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 Santa Catarina quer adiar certificação do Paraná como área livre de aftosa  Pág. 05

Já se foram mais de 2.300 dias em tramitação
na 2ª Vara da Fazenda Pública de Umuarama.
Ação Civil Pública movida pela 5ª Promotoria
contra servidores e um vereador da Câmara
Municipal está prestes a chegar em sua fase
de sentença. A denúncia aponta irregularida-

des no concurso público para a contratação de
funcionários efetivos.  Pág. 11

JOAS CAVALCANTE



RADAR02 TRIBUNA HOJE NEWS, 27 DE FEVEREIRO DE 2019

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

Após repercussão negativa, o ministro da
Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, retirou do e-

mail enviado um dia antes a todas as escolas do
País o trecho em que pede que crianças sejam

filmadas perfiladas para cantar o Hino Nacional.
Ele também disse que “percebeu o erro” de

inserir o slogan da campanha de Jair Bolsonaro,
“Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”, para

que as crianças repetissem após o hino.

“Eu percebi o erro. Tirei essa frase
[com slogan do governo]. Tirei a

parte correspondente a filmar
crianças sem a autorização dos
pais. Evidentemente, se alguma

coisa for publicada será dentro da
lei, com a autorização dos pais.

Saiu hoje [terça-feira] de
circulação”.

Opinião
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 Leonardo Torres é palestrante, professor e doutorando
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 Recentemente, presenciamos a tragédia que envolveu o jornalista
Ricardo Boechat. Uma das maiores polêmicas envolvidas nesse fato foi
a prontidão de uma mulher, Leiliane, tentando socorrer o caminhoneiro
acidentado enquanto dois homens a filmavam.

Muitos têm associado o fato a uma masculinidade errante, passiva, e
enaltecido o ato da mulher, heroico, chamada de Mulher Maravilha.

Rever o papel do homem e o conceito de masculinidade na socieda-
de é de extrema urgência e importância. Mas existe algo ainda no
ocorrido que devemos pensar.

Estamos vivendo um sério caso de falta de empatia no mundo. A
cada dia queremos mais distância dos outros, menos nos preocupamos
com o próximo e menos consideramos o outro como igual. E, para piorar,
mergulhamos na internet, nas redes sociais, para suprir a necessidade
de socializar. Talvez os aparelhos eletrônicos sejam responsáveis por
essa falta de empatia. O espetáculo e o entretenimento se tornaram mais
importantes do que qualquer vida.

Estar em um acidente e pensar primeiro em registrar o fato em vez de
ajudar o próximo é a prova cabal de que a empatia não tem sido presen-
te. Leiliane foi na contramão desse movimento apático. Ela é um exemplo
de empatia para a humanidade.

Frans de Waal, pesquisador do fenômeno empatia, afirma que ela é
uma característica que garante a sobrevivência de uma espécie. Sem
ela, a extinção da espécie é mais fácil de acontecer. E que essa caracte-
rística provavelmente nasceu no vínculo entre mãe e filho. Portanto, as
mulheres são mais empáticas. Juntando essa característica com uma
masculinidade errante, não é de se espantar o ocorrido.

A empatia é mais do que se colocar no lugar do outro, pois muitos se
colocam e os julgando a partir de si mesmos. Isso não é empatia, mas
simpatia. Empatia é ser o outro; viver, pensar, sentir as emoções do outro
a partir dele mesmo. Isso garante um grau de alteridade e reciprocidade
que, se fosse recorrente no mundo atual, não haveria sequer pobreza
nem concentração de riquezas.

LEILIANE MOSTROU COMO FALTA EMPATIA NO MUNDO

Chuva Chuva
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Alterações administrativas
Um Projeto de Resolução que foi lido pelo primeiro secretário

da Câmara Municipal, vereador Mateus Barreto, na sessão
ordinária da última segunda-feira (25), pretende assegurar

que 10 por cento da quantidade de cargos comissionados do
Poder Legislativo, seja ocupado por funcionários efetivos.

Às Comissões
O Projeto de Resolução 2/
2019, é de autoria da
mesa diretora da Câmara
Municipal e acrescenta
texto a uma Lei aprovado
em 2008, acrescentando
ao artigo 7º, detalhes
sobre a alteração na
estrutura orgânico
administrativa da Casa. Tal
percentual faz parte dos
cargos destinados à
atribuição de serviços à
presidência do Poder
Legislativo do município.

Vagas disponíveis
A medida pretende
assegurar economia na
Câmara no futuro, pois
dentro da atual legislatura,
a Casa não preencheu todas
as vagas destinadas aos
comissionados. No total são
25 vagas para tais cargos,
sendo que 10 delas são
preenchidas por assessores
diretos de cada um dos 10
vereadores. Restam então
15 vagas, mas apenas 9
delas foram preenchidas
desde o início deste ano.

COMISSÃO DE SEGURANÇA

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Tripé
“Trabalhamos com um tripé. O povo, que são nossos usuários,
os policiais e o Governo. Sabemos o ponto de equilíbrio e esta

é a grande vantagem que nossa equipe apresenta”, Coronel
Lee. A Comissão que tem a competência de manifestar-se sobre
as proposições relativas à PM, à PC, à Polícia Científica, assim

como àquelas referentes à ordem e à segurança pública, é
composta pelo Soldado Fruet (PROS), Delegado Jacovós (PR),
Delegado Recalcatti (PSD), Subtenente Everton (PSL), Soldado

Adriano José (PV) e Delegado Fernando (PSL).

A Comissão de Segurança Pública da Assembleia
Legislativa do Paraná (ALEP), presidida pelo
deputado Coronel Lee (PSL), conta com integrantes
experientes da Polícia Civil e da corporação Militar.
“É uma equipe muito forte, muito coesa e nossos
objetivos são os mesmos da população”, disse o
presidente. Eleito com 58 mil votos, Coronel Lee é
estreante na política e logo no primeiro mandato foi
eleito presidente da Comissão de Segurança Pública.
“Foi uma das comissões mais concorridas. Mas todos
os membros entenderam o trabalho que iremos fazer”.

Aposentadoria de
ex governadores
O deputado Delegado

Francischini (PSL), presi-
dente da Comissão de
Constituição e Justiça
(CCJ), da Assembleia Le-
gislativa do Paraná (ALEP),
agendou para o dia 20 de
março a audiência públi-
ca com o objetivo de exa-
minar a Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC) nº 1/2019, que ex-
tingue a aposentadoria de
ex-governadores. O even-

to será às 10h.
A PEC foi encaminhada

pelo governador Ratinho
Junior à Assembleia, no iní-
cio de fevereiro. De acor-
do como o Deputado De-
legado Francischini, a in-
tenção é convidar entida-
des representativas das
carreiras típicas de esta-
do do Paraná para partici-
par da audiência, assegu-
rando legitimidade popular
ao debate sobre o tema.

REVOGAÇÃO
A proposta, uma iniciativa do Poder Executivo, propõe a
revogação da norma constitucional – parágrafo 5º do art.
85 da Constituição Estadual do Paraná, que regulamenta
o subsídio mensal e vitalício dos ex-governadores. O
governador Carlos Massa Ratinho Junior afirmou na
Assembleia, no início de fevereiro, quando apresentou o
plano de Governo, que a medida se soma a outras ações
do governo para diminuir o inchaço da máquina pública.

CORTE DE PRIVILÉGIOS
Na Mensagem nº 01/2019 encaminhada ao Legislativo,
na qual pede a apreciação da PEC, o governador lembra
que o corte de privilégios é tema tratado no Plano de
Governo. Segundo o documento, “o pagamento deste
subsídio mensal e vitalício afronta os princípios da
moralidade administrativa e da impessoalidade, pois visa
premiar aquele que tenha exercido mandato com uma graça
remuneratória vitalícia, em desacordo com o interesse
público e causando grave lesão à economia pública”.

Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) precisa agora se
pronunciar sobre a admissibilidade da PEC. Reconhecida a

admissibilidade a proposta será publicada e ocorre a formação da
Comissão Especial, que emitirá parecer sobre a proposta e as,

eventuais, emendas apresentadas pelos deputados. Na sequência,
a proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação,

com um intervalo de cinco sessões entre as votações. Para ser
aprovada a PEC precisa do voto favorável de 33 deputados.

