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O governador Ratinho Jr confirmou que o governo federal licitará as concessões
de rodovias que formam o Anel de Integração, inclusive os trechos estaduais,

cujos contratos expiram em 2021.

Concessões de rodovias do Paraná
entram no pacote federal

UMUARAMA, 14/02/2019
Edição Nº 2295 - Ano VIII

Troco Solidário repassa R$ 34 mil para a Assumu de Umuarama. Valor
foi arrecadado no segundo semestre de 2018  Pág. 10

 Pág. 07

Baú cheio de maconha
Policiais encontraram mais de uma tonelada e meia de maconha em

uma funilaria no Parque Industrial. Foram dois meses de investigação.
O dono da droga foi identificado. O dono da funilaria foi preso. Ele

recebia R$ 3 mil para guardar o entorpecente.  Pág. 13

JOAS CAVALCANTE
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(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Vice-presidente da
República, Hamilton

Mourão, defende que o texto
da reforma da Previdência

deve considerar todos os
segmentos da sociedade.

 “A reforma
deverá atingir
a todos, pares

e ímpares,
ninguém

poderá ficar
de fora”.
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Havia uma pedra no meio da linha
 Vinícius de Morais dizia que escrever prosa é uma arte ingrata. Talvez

seja. Ela tem lá seus momentos enfadonhos, não tem como negar; mas
também há aqueles dias em que o escrevinhar em prosa se apresenta
como um verdadeiro deleite celestial para aqueles que escrevinham e, ao
seu modo, para todos os demais que degustam o fruto desse labor.

Lembrei-me também do que certa feita havia dito o historiador inglês
Paul Johnson, em seu livro “Al diablo con Picasso y otros ensayos”,
onde o mesmo afirmava, jubilosamente, que não há maior alegria no
mundo do que ter um espaço para poder escrever e publicar sobre o
que você desejar, do jeito que quiser para aqueles que desejarem lê-lo.

Seja como for, escrever é uma forma de deleite tão particular quanto
ler ou ouvir música (música meu caro, música); e, naturalmente, este
acaba não apetecendo o paladar de uns e causando náuseas em ou-
tros. Isso, também, faz parte do borogodó.

Ler, ouvir música e, por certo, escrever, exige de cada um de nós
uma porção de atenção que apenas é possível ser ofertada quando há
amor em nosso coração, amor pelo objeto de nossa contemplação e, é
claro, uma boa dose de senso de humor, pois quem não se diverte,
inevitavelmente, se perverte. Aliás, quem não sabe se divertir, termina
por se destruir, porque a ausência do senso de humor leva a perda do
senso das proporções.

Sim, sei que o dito popular afirma que gosto não se discute. Mas isso
não significa que não devemos dirimir em nosso íntimo sobre aquilo que
é uma produção de bom gosto daquelas que seriam de mau gosto.

Penso que seria justamente aí que reside, em parte, a sofrência
indicada pelo nosso amado poetinha e, em parte, a boniteza apontada
pelo historiador inglês.

Mas se a vida é assim, com seus regozijos e penúrias, por que na
prosa seria diferente? Não tem como. E não apenas faz parte da vida,
como é um instrumento poderoso para registrar a vida como ela é e para
nos ensinar a vivê-la duma forma, como direi; mais sábia, e, nesse traçar
cambaleante de linhas, palavras e letras, nem sempre se consegue o
efeito pedagógico desejado. As razões para isso são muitas e, todas elas,
inerentes à condição humana.

Por isso e por fim, imagino que esse exercício solitário de ler e
escrever seja composto por momentos luminosos onde temos a possibi-
lidade de melhor nos conhecer, por estarmos dispostos a aprender.

Dartagnan da Silva Zanela é escritor

AGÊNCIA BRASIL
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Luta pela duplicação
O deputado Delgado Fernando (PSL), representante do

Noroeste na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) já deu
início a caminhada em busca de recursos para investimentos

na região. Ao usar a tribuna na terça-feira (12), cobrou a
duplicação da rodovia PR-323 entre Maringá e Iporã e

destacou o diálogo aberto que o governador Carlos Massa
Ratinho Junior mantém com as lideranças regionais. Lembrou
que Comissão Pela Duplicação da PR-323 também foi muito
bem atendida em uma reunião que aconteceu um depois

depois da visita do governador à Umuarama no lançamento da
Expo Umuarama 2019. “Nos meus primeiros dias de trabalho
aqui em Curitiba, tenho procurado ser uma voz atuante para

defender os interesses da nossa região”.

Bancada Evangélica
Integrante da bancada
evangélica, o Delegado
Fernando, explica que
junto aos outros 10
membros, pode ajudar nas
análises e sugestões às
pautas conservadoras. “As
demandas da classe
evangélica serão bem
representadas aqui na
Assembleia Legislativa do
Paraná pelos membros
dessa bancada”.

Bancada da Bala
Fernando Ernandes
confidenciou ainda que um
grande anseio da
comunidade é a
estruturação da segurança
pública, com a contratação
de policiais e investimentos
na área. Para tanto, há
cogitação para que ele
integre também a chamada
‘Bancada da Bala’ na Alep,
formada pelos deputados
policiais.

SEGURANÇA PÚBLICA

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Novos peritos
Cerca de 100 novos peritos criminais, aprovados em concurso
público, poderão ser chamados ainda este ano. “Esta é uma

intenção do governador, pois o setor é o que mais sofre com a
falta de efetivo, a defasagem é de 80 por cento”, conta.

Fernando lembra que mais de 160 laudos estão parados, fator
que gera impunidade. “O governado está ciente do problema e
por isso vai tentar resolver a questão o mais rápido possível”.

Segundo o Delegado Fernando, é feita uma readequação nas
Secretarias de Estado para que o governo aumente a arrecadação
e, só assim é que aparecerão recursos para dar início às eventuais
contratações. “Nas reuniões com o governador, vemos seu interesse
em aumenta a segurança pública e investir na contratação de
novos policiais. Para tanto, o Estado precisa arrecadar. Só assim
resolveremos os problemas graves desta área. Há real necessidade
de contratação, mas as esperanças são pequenas de que isso
aconteça ainda este ano”, lamenta.

Francischini
na CCJ

Em sessão realizada
na tarde da terça-feira (12),
a Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da As-
sembleia Legislativa do
Paraná (Alep) referendou
os nomes dos deputados
Delegado Francischini
(PSL) para presidente e
Marcio Pacheco (PDT) para
vice-presidente.

A solução negociada
nas últimas semanas evi-
tou um bate-chapa com o
presidente anterior, depu-
tado Nelson Justus
(DEM), que conduziu a co-
missão por oito anos con-
secutivos.

Coube a ele instalar a
sessão e, após agradeci-
mentos à equipe de apoio
da CCJ, colocar em vota-
ção a chapa única, apro-
vada por unanimidade. Fin-
do o processo, os eleitos
assumiram seus postos.
Francischini fez um breve
discurso, louvando a ele-
gância e o espírito de
equipe de seu antecessor,
a atuação destacada do
líder do Governo, deputa-
do Hussein Bakri (PSD)

na construção do consen-
so, prometendo conduzir
os trabalhos independen-
temente de disputas par-
tidárias ou ideológicas.

Afirmou que se empe-
nhará no desenvolvimen-
to de uma parceria com
o Governo do Estado
“pelo bem do Paraná”,
visando a recuperação
da economia e os efei-
tos que daí advirão para
o desenvolvimento do
Estado, a geração de
empregos e a segurança.
Também afirmou sua in-
tenção em dar grande
dinâmica às atividades
da CCJ, com a realização
de audiências públicas,
com a participação dos
jovens no acompanha-
mento dos debates, aqui
e no interior, bem como,
a implementação de um
roteiro de interiorização
dos trabalhos da comis-
são. A primeira sessão
ordinária da comissão
foi convocada para a pró-
xima terça-feira (19), às
13h30, no Auditório Le-
gislativo da Casa.

UNANIMIDADE
Marcio Pacheco leu a ata da sessão, também
aprovada por unanimidade, e alguns membros
titulares se manifestaram. O líder da Oposição,
deputado Tadeu Veneri (PT) fez um cumprimento
especial a Nelson Justus, recordando momentos
particularmente delicados que tiveram lugar na CCJ,
e expressou seu desejo de que ela seja uma referência
no que diz respeito à legislação, à obediência ao
Regimento Interno e ao bom debate.
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Lobby mineral
Lobistas da mineradora Vale começam a se movimentar através do senador

Fernando Bezerra (PSB-PE), neoaliado do Governo, e de contatos no
Ministério de Minas e Energia para tentar emplacar a nomeação do novo

procurador da Agência Nacional de Mineração, visando amenizar as
vindouras milionárias multas e as sanções referentes aos casos de Mariana
(Samarco) e Brumadinho (Vale). O nome escolhido pela mineradora é do
advogado da União Maurycio Corrêa, cedido para o ministério. Mas há
ferrenha resistência ao indicado por parte dos Diretores da Agência.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada
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Enlameou
O lobby para o novo procurador da
ANM criou animosidades entre o
ministro de Minas e Energia,
Almirante Bento Albuquerque, e a
Vale. Ele teme ingerências.

