônia e Judith pede que
Léon encontre Gabriel. Sampaio segue
Léon. Eurico aparece embriagado na casa
de Valentina. Milu recebe uma pista sobre o
paradeiro de Gabriel. Laura encontra o exnoivo. Sampaio segue Léon até o local onde
Gabriel está. Valentina se enfurece quando
Olavo anuncia que irá com Marco Paulo
para São Paulo.
• REDE GLOBO
MALHAÇÃO
Flora questiona Alex sobre Maria Alice. Alex
decide ficar com Hugo nas férias e Maria Alice
sofre. Márcio é convidado para uma reportagem
sobre seus doces. Alex desabafa com Gabriela
sobre suas angústias com a ONG. Dandara fala
com Talíssia e Verena sobre Hugo e as três comemoram a alta do menino. Fabiana tem dificuldade
de encontrar um presente para sua mãe. Rafael
aconselha Alex. Na praia, Jaqueline se aproxima
de Alex e Hugo. Pérola se incomoda com a sessão de fotos de Márcio sobre os doces e tem uma
ideia. Tito e Garoto conversam com Fabiana sobre
sua relação com a mãe. Hugo se interessa por
Jaqueline. Fábio interpela Rafael.
ESPELHO DA VIDA
Vicente diz a André que Cris precisa voltar ao
passado, longe de Isabel. Sheila envia as páginas do
diário de Julia para Isabel. Alain sonha com Felipe e
acorda dizendo a Cris que seu acidente foi causado
pelo primo. Bola ajuda a formar uma banda entre os
atores para receber Alain. Alain confessa a Cris que
dormiu com Isabel na fazenda.
O TEMPO NÃO PARA
Lúcio orienta Mariacarla a se afastar de Livaldo.
Carmen revela a Agustina que não está grávida e
aconselha que a rival fale a verdade para Dom Sabino. Amadeu se hospeda na pensão, amparado por
Monalisa e Vera Lúcia. Samuca discute com Mariacarla por causa da demissão em massa na SamVita.
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Áries

Touro
Gêmos
Câncer
Leão

Será um ano cheio de reflexões. Com muito trabalho, a área financeira e profissional será favorecida. Mas cuidado para não relaxar se sentindo
convincente e perder essa boa fase. No amor, você
precisará refletir muito antes de começar um novo
relacionamento sem resolver problemas internos.

Virgem

Os que estão acostumados com o conformismo e
rotina, vivenciarão mudanças muito importantes,
que começarão dentro de si mesmos. O melhor
será abrir-se para essa mudança de perspectiva
que irá trazer um grande crescimento pessoal. É
ano de decolar.
Este será um ano de “limpeza” para os librianos,
pois haverá mudanças drásticas, mas necessárias para uma renovação e novo começo. Não seja
relutante nem perca o pique ao meio do percurso.
No amor, será hora de aproveitar as pequenas
alegrias e viver intensamente.

Sagitário Escorpião

Neste ano será preciso fazer uma tentativa desesperada de mudança, com intenção de sair da sua
zona de conforto. Não será tão fácil e os nativos
de câncer vão perceber isso durante o ano. No
amor, os que estão solteiros sentiram vontade de
ter um relacionamento.

Entre o ano com bases firmes e convicções bem
definidas: tudo dependerá apenas de você, sem
precisar da decisão de outros, o que te agrada
muito. No amor, os solteiros precisarão de uma
autoanálise antes de começar um romance.

Capricórnio

Será um ano para repensar decisões tomadas
anteriormente: o que está impedindo você de alcançar o tão desejado bem-estar? Os que estão
solteiros precisarão ter paciência se quiserem um
relacionamento sério.

Eles perceberão que o mundo material não o supre e buscarão expandir seus horizontes espirituais. No amor, a busca por relacionamentos estáveis, sensíveis e a longo prazo serão o principal
objetivo. Quem já tem um par, sentirá a necessidade de explorar novos campos com o seu parceiro.

Aquário

2019 será um ano de aprendizados, especialmente na área financeira. O ano começará com
trabalhos difíceis que necessitam de sua persistência. Vocês deverão aprender com os erros do
passado e seguir em frente, e assim a parte profissional será seu ponto forte do ano.