Aprovada a proposta e suas eventuais emendas, caberá à Comissão
Especial a elaboração da redação final, se necessário. Esse texto

final deve ser submetido ainda a nova votação em Plenário. Só
então, depois de aprovada nesta última etapa, é que a emenda será

promulgada pela Mesa da Assembleia.
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SC quer adiar certificação do
PR como área livre de aftosa

O eleito
A Organização das Cooperativas do
Brasil mapeou o governo federal e
identificou os principais – e
melhores – interlocutores para o
setor. Um dos eleitos é Roberto
Campos Neto, aprovado ontem (26)
em sabatina no Senado para assumir
a presidência do Banco Central.

Com a força de quem represen-
ta 40% do setor agropecuário, co-
operativas paranaenses querem
apoio do governador Ratinho Juni-
or para que o Estado seja reconhe-
cido como área livre de febre afto-
sa. No ano passado, o Ministério
da Agricultura autorizou o Paraná
a retirar a vacinação a partir de
novembro deste ano, passo funda-
mental para a certificação. O go-
verno de Santa Catarina, hoje o

único estado brasileiro com esse
reconhecimento, faz pressão para
adiar o processo para 2021. Em
encontro na Fiesc, o secretário da
Agricultura catarinense disse que
a retirada é prematura e que já pe-
diu ao Ministério que repense a
questão. Caso contrário, afirmou,
Santa Catarina vai elaborar uma lei
que só permitirá a entrada, no es-
tado, de animais com origem com-
provada.

Espera-se com Campos Neto uma
guinada na atuação do BC, com a
implantação de políticas
liberalizantes, redução de juros e
apoio ao cooperativismo. Na sabatina,
o economista elogiou o papel das
cooperativas de crédito. “Por trazerem
o cooperado para o centro das
decisões, elas promovem o espírito
empreendedor", afirmou.

Presidente na fronteira
O aparato de segurança montado
em Foz do Iguaçu para receber a
visita do presidente Jair Bolsonaro
foi enorme. No entanto, o
deslocamento do presidente do
aeroporto até a Usina Hidrelétrica
de Itaipu, onde acompanhou a
posse do novo presidente
brasileiro, o general Joaquim Silva
e Luna, foi feito por helicóptero.
Em seu discurso, Bolsonaro
confirmou o acordo para a
construção das duas novas pontes
ligando o Brasil e o Paraguai.

Agenda bilateral
Menos cercado por seguranças, o
presidente paraguaio, Mario Abdo
Benítez, disse que virá ao Brasil
no dia 12 de março para tratar de
temas relevantes para a agenda
bilateral nas áreas política,
econômica, comercial e de
cooperação mútua.

Primeira Infância
Considerada uma das leis mais
avançadas do mundo sobre
políticas públicas para crianças
de zero a seis anos, o Marco Legal
da Primeira Infância completa
três anos no dia 8 de março. A
presidente da Frente Parlamentar
da Primeira Infância, deputada
federal Leandre (PV) diz que o
grande desafio será fazer a lei sair
do papel. Segundo ela, os
municípios que implementarem o
marco legal garantirão um futuro
melhor para seus cidadãos.

Sem excessos
O Governo do Estado terá um
comitê para assessorar operações
de reintegração de posse. A
medida foi determinada pelo
governador Ratinho Junior.
Segundo ele, é necessário cumprir
as determinações da Justiça, mas
sem excessos e sempre avaliando
as consequências para as pessoas
envolvidas.

DIVULGAÇÃO
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Com  Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Risco 2.0
Deputados que transitam pelos gabinetes do Palácio do Planalto

alertam ministros e assessores responsáveis pela articulação política
sobre os riscos da demora na indicação do líder do Governo no

Congresso. Dizem que a base precisa ser consolidada o quanto antes
para agilizar a tramitação da reforma da Previdência e reafirmam as

críticas ao líder do Governo na Câmara, Vitor Hugo (PSL-GO), visto como
“inexperiente” e “inoperante”. Mas, do Palácio, o Governo pode errar
o alvo novamente do outro lado da Praça. A mais cotada para o cargo é

a novata deputada Joice Hasselmann (PSL-SP).

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Falta “estrada”
Apesar de próxima do presidente
Jair Bolsonaro e esforçada, Joice é do
mesmo perfil de Vitor Hugo - muito
inexperiente no plenário e no trato -
e pode desagradar aos aliados.

Fidelix...
Presidente do PRTB, partido do
vice Hamilton Mourão, Levy
Fidelix garante que tem acesso
ao Planalto. É que a credencial
que usa venceu. Mas tem levado
representantes de entidades ao
aliado. E com hora marcada.

...no Palácio
Fidelix revela que o governo o
ofereceu cargo de assessor
especial com gabinete e
assessores, dentro do Palácio,
mas ele recusou.

Derrapagem...
O governo mineiro de Romeu
Zema (Novo) está prestes a
premiar um dos maiores símbolos
dos velhos esquemas da política. A
empresa Infosolo, do empresário
Basile Pantazis, negocia receber R$
40 milhões da gestão. A Infosolo

tinha até recentemente o
monopólio do DETRAN de Minas,
conquistado no governo de
Fernando Pimentel (PT)

...e colisão
Ocorre que Pantazis se tornou
nacionalmente conhecido como
tesoureiro do PTB de Brasília e
amigo do ex-senador Gim Argello,
que continua preso na Lava Jato.
Sua fama veio de outra empresa, a
Dismaf, enrolada no Mensalão e
condenada por inidoneidade pela
Controladoria-Geral da República.

Calma, dona
A Mesa da Câmara devolveu o PL
10864/18, da deputada Luizianne
Lins (PT-CE), que Institui o Dia
Nacional de Luta contra o
Fascismo. É que o projeto
atropelou o regimento: não houve
consulta popular e  audiências
públicas para o debate.

Um alento
A Câmara Federal analisa oficializar
o Prêmio Literário Infanto-Juvenil
Monteiro Lobato, em aliança com o
Parlamento português - onde já foi
aprovado.

Revisita
Aliás, Brasília sedia, dia 22 de
abril, a reunião da Frente
Parlamentar Brasil-Portugal,
quando delegação de
congressistas da Terra Mãe visita
a capital brasileira.

É cana!
A usina Canabrava, em Campos (RJ),
que já é investigada pela adulteração
de 19 milhões de litros de etanol,
agora tem um novo problema. O
Ministério Público do Rio de Janeiro
pediu a interdição da usina por não
possuir licença ambiental. É
controlada pelo empresário Major
Dirceu. Ele foi apontado, durante CPI
na Câmara Federal, como um dos
maiores adulteradores de
combustível do País.

Pontes e o DDI
O ministro da Ciência e Tecnologia,
Marcos Pontes, viajou por conta da
pasta para o World Mobile Congress,
em Barcelona, mesmo a convite da
Telebrasil. Por aqui, embora tenha
pedido a senadores celeridade na
tramitação da Lei das Teles (PL 79/
2016), o assunto “anistia das multas
(da Anatel) para as teles”, conforme
publicamos, não está na ementa do
projeto. Apesar de o ministro,
segundo senadores, tocar no assunto
como vital para que investimentos
das teles cresçam no Brasil.
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Bolsonaro garante a 2ª
ponte com o Paraguai

Após o compromisso da constru-
ção da segunda ponte assinado ano
passado pelo ex-presidente Michel
Temer (PMDB) e o atual presidente do
Paraguai, Mario Abdo Benítez, ontem
o governo brasileiro reafirmou que a
obra ligando o Brasil ao Paraguai sai-
rá do papel: “A segunda ponte é de
fundamental importância aos nossos
povos. Conte com o apoio de nosso
governo para concretizarmos esse
objetivo”, afirmou Jair Bolsonaro ao
presidente paraguaio, durante posse
do general Joaquim Silva e Luna, que
assumiu a diretoria brasileira da Itai-
pu, em solenidade em Foz do Iguaçu.

Bolsonaro disse que a parceria
entre Brasil e Paraguai possibilitará a
construção da nova ponte, novos ei-
xos comerciais e que a nova direção
da Itaipu está compromissada com o
desenvolvimento econômico do País.

O papel da cooperação entre a
binacional, o governo do Estado e o
setor produtivo foi definida pelo go-
vernador em exercício Darci Piana
como estratégica para o desenvolvi-
mento do oeste do Paraná e de todo
o Estado. Ele destacou que a parce-
ria envolve o G7, grupo que reúne os
maiores produtores e empresários
do Paraná. “São parcerias que estão
colaborando com o crescimento do
Paraná e do Brasil. O Estado tem re-
cebido extraordinária ajuda da Itaipu
desde a sua fundação”, afirmou.