Grande família
Corrêa é apadrinhado também por
Alexandre Vidigal, secretário de
Mineração do Ministério. A Coluna
tentou contato com os citados
ontem, sem sucesso.

Segurança máxima
O presídio federal de Porto Velho
onde ficará preso Marcola é tão
seguro que certa vez o ministro da
Justiça, José Cardozo, foi revistado e
teve de tirar os sapatos para entrar.

Olha o ferro!
Diretor-executivo de Ferrosos da
Vale, Peter Poppinga, diz a
funcionários que pode parar a
produção de três minas com altos
custos em Minas Gerais. É a crise da
baixa do minério de ferro no
mercado. E daí? Daí que Poppinga
era diretor da Samarco quando do
desastre da barragem em Mariana.
Esse pessoal muda de mina, mas não
perde o ouro. O ferro fica com...
melhor não citar.

Publicidade zero
Toda a publicidade da reforma da
Previdência deverá ser feita pelas
redes sociais com custo zero aos

cofres públicos. Além do texto da
reforma, que chegará ao Congresso nos
próximos dias, discute-se nos
gabinetes do Planalto a estratégia de
divulgação da proposta pelos canais
virtuais-oficiais do Governo.

Sem custos
O lançamento do slogan “Pátria Amada
Brasil” foi feito pelas redes sociais e, de
acordo com o Palácio do Planalto,
houve economia de mais de R$ 1,4
milhão para os cofres públicos. O
Governo do presidente Michel Temer
(MDB) gastou quase R$ 110 milhões em
publicidade na fracassada tentativa de
aprovar a reforma da Previdência.

Fraternidade 2019
O tema da campanha da Conferência
Nacional os Bispos do Brasil (CNBB)
deste ano é “Libertar pelo direito e
pela Justiça”. Será lançada na Semana
Santa. Como a Igreja tem simpatia de
décadas pelo PT - e vice-versa -, o
Governo desconfia que se refere ao ex-
presidente Lula. Não tem. Questão
social, e só, garantem padres.

Lava Jato
O Departamento de Recuperação de
Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional do Ministério da Justiça
pediu ao Governo dos Estados Unidos o
bloqueio de US$ 124 milhões da
Vantage Drilling, empresa americana de
perfuração acusada de pagar US$ 31
milhões em propina a ex-dirigentes da
Petrobras em contrato de afretamento
do navio-sonda Titanium Explorer.

É oficial
A fraude no contrato do navio-sonda
foi relatada por ex-dirigentes da
empresa que participaram do
esquema e confirmada por auditoria
interna da própria estatal. O pedido
também é assinado pela Advocacia-
Geral da União.

Intervenção
Senador Telmário Motta (Pros-RR)
finaliza texto da representação para
o MP Federal com pedido de
investigação sobre o destino dos
recursos para a intervenção militar
em Roraima. Ele desconfia que a
intervenção seja pretexto para
corrupção. Vai acionar o TCU e o
Ministério da Justiça também.

Leite forte
O deputado federal Laércio (PP-SE)
discutiu na Frente Parlamentar
Agropecuária as dificuldades dos
produtores de leite com a derrubada
das barreiras de importação.
“Técnicos dos Ministérios da
Agricultura, da Fazenda, da Frente e
nós, parlamentares, fizemos um
encaminhamento ao Governo, que
será adotado: Uma salvaguarda de
14% na taxação sobre o leite
importado, que é de 28%,
totalizando uma proteção de 42%”.

Leite azedo
O deputado mencionou que não há
livre concorrência porque o leite
europeu recebe subsídios do
governo, “o que torna a
concorrência desleal e inviabiliza os
produtores brasileiros, especialmente
os pequenos e médios”.
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Governador defende faixa
de infraestrutura do litoral

O governador Ratinho Junior
não tem fugido de assuntos polê-
micos. Um deles é a construção
da chamada Faixa de Infraestrutu-
ra, uma obra no litoral que vem
sendo questionada por ambienta-
listas. O argumento contrário ao
projeto é que a estrada só facilita-
rá o acesso a um porto privado
que deve ser construído em Pon-
tal do Sul. “Não podemos, por

questões ideológicas, ficar presos
no tempo”, sustenta o governador.
“A Faixa é um projeto de Estado, que
vai contribuir para o desenvolvimen-
to do Litoral e do Paraná”, susten-
ta. Segundo Ratinho Junior, o litoral
catarinense vive uma realidade de
Miami por causa do progresso recen-
te, enquanto no Paraná a região lito-
rânea fica presa a uma situação
mais próxima do Haiti.

DIVULGAÇÃO SEIL

Concessão federal
As rodovias estaduais PR-323,
que cortam o Noroeste, PR-280,
no Sudoeste, e PR-092, no Norte
Pioneiro, têm grandes chances de
integrar o pacote de concessões
rodoviárias do governo federal.
O assunto já está alinhavado
com o Ministério da
Infraestrutura. Além destas, todo

o Anel de Integração será licitado
pela União.

Aeroportos à venda
O plano do governo federal também
inclui a concessão de quatro
aeroportos paranaenses para a
iniciativa privada. São eles: Afonso
Pena (São José do Pinhais), Bacacheri
(Curitiba), Londrina e Foz do Iguaçu.

Classe A endividada
A vida não está fácil pra ninguém.
Pesquisa da Fecomércio aponta
que os consumidores
paranaenses mais endividados
estão nas classes A e B. 96,5%
das famílias com renda superior
a 10 salários mínimos têm algum
tipo de dívida. Entre as classes C,
D e E esse percentual é de 88,6%.
Os números colocam o Paraná no
topo do ranking de endividamento
nacional.

Mulheres no comando
Mais de 100 mulheres que
exercem posição de lideranças
em empresas participam nesta
sexta-feira (15) do MEX Brasil –
Espaço Mulheres Executivas, em
Curitiba. O tema do encontro é
“O Paraná que queremos.
Iniciativas que vão desenvolver
nosso Estado”. Criado em 2006,
no Paraná, e depois expandido
para o Brasil, o MEX Brasil visa
fortalecer a participação
feminina no mercado
corporativo.

Macuco em Capanema
Capanema quer se reinventar
como o novo destino turístico do
Estado. No final da semana, o
município inaugura oficialmente
uma série de passeios no Parque
Nacional do Iguaçu, que serão
oferecidos pela empresa Macuco
Ecoaventura, a mesma
responsável pelo conhecido
Macuco Safari, que leva turistas
de barco bem perto das Cataratas,
em Foz do Iguaçu. Estão incluídos
no roteiro a trilha da Taquara, a
cachoeira do rio Silva Jardim, as
curiosas lagoas da Ilha do Cavalo
e a Ilha do Sol. Na inauguração,
presença confirmada do
governador, secretários de Estado,
deputados, representantes do
Sebrae e de Itaipu, além de outras
lideranças
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Adesão ao novo Revis
estadual começa dia 20

A adesão ao programa de par-
celamento de débitos de ICMS e
dívidas ativas não tributárias ins-
tituído no novo Refis começa no
dia 20 de fevereiro no Paraná.
Conforme determina a lei, a Se-
cretaria de Estado da Fazenda
dará oportunidade de regulariza-
ção dos débitos com redução de
multa e juros e parcelamento em
até 180 vezes.

Na adesão, o contribuinte deve

indicar todos os débitos que pre-
tende parcelar, devendo a primeira
parcela ser paga até o último dia
útil do mês da adesão e as demais
até o último dia útil dos meses sub-
sequentes. O compromisso com o
parcelamento, bem como o recolhi-
mento em parcela única, deverá ser
firmado até o dia 24 de abril de
2019, às 18h.

Os créditos tributários de ICM e
ICMS decorrentes de fatos gerado-

res ocorridos até 31 de dezembro
de 2017, constituídos ou não, ins-
critos ou não em dívida ativa, pode-
rão ser pagos em parcela única com
redução de 80% na multa e 40%
nos juros. Para parcelamento, os
descontos são menores conforme
a quantidade de parcelas.

A adesão deve ocorrer no site da
Secretaria da Fazenda. Os paga-
mentos em parcela única já estão
disponíveis.

Paraná de 2050
Planejar a infraestrutura do
Paraná para os próximos 30
anos é um dos principais
projetos do governo do
Estado, segundo o governador
Carlos Massa Ratinho Junior.
O governador destacou que
nunca houve um planejamento
adequado desse setor no
Estado e que a proposta agora
é adequar a logística para o
aumento da produção nas
próximas décadas: “Temos que
preparar o Paraná para escoar
toda a produção do campo, já
que o agronegócio dobra de
tamanho a cada dez anos, e
também da área industrial, que
é cada dia maior”.
O planejamento visa uma
ampliação dos modais
logísticos. Além das rodovias,
o Estado vai elaborar um plano
para ferrovias, portos e
aeroportos regionais. Para
isso, será criado um banco de
projetos executivos em áreas
prioritárias do Estado.