O ano começará lento, vai se precisar apressar o
ritmo e agir de maneira diferente da usual sentindo uma vontade intensa de encontrar um par e
fugir da solidão. É comum que se sintam apaixonados por um amigo ou alguém próximo.

Peixes

Os arianos começarão o ano com objetivos claros
e concretos, determinados a cumpri-los até dezembro. Mas será preciso ter muita paciência para
controlar a sua impulsividade, especialmente no
lado profissional.

Libra

horóscopo

Este será um ano de fertilidade e colheita. Você
sentirá o prazer de ver os seus resultados finalmente aparecendo depois de tanto plantio. No
amor, os solteiros irão preferir ficar sozinhos e isso
não será um problema.

O ano de 2019 começará estável, mas irá alavancar
aos poucos com um empreendimento que caminha
em direção ao sucesso, é preciso ter paciência. A
ascensão da sexualidade será o que caracteriza os
sagitarianos solteiros durante este ano, que estarão
com vontade de explorar coisas novas na cama.

VARIEDADES
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Zélia Casoni

2018 – O ano da Rebecca
DIVULGAÇÃO

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
VICTOR FIGUEIREDO

Chega de velhas
desculpas e
velhas atitudes!
Que o ano novo
traga vida nova,
como o rio que
sai lavando e
levando tudo por
onde passa.

Ainda no hospital,
Rebecca comemora o
final feliz no pós
transplante de
medula

TRANSPLANTE

“Um ano repleto de milagres”.
Foi assim que a Patriccia Ally, mãe
de Rebecca Ally lembrou o 2018.
Ela fez questão de ressaltar que
também foi um ano de muito sofrimento. Inúmeras idas e vindas para
Cascavel, onde era feito o tratamento da criança de apenas 3 anos de
idade, que sofreu com uma Leucemia Mielóide Aguda (LMA).
“Em 2017 descobrimos a doença e começamos o tratamento,
mas foi se agravando no decorrer
de 2018”, relata Patriccia.
Reclusa ao isolamento, agora
dentro de casa – assim seguirá até
março de 2019 –, Rebecca pode
manter contato apenas com alguns
parentes. Somente pai, mãe, irmão,
uma tia e os avós. O isolamento também se estende a todos eles. “Ninguém entra em casa com calçados
após chegarem da rua. É tudo muito rígido, temos que nos esterilizar

antes de entrar em contato com qualquer um da família, principalmente
com a Rebecca. A casa também tem
que ficar toda fechada e esterilizada o tempo todo”, explica.
Apesar de todo o sofrimento no
decorrer de 2018, Patriccia, o marido e o filho Murilo de 6 anos comemoram o Réveillon em casa. “Todos podemos passar juntos esta
virada de ano. Estamos muitos felizes, pois a medula da Rebecca ‘pegou’ 100 por cento e estamos
aguardando somente a recuperação
para que possamos voltar a ter uma
vida normal”, comemora.
Patriccia lembra que até o irmão
da Rebecca (Murilo), que não estava doente, teve sua vida afetada durante 2018. “Ele acompanhou tudo,
tinha que viajar conosco, não podíamos deixar ele aqui. Mas agora
agradecemos à Deus pelas conquistas e vamos retomar nossa vida”.

Celebração da cura
Hoje, depois de tanto sofrimento, celebramos a cura da Rebecca. Ainda
temos cuidados remanescentes, mas a medula funciona 100 por cento.
Não há resquício e, damos Graças a Deus por ela estar curada.
O ano de 2019 já é considerado como o ano do recomeço da nossa família.

Rebecca teve que fazer um
transplante de medula ainda este
mês e saiu do hospital no dia 7 de
dezembro. Durante todo o
tratamento, a criança sofreu muito,
passando por um período de 20
dias sem se alimentar, pois não
abria a boca. “Foi o período mais
complicado do tratamento. Ela teve
uma queda de imunidade e foi para
a UTI antes do transplante. Isso
nos deixou apreensivos e muito
preocupados”, confidencia.
“Recentemente perdemos uma
criança com o mesmo problema no
hospital”. Patriccia exprime a dor
no coração ao dizer que “Sentia
que Rebecca caminhava pelo vale
da morte”. Mas a ‘luz’ apareceu
quando a criança entrou no período
de recuperação.
Rebecca ainda terá que ser
acompanhada, ao menos uma vez
por mês em Curitiba.
“A medula, apesar de ter
‘pegado’, ainda se comporta como
a de um recém-nascido. Como os
médicos dizem, funciona, mas não
possui inteligência, não defende o
organismo, tanto que em março de
2019 ela começará a tomar as
primeiras vacinas”, explica.