Josimar Bagatoli

Discussão de princípios
Os presidentes do Brasil e do Paraguai se reuniram ontem para discutir de maneira
antecipada o Tratado da Itaipu - considerada pelo novo diretor-geral da binacional a
“bíblia” que organiza as diretrizes de ambos os países, e que define a distribuição dos

royalties. Está definido para 12 de março um encontro entre Mario Abdo Benítez,
presidente do Paraguai, e Jair Messias Bolsonaro.  Ontem, Benítez tratou o assunto
como um “desafio” a ser enfrentado e deixou claro aos governantes brasileiros que é
preciso levar em consideração aspectos sociais, e não apenas econômicos, que estão
envolvidos com Itaipu. “É preciso agilizar as discussões do contrato e definir por meio
de estudos técnicos aspectos que atendam ambos os países. Não podemos discutir

apenas valores, mas também princípios”, ressaltou o presidente do Paraguai. O
depoimento seria uma resposta às medidas já antecipadas do governo brasileiro em
priorizar a produção de energia elétrica, deixando de lado investimentos em cidades
da região.  Ainda em tom de campanha eleitoral, Bolsonaro disse que agora as ações

serão de centro-direita na Itaipu e vai aprofundar “as discussões para o bem-estar
dos nossos povos. Esquerda nunca mais!”.

BOLSONARO fez ontem a primeira visita oficial ao Paraná

AÍLTON SANTOS
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Dengue dispara no País;
no Paraná, alta é de 648%
O Ministério da Saúde informa

que o número de casos prováveis
de dengue no Brasil, em janeiro
deste ano, mais que dobrou em
comparação ao mesmo período de
2018. Até 2 de fevereiro, registrou-
se aumento de 149%, passando
de 21.992 para 54.777 casos pro-
váveis da doença. Quando verifica-
da a incidência, em 2019, os ca-
sos chegam a 26,3 por 100 mil
habitantes. Em relação ao núme-
ro de óbitos, o País registrou cin-
co mortes, sendo: Tocantins (1),
São Paulo (1), Goiás (2) e Distrito
Federal (1). Em 2018 foram notifi-
cados 23 óbitos.

No Paraná o aumento foi de
648,6%, saindo de 214 casos para
1.602, em 2018 e 2019, conside-
rado o período de janeiro a 2 de fe-

vereiro de cada ano. Os números
do Ministério da Saúde, divulgados
nessa terça-feira (26), colocam o
Estado como o terceiro a registrar
o maior avanço da doença, atrás de
Tocantins (com crescimento de
1.369%, saindo de 210 para 3.085
caos) e São Paulo (aumento de
1.072%, passando de 1.450 para
17.004 casos).

Os números do Paraná, no mes-
mo período da análise, para chikun-
gunya passaram de 26, em 2018,
para 34, em 2019, e zika, 3, para
5, respectivamente. Não houve óbi-
tos no Paraná em função da den-
gue, chikungunya e zika.

Na incidência da dengue entre
as unidades da federação, desta-
cam-se Tocantins com 198,4 ca-
sos por 100 mil habitantes; Acre,

com 163,7/100 mil habitantes;
Goiás, com 108,7/100 mil habi-
tantes; Mato Grosso do Sul, com
79,7/100 mil habitantes; Espíri-
to Santo, com 61,9/100 mil ha-
bitantes; e Minas Gerais com
58,9/100 mil habitantes.

Ratinho firma acordo inédito
O governador do Paraná Ratinho Junior esteve
ontem na Plug and Play Tech Center.com, uma

das maiores aceleradoras de startups do Vale do
Silício, na Califórnia (EUA). Segundo ele, o

governo do Paraná trabalha para que, a médio
prazo, o Estado tenha aceleradoras de startups
que possam fazer o ecossistema de tecnologia
paranaense ganhar o mundo.  A Plug and Play
organiza startups e as apresenta para grandes

financiadores do mundo, com o objetivo de
transformar pequenas empresas em empresas

globais, como Uber. “Queremos levar esse
modelo para o Paraná e fazer com que nosso

estado crie um mecanismo parecido de
impulsionamento de empresas de tecnologia. A

ideia é fazer com que o Paraná seja o estado
mais tecnológico do Brasil, com empresas que

exportam para o mundo, em especial de
agrotech”, disse o governador. Na sede da Oracle, multinacional de sistemas para hardware, softwares e banco de dados, a

comitiva paranaense fechou um inédito acordo operacional, que será assinado no Brasil, envolvendo capacitação,
transferência de tecnologia, mentoria e inovação. Trata-se de um acordo nunca antes feito por um estado ou cidade brasileira.

DIVULGAÇÃO/ANPR



LOCAL08 TRIBUNA HOJE NEWS, 27 DE FEVEREIRO DE 2019

Continua processo de
expansão industrial

O Programa de Desenvolvimen-
to de Umuarama (Prodeu) recebeu
mais uma adesão na manhã des-
ta terça-feira, 26, com a assinatu-
ra do contrato de concessão de
direito real de uso de imóvel públi-
co entre o município e a empresa
Montana Indústria e Comércio de
Chapéus Ltda, conhecida como
Chapéus Mundial. O prefeito Cel-
so Pozzobom recebeu em seu ga-
binete o sócio-administrador Már-
cio Ademir Gomes Martins e ou-
tros representantes da direção da
empresa, além do secretário mu-
nicipal de Indústria, Comércio e
Turismo, Douglas Bácaro, os vere-
adores Júnior Ceranto, Newton
Soares e Maria Ornelas e o coor-
denador da Casa do Empreende-
dor, Paulo Leon Baraniuk.

Por meio do Prodeu, a indústria
de chapéus receberá um terreno
com pouco mais de 8 mil m² locali-
zado no Parque Industrial do muni-
cípio para ampliar suas atividades.
“O objetivo é estimular o desenvol-
vimento econômico da empresa e
também da nossa economia, com
a instalação e funcionamento de
atividade industrial, que concentra
a fabricação, comércio, importação
e exportação de chapéus, artigos
de vestuário, acessórios e transpor-

te rodoviário de cargas”, explicou o
secretário Douglas Bácaro.

O empresário Márcio Martins
informou que a Chapéus Mundial
comercializa uma ampla gama de
chapéus e outros produtos para
lojas, casas agropecuárias, festas
de rodeio e atividades desta natu-
reza. “Em contato com a Prefeitura
conseguimos a adesão ao Prodeu
e nosso objetivo é expandir o negó-
cio. Hoje a empresa dispõe de uma
estrutura pequena, com espaço li-
mitado, e com o projeto queremos
aumentar a infraestrutura física,
aumentar a produção e a linha de
produtos para conquistar novos cli-
entes”, justificou.

GERAÇÃO DE
EMPREGOS
A expectativa dos
empresários é gerar cerca de
50 novos empregos.
“Estamos contentes com a
oportunidade oferecida pela
administração municipal.
Passamos pelo longo
processo, uma experiência
nova que mostrou toda a
lisura e segurança. No final
ficamos agradecidos pela
concessão do terreno para
expandir os negócios, tudo
dentro da legalidade, com
segurança e transparência.
Esse estímulo é muito bom
para as empresas”,
completou o empresário.
O prefeito Celso Pozzobom
lembrou que o contrato é
fundamentado em processo
que permite ampla
concorrência pública.
“Tratamos essa questão com
muita seriedade. A
concessão é temporária –
por cinco anos –, mas ao
final do período, se a
empresa estiver saudável e
cumprindo todas as
exigências, a posse do
terreno passa a ser
definitiva. Este incentivo é
uma forma de atrair
investimentos, gerar
emprego e renda para nossa
economia, além de favorecer
o desenvolvimento das
empresas já instaladas na
cidade”, afirmou.

Auditorias
Ao longo do contrato haverá auditorias anuais para atestar o cumprimento das
cláusulas e a empresa enviará relatórios de suas atividades à comissão municipal

de desenvolvimento. “Não queremos apenas dar o terreno, mas também
contribuir para a consolidação e o desenvolvimento das empresas que escolherem

a Capital da Amizade para se instalar. A cidade é polo regional de comércio e
serviços e encontra-se bom localizada do ponto de vista logístico, servida por

rodovias asfaltadas que a ligam a outros centros, ao vizinho Mato Grosso do Sul e
também ao Paraguai. Tudo isso favorece a comercialização”, finalizou Pozzobom.