NOTA Quatro aeroportos do Parnaá
serão privatizados em março

No dia 16 de março o governo federal lança edital para conceder quatro
aeroportos do Paraná para a iniciativa privada. No próximo lote de concessões
do governo federal estão os Aeroportos Afonso Pena, em São José dos Pinhais;

o aeroporto do Bacacheri, em Curitiba e os aeroportos de Foz do Iguaçu e
Londrina. A informação foi confirmada pelo governador do Paraná, Carlos

Massa Ratinho Junior (PSD), após uma série de agendas em Brasília. Segundo o
governador, ainda que as concessões sejam feitas pelo governo federal, o

Paraná está participando da modelagem das propostas e indicando quais são
as prioridades regionais. “Teremos um comitê junto ao governo federal para
participar desses processos e colocar na mesa as exigências do estado. Nós

vamos colocar as prioridades, e uma delas é a ampliação da pista do aeroporto
de Foz, que hoje é o maior gargalo que temos”, afirmou o governador com o

ministro da Controladoria-Geral da União, em Brasília. Ainda segundo Ratinho,
esse sexto lote de concessões dentro do qual estão os aeroportos paranaenses

seria lançado apenas em julho, mas foi adiantado para o dia 16 de março.
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Concessões de rodovias
entram em pacote federal

O governador Carlos Massa Rati-
nho Junior confirmou ontem (13) que o
governo federal licitará as concessões
de rodovias que formam o Anel de Inte-
gração, inclusive os trechos estaduais,
cujos contratos expiram em 2021. Ele
afirmou que essa decisão é mais acer-
tada e viável para agilizar o processo e
que a União concordou com as exigên-
cias feitas pelo Estado.

Ratinho Junior explica que o gover-
no federal deu anuência para três exi-
gências feitas pelo Paraná para que o
processo tenha sequência: redução
de pelo menos 50% no valor atual das
tarifas de pedágio; execução de obras
de modernização das estradas, como
as duplicações que não foram feitas;
e implantação de contornos rodoviári-
os, principalmente nas maiores cida-
des cortadas pelo Anel de Integração.

Ele destacou que em recente reu-
nião com o ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, em Brasí-
lia, ficou definida a criação de um co-
mitê de trabalho formado por repre-
sentantes do Estado e do governo fe-
deral para tratar das concessões pa-
ranaenses. O governador disse que o
ministro concordou com as exigênci-
as feitas pelo Paraná e que a primeira
reunião conjunta deve acontecer até
a próxima semana.

AEROPORTOS
Na última terça-feira (12), em Brasília,
o governador e o secretário de
Infraestrutura conversaram com o
secretário da Aviação Civil, Ronei
Glanzmann, sobre as concessões de
quatro aeroportos do Paraná que
integrarão o pacote de 20 aeroportos
do Sul e Centro-Oeste que serão
licitados pelo governo federal em
março: Foz do Iguaçu, Londrina,
Bacacheri (Curitiba) e Afonso Pena
(São José dos Pinhais).

Novos trechos
Ratinho Junior destacou que o comitê conjunto avaliará a inclusão de outras rodovias
importantes do Estado no novo programa federal de concessões, como a PR-323 no

Noroeste, a PR-280 no Sudoeste e a PR-092, no Norte Pioneiro. O secretário de
Infraestrutura e Logística destaca que, independente da parceria com o governo

federal, a pasta já iniciou estudos para melhoria das rodovias concedidas. “Em alguns
trechos críticos, nós também vamos continuar investimentos e depois fazer a

negociação com o governo federal”, ressaltou Sandro Alex.

LICITAÇÕES EM 2020
Segundo Ratinho Junior, a decisão de trabalhar as futuras concessões em
conjunto com a União vai agilizar o processo. Ele acrescentou que a
perspectiva é fazer as licitações em 2020, mesmo que os atuais contratos se
encerrem somente no final de 2021. “A Caixa Econômica Federal já tem um
trabalho bem adiantado de concessões de rodovias em âmbito nacional,
incluindo o Paraná”, disse o governador ao dar posse ao secretário de
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, no Palácio Iguaçu.

“A DECISÃO é mais viável para agilizar o processo e a União concordou com as exigências feitas pelo
Estado”, conta o governador Ratinho Jr

JAELSON LUCAS/ANPR
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Diretoria da OAB
toma posse amanhã

A nova diretoria da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil) Umuara-
ma tomará posse amanhã (15), às
19h30, no buffet Kaskata (entorno
do lago Aratimbó). O advogado Ri-
cardo Soares Mestre Janeiro assu-
me a presidência da instituição
para o triênio 2019-2021.

Junto com ele está o vice, Adria-
no Cesar Felisberto; Christian Rodri-
go Pellacani, secretário geral; Fran-
ciellen Bertoncello Carvalho, secre-
tária-geral adjunta e Viviane Hadas
Ascêncio, tesoureira, além dos ad-
vogados membros do conselho.

Ricardo, assume a presidência
da OAB Umuarama após apresen-
tar 11 propostas durante a campa-
nha. Uma delas é a de trabalhar em
prol do advogado, para sua valori-
zação e para que ele tenha cada vez
mais respeito e dignidade ao exer-
cer a profissão.

“Em algumas vezes nos depara-
mos com situações de violações às
prerrogativas do advogado. Tais prer-
rogativas não são apenas do profis-
sional, mas sim da sociedade e do

cidadão representado por ele. Quan-
do alguém tenta calar o advogado,
está tentando calar o cidadão. O ad-
vogado é a voz das pessoas que
buscam os anseios perante a deter-
minados órgãos”, conclui.

Uma das bandeiras levantadas
pela atual diretoria é o trabalho em
defesa das prerrogativas do advoga-
do, tanto que o slogan da campanha
da chapa XI de Agosto foi “Dignida-
de e Respeito à Advocacia”.

Renovação profissional
Além disso, o papel da OAB é trabalhar para
a atualização do profissional. “Trabalhamos
pela renovação e qualificação do advogado.

Não somente o jovem profissional, mas até os
mais experientes poderão participar de

palestras e cursos para que se mantenham
atualizados na advocacia”. A OAB Subseção

de Umuarama integra 12 municípios da
região Noroeste do Paraná e congrega quase

mil advogados. Sendo que a cidade com
maior número de profissionais é Umuarama,

com 886. Logo atrás está o município de
Pérola, com 25 advogados congregados e em

terceiro, Alto Piquiri, com 23.

JOAS CAVALCANTE

PROJETOS
De acordo com o presidente, a OAB se preocupa cada vez mais com a saúde
dos congregados. Para tanto elaborou programas de esporte que tem a intenção
de tirar o profissional do sedentarismo. “Temos o projeto Corrida Legal, estamos
querendo implementar os projetos Vôlei Legal e Futebol Legal”, conta.

DIVULGAÇÃO

ADVOGADOS integrantes da Chapa XI de Agosto, vencedora da eleição em Umuarama
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Convocada nova
lista do Fila Única

Por meio do edital 013/2019,
a Secretaria Municipal de Educação
convoca pais ou responsáveis pe-
las crianças inscritas no Sistema
Fila Única (conforme listagem no
edital) para que se dirijam à sede
da secretaria na Prefeitura (Aveni-
da Rio Branco n.º 3717, Centro Cí-
vico) nesta sexta-feira, 15/02, para
validar os dados e retirar o encami-
nhamento para o Centro Municipal
de Educação Infantil (CMEI) que dis-
põe da vaga pretendida.

A nova listagem contém candi-
datos convocados em segunda, ter-
ceira e quarta chamadas (por terem
abdicado da vaga em outras convo-
cações), enquanto outros estão
sendo chamados pela primeira vez.
É necessário apresentar todos os
documentos utilizados no momen-
to da inscrição e um documento de
identificação com foto, no dia e ho-
rário constante na convocação (15
de fevereiro, das 8h às 11h30 e das
13h30 às 17h30).

Pais ou responsáveis legais que

não se apresentarem no dia e ho-
rário determinados perderão o di-
reito à vaga. O edital reforça que as
informações constantes nas decla-
rações das famílias são de inteira
responsabilidade destes e, caso
sejam falsas ou incorretas, perde-
rão direito à vaga e terão implica-

ções legais. “Serão nulas (…) as
inscrições no Programa Fila Única
e/ou matrículas efetuadas na rede
de Educação Infantil Municipal com
documentos falsos ou adulterados,
ficando o responsável passível das
penas previstas em Lei”, atesta a
publicação.