Feliz Ano Novo
O início do ano é a época de renovar
nossas energias, fazer novos planos,
agradecer por tudo que já vivemos e
por sermos tão abençoados. Além
disso, é o momento de desejarmos às
pessoas que amamos um 2019
inesquecível. Aos meu leitores um
Excelente ano que comeca agora.
Neste inicio de ano renovo minha
amizade e parceria com voces e apos
merecido periodo de ferias retorno dia
14 de janeiro ao delicioso oficio de
escrever. Como novidade, a arte e o
olhar do jornalista Thiago Casoni, nos
brindara com um ensaio diario ate dia
12, quando retorno das ferias. Um
bom ano e que Deus nos renove com a
imensidao do seu amor.

PORTRAIT
A fofura da foto e Emilly do Amaral que completou e comemorou seu primeiro
aninho no finalzinho do ano e hoje reina absoluta saudando 2019 na maior alegria.
Ela e filha de Adrielle e Flaviano Amaral e ganha carinho da irmã Anna Beatriz.
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Ratinho Jr promete
lealdade ao povo
Às vésperas de assumir a
mandato como governador do
Paraná, Ratinho Junior falou, em
Curitiba, sobre a transição, as
preocupações para o início da
gestão e as prioridades nos primeiros meses de governo.

Como foi a transição?
A transição começou tarde, por
decisão do atual governo, algo que
lamentamos, pois gostaríamos que
começasse em seguida às eleições
para que pudéssemos ter mais
tranquilidade para levantar os
contratos, licitações e projetos em
andamento. O que nos preocupa
muito é a questão financeira do
estado, porque muitas das
informações nós não temos ainda
consolidadas. Existe um problema
inclusive com a secretaria da
Fazenda, com o software, mas nós
estamos fazendo um levantamento.
Existe uma previsão de que o
governo não tenha uma sobra de
caixa, confortável para começar o
ano. Diante deste cenário, vamos ter
que fazer muitos cortes, muitos
ajustes, para que a gente consiga
cumprir os compromissos neste
início de ano, em especial nos
primeiros 90 dias. Eu determinei
que todos os contratos dos últimos
30, 40 dias, sejam revistos. As
licitações que não são prioridades,
pretendemos cancelar, o que
juridicamente for possível. Vamos
priorizar o necessário, a saúde,
educação, já que as aulas começam
em fevereiro. Janeiro é um mês
difícil, com epidemias de dengue,

temos que nos preparar, precisamos
de dinheiro em caixa para isso e,
obviamente, honrar os
compromissos.

acomodar amigos e parentes de
políticos. Nós resolvemos deixar
só as que são importantes para
tocar o estado.

Como será o pente-fino,
junto com todos os
secretários?

Qualaaorientação
orientaçãoaos
aos
Qual
secretários?
secretários?

Vamos fazer um pente-fino,
diminuindo secretarias, de 28 para
15. A ideia é enxugar a máquina
pública. A dragagem do Porto de
Paranaguá vai custar R$ 400
milhões o contrato foi assinado há
poucos dias do final do ano. Isso
deveria ter sido discutido e jogado
para 2019 para que avaliássemos
o contrato. A intenção é rever
tudo. No começo de janeiro quero
uma auditoria na folha de
pagamento e na previdência. Nós
queremos ver se as pessoas estão
trabalhando corretamente. Não
queremos gente recebendo em
duplicidade. O dinheiro público
deverá ser bem aplicado.