PREFEITO Celso Pozzobom reunido com sua
equipe, vereadores e empresário em seu gabinete

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Inscrições prorrogadas
para o Coral Cia Schubert

A Fundação Cultural de Umuara-
ma entendeu até o próximo dia 08/
03 as inscrições para os candida-
tos interessados em participar das
audições para as aulas e apresen-
tações dos corais do município.
“Nossa intenção e dar mais tempo
aos adolescentes que voltaram às
aulas nesta semana, no Ensino
Médio, para conhecerem o coral e
fazerem parte desta iniciativa. Nos-
sa expectativa é trabalhar com um
grupo de 30 a 40 integrantes ao
longo do ano”, disse o regente Mar-
co Aurélio da Silva Tavares.

Para isso, a Cia Musical Schu-
bert receberá inscrições até dia 8,
para novos integrantes com idade
a partir dos 13 anos. A participa-
ção é gratuita e as aulas serão rea-
lizadas aos sábados, das 13h30 às
16h30, bem como os ensaios para
as diversas apresentações que o
coral cênico realiza ao longo do ano.

“A Cia Schubert participa do
encontro anual de corais em Umu-

arama e outras cidades da região,
bem como realiza apresentações no
período natalino e compete em fes-
tivais regionais e estaduais – como
o Cantoritiba, em Curitiba, onde
conquistou medalha de prata em
2016 e ouro em 2017. Além dis-
so, também produzimos um musi-
cal anual exibido em Umuarama
desde a criação do grupo, em
2012”, acrescenta Marco Aurélio.
“Neste ano, queremos disputar um
festival em São Paulo”, planeja.

A seleção será realizada no dia
09/03, às 13h30, no Centro Cultu-
ral Vera Schubert. A companhia ini-
ciará os ensaios aos sábados, tam-
bém a partir do dia 9. As inscrições
devem ser feitas na secretaria da
Fundação Cultural, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 11h30 e
13h30 às 17h30. Mais informa-
ções na fan page do Cia Schubert
(www.facebook.com/ciamusicals-
chubert), onde também foi disponi-
bilizado um link para inscrição.
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Fila Única faz chamada
com base no cadastro

A Prefeitura de Umuarama publi-
cou o edital de convocação 017/
2019 chamando pais ou responsá-
veis pelas crianças inscritas no Sis-
tema Fila Única (conforme listagem)
para que se dirijam à Secretaria
Municipal de Educação, no Paço
Municipal, para validação dos da-
dos do cadastro e encaminhamen-
to para o CMEI onde almejam vaga
para a Educação Infantil.

O encaminhamento da matrí-
cula será fornecido nesta quinta-
feira, 28. Os pais devem obser-

var o prazo e comparecer muni-
dos de documento com foto e de
todos os documentos utilizados
na inscrição. Conforme o edital,
quem não se apresentar no dia
marcado perderá o direito a vaga.
Serão consideradas nulas, sem
responsabilidade para a Unidade
Escolar e Secretaria Municipal de
Educação, inscrições ao Fila Úni-
ca e matrículas na rede munici-
pal, efetuadas com documentos
falsos ou adulterados, ficando o
responsável sujeito às penalida-

des previstas em Lei.
“Caso a vaga disponível em de-

terminado CMEI não atenda às ne-
cessidades da família, o pai ou res-
ponsável poderá declinar, sem pre-
juízo de sua colocação na ordem
cadastral, que se manterá inalte-
rada até que a próxima vaga seja
do seu interesse”, lembra a secre-
tária da Educação, Mauriza Lima.
A listagem com as vagas está dis-
ponível na Secretaria Municipal de
Educação e no Facebook da Prefei-
tura de Umuarama.

SESSÃO ORDINÁRIA
O Poder Legislativo Municipal se
reuniu em sessão ordinária na
segunda-feira (25), ocasião em
que aconteceu a segunda sessão
ordinária do ano legislativo. Em
pauta, três matérias, sendo uma do
Poder Executivo Municipal, outra
de proposição dos vereadores e
mais uma moção de apelo.
Do vereador Mateus Barreto, o
primeiro conteúdo em apreciação
foi o Projeto de Lei 91/2017,
propondo a divulgação do valor
equivalente da mercadoria em
relação a determinadas unidades
de medida.
O texto prevê que os
estabelecimentos, além de
apresentarem o valor do produto
na configuração de peso onde ele
está embalado, informem também
a unidade de valor
correspondente, ou seja: se o
peso na embalagem estiver
especificado como 250g, o

consumidor deve ser informado de
o quanto custa um quilo do mesmo
produto.
A proposta foi aprovada em à
primeira discussão com posterior
pedido de vistas aprovado.
Retomada a plenária e submetida à
segunda apreciação o texto foi
aprovado com quatro votos
contrários, seguindo para sanção
do Chefe do Poder Executivo
Municipal.
O segundo conteúdo em análise,
Projeto de Decreto Legislativo 72/
2018, do vereador Mateus Barreto
estava em primeira discussão, com
denominação de vias públicas.
Submetido à votação foi aprovado
por unanimidade.
Também por unanimidade foi
aprovado a Moção Nº 01/2019
de apelo pela revogação da
Medida Provisória 870, dos
Vereadores Mateus Barreto, Jones
Vivi, Noel Aparecido Bernardino
“Noel do Pão”, Deybson
Bitencourt e Ana Novais. Os

parlamentares questionam a
retirada de atribuições do
Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional –
Consea, que foi extinto em razão
de lhes serem retiradas quase
todas as suas atribuições.
O texto apresentado pelos
autores enfatiza que “A medida
atinge diretamente a mais
importante e prioritária política
pública que um país com as
características do Brasil pode ter,
como o combate à fome e a
promoção da segurança alimentar
e nutricional. Através do
Consea, muitos programas e
ações governamentais foram
desenvolvidos, contribuindo para
que o Brasil fosse declarado fora
do Mapa da Fome da ONU,
em 2014.
A propositura foi aprovada e o
texto encaminhada ao Presidente
da República, ao Ministro Chefe
da Casa Civil e aos deputados
federais e senadores do Paraná.
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Ação que investiga concurso
na Câmara entra na fase final

Depois de mais de 2.300 dias
de tramitação na 2ª Vara da Fazen-
da Pública de Umuarama, a ação
civil pública movida pelo Ministério
Público contra servidores e um ve-
reador da Câmara Municipal de
Umuarama está chegando a fase de
sentença.

Uma denúncia feita em 2009
pelos então vereadores Jones Vivi
e Osni Miguel Santana relatava
que havia irregularidades no con-
curso público para a contratação
de funcionários efetivos pelo Po-
der Legislativo do Município. O MP-
PR, através do promotor Fábio Hi-
deki Nakanishi, ingressou com
ação civil pública pela prática de
ato de improbidade.

Consta na denúncia que em
2008 a Câmara Municipal de Umu-
arama abriu procedimento licita-
tório na modalidade carta-convite,
pelo critério de menor preço, para
contratação de empresa que rea-
lizaria concurso público para o
provimento de cargos efetivos da-
quele órgão.

O representante da 5ª Promoto-
ria de Justiça salienta que o proce-
dimento licitatório foi fraudado, com
resultado direcionado para a con-
tratação da Associação Nacional de
Assistência aos Municípios e Ór-
gãos Públicos (ANAMOP), apontan-
do diversas irregularidades. Entre
elas, a suposta simulação do pro-
cedimento licitatório.

Câmara
Municipal

não é ré
De acordo com a procuradoria

da Câmara Municipal de
Umuarama, ainda está sendo

aguardada a decisão da Justiça
para que possa haver qualquer
tipo de manifestação pública
sobre o caso “ainda porque a

Câmara Municipal não foi
citada e não é ré. Somente os

gestores na época e alguns
servidores. Cada um deles já

instituiu seus advogados e
deverão ser intimados, relata
Rosane Meyer, procuradora

parlamentar da Câmara
Municipal de Umuarama.

A reportagem do Jornal Tribuna
Hoje News tentou manter

contato com a empresa citada,
mas não foi atendida.