VAGAS
A nova listagem apresenta quatro vagas no Berçário, 31 na categoria Jardim (sendo
três em estabelecimentos nos distritos de Serra dos Dourados e Santa Eliza), 26 no
Maternal 1 (duas em distritos) e 29 no Maternal 2 (uma vaga em Serra dos
Dourados). De acordo com a Secretaria de Educação, novas convocações serão
feitas ao longo do ano enquanto houver vagas abertas no sistema, por isso os inscritos
devem ficar atentos aos canais de comunicação da Prefeitura (editais, site e redes
sociais) e à imprensa, que divulga as publicações da administração municipal.

Obra
A Prefeitura utilizou maquinário pesado para desobstruir a passagem de água sob a ponte do Córrego da Prata,
na Rua dos Lírios, entre o Parque das Laranjeiras e o Jardim Graciosa. A cada chuva forte, é grande o volume
de lixo e resíduos pesados arrastado pela enxurrada que se acumula na ponte, bloqueando a vazão e elevando o
nível do córrego – o que força a água das chuvas a passar sobre a rua. Ontem (13), foi utilizada uma
escavadeira hidráulica para liberar a passagem da água. “Infelizmente isso é uma situação corriqueira. A
população joga muito lixo no córrego e quando chove a enxurrada amontoa tudo na ponte, que tem uma vazão
adequada apenas ao fluxo de água natural do riacho”, explica o secretário de Serviços Públicos, José Guimarães
de Melo. Até um sofá foi retirado do córrego, além de galhos, sacolas de lixo, sacos cheios de garrafa e
materiais recicláveis. Os resíduos foram descartados no aterro sanitário municipal.

NOTA
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O governador Ratinho Jr confirmou que o governo federal licitará as concessões
de rodovias que formam o Anel de Integração, inclusive os trechos estaduais,

cujos contratos expiram em 2021.

Concessões de rodovias do Paraná
entram no pacote federal

UMUARAMA, 14/02/2019
Edição Nº 2295 - Ano VIII

Troco Solidário repassa R$ 34 mil para a Assumu de Umuarama. Valor
foi arrecadado no segundo semestre de 2018  Pág. 10

 Pág. 07

Baú cheio de maconha
Policiais encontraram mais de uma tonelada e meia de maconha em

uma funilaria no Parque Industrial. Foram dois meses de investigação.
O dono da droga foi identificado. O dono da funilaria foi preso. Ele

recebia R$ 3 mil para guardar o entorpecente.  Pág. 13

JOAS CAVALCANTE
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SRU contrata para Expo 2019
A Sociedade Rural iniciou a re-

cepção de currículos de pessoas in-
teressadas em trabalhar na Expo
Umuarama em várias atividades, in-
cluindo os setores de bilheteria,
serviços gerais, recepção de even-
tos e segurança.

O material de apresentação
deve ser entregue pessoalmente
pelos interessados na sede da en-
tidade, no parque Dario Pimenta
Nóbrega, das 9h às 11h30 e das
14h às 17h30, com possibilidade
de entrevista no ato e contratação
após os estágios de avaliação.

Os profissionais interessados
devem apresentar, além do currícu-
lo atualizado com foto, certificado
de formação de vigilante, certifica-
do de reciclagem mais recente e
cópias de RG, CPF e carteira de tra-
balho, junto com os originais, que
serão devolvidos após conferência.

O atendimento na SRU será so-
mente até a próxima sexta-feira
(15), podendo ter o prazo prorroga-
do caso as vagas não sejam preen-
chidas. A 45a Expo Umuarama/19a

Feira Internacional será realizada
de 7 a 17 de março.

Maiores informações (somente)
sobre o setor de segurança podem
ser obtidas pelo fone/whatsapp
99906-6693, com Luiz Faria. Os in-

teressados em vagas que não di-
zem respeito à segurança devem
procurar a Rural e manter contato
com Mariela.

Informações sobre salários se-
rão dadas no ato da entrevista.

Rainha da Expo Umuarama
O grupo Jovens Ruralistas da Sociedade Rural de

Umuarama (SRU) retomou o concurso Rainha da Expo, um
dos mais tradicionais eventos de beleza da cidade.

Dezesseis candidatas se inscreveram para a seletiva que
aconteceu ontem (13), as 19h30, na sede da entidade

(parque de exposições). Dez garotas vão para a escolha
dos jurados, valendo o título. O evento principal, com tudo
o que uma rainha e seus convidados têm direito, será no
próximo dia 28, durante coquetel, também na sede da
Rural. Os detalhes do concurso estão sob os cuidados da

empresária Cris Ranzani, que também produz o Miss
Teenager, Mister e Miss Umuarama, com estrondoso

sucesso, corando beldades como a top Raíssa Santana, que
em janeiro de 2017 chegou ao Miss Universo. “Para nós foi
uma grande alegria ver os Jovens Ruralistas encabeçando
esse evento, que esteve parado por alguns anos, e agora

retorna ao calendário da Expo Umuarama, dando as boas vindas à exposição. E o apoio da Cris Ranzani é muito bem-vindo.
É uma assinatura de peso e que demonstra a seriedade do concurso”, disse o presidente da SRU, Milton Gaiari.

DIVULGAÇÃO

ATIVIDADES incluem bilheteria, serviços gerais, recepção de eventos e segurança

DIVULGAÇÃO
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Ficou na canaleta
Ao desviar de um pedestre, a

motorista de um Gol branco fez uma
manobra abrupta, no início da tar-
de de ontem (13), na PR-323. O ve-
ículo foi atingido na traseira por um
Renault Sandero, que também es-
tava desviando do pedestre. O Gol
rodou e saiu da pista, atingindo um
poste e caindo na canaleta central.

O acidente aconteceu pouco
após o meio dia e a cerca de 300
metros do viaduto de acesso a
Umuarama (para onde os dois veí-
culos seguiam), quando o pedestre
atravessou a pista.

A queda do poste ocasionou a
interdição da rodovia. A conduto-
ra do Gol, de 46 anos, sofreu es-
coriações leves e foi encaminha-
da ao hospital de plantão pelo
Corpo de Bombeiros. No automó-
vel também estava seu filho, um
adolescente de 17 anos.

O jovem disse que ele e a mãe
estavam indo em direção à residên-
cia da família, no parque Danielle,
quando o acidente aconteceu. O
rapaz também informou que o veí-
culo foi adquirido na terça-feira (12).

O condutor do Sandero não so-

Um buraco se abriu no asfalto em uma das ruas no Parque Danielle, em Umuarama, no momento em
que um caminhão passava pelo local, na tarde de ontem (13). A roda traseira do veículo foi
engolida, deixando o caminhão preso. Ninguém se feriu.

Tráfico
Policiais civis de Umuarama detiveram
uma mulher (esposa de um detento) e
um homem de 21 anos, que tem
antecedentes por roubo e disse ser
membro de facção criminosa e
apreendeu um garoto de 16 anos. O
trio estava em uma casa no Jardim,
Independência, que era utilizada como
‘Boca de Fumo’. No local foram
encontradas 14 pedras de crack
embalados para venda e alguns pedaços
prontos para serem beneficiados, além
de uma balança de precisão e uma
gilete com resquícios da droga.

NOTA

freu ferimentos. O pedestre desapa-
receu do local. Informações de pes-
soas que estavam no local são de
que ele seria um caminhoneiro que
estava com o veículo parado no pá-
tio de um estabelecimento próximo.

A Polícia Rodoviária Estadual de
Cruzeiro do Oeste sinalizou o tre-
cho interditado. Os veículos que
chegavam à Umuarama, vindos de
Cruzeiro do Oeste, utilizaram uma
via marginal.

OBEMDITO

VEÍCULO INVADIU canteiro central, bateu e derrubou poste de iluminação pública e ficou ‘entalado’
na canaleta

OBEMDITO
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Tonelada e meia de maconha
A Polícia Civil de Umuarama

apreendeu na tarde de ontem (13)
mais de uma tonelada de maconha.
A droga estava escondida na carro-
ceria de um caminhão que havia
sido deixado estacionado no pátio
de uma funilaria.

De acordo com os investigado-
res que integram o Grupo de Dili-
gências Especiais (GDE), o veículo
estava estacionado no pátio da
empresa (situada no Parque Indus-
trial) há cerca de 40 dias.

A princípio, o proprietário do ca-
minhão Mercedes Benz, modelo
912, de ano 1990, não sabia da
utilização do veículo para armaze-
namento da droga.

Conforme apurado pelos polici-
ais, o MB estava avariado e foi dei-
xado no local para ser reformado,
mas sua carroceria era utilizada

como depósito para o armazena-
mento do entorpecente.

Dezenas de fardos de maconha
foram encontrados ao final da inves-
tigação que durou cerca de dois me-
ses. Um suspeito de ser o proprietá-
rio da maconha já vinha sendo moni-
torado há cerca de seis meses pe-
los policiais da cidade e, apesar de
não ter sido preso, já foi identificado.
Ele é morador em Umuarama.