Qualoocritério
critériopara
paraaa
Qual
reduçãodas
dassecretarias?
secretarias?
redução
Foi a primeira vez na história do
Paraná que foi contratada uma
consultoria, uma das maiores
empresas especializadas em Gestão
Pública, que é a Fundação Dom
Cabral, para fazer uma
modernização do organograma do
estado, repensar o número de
secretarias. Era um compromisso
que eu tinha com os paranaenses.
Reduzir secretarias criadas para

A primeira é a lealdade ao povo
do Paraná. Temos essa obrigação e
o compromisso de eficiência,
aplicar o dinheiro público
corretamente e trabalhar muito. Eu
não gosto de ter na minha equipe
pessoas que não gostam de
trabalhar. Escolhi pessoas que tem
capacidade técnica e disposição.

OOque
queooParaná
Paranápode
pode
esperar
esperarde
deRatinho
RatinhoJunior?
Junior?
Muita vontade de trabalho, muito
planejamento, nós vamos fazer do
Paraná o melhor estado do Brasil,
eu tenho convicção disso. Vamos
fazer do Paraná o estado mais
moderno do Brasil. Colocar a
educação entre as três melhores,
fazer uma segurança pública
respeitada e até servir de modelo
para outros estados. Queremos
fazer do Paraná um estado de
oportunidades, a nossa
preocupação, a nossa missão vai
ser criar empregos. Para isso vamos
trabalhar para atrair empresas do
Brasil e também de fora, para
investir no Paraná e gerar emprego
pra nossa gente, este é o nosso
compromisso.
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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$ 87.800,00
KIA SPOR
SPORTTAGE 2.0 LX MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, RODAS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, REVISADA, COMPLETA. R$ 73.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,
COURO, MULTIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 59.800,00
HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - BRANCA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, RODAS, COMPLETO. R$ 44.800,00
HB-20 CONFOR
CONFORTT. 1.0 MOD. 2014 – BRANCA, AIRBAG, ABS, SOM, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$
33.800,00
C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - BRANCA PEROL, FLEX, MECANICO, AIRBAG,
ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO. R$ 37.800,00
HONDA CR-V LX ANO 2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, AR, VIDROS, DIREÇAÕ, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 65.800,00
HONDA FIT 1.5 EX ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO,
AIRBAG, ABS, SOM, C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$
61.800,00
HONDA CIVIC 2.0 LXR MOD. 2015 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, RODAS, COMPLETO. R$
64.800,00
HONDA CIVIC LXL 1.8 ANO 201
20111 – PRATA, AUTOMÁTICO, FLEX, AIRBAG,
ABS, BANCOS DE COURO, AR, VIDROS, DIREÇAO, COMPLETO. R$ 42.800,00
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$ 63.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 - BRANCO, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS,
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO. R$ 81.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2015 - PRATA, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO. R$ 75.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2015 - PRETO PEROLIZADO, AUTOMÁTICO, FLEX,
AIRBAG, ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO, REVISADO. R$
73.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2014 - PRATA, FLEX, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, COMPLETO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$
61.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2012 – BEGE CLARO METÁLICO, AUTOMÁTICO,
BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$ 53.800,00
COROLLA 1.8 GLI MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONA, REVISADA, ÓTIMA CONSERVALÇÃO. R$
57.800,00
COROLLA 1.8 GLI MOD. 2013 – PRETO METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO,
BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, COMLETO. R$ 53.800,00
COROLLA 1.8 GLI ANO 2012 - PRETO METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO,
AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, C/ 34 MIL KM, Ú/ DONO, RARIDADE. R$
51.800,00
COROLLA 1.8 GLI ANO 2009 – PRATA, FLEX, CÂMBIO MANUAL, BANCOS
DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PLACA-A, C/ 77 MIL KM, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.
R$ 41.000,00
RA
V4 TOP 2.0 ANO 2015 – BRANCA, GASOLINA, BANCOS DE COURO, C/
RAV4
TETO SOLAR, 4X4, AUTOMÁTICA, CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA,
REVISADA. R$ 105.000,00
HILUX SRV CD 3.0 4X4 MOD. 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA,
AIRBAG, ABS, RODAS 17, CONTR. DE ESTAB., TOP/ LINHA, Ú/ DONO. R$
127.800,00
HILUX SR
V CD 3.0 4X2 MOD. 201
SRV
20111 – PRATA, DIESEL, MANUAL, ABS, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, VIDROS, Ú/DONO, COMPLETA. R$ 78.800,00
HILUX CAB. DUP
DUP.. SR 2.7 ANO 2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA,
4X2, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00
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AGILE LLTZ
TZ 1.4 MOD. 201
20111 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, Ú/DONA, COMPLETO. R$ 26.800,00
AGILE LLTZ
TZ 1.4 MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00
ASTRA SEDAN 1.8 ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETO. R$ 17.800,00
ASTRA SEDAN ADV
AN. MOD. 2007 - PRATA, FLEX, MECÂNICO, AR,
ADVAN.
VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, COMPLETO. R$ 19.800,00
ZAFIRA 2.0 ELEGANCE MOD. 2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR,
VIDROS, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE
CONSERVAÇÃO. R$ 25.800,00
CRUZE 1.8 SEDAN LLTT ANO 2015 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM, C/ 49 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETO. R$
58.800,00
CRUZE 1.8 LLTT HA
TCH SPOR
HATCH
SPORTT MOD. 2013 – PRATA, AUTOMÁTICO,
BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, PNEUS NOVOS, COMPLETO. R$ 47.800,00
CRUZE 1.8 SEDAN LLTT MOD. 2013 - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO,
AR, VIDROS, DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO. R$ 47.800,00
ONIX LLTT 1.0 MOD. 2018 – BRANCO, FLEX, MECÂNICO, SOM, AIRBAG,
ABS, AR, VIDORS, DIREÇÃO, COMPLETO, 12 MIL KM, ÚNICA DONA. R$
41.800,00
ONIX LLTT 1.0 MOD. 2014 – PRATA, FLEX, AIRBAGS, ABS, SOM MY LINK, AR,
VIDRO, DIREÇÃO, TRAVA, ALARME, COMPLETO. R$ 34.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.5 LLTT MOD 2018 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA,
4X2, MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, 26 MIL KM, RODAS ARO 18 COM PNEUS BF, MAIS
ACESSÓRIOS. R$ 94.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.8 EXCEUTIVE ANO 2007 – DIESEL, 4X4,
PRETA, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA. R$
52.800,00
SIL
VERADO CONQUEST
HD CAB. DUPLA. TROPICAL
MOD.
SILVERADO
2010 - DIESEL, 4-PORTAS, SOFÁ-CAMA, DIREÇÃO, VIDROS , TRAVAS , ALARME, Ú/DONO, COMPLETA. R$ 45.800,00
FUSION SEL 2.5 ANO 201
20111 – GASOLINA, BRANCO PEROLIZADO, TETO
SOLAR, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, COMPLETO, IMPECÁVEL.. R$
45.800,00
FORD KA SE 1.0 ANO 2018 - BRANCA, FLEX, MANUAL, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, COMPLETO, Ú/DONO, 18 MIL KM, NA GARANTIA, EXCELENTE CONESERVAÇÃO. R$ 38.800,00
FORD KA 1.5 SEL MOD. 2017 – PRETO METÁLICO, 5-PORTAS, MECÂNICO, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 41.800,00
FIEST
A HA
TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS,
FIESTA
HATCH
AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00
CROSSFOX 1.6 GII ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM ,
AR , DIREÇÃO, RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA. R$
36.800,00
SP
ACECROSS 1.6 ANO 2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DISPACECROSS
REÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA. R$ 34.800,00
PARA
TI SURF 1.6 MOD. 2010 - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
ARATI
TRAVAS, ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA. R$ 21.800,00
FOX 1.6 GII MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS ,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.
R$30.800,00
SIENA 1.0 CELEBRA
TION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRACELEBRATION
VAS, VIDROS ELÉTRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$
19.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 18.800,00
HONDA NXR BROSS 160 ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO
1.800,00
DONO, 1.669 KM, MANUAL, CHAVE RESERVA. R$ 111.800,00
HONDA TIT
AN 150 MOD. 2015 – PRETA, COM PARTIDA, DISCO, EXCETITAN
LENTE CONSERVAÇÃO. R$ 6.800,00
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COBALT 1.8 LT .......................................................... 13/14 .................... PRATA .............................. COMPLETO ............................................................... R$ 38.900,00
COBALT 1.4 LTZ ....................................................... 12/13 .................... PRETO ............................. COMPLETO ............................................................... R$ 36.900,00
CRUZE HATCH LT 1.8 .............................................. 14/14 .................... BRANCO .......................... COMPLETO ............................................................... R$ 48.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ................................ 16/17 .................... PRETO ............................. COMPLETO, AUT, COURO .................................... R$ 89.900,00
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$ 99.900,00
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 ..........
MONTANA 1.4 LS ..................................................... 14/15 .................... PRATA .............................. COMPLETO ............................................................... R$ 32.900,00
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 .................... 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 .................... PRETO ............................. COMPLETO ............................................................... R$ 43.900,00
ONIX LTZ 1.4 ............................................................. 15/16 .................... BRANCO .......................... 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 2.4 ................................................. 10/11 ..................... PRATA .............................. COMPLETO, COURO .............................................. R$ 48.900,00
S10 LTZ 2.8 4X4 DIESEL .......................................... 17/18 .................... BRANCO .......................... COMPLETO, COURO, AUT ................................... R$ 149.900,00
SIENA ATTRACTIV 1.4 ............................................. 16/17 .................... BRANCO .......................... COMPLETO ............................................................... R$ 43.900,00
SPACEFOX 1.6 TREND ............................................ 18/18 .................... PRATA .............................. COMPLETO ............................................................... R$ 54.900,00
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, COURO, AUT, TS ............................. R$ 64.500.00
TRAILBLAZER LTZ V6 .............................................. 15/15 .................... PRETA .............................. COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ............................. R$ 99.900,00
TRAILBLAZER LTZ V6 .............................................. 16/17 .................... CINZA ............................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ............................ R$ 129.900,00
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Combate ao sedentarismo