A promotoria ressalta que o intento seria direcionar o resultado, tanto é assim que,
ao final do concurso público, foram aprovados para o exercício dos cargos,
candidatos que já exerciam cargos em confiança no órgão público. “Fica evidenciado
ter havido direcionamento no resultado do concurso”, consta no texto.
Foi observado que a empresa contratada não possuía expertise para a realização do
certame, até em razão da amplitude de suas finalidades sociais, sendo que as empresas
que concorreram, exceto a Universidade Estadual de Londrina (UEL), não possuíam
capacidade técnica para realização do certame.
De acordo com o vereador Jones Vivi, a denúncia tinha o intuito de investigar se alguns
servidores que atuavam anteriormente e que foram aprovados, fraudaram o concurso.
Consta na denúncia também que alguns deles participaram do processo de contratação
da empresa, além de que algumas das questões teriam sido plagiadas. “Nós entendemos
que houve irregularidade no concurso e verificamos que nem todos os servidores
aprovados podem estar envolvidos. A Justiça pode pedir o cancelamento do concurso,
fato que poderá vir a afetar todos os aprovados. Ainda aguardamos a decisão do Juiz
Marcelo Pimentel Bertasso, pois há a possibilidade de que o pagamento dos salários
também seja cancelado assim que a sentença for decretada”, comenta Jones. Ainda
em primeira instância, dependendo do resultado, os citados podem entrar com recurso,
levando o processo ao Tribunal de Justiça (TJ-PR) e posteriormente ao STJ. “O
resultado pode levar muito tempo para sair, mas demos o primeiro passo e um novo
concurso poderá ser feito no futuro”, ressalta o vereador.

Direcionamento
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Abatedouro de Iporã atenderá
a mais 9 municípios na região

Anunciada a construção no segun-
do semestre de 2018, o Abatedouro
de Aves de Iporã continua sendo um
dos maiores empreendimentos em
construção na região noroeste do Es-
tado. A notícia ganhou repercussão
regional e reflete a expectativa de for-
talecimento do comércio e de uma
série de fatores da cadeia produtiva.

Em fase adiantada, a obra se
encontra processo de conclusão do
grandioso barracão. Ele fará parte
de um complexo dotado ainda de es-
tacionamento e outras dependênci-
as administrativas e de produção.
Sua conclusão marcará um reforço
importante para a atual realidade da
avicultura regional, que sofreu per-
das significativas com o fechamen-
to da Averama, ocorrido em 2016.

Os equipamentos para o abate-
douro já estão e fase de fabricação
e segundo o prefeito de Iporã Rober-
to da Silva, dentro de um ano a pro-
dução deverá se iniciar. “Estamos
trabalhando no sentido de gerar em-
prego para iIporã e para a região, e
estamos nos esforçando para que

em 2020, possamos iniciar a linda
produção”, disse o prefeito.

A empresa vai atender em torno
de 500 produtores da região e ge-
rando mais de 1000 de empregos

A previsão é de que os investimen-
tos no empreendimento ultrapassem
os R$ 30 milhões voltados à edifica-
ção do prédio, estrutura de maquinári-
os e equipamentos. O Governo do Es-
tado destinou verba de R$ 12 milhões
para a execução da obra e o restante
dos investimentos, cerca de R$ 18 mi-
lhões, é proveniente de recursos pró-
prios da Prefeitura Municipal de Iporã.

Assim que iniciadas as ativida-
des, a previsão diária de abate é de
60 mil aves, mas o número deve au-
mentar gradativamente até atingir a
capacidade máxima, que será de 120
mil aves/dia. Estes números eviden-
ciam que para atender a demanda
será necessário aumentar a produ-
ção avícola não somente de Iporã.

EIXO DE ABRANGÊNCIA
Estudos recentes apontaram

que o Abatedouro de Aves de Iporã

terá seu eixo de atuação grandio-
so, já que será necessário que se
firme parcerias com granjas de toda
a região, as quais supririam a ne-
cessidade semanal de mais de
700 mil frangos. Por conta disso, a
produção dependerá de fornecedo-
res de mais nove municípios: Altô-
nia, Alto Piquiri, Brasilândia do Sul,
Cafezal do Sul, Esperança Nova,
Francisco Alves, Perobal, Pérola e
São Jorge do Patrocínio.

EMPREGO E RENDA
Outro dado que chama a aten-

ção neste contexto é a movimenta-
ção da economia que o empreendi-
mento trará consigo. Conforme já
informado pelo O Popular, mais de
mil empregos de forma direta e in-
direta serão gerados e este núme-
ro vai aumentar quando o frigorífico
alcançar o seu auge de produção.
De imediato a edificação do prédio
tem garantido a geração de renda,
uma vez que houve a contratação
de dezenas de profissionais que
trabalham no canteiro de obras.

FOTOS: ASSESSORIA

De acordo com o prefeito de Brasilândia do Sul, Marcio Marcolino, a obra vem
atender a região que é tão deficitária em relação a geração de empregos.
Certamente o empreendimento vai fortalecer economicamente a região, e mais
que isso, ser a mola propulsora para que novas empresas e indústrias se instalem
em municípios que compõem esta região do Estado.
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Plantio de maconha

Jefferson Bagarolo, de 30 anos, morreu no hospital após permanecer vários dias internado por ter
se envolvido em um grave acidente de trânsito. O Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama foi
acionado para recolher o corpo do motociclista por volta das 11h45 da terça-feira (26). O
acidente ocorreu no dia 10 de fevereiro. Jefferson teria perdido o controle da direção de sua
motocicleta, Honda Hornet 600CC, quando contornava a Praça Portugal. Era início da tarde de
um domingo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram socorro à vítima, que foi
encaminhada em estado grave ao Hospital Uopeccan. Jefferson sofreu fratura exposta no braço
esquerdo e duas fraturas na perna esquerda. Ele estava consciente quando chegou ao hospital. Foi
operado e permaneceu na UTI. A causa da morte não foi oficialmente informada e deve ser
atestada com o laudo do IML. Jefferson era professor de Educação Física e funcionário da
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, morava em Iporã e trabalhava em Palotina. O jovem
estava à passeio em Umuarama quando o acidente ocorreu.

A Polícia Militar de Icaraíma
apreendeu 40 pés e 26 mudas de
maconha em uma residência no
distrito de Porto Camargo, em Ica-
raíma (85 quilômetros de Umuara-
ma). A ação aconteceu na segunda-
feira (25), de que a equipe que atua
no distrito recebeu denúncias anô-
nimas dando conta da existência de
uma verdadeira roça de maconha
em um determinado endereço.

Assim que localizaram a residên-
cia, o proprietário autorizou a entra-
da da equipe policial, que encon-
trou os pés de maconha em um
espaço reservado do quintal. O
dono da plantação, que é filho do
morador, recebeu voz de prisão
após assumir ser o responsável
pelo cultivo da maconha.

Durante buscas também foi en-
contrada uma garrucha de calibre

22. Ao todo foram contabilizados
40 pés de maconha e 26 mudas
em potes. Sendo todos encaminha-
dos e entregues à Delegacia de
Polícia Civil de Icaraíma.

DIVULGAÇÃO

OS 40 pés de maconha e 26 mudas em
potes e a arma fogo foram apreendidos em
Porto Camargo

DIVULGAÇÃO CADEIA
Sete pessoas foram presas no final
de semana, elevando para 134 o
número de detentos da cadeia de
Goioerê, um recorde. A
superpopulação teria sido o
estopim de um princípio de motim,
na tarde desta segunda-feira (25).
A situação foi contornada após
conversa intermediada pelo
delegado Anderson Romão e
membros do Conselho da
Comunidade. Os presos fizeram
estardalhaço pra reivindicar,
prioritariamente, colchões, kits de
higiene e a transferência de
sentenciados. Segundo a direção,
aproximadamente a metade já
deveria estar em penitenciárias. O
delegado informou que a obtenção
de vagas é um processo árduo, o
que contribui para o clima
permanentemente tenso na unidade,
projetada para 32 detentos.
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Umuarama na 4ª rodada
da Taça de Futebol Suíço

No último final de semana acon-
teceu a terceira rodada da Taça
Pegoraro de Futebol Suíço Regional
dos Jardins Jussara e Panorama em
Assis Chateaubriand.

Os jogos realizados no sábado
e no domingo (23 e 24), apontaram
as quatro primeiras equipes clas-
sificadas para a segunda fase do
campeonato. Entre elas, está uma
equipe de Umuarama.