Depois da pesagem, foi verifica-
do que estavam armazenados no lo-
cal 1.550 quilos de maconha.

O proprietário da funilaria em
que a droga foi encontrada, foi au-
tuado em flagrante por tráfico. Ele
recebia a quantia de R$ 3 mil para
cuidar o carregamento.

Ainda de acordo com os investi-
gadores, a maconha provavelmen-
te vinha do Mato Grosso do Sul e

seria distribuída para pequenos tra-
ficantes em Umuarama. Com o
dono da droga já identificado e o
proprietário da funilaria também
autuado, os investigadores vão
monitorar as pessoas ligadas aos
envolvidos. O intuito é eliminar a
rede de traficantes que vinha co-
mercializando grandes quantidades
de maconha no município.

DROGA era armazenada em caminhão que
aguardava reforma em funilaria no parque Industrial

DIVULGAÇÃO
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Corinthians inicia
Sul-Americana

O Corinthians encara o Racing-ARG,
hoje (14), às 21h30 pela primeira fase
da Copa Sul-Americana, na Arena, em
Itaquera. O técnico Fábio Carille en-
saiou na terça-feira (12) com o time e
pode contar com todos os titulares que
encararam o Novorizontino, no domin-
go (10), o treinador mandou a campo
um time com apenas uma novidade em
relação àquele que empatou com o Fer-
roviário, na semana passada.

Carlos Augusto, que estava com
a Seleção Brasileira sub-20, no Sul-
Americano da categoria, no Chile, se
reapresentou e logo foi puxado para
a escalação inicial. Apesar de ser
visto com bons olhos pelo coman-
dante, porém, o jovem teve a seu
favor o fato de Danilo Avelar, presen-
te em todos os outros jogos da tem-
porada, ter de cumprir um jogo de
suspensão, decorrente de um car-
tão vermelho recebido contra o Colo-
Colo, na Libertadores de 2018.

Carille apostou no posicionamen-
to de Vagner Love pelo lado direito,
em função parecida com a realizada
por Mateus Vital no Derby do Paulis-
ta, no Allianz Parque. Jadson ficou
mais à esquerda, enquanto Sorno-
za formou quase uma dupla ao lado
de Ramiro, ambos à frente de Ralf.

Além do posicionamento, o co-
mandante corintiano trabalhou in-
cessantemente as bolas paradas
ofensivas, inclusive com jogadas
ensaiadas de faltas e escanteios.

O Timão encara os argentinos como
fundamental para retomar a confiança
neste começo de ano. Fora da zona de
classificação no Campeonato Paulis-
ta, o time de Carille sofreu também pela
Copa do Brasil, apenas empatando por
2 a 2 com o Ferroviário e correndo ris-
co real de ser eliminado da competi-
ção nacional logo de cara.

A comissão técnica da seleção brasileira segue acompanhando de perto a evolução de Vinícius Júnior
no Real Madrid. Na quarta-feira (13), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o
preparador físico Fábio Mahseredjian e o auxiliar Matheus Bachi vão visitar o treino do Real no
próximo sábado. A dupla ainda vai assistir ao duelo do atual tricampeão europeu contra o Girona, no
domingo (17). A ideia de Tite é contar – já nos compromissos de março – com Vinícius Júnior, que
está em excelente fase e surgiu como solução para um Real em crise. O jovem de 18 anos é opção
para reforçar o elenco da seleção na Copa América de 2019.

De volta ao Corinthians, Carlos Augusto,
projeta que o jogo deve ser uma mata-mata

DANIEL AUGUSTO JR

AFP
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‘Bate-Estaca’ e ‘Cris Cyborg’
Jéssica Andrade ainda não lutou
pelo título peso-palha (52 kg) de
Rose Namajunas, mas já fez uma
promessa: caso vença a americana,
não vai se opor a uma revanche. A
declaração foi dada na segunda-
feira (11). A brasileira deu apoio
ao pleito de Cris 'Cyborg', que
tenta a desforra diante de Amanda
Nunes pelo cinturão peso-pena (66
kg). E, até por isso, afirmou que
não pode agir de maneira diferente
em relação a 'Thug'.

Macaca quer anular partida
A partida entre Aparecidense e
Ponte Preta não terminou bem na
noite de terça-feira (12) e vai
ganhar um terceiro tempo nos
tribunais. Em nota divulgada
ontem (13) no site oficial, a
Macaca anunciou que pedirá a
anulação do duelo. A alegação do
clube é que houve interferência
externa na anulação do gol de
Hugo Cabral, aos 44 min do
segundo tempo. A decisão
determinou a vitória dos goianos
por 1 a 0 e, consequentemente, a
eliminação dos campineiros.

“PSG será campeão da
Champions League”
Neymar garantiu que o Paris Saint
Germain será campeão desta edição
da Liga dos Campeões. Em
recuperação de uma lesão no pé
direito, o atacante mostrou
otimismo com a equipe em
entrevista ontem (13). “O PSG será
campeão da Champions League. A
equipe é mais do que somente eu. É
um grande time, com grandes
atletas e um gênio como técnico.

Futebol Suíço ‘Time do Coração’
NOTAS

Aconteceu na última terça-feira
(12), na Arena MR, a 3ª rodada do
Campeonato de Futebol Suíço
‘Time do Coração Rancho MR
2019’. Na primeira partida, a equi-
pe do Palmeiras enfrentou o São
Paulo, em um jogo de virada, o ver-
dão venceu por 7 a 6. Com desta-
que para os jogadores André Co-
lognese (Colog) e Leonardo Custó-
dio (Nana). Colog é o artilheiro do

verdão com 5 gols realizados.
Na segunda par tida da noite,

a equipe do Flamengo/Santos lí-
der no campeonato, venceu o Co-
rinthians por 7 a 5. Os desta-
ques foram Jaime Galo e Dan
Bresciani. O ar tilheiro do Flame-
go/Santos, Patricky lidera o cam-
peonato como mais atuante,
que converteu 6 gols ao longo do
campeonato.

Campeonatos
Além do Time do Coração, a Associação de Amigos, realiza todo ano os

campeonatos Ordem de Chegada e Truco. O Ordem de Chegada começa logo
após o carnaval e conta com 20 equipes participando de vinte rodas, uma por

semana. Os melhores colocados na competição montam duas equipes e realiza
a grande final. Já o campeonato de truco começa na segunda-feira (18), com 11

etapas, uma a cada mês. Na última etapa é realizado o ‘Super Truco’, onde é
disputado o prêmio de R$ 1mil. Todos os campeonatos acontecem no Rancho

MR, localizado na Estrada São Tomé.

As equipes colocam os nomes em homenagem aos times nacionais e competiram
pela 1º rodada no dia 18 de janeiro, a 2º rodada foi em 4 de fevereiro. Cada
equipe jogou três partidas desde o início do campeonato. Na partida de
semifinal que acontecerá na terça-feira (19), o Palmeiras enfrenta o Corinthians,
às 19h30 e Flamengo/Santos joga contra o São Paulo, às 20h30.

Homenagens

DIVULGAÇÃO

A EQUIPE Flamengo/Santos, lidera a tabela com da competição, com 8 pontos
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Patrick pede
Lidiane em namoro
Em “Verão 90” Álamo tenta
acalmar Madá. Raimundo se
sensibiliza com as palavras de
acusação de Janaína. Quinzinho
conta a Candé sobre seu
envolvimento com Dandara.
Mercedes chantageia Herculano e
afirma ter quitado a dívida do
empresário com Cerqueira.
Janaína fica surpresa quando
Raimundo a procura. Dandara fala
mal do dono da PopTV para
Patrick, sem imaginar que
Quinzinho é o empresário. Patrick
propõe um relacionamento sério
com Lidiane. Quinzinho procura
Dandarae é apresentado a
Patrick. O eletricista desconfia do
jeito de Quinzinho, que se enrola
com mentiras e se diz pobre.
Herculano vai à casa de João e se
depara com Janaína. Manu e João
têm sua noite de amor.

 • SBT

Malhação
Amanda se engasga, e Rafael socorre a

menina. Rafael explica a situação de Amanda para
Kavaco. Marcelo repreende Solange, que acaba
demitindo Breno. Maria Alice leva Verena para
sua casa. Flora e Tito conversam sozinhos. Ga-
briela e Paulo contam para Mel sobre os gêmeos
e ficam aliviados com a reação da menina. Rafael
se encontra com Solange no restaurante. Alex é
hostil com Gabriela. Verena tem um pesadelo com
Breno. Solange tenta seduzir Rafael.