Pensando na saúde e no bem-estar da população a Assessoria de Corrida (AC), realizou na última semana
provas de atletismo, para incentivarem
as pessoas a saírem do sedentarismo.
Em parceria com o aplicativo de
transporte Garupa, na quarta-feira (26)
a AC realizou uma prova desafiando a
população de Umuarama a correr 10
voltas na Praça Miguel Rossafa. O objetivo da corrida foi tirar as pessoas do
sedentarismo, juntando a isso a queima das gordurinhas extras ganhadas
durante as festas de Natal. “O desafio
consistiu em um tempo estipulado
para mulheres 20 minutos e homens
15 minutos. Os dez primeiros participantes que completaram a prova ganharam dois quilômetros de corrida
grátis pelo aplicativo Garupa”, explicou
Alexandre Craveiro, personal training
que organizou a prova.

CORRIDA SOLIDÁRIA

DIVULGAÇÃO

O objetivo foi tirar as pessoas do
sedentarismo e participantes vencedores
ganharam quilômetros grátis em
aplicativo de transporte urbano

Na mesma semana, Craveiro completou 33 anos e, para comemorar o seu aniversário,
realizou na quinta-feira (27) o Desafio Solidário. O objetivo foi fazer com que adultos
passem mais tempos com as crianças carentes de atenção. O atleta percorreu 33
quilômetros na esteira da Academia Alternativa. Cada quilometro percorrido equivalia
a uma atividade apresentada pelos participantes. “As atividades são referentes a uma
hora que cada adulto passava com uma criança. Tudo tinha que ser registrado em fotos
ou vídeos. As atividades variaram muito. Foram desde brincadeiras com quebracabeças, telefone sem fio e criação de brinquedos educativos”, conta o personal.
“Fiquei feliz em ver as pessoas participando do desafio, recebi várias fotos de pais e
avós brincando com os filhos e netos”, encerra.

NOTA

Comentarista do ano
Pelo terceiro ano consecutivo, Neto foi
eleito o pior comentarista do ano na
pesquisa realizada Uol Esporte com
jogadores da Série A do Campeonato
Brasileiro. O apresentador do programa ‘Os
Donos da Bola’ usou as redes sociais para
‘agradecer’ pelo resultado. “Que orgulho!
Ser eleito o pior por essa cambada de pé
de rato que compõe a pior geração da
história do futebol brasileiro é um motivo
de muito orgulho”, escreveu o ex-jogador
e apresentador da TV Bandeirantes em seu
Twitter. Para os boleiros o melhor
comentarista do ano foi Caio Ribeiro da
Rede Globo.