Pelo Grupo A, Lorena Jesuítas/
Badalo Pneus/China Ramau Boni-
to de Jesuítas. No Grupo B, Cas-
cavel Auto Peças/Fercaus de Cas-
cavel. Pelo Grupo F, Vidroeste/Ele-
tro Rural/China Ramal Bonito de
Umuarama e Real Cascavel. Es-
ses seguem para a oitavas de fi-
nal da competição.

O Lorena Jesuítas derrotou por
3 a 0 o Transportadora Sul Brasil
de Umuarama na partida de aber-
tura da fase no domingo (24). No
mesmo dia, o Cascavel Auto Pe-
ças/Fercaus venceu do Iracema do
Oeste por 3 a 1. A Vidroeste/Ele-
tro Rural/China Ramal Bonito de
Umuarama aplicou a maior golea-
da da rodada, 8 a 0 sobre Céu Azul.
O Real Cascavel fez 5 a 0 sobre a
Orthodent de Nova Aurora.

A competição terá uma pausa
neste final de semana em virtude
do carnaval e retorna com a quarta
rodada nos dias 9 e 10 de março.

Premier League
A disputa pela liderança da Premier League segue a todo vapor. Liverpool e
Manchester City entram em campo, hoje (27) e apenas um ponto separam as
equipes na tabela. Os Reds, na liderança, recebem o Watford, enquanto o City,
sem Jesus e Fernandinho, enfrenta o West Ham. As duas partidas serão às 17h.
O Manchester City vem ainda mais motivado, após conquista do título da Copa da
Inglaterra, no último domingo (24), quando derrotou o Chelsea nos pênaltis por 4 a 3.

NOTA

Os irmãos umuaramenses Marcos Antônio Domingues e André Luiz Domingues, terminaram a 25ª edição
Rally Transparaná, em 8º lugar na categoria turismo e 10º lugar na categoria geral. “Por estarmos há quase
dois anos sem competir, e pelo nível dos pilotos, até que fomos bem. Não andamos bem nos dois
primeiros dias, mas no terceiro, mandamos muito bem e ficamos satisfeitos com o resultado, lógico que
quanto mais alto ficarmos na tabela, melhor”, comenta Marcos Domingues. A competição começou em
13 de fevereiro e acabou no dia 16, com 4 etapas cumpridas nos quatro dias de provas. Participaram
do rally, 50 equipes em quatro categorias: Master, Graduados, Turismo e Light. Foram mais de 900
quilômetros de percurso, passando pelas cidades de Guarapuava, Ivaí, Imbituva e Castro.

ARQUIVO PESSOAL

A 3ª RODADA definiu os
primeiros quatro classificados para a

segunda fase no Jussara/Panorama
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Palmeiras abre rodada do
Paulistão contra o Ituano

O Palmeiras volta a campo hoje
(27) para a abertura da nona roda-
da do Campeonato Paulista contra
o Ituano. O duelo entre as equipes
será disputado às 21h30, no está-
dio Allianz Parque, e o time do Ver-
dão terá algumas mudanças em
relação ao jogo que resultou em um
empate contra o Santos no último
sábado (23).

Como os treinos do Palmeiras
são fechados para a imprensa des-
de o início da temporada, não é
possível saber exatamente qual
será a escalação que o técnico Luiz
Felipe Scolari vai levar a campo,
mas é certo que o time terá pelo
menos duas mudanças já que o
meio-campista Moisés e o zaguei-
ro Luan deixaram o campo na últi-
ma partida lesionados.

O camisa 10 sofreu uma panca-
da no joelho esquerdo e é dúvida
tanto contra o Ituano quanto para
a estreia alviverde na Copa Liber-
tadores, no dia 6 de março, contra
o Junior Barranquilla. Já o defensor
sofreu um estiramento muscular na
coxa esquerda e pode ficar de mo-
lho por até seis semanas.

Felipão já revelou que a partir do
jogo contra o Santos diminuiria o
rodízio que vem sendo feito desde
o início da temporada. Desta forma,
fica a expectativa de quais serão os
escolhidos pelo comandante dian-
te do clube de Itu.

Mas é boa a chance de que mui-
tos dos atletas que ficaram de fora
com o Peixe retornem nesta quar-
ta-feira, casos dos laterais Mayke
e Diogo Barbosa, dos volantes Feli-
pe Melo e Bruno Henrique e do
meia Lucas Lima.

Semifinal da Copa Mariluz
Hoje (27), acontecem as partidas semifinais da Copa Mariluz de Futsal. No primeiro
jogo, dois times de Umuarama se enfrentam, Ms Móveis e Dunas, às 20h45. Os dois
times também foram semifinalistas na edição da copa no ano passado. No segundo
jogo, às 21h45, Chaparal enfrenta Foco/Zacarias Veículos. Dono da melhor
campanha da primeira fase, com três vitorias Chaparal vem muito forte em busca
da vaga na final, porém pega um grande time, finalista no ano passado. Os jogos
serão transmitidos pela página do Portal Líder no Facebook.

NOTA

Apontado como um dos lutadores mais casca-grossa da divisão peso-pena do Ultimate, Jeremy Stephens
mostrou que é um “ser humano de verdade”, como o próprio definiu. Após a derrota por nocaute para o
ex-campeão brasileiro José Aldo no UFC Calgary, em julho, ‘Lil Heathen’ revelou ao programa Ariel
Helwani’s MMA Show que teve “pensamentos suicidas”. O lutador disse que flertou com a possibilidade
de tirar a própria vida e deixar os dois filhos e a esposa. Além disso, afirmou que não tinha confiança no seu
trabalho e sempre se questionava o motivo de “fracassar” quando estava perto de disputar o cinturão dos
penas. Stephens vai encarar o russo Zabit Magomedsharipov, neste sábado (2), no UFC 235. Profissional
de MMA desde 2005, ‘Lil Heathen’ tem um cartel de 28 vitórias e 15 derrotas.

MMA FIGHTING

Escalação
Assim, uma possível escalação do Verdão para enfrentar o Ituano tem:

Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe
Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Felipe Pires, Dudu e Borja.

FELIPÃO observa
treino do Palmeiras ao
lado da comissão
técnica

CESAR GRECO
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Cris/Julia aceita se casar com
Gustavo para proteger Danilo
Em “Espelho da vida”, Cris/Julia aceita se casar com Gustavo

para proteger Danilo. Bendita entrega uma carta de Cris/Julia a
Danilo. Alain fica mexido com uma mensagem que recebe de

Letícia. Incentivado por Hildegard, Lucas pede Mimi em
casamento. Eugênio arma com Albertina para incriminar Danilo.

Gustavo revela a Maristela seu plano de infernizar a vida de
Cris/Julia. Sheila insiste para se casar com Bola. Gilson

conhece Gentil. Gustavo oferece rosas brancas a Cris/Julia.

 • SBT

Malhação
Gabriela desiste de propor o registro

compartilhado de Alex e Flora para Rafa-
el. Tito e Nina se encantam um pelo ou-
tro, e Flora incentiva o namorado a se apro-
ximar da cantora. Gabriela sofre com a
união de Solange e Rafael. Alex invade a
casa de Rafael e Márcio e declara que
decidiu morar com os dois. Os alunos se
revoltam contra as novas ordens de uni-
forme anunciadas por Solange. Gabriela
confronta Solange.

Verão 90
João exige que Jerônimo conte a ver-

dade sobre o assassinato de Nicole. Manu
diz a João que acredita em sua inocência.
Diego desmascara Vanessa na frente de
Larissa. O delegado libera Gisela após a
visita de Quinzão. Quinzão e Mercedes
temem por Quinzinho depois que a polí-
cia identifica marcas de sangue do as-
sassino no corpo de Nicole. Mercedes liga
para Jerônimo para saber o tipo sanguí-
neo de João. A advogada de Giovana dei-
xa Manu, João e Janaína desesperados
ao afirmar o tipo sanguíneo encontrado
no corpo de Nicole.

O sétimo guardião
Machado convoca Milu para socorrer

Aranha. Robério consegue copiar as cha-
ves do casarão para entregar a Valentina.
Júnior afirma a Luz que deseja se casar
com ela. Patrício e Liliane se insinuam
um para o outro. Afrodite ajuda Diana a se
preparar para sua competição. Aranha
implora o perdão de Stella.