Espelho da vida
A Guardiã se revolta contra Isabel e a ame-

aça, mas André liberta a moça. Marcelo afirma a
Alain que investigará documentação do casarão
de Julia. Alain acredita que Isabel possa ter dopa-
do Cris. Alain discute com Isabel, e Priscila fica
magoada com o pai. Mauro se insinua para Gigi
durante as gravações do filme. Flor questiona o
comportamento de Jadson. Michele e Tavares
não conseguem contar a Neusa sobre a viagem
da jovem. Graça afirma a Cris/Julia que ela e
Danilo ficarão juntos em outra vida. Dora e Otávio
ficam juntos, e Gustavo não gosta. Michele e Pat
discutem. Eugênio leva Henrique para visitar Pi-
edade e Albertina. Cris/Julia sente-se mal e des-
maia nos braços de Danilo.

O sétimo guardião
Feijão se finge de doente para Louise. Ga-

briel fica abalado ao ver Luz com Júnior e Euri-
co. Luz vai ao casarão à procura de Gabriel e
desmaia ao ver Murilo. Murilo pede que Luz
interceda a seu favor junto a Sóstenes. Valentina
se descontrola quando Eurico informa o resul-
tado da audiência. Rivalda tenta se insinuar para
Walid, mas Diana atrapalha. Bebeto recebe uma
carta para fazer um teste em uma academia de
dança. Lourdes Maria se encanta com os com-
putadores que chegam para a loja de turismo.
Valentina procura Eurico e Marilda.

Teresa
Vanessa, irritada, pensa que Joana não po-

derá se casar com Heitor, pois eles continuam
casados. Aurora diz a Joana que seu pai segue
com os tramites do divórcio. Aída propõe a Ma-
riano que vivam juntos, mas ele diz que ainda
não está em posição de oferecer o que ela mere-
ce, e não pensa em levá-la para a casa de seu
pai. Aída diz que não tem problema, que saberá

esperar até que ele se decida. Aurora tenta con-
vencer Joana que sua mãe está em sua casa
apenas por um pedido seu, mas que seu pai não
ama mais a sua mãe, e sim, a ela. Arthur dá a
Teresa outro anel de compromisso e ela afirma
que esse anel significa outra oportunidade de re-
começo para os dois

As aventuras de Poliana
Vanessa, irritada, pensa que Joana não po-

derá se casar com Heitor, pois eles continuam
casados. Aurora diz a Joana que seu pai segue
com os tramites do divórcio. Aída propõe a Ma-
riano que vivam juntos, mas ele diz que ainda
não está em posição de oferecer o que ela mere-
ce, e não pensa em levá-la para a casa de seu
pai. Aída diz que não tem problema, que saberá
esperar até que ele se decida. Aurora tenta con-
vencer Joana que sua mãe está em sua casa
apenas por um pedido seu, mas que seu pai não
ama mais a sua mãe, e sim, a ela. Arthur dá a

Teresa outro anel de compromisso e ela afirma
que esse anel significa outra oportunidade de re-
começo para os dois.

Jesus
Diante dos soldados de Herodes e Sata-

nás, Jesus diz que terminará seu trabalho no
terceiro dia. Judeus, fariseus e comandante
reagem intrigados. Jesus continua falando.
Fariseus, o comandante e os soldados se
retiram. Satanás bufa de raiva. Pilatos rece-
be um sacerdote para tentar curar Helena.
Ele pede para que ela seja levada ao tanque
de Betesda. Jesus prega que muitos serão
chamados e poucos escolhidos. Caius e
Loginus chegam ao tanque de Betesda e
esvaziam o local para o ritual. Helena é leva-
da para o tanque de Betesda, mas retorna ao
palácio ainda doente. Lázaro começa a pas-
sar mal e coloca a mão no peito.

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á

ri
es

O bom humor faz com que você seja simpá-
tico com as pessoas ao seu redor. Você sabe
como propagar essa simpatia. Você vai estar
em sua melhor forma. Não tente resolver to-
dos os desafios de uma só vez. Pense sobre
sua dieta.

To
ur

o

Trazer o passado de volta é apenas uma
desculpa para evitar avançar. Areje a sua
mente! Você pode se sentir mais tranquilo
esquecendo questões que têm preocupado
você de uma maneira racional. Diga tudo o
que pensa!

G
êm

eo
s Sua bondade lhe trará sorte, você se sente

útil e o favor será devolvido. Você vai acabar
tendo algumas conversas muito positivas, o
que lhe trará o ânimo que você sentia que
faltava.

C
ân

ce
r Você terá o benefício de uma atmosfera agradá-

vel e amigável, onde o humor vai prevalecer.
Aguarde mais um dia para ter discussões apro-
fundadas. Seria uma boa ideia melhorar a sua
circulação sanguínea através do esporte e de
um pouco de ar fresco.

Le
ão

O dia parece estar em movimento rápido.
Você vai ter que se movimentar, mas isso
vai ser satisfatório. Uma discussão com pes-
soas experientes talvez provará que seus
excessos são prejudiciais.

V
ir

ge
m Você está negociando no caminho certo. Siga

seus instintos sem medo, pois a sorte está do
seu lado. A sua energia se estabilizará de
forma positiva. Cabe a você usá-la sabia-
mente.

Li
br

a

Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um
talento para se insinuar e seu charme vai
abrir todas as portas! Se você fizer um esfor-
ço consistente para moderar sua impaciên-
cia, você será um vencedor. O seu otimismo
crescente está lhe dando mais energia.

E
sc

or
pi

ão Você está projetando seus desejos pessoais em
outras pessoas, agora não é a hora de participar de
grandes debates. Todos os sinais apontam para a
necessidade de se dar um tempo sem se preocu-
par com o que está acontecendo no momento -
você está sobrecarregado de trabalho.

Sa
gi

tá
ri

o Você controla muito melhor suas emoções
agora e isso vai permitir que você seja mais
perspicaz sobre as pessoas que o rodeiam.
Você vai ter um bom desempenho mesmo
depois de uma atividade intensa, você está
em excelente forma.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você está decidido a aproveitar as coisas

boas da vida e saberá como arrastar as pes-
soas a sua volta. Você estará muito inclinado
a tomar atalhos por falta de paciência. Isso
poderia levá-lo à fadiga mental, então desa-
celere.

A
qu

ár
io

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você
não ficará decepcionado com aqueles que o
rodeiam e festividades estão próximas. Você
está cada vez mais em forma e ficará satis-
feito com seus esforços. Reduza o consumo
de doces, eles não são a recompensa ideal.

 P
ei

xe
s Você está completamente voltado para den-

tro, mas terá a inspiração para avançar em
seus projetos. Você está gastando muita ener-
gia e o cansaço poderia prejudicá-lo. Apro-
veite o tempo para recarregar as suas bateri-
as em um ambiente calmo e solitário.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

"Uma das bases da vida
de um casal bem-

sucedido é que eles
considerem que cada um
têm o mesmo valor. Isso
consiste em reconhecer e

dizer ao outro: "Eu
preciso de você".
Berth Hellinger

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje -, Fátima Kassem, Luiz
Fernando Tomazinho, Flávia Perpétuo,
João Pedro Guedes Santos e Frederico
Stecca Cioni .  Da coluna: felicidades!

ORGULHO
JOÃO VITTOR
FERNANDES GALAN
comemora mais uma conquista na
sua vida profissional: agora  é
médico da Marinha. Ele, com
toda sua garra e persistência foi
aprovado na Residência de
Ortopedia e vai escolher o
hospital onde  concluíra mais esta
etapa de estudos. Parabéns e
sucesso.

CURSOS
A agenda do Senac Umuarama disponibiliza
vários cursos neste início de ano. Os cursos

técnicos já com matrículas abertas, com desconto
de até 20%  nas mensalidades. O destaque
da coluna hoje é o Técnico em Massoterapia

que começa dia 12 de março / das 19h às 22h
– 2ª a 6ª feiras. Indique um amigo para cursos

técnicos e ganhe 30% de desconto na sua
próxima mensalidade. Desconto cumulativo com

20% do pagamento da parcela até o
vencimento. Confira no site do Senac e mais
informações pelo fone (44) 3621-5700.

ARQUIVO PESSOAL

SOBE
Uma empresa de tecnologia, mostra em seu estudo
sobre meios de pagamento que os consumidores
brasileiros são os que mais usam cartão de crédito na
América Latina. De acordo com a pesquisa, 81,6%
dos consumidores usam frequentemente esse meio,
índice consideravelmente superior ao de outros
países na região, que ficam entre 60% e 70%.

DESCE
Pelo menos 5,6 milhões de brasileiras não costumam ir ao
ginecologista, 4 milhões nunca procuraram atendimento com esse
profissional e outras 16,2 milhões não passam por consulta há
mais de um ano, indicou uma recente pesquisa da Federação
Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia em
parceria com o Datafolha. Entrevistadas 1.089 mulheres de
16 anos ou mais de todas as classes sociais, em todo o país.

 THIAGO CASONI

Luciana Galan e Roberto Zanatto,
no reveillon do Country Clube.