Teresa
Teresa furiosa diz a seu pai que confiou

nele e ele falhou e que os documentos rou-
bados podem levar Arthur a perder toda sua
fortuna. Arthur, zangado, diz a Oriana que
não quer vê-la destratando novamente Te-
resa, e por isso o melhor seria que ela não
voltasse a sua casa, pois nem ele, nem

Teresa a querem em suas vidas. Oriana
responde que Teresa deixou Mariano por
ser pobre, e que certamente se descobris-
se que ele agora tem dinheiro, voltaria a
procurá-lo. Arthur, furioso, diz que Teresa o
ama e confia nela. Fernando diz a sua mãe
que se não mudar sua atitude em relação a
Teresa, eles terão sérios problemas. Aída
diz a Teresa que as ações que eram de seu
pai, agora são dela, e que agora também é
sócia de “Lua Turquesa”.

As aventuras de Poliana
Os capangas de Rato dizem que Dé-

bora não quer pagar pelo serviço presta-
do, e o próprio líder do bando pede o en-
dereço dela para resolver o problema pes-
soalmente. Luísa diz a Afonso que o que
ele disse mexeu com ela a ponto de ela
ter inspiração para pintar um novo qua-

dro. Raquel confronta Mirela sobre ela
estar participando da rádio da escola. Jeff
e Luca brigam na aula de teatro do profes-
sor Iuri. Hugo e Éric continuam provocan-
do Bento, e João observa, rindo. Waldis-
ney vai à casa de Débora. João e Poliana
discutem por causa de Bento. O clubinho
MaGaBeLo se prepara para ir ao evento
da O11O. Jefferson é ameaçado pelos
comparsas de Rato na porta da escola.

Jesus
Jesus se reúne com apóstolos e diz

que irão a Jerusalém. Ele diz que lá o Fi-
lho do Homem será entregue aos princi-
pais sacerdotes e escribas, que o conde-
narão à morte. Mas ao terceiro dia ressus-
citará. Os apóstolos respiram fundo e as-
similam que está próximo do fim.

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á
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es

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do pre-
sente constrói a sua confiança. Aproveite ao má-
ximo a paz e a tranquilidade do dia para dar aten-
ção ao que pode estar faltando em sua dieta.

To
ur

o

Alguns conselhos de fora vão tranquilizá-lo sobre
profundas convicções que você tem. Tudo o que
resta é agir de acordo com esses conselhos. Você
está em boa forma, mantenha o esforço que tem
feito com os alimentos e tudo vai ficar bem.

G
êm

eo
s O dia vai começar em ritmo forte. Tire um tempo

para pensar antes de agir e não se queixe! Des-
prenda-se de pensamentos negativos para po-
der recarregar as baterias e se concentrar naqui-
lo que gosta em geral.

C
ân

ce
r Você vai ser mais receptivo às necessidades dos

outros e mais confiante em si mesmo. Sua disposição
para ouvir será uma fonte de harmonia para todos.
Você está exagerando, mas felizmente tem energia
de sobra! Faça uma pausa no que estiver fazendo.

Le
ão

Você vai decididamente banir as suas preocupa-
ções para tirar o máximo da vida, tanto quanto
possível. Deixe que outras pessoas entrem na sua
vida! Você involuntariamente pressiona demais.
Você precisa de repouso e exercício, comece uma
atividade esportiva.

V
ir

ge
m Você enfrentará ferozmente a autoridade. Ficar

calmo seria seu melhor trunfo para atravessar
esses humores. Você está sobrecarregado de tra-
balho, mas desacelerar vai parecer mais difícil do
que continuar no mesmo caminho. Você precisa
fazer as coisas com equilíbrio.

Li
br

a

Uma imensa necessidade de ação faz você tomar
decisões precipitadas. Seja objetivo em suas esco-
lhas. Você deveria se retirar a um lugar campestre
por alguns dias para diminuir a tensão psicológica.
Certifique-se de ter algum tempo para si mesmo.

E
sc

or
pi

ão Você está alegre e otimista, indo na direção perfei-
ta. Agora é a hora de defender a sua causa. Você
está encontrando dificuldades para acompanhar o
ritmo. Recarregue suas baterias ao ar livre. Não há
necessidade de se alarmar por enquanto.

Sa
gi

tá
ri

o Você vai receber uma boa notícia. Então, abra
o seu e-mail sem se preocupar! Não aceite as
coisas tão facilmente. Você vai se sentir me-
lhor se fizer um esforço com você mesmo. Vá
mais devagar.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você terá ideias claras e conseguirá falar sobre

eles com facilidade. Há previsão de comentários.
Você está preocupado com os detalhes. Você
pode acabar se sentindo exausto se não tomar
cuidado e parar para relaxar.

A
qu

ár
io Você se sente muito mais autoconfiante e mais à

vontade quando se expressa em público. O re-
laxamento mental é a melhor forma de recarre-
gar as baterias de hoje. Use a arte como uma
forma de escapismo.

 P
ei

xe
s Desconfie de esquemas arriscados e duvidosos.

Não se deixe distrair com bobagens, você precisa
de espaço para refletir. Sua vitalidade está em
alta, durma mais para mantê-la assim.
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"Os filhos
só podem
ser crianças
quando os
pais são
adultos"
(Stephan
Hausner)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje -, Francielle
Bitencourt, Itacir Chiapetti, Luiz
Fernando Cazarin e Roberto Ribeiro
Campos.  Da coluna: felicidades

Vem aí...
Os fãs já se preparam para a

agenda em Umuarama: em 13 de
abril, acontece o show do IRA, no

Harmonia Clube de Campo. No
setlist, mais de uma dezena de

canções.

Em tempo...
As inscrições para o Pibia
(Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Artística) já estão
abertas na Universidade
Paranaense.

PORTRAIT
Em ensaio de Suzana Machado, o
professor e ator Luiz Fernando

Guarnieri exibe seu belo sorrisão.
No momento, ele está às voltas da

reorganização dos projetos de arte e
cultura da Unipar. Ano passado, fez

sucesso e arrancou aplausos, em
várias performances em eventos da

Universidade e fora dela. Realmente,
um talento.

O médico  Renato Niebhur  pela exemplar dedicação e empenho
no exercício de suas funções e pelo extremado carinho que

demonstra aos pacientes e colegas de trabalho, recebeu destaque
no CISA -, ele é médico homeopata, atende no CISA-CAPS-
AD, e atua diretamente no tratamento de dependentes químicos

em recuperação.

CAFÉ
Leopoldo Furlan (presidente) e  Wanderlei Rosa (diretor) estarão
a frente do Café de Aniversário de 3 anos da Uopeccan em
Umuarama, que acontece na quinta-feira (7), a partir das 9h, no
anfiteatro Cândido Garcia.  Uma data a ser comemorada pela
importância do Hospital de Câncer para a cidade e toda a região.

 ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO

POSSE NA CAPITAL
O Reitor da Unipar, Carlos Eduardo
Garcia, prestigiou a posse do novo
secretário de Estado do
Desenvolvimento Ambiental e
Turismo, Márcio Nunes. Pelo apreço
que tem por Nunes, Garcia fez
questão de ir a Curitiba para a
cerimônia.
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3 ANOS DE
UOPECCAN
O Hospital do Câncer Uopeccan
de Umuarama, completará 3 anos
de atendimentos. Em solenidade a
data, o hospital realizará no dia 7
de março, o Café da Manhã de
comemoração ao aniversário. O
evento será realizado no auditório
Dr. Cândido Garcia, às 9h. Na
ocasião os diretores e gestores
estarão presentes para falar sobre os
serviços prestados e atendimentos
realizados. Dados estatísticos e
demais informações.

OPORTUNIDADE
PARA CASAR
Estão abertas as inscrições para o
casamento coletivo que será
realizado em 6 de abril em
Umuarama. O casamento civil
coletivo irá atender casais de
Umuarama e da região que desejam
oficializar o matrimônio. A cerimônia
receberá decoração especial para a
celebração. Haverá culto ecumênico.
O evento é uma realização da
Universidade Paranaense, Tribunal
de Justiça do Paraná, Governo do
Estado, SESC e Prefeitura
Municipal de Umuarama.