RICARDO TRINDADE

IDADE NOVA
Ainda recebendo os cumprimentos pela passagem do seu
aniversário, no último domingo (10), a vereadora e vice-presidente
da Câmara de Umuarama, Ana Novais. Garra e determinação são
marcas registradas desta importante cidadã da Capital da Amizade.
A coluna registra e deseja felicidades.
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TROCA DE
LIVROS
Um novo projeto acabar de nascer
em Umuarama, com o nome ‘Sebo
do Lírio’, a proposta tem como
objetivo incentivar a leitura na
cidade, através da troca de livros.
As pessoas levam um livro e trocam
por um que desejam ler. A troca é
negociada na hora. Também existe a
possibilidade de comprar ou alugar
um livro. Os valores variam de R$
3 a R$ 15. A iniciativa integra a
Feira Agroecológica de Inclusão
Social, Cultura e Artes (Faisca),
que funciona aos sábados das 16h
às 20h.

ADOTE UM
ANIMAL
A Sociedade de Amparo
Animais de Umuarama – SAAU,
realizará domingo (17) às 14h no
Lago Aratimbó, a ‘Feirinha de
Adoção de Animais – Cães e
Gatos’, os interessados em adotar
precisam ser maiores de 18 anos,
além de terem que apresentar
documentos pessoais e
comprovante de residência. Caso
chova será cancelado!

ATIVIDADES
PELA AMA
Como forma de compartilhar
vivências e separar um momento
para cuidar de nós mesmos, a
Associação de Pais e Amigos dos
Autista de Umuarama e Região,
realizará ‘Bola da Felicidade’, uma
oficina desenvolvida pela
Professora Maria Tereza da
Universidade de Campinas –
Unicamp. O evento será realizado
no dia 23 de fevereiro às 10h e
14h, no APP Sindicado de
Umuarama. Com vagas limitadas é
preciso confirmar presença pelo
telefone: (44) 99759-6450.



LOCAL 21UMUARAMA, 14 DE FEVEREIRO DE 2019

‘Justiça no Campo’
Umuarama vai sediar

no dia 6 de abril o ‘Justi-
ça no Campo’, um progra-
ma parceiro do ‘Justiça no
Bairro’, do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Paraná
(TJPR). Com a presença
da desembargadora Joeci
Machado Camargo, que
virá de Curitiba para su-
pervisionar a ação, o ob-
jetivo é atender cidadãos
economicamente vulnerá-
veis dos municípios de
Entre-Rios (Amerios).

A Unipar é parceira do
TJPR na iniciativa e cede
as instalações para o de-
senvolvimento dos traba-
lhos – o ginásio de espor-
tes do Câmpus Tiradentes
– a Unipar está preparan-
do uma grande equipe
para colaborar. Serão es-
calados estudantes e pro-
fessores do curso de Di-

reito e profissionais do
DCSU (Departamento de
Comunicação Social Uni-
versitária), da Diretoria
Executiva de Gestão da
Cultura e Divulgação.

O objetivo deste muti-
rão – que tem também a
parceria do Sistema Feco-
mércio – Sesc Cidadão,
prefeituras da Amerios,
Sociedade Rural, Emater,
Núcleo Regional da Seab,
Secretaria de Estado da
Família e Desenvolvimen-
to Social e outros órgãos
governamentais –, é favo-
recer a conciliação por
meio de audiências prévi-
as em inúmeras áreas do
direito, possibilitando a
resolução com a expedi-
ção imediata dos docu-
mentos.

O programa acolhe a
demanda reprimida con-

sensual, possibilitando
orientação e pronto aten-
dimento nas áreas Cível
[curatela], Família [divór-
cio, alimentos, guarda, re-
gulamentação de visitas,
reconhecimento e/ou ave-
riguação de paternidade/
maternidade, reconheci-
mento e dissolução de

união estável, restabele-
cimento de sociedade
conjugal, tutela e alvarás
- levantamento de valor
pós-morte] e de Registros
Públicos [retificação de
registro civil e outros]. A
pauta também inclui a
emissão de RG [carteira
de identidade].

SERVIÇOS GRATUITOS
Todos os serviços são gratuitos, exceto o
exame de DNA (valor a partir de R$
220). Para ter acesso ao programa, o
público interessado deverá levar
comprovante de renda, já que alguns
serviços somente serão disponibilizados à
população com renda máxima de até três
salários mínimos por pessoa,
comprovante de endereço e
documentação pessoal, que é específica
para cada serviço pretendido, inclusive
certidão de nascimento/casamento.

Papa pilha nos
postos de saúde

A Diretoria do Meio Ambiente de Umuarama deixou
fixos postos fixos de coleta de pilhas e baterias nas

unidades básicas de saúde. A ideia, de acordo com o
diretor Matheus Michelan Batista, é desenvolver na
população o hábito de dar a destinação correta às

pilhas, que representam um sério risco de contaminação
ao meio ambiente – caso sejam descartadas no lixo

comum. O descarte incorreto pode contaminar o solo e
o lençol freático. “Esses dispositivos são muito eficientes

durante sua vida útil, mas depois que não funcionam
mais se tornam um problema sério. São compostos de
metais pesados, como o chumbo, mercúrio, níquel e

cádmio, e além da contaminação do ambiente podem
causar doenças renais, alguns tipos de câncer e
problemas ao sistema nervoso central, apontam

estudos”, afirmou Matheus Batista.
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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 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – PRETA, FLEX, TÉTO PANORAMICO, COURO,
AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, RODAS, Ú/DONA , 14 MIL KM.  R$ 101.800,00R$ 101.800,00R$ 101.800,00R$ 101.800,00R$ 101.800,00
FUSION   2.0    TITANIUM   HYBRIDO   MOD.  2018 –  FUSION   2.0    TITANIUM   HYBRIDO   MOD.  2018 –  FUSION   2.0    TITANIUM   HYBRIDO   MOD.  2018 –  FUSION   2.0    TITANIUM   HYBRIDO   MOD.  2018 –  FUSION   2.0    TITANIUM   HYBRIDO   MOD.  2018 –  CINZA, GASOLINA, AUTOMÁTI-
CO, COURO, SOM/MULTIMÍDIA, AIRABG, ABS, COMPLETO, C/ 17 MIL KM, Ú/DONO.  R$R$R$R$R$
1 2 5 . 8 0 0 , 0 01 2 5 . 8 0 0 , 0 01 2 5 . 8 0 0 , 0 01 2 5 . 8 0 0 , 0 01 2 5 . 8 0 0 , 0 0
KIA  SPORTAGE  2.0 LX  MOD.  2014 – KIA  SPORTAGE  2.0 LX  MOD.  2014 – KIA  SPORTAGE  2.0 LX  MOD.  2014 – KIA  SPORTAGE  2.0 LX  MOD.  2014 – KIA  SPORTAGE  2.0 LX  MOD.  2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, RODAS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, REVISADA, COMPLETA.  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, MULTIMÍ-
DIA, 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, DIRE-
ÇÃO, VIDROS, RODAS, COMPLETO. R$ 43.800,00R$ 43.800,00R$ 43.800,00R$ 43.800,00R$ 43.800,00
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, DIRE-
ÇÃO, COMPLETO. R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00
HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – BRANCA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM, BANCOS
DE COURO, COMPLETA, C/ 45 MIL KM, REVISADA, ÚNICA DONA.  R$ 82.800,00R$ 82.800,00R$ 82.800,00R$ 82.800,00R$ 82.800,00
HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,
COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00
HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, SOM,
C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00
HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – CINZA,     FLEX,  IPVA QUITADO, C/
19 MIL KM, TETO SOLAR, ÚNICO DONO,  NA GARANTIA.  R$ 110.800,00R$ 110.800,00R$ 110.800,00R$ 110.800,00R$ 110.800,00
HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  - HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  - HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  - HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  - HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  -  PRETO, FLEX, IPVA QUITADO, C/ 20 MIL KM, ÚNICO
DONO, NA GARANTIA, COMPLETO.  R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00
COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – PRATA, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, BANCOS DE
COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO, 17 MIL KM,  NA GARANTIA.  R$ 91.800,00R$ 91.800,00R$ 91.800,00R$ 91.800,00R$ 91.800,00
COROLLA XEI  2.0  ANO  2015  -  COROLLA XEI  2.0  ANO  2015  -  COROLLA XEI  2.0  ANO  2015  -  COROLLA XEI  2.0  ANO  2015  -  COROLLA XEI  2.0  ANO  2015  -  PRATA, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, BANCOS DE COURO,
SOM/MULTIMÍDIA, EMPLACADO, COMPLETO. R$ 76.800,00R$ 76.800,00R$ 76.800,00R$ 76.800,00R$ 76.800,00
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$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00
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 CONSERVAÇÃO. 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 COU-
RO, 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$ 51.800,00R$ 51.800,00R$ 51.800,00R$ 51.800,00R$ 51.800,00
COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COU-
RO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00
RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, 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  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA,
COURO, AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, COMPLETA, Ú/DONO, REVISADA,  NA GARANTIA.  R$R$R$R$R$
1 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 0
HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 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$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00
HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – PRATA, DIESEL, MANUAL, ABS, AIRBAG, AR, DIRE-
ÇÃO, VIDROS, Ú/DONO, COMPLETA. R$ 79.800,00R$ 79.800,00R$ 79.800,00R$ 79.800,00R$ 79.800,00
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
PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 – PRATA,  FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
RODAS,  SOM, ALARME, COMPLETO,  2ª DONA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00
PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – VERMELHO, FLEX, TETO SOLAR,  RODAS, AR,
VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, Ú/ DONA, COMPLETO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00
MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS  ELETRICAS, ALARME, COMPLETA, ÚNICO DONO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00
CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-NOVOS,

EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00
AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRA-
VAS, ALARME, Ú/DONA, COMPLETO.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00
AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00
ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00
ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - PRATA, FLEX, MECÂNICO, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, TRAVAS, COMPLETO.  R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00
ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$R$R$R$R$
2 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 0
CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.   R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00
ONIX  LT  1.0  MOD. 2018 – ONIX  LT  1.0  MOD. 2018 – ONIX  LT  1.0  MOD. 2018 – ONIX  LT  1.0  MOD. 2018 – ONIX  LT  1.0  MOD. 2018 – BRANCO, FLEX, MECÂNICO, SOM, AIRBAG, ABS, AR, VI-
DROS, DIREÇÃO, COMPLETO, 12 MIL KM, ÚNICA DONA.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00
TRAILBLAZER  3.6  V6  LTZ  MOD.  2017 – TRAILBLAZER  3.6  V6  LTZ  MOD.  2017 – TRAILBLAZER  3.6  V6  LTZ  MOD.  2017 – TRAILBLAZER  3.6  V6  LTZ  MOD.  2017 – TRAILBLAZER  3.6  V6  LTZ  MOD.  2017 – BRANCA, GASOLINA, 7-LUGARES, AUTO-
MÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, C/ 18 MIL KM, NA GARANTIA.  R$R$R$R$R$
1 2 5 . 8 0 0 , 0 01 2 5 . 8 0 0 , 0 01 2 5 . 8 0 0 , 0 01 2 5 . 8 0 0 , 0 01 2 5 . 8 0 0 , 0 0
S-10 CAB.  DUPLA  2.5  LT  MOD  2018 – S-10 CAB.  DUPLA  2.5  LT  MOD  2018 – S-10 CAB.  DUPLA  2.5  LT  MOD  2018 – S-10 CAB.  DUPLA  2.5  LT  MOD  2018 – S-10 CAB.  DUPLA  2.5  LT  MOD  2018 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, 4X2,
MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, 26 MIL KM, RODAS ARO 18 COM  PNEUS BF, MAIS ACESSÓRIOS.  R$R$R$R$R$
9 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 0
SILVERADO  CONQUEST   HD  CAB. DUPLA.  TROPICAL   MOD. 2000  -SILVERADO  CONQUEST   HD  CAB. DUPLA.  TROPICAL   MOD. 2000  -SILVERADO  CONQUEST   HD  CAB. DUPLA.  TROPICAL   MOD. 2000  -SILVERADO  CONQUEST   HD  CAB. DUPLA.  TROPICAL   MOD. 2000  -SILVERADO  CONQUEST   HD  CAB. DUPLA.  TROPICAL   MOD. 2000  -
DIESEL,  4-PORTAS, SOFÁ-CAMA, DIREÇÃO, VIDROS , TRAVAS , ALARME, Ú/DONO, COMPLETA.
R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00
RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - FLEX, BRANCA, MECÂNICA, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS,      SOM, PNEUS BF, REVISADA, COMPLETA.  R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00
ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO,
TETO, MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ R$ R$ R$ R$
8 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 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 CONESERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$
3 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 0
FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – PRETO METÁLICO, 5-PORTAS, MECÂNICO, AIRBAG,
ABS, SOM, RODAS, Ú/DONO, COMPLETO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00
FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – BRANCA, FLEX, CÂMB. MANUAL, AIRBAG,
ABS, SOM, RODAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, COMPLETO, C/ 65 MIL KM.  R$R$R$R$R$
3 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 0
FIESTA  1.6  SEDAN  CLASS  MOD. 2011 – FIESTA  1.6  SEDAN  CLASS  MOD. 2011 – FIESTA  1.6  SEDAN  CLASS  MOD. 2011 – FIESTA  1.6  SEDAN  CLASS  MOD. 2011 – FIESTA  1.6  SEDAN  CLASS  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, AIRBAG, ABS,
SOM/MULTIMÍDIA, PNEUS NOVOS, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$  23.800,00R$  23.800,00R$  23.800,00R$  23.800,00R$  23.800,00
FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00
FIESTA  SEDAN  1.6  MOD.  2007 – FIESTA  SEDAN  1.6  MOD.  2007 – FIESTA  SEDAN  1.6  MOD.  2007 – FIESTA  SEDAN  1.6  MOD.  2007 – FIESTA  SEDAN  1.6  MOD.  2007 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, PLACA-A, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00
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$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00
SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VI-
DROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00
VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  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
PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,
ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00
FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00
FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VIDROS,
TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00
SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉ-
TRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-
LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00
HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM,
MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00



CLASSIFICADOS 23UMUARAMA, 14 DE FEVEREIRO DE 2019

CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR
CELTA 1.0 LT ........................................................................... 14/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 25.900,00
CELTA 1.0 SPIRIT ................................................................... 09/10 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 21.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 54.900,00
COBALT 1.8 ELITE .................................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 58.900,00
COBALT 1.8 LTZ AT. ................................................................ 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 62.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 81.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 17/18 ......................... CINZA ..................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 85.900,00
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
FORD KA 1.0 SE HÁ ............................................................... 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 36.900,00
FOX ROCK IN RIO .................................................................. 15/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
MONTANA 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 ............................................................................. 17/18 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 44.900,00
ONIX LT 1.0 ............................................................................. 17/18 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
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$ 39.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 14/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 41.900,00
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 ........................................................................ 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 45.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 13/14 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 42.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ...................................................................... 17/18 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, 7L, 14.000KM ............................................... R$ 66.900,00
TRACKER LTZ ........................................................................ 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 64.500.00
TRACKER LTZ ........................................................................ 15/15 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 65.900,00
TRAILBLAZER LTZ V6 ............................................................ 15/15 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ................................................. R$ 99.900,00

ALUGA-SE
SALÃO PARA EVENTOS E FESTAS. CONTATO (44) 36222866

Vende-se
02 Lotes de 1.020 m-2 cada um. Dentro da cidade de Eliza. 01
Lote R$ 40.000,00, 02 lotes por R$ 70.000,00. OBS. na compra

dos dois, pego um carro. Contato (44) 9.9974-2794 ou (44)
9.8407-1674 falar c/ Idelson
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Vereador quer Delegacia
da PF em Umuarama

Lideranças políticas
O vereador já começou a mobilizar as
lideranças políticas locais e regionais

para o agendamento de uma
audiência com o ministro Sérgio Moro
e com deputados estaduais, deputados

federais e senadores, além de
lideranças políticas e da sociedade civil
organizada da região de Umuarama, a

fim de que esse desejo da sociedade
umuaramense se torne realidade.

O vereador Mateus Barreto (PPS)
manifestou nessa quarta-feira (13) in-
teresse em viabilizar a implantação de
uma delegacia da Polícia Federal na
cidade de Umuarama. O parlamentar
justifica o pleito em razão da deman-
da no Município e na região de crimes
de competência federal, como tráfi-
co de drogas e contrabando.

“Não é de hoje a necessidade e o
interesse das nossas lideranças em tra-
zer uma delegacia da Polícia Federal
para nossa cidade. Já houve uma ten-
tativa em atender essa demanda em
2013, mas sem êxito. Penso que este
seja um momento oportuno para re-
tomamos esse pedido junto ao Minis-
tério da Justiça”, informa o vereador.

DEBATE ENTRE PARLAMENTARES
Barreto esteve em Curitiba e em Brasília na última semana para tratar de assuntos de
interesse do Município e debateu com parlamentares na Assembleia Legislativa,
Câmara dos Deputados e Senado Federal sobre a possiblidade de instalação da
Delegacia da Polícia Federal em Umuarama. “Em diálogo com nossos representantes
na capital do estado e na capital federal, senti um bom interesse da parte deles em
colaborar para atender essa demanda que só aumenta. Temos um Ministro da Justiça
paranaense e um governo que tem por um dos principais apelos a segurança pública.
Isso me motiva a buscar tornar realidade essa ideia”, ressalta Mateus Barreto.

MATEUS Barreto e Delegado Fernando, em uma das visitas do parlamentar em busca de viabilizar a implantação
da Delegacia da PF na cidade

ASSESSORIA
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