INSCRIÇÕES NO
CRAS
Os interessados devem se inscrever
em uma unidade do CRAS até o dia
1º de março. Para a inscrição é
necessária a apresentação dos
seguintes documentos: carteira de
identidade, CPF, certidão de
nascimento ou casamento com
averbação do divórcio (atualizada de
90 dias), comprovante de renda
(contracheque ou carteira de trabalho
– até um salário mínimo e meio por
pessoa) e comprovante de endereço.
Para mais informações e
esclarecimentos, procure a Secretaria
de Ação Social (44) 3906-1020.
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Prefeituras arcam com
80% dos custos do Cisa

Os municípios paranaenses arcam
com quase 80% dos custos com con-
sultas, exames, cirurgias e procedi-
mentos com especialistas médicos
realizados através dos Consórcios de
Saúde. A afirmação é do presidente
do Consórcio Intermunicipal de Saú-
de – Cisa-Amerios e presidente da
Associação dos Consórcios de Saú-
de do Paraná – Acispar, prefeito de Alto
Piquiri, Luis Carlos Borges Cardoso.

O Cisa-Amerios divulgou recente-
mente um relatório que indica que, no
ano passado, do total de despesas
com especialidades médicas realiza-
das (R$ 19.095.033,00), 79% foram
pagos com recursos oriundos dos
cofres das pequenas prefeituras da
região. Desse total, apenas 3% (R$
532.200,00), foram repassados pelo
Governo do Estado do Paraná, através
da Secretaria de Estado de Saúde e,
19% (R$ 3.781.200,00), através de
repasses do Governo Federal, através
do Ministério da Saúde.

“Estamos lutando para ampliar os
repasses do Governo do Estado do
Paraná e também do Governo Federal
para os Consórcios”, disse Cardoso.

Segundo ele, os recursos que vêm
do Estado e da Federação só podem
ser empregados em programas es-
pecíficos, como é o caso do Centro
de Especialidades Odontológicas e
do Centro de Atenção Psicossocial –
CAPS-AD, que sozinhos consomem
praticamente todo o recurso Federal
destinado ao Cisa-Amerios.

Em 2018, o Consórcio, que
abrange 20 municípios da região,
que juntos somam uma população
superior a 160 mil habitantes, rea-
lizou 102.671 consultas, além de
221.492 exames e procedimentos.

Os municípios também arcam

com os custos de transporte dos
pacientes. São transportadas apro-
ximadamente 11 mil pessoas por
mês dos seus municípios de domicí-
lio até Umuarama. O Consórcio for-

Enfrentando as dificuldades
Cardoso disse que a situação é muito parecida em outros Consórcios do Paraná e que,

juntamente com outros prefeitos, busca soluções junto aos Governos Estadual e Federal.
“Recentemente tivemos uma reunião com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto,

onde expusemos todas as necessidades e dificuldades que os consórcios estão enfrentando.
Aguardamos agora a confirmação de uma nova reunião, desta vez com a presença do
governador Carlos Massa – Ratinho JR. O objetivo é sensibilizar o Governo do Estado e

ampliar as verbas de custeio para os Consórcios”, conta. Cardoso também espera audiência
com o Ministro da Saúde, Luiz Mandetta. “Em Brasília a nossa reinvindicação é a mesma.

Está ficando muito complicado para os municípios arcarem com todos os custos. São
baixíssimos os recursos que vêm do Governo Federal para consultas e procedimentos, que

são nossas principais demandas. Precisamos mudar isso”, enfatizou.

nece café da manhã para todos os
pacientes que se consultam nas uni-
dades de Umuarama, com leite, café,
chá e pão com manteiga. São cerca
de 300 cafés completos por dia.

SACRIFÍCIOS DOS MUNICÍPIOS
Para cidades como Curitiba, Campo Largo e Arapongas, foram quase 6 mil pacientes
transportados no ano passado. Além disso, foram realizadas 4.868 hospedagens na Casa
de Apoio Central Vale do Ivaí, em Curitiba. “Na unidade, os pacientes e acompanhantes
tem acomodações e alimentação de forma gratuita, além do transporte até os locais de
exames e procedimentos, tudo pago pelos municípios”, diz o presidente. “Para atender os
pacientes com a dignidade que merecem, fazemos muitos sacrifícios nos municípios. A
maioria destina muito mais do que os 15% do orçamento preconizados em Lei. Tem
municípios da nossa região que investe mais de 30% do orçamento em saúde. Enquanto
isso, a contrapartida do Estado e da União, mal suprem os programas obrigatórios”, destacou.
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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
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-20  CONFORT  PLUS  1.6  MOD.  2016 – HB-20  CONFORT  PLUS  1.6  MOD.  2016 – HB-20  CONFORT  PLUS  1.6  MOD.  2016 – HB-20  CONFORT  PLUS  1.6  MOD.  2016 – HB-20  CONFORT  PLUS  1.6  MOD.  2016 – PRATA, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS,
SOM, RODAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00
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, PARTIDA CHAVE PRESENÇA, COURO,
AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, C/ 14 MIL KM, COMPLETO. NA GARANTIA.  R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00
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$ 52.800,00R$ 52.800,00R$ 52.800,00R$ 52.800,00R$ 52.800,00
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
CRUZE  1.8  HATCH  LTZ  SPORT  ANO 2014 – CRUZE  1.8  HATCH  LTZ  SPORT  ANO 2014 – CRUZE  1.8  HATCH  LTZ  SPORT  ANO 2014 – CRUZE  1.8  HATCH  LTZ  SPORT  ANO 2014 – CRUZE  1.8  HATCH  LTZ  SPORT  ANO 2014 – BRANCA, AUTOMÁTICO, FLEX, BANCOS
DE COURO, TETO SOLAR, RODAS ESPORTIVAS, 26 MIL KM, Ú/DONA.  R$  53.800,00R$  53.800,00R$  53.800,00R$  53.800,00R$  53.800,00

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
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
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 HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00
CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR , DIREÇÃO,
RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA.  R$ 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  ANO  2013 – FOX  1.6  GII  ANO  2013 – FOX  1.6  GII  ANO  2013 – FOX  1.6  GII  ANO  2013 – FOX  1.6  GII  ANO  2013 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS E
TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO.  R$ 32.800,00R$ 32.800,00R$ 32.800,00R$ 32.800,00R$ 32.800,00
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, 27 DE FEVEREIRO DE 2019

CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR
CLASSIC 1.0 LS ...................................................................... 13/14 ......................... PRETO ................................... BASICO .................................................................................... R$ 19.900.00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 13/14 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 35.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 14/15 ......................... PRATA ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 13/13 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO,AUT,COURO ......................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 ELITE .................................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 54.900,00
COBALT 1.8 LTZ AT. ................................................................ 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 62.900,00
CRUZE SEDAN LT .................................................................. 11/12 .......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 46.900.00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 17/18 ......................... CINZA ..................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 82.900,00
CRUZE SEDAN LTZ 1.8 ........................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 65.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ I TURBO ............................................... 17/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................ R$ 89.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO .............................................. 16/17 ......................... VERMELHO ............................ COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................ R$ 98.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER ............................................. 18/18 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................ R$ 144.900,00
MONTANA LS .......................................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .................................................................... R$ 32.900,00 ........
NEW FIESTA 1.6 ..................................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 51.900,00
ONIX LT 1.4 ............................................................................. 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 41.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 16/16 ......................... PRATA .................................... COMPLETO,AUT ...................................................................... R$ 52.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ......................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 92.900,00
SIENA ATTRACTIV 1.4 ........................................................... 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
SPIN ACTIV 1.8 ....................................................................... 17/18 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 68.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 13/14 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 45.900,00
SUZUKI GSXR 750 SRAD ....................................................... 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 35.900,00
TRACKER LTZ ........................................................................ 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 64.500.00
TRACKER LTZ ........................................................................ 14/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 60.900.00
TRAILBLAZER LTZ V6 ............................................................ 15/15 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ................................................. R$ 94.900,00
TRAILBLAZER LTZ DIESEL .................................................... 13/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ................................................ R$ 104.900.00

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

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

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

2794 ou (44) 9.8407-1674 falar
c/ Idelson
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Lista de menores preços de
combustíveis varia R$ 0,31

Capotamento
Um capotamento foi registrado pouco antes das 16h de ontem (26) na PR-482,
entre Umuarama e Maria Helena. No Gol, prata, de Cambira, estavam dois homens:
o motorista de 38 anos e o passageiro de 25 anos, representantes comerciais que
saíram ilesos. O condutor disse que seguia em direção a Maria Helena e, por causa
da pista molhada perdeu o controle e se envolveu no acidente.

NOTA

A Secretaria de Proteção e Defesa
do Consumidor – Procon Municipal –
divulgou ontem (26), pesquisa de pre-
ços de combustíveis com ênfase nos
menores valores praticados pelo mer-
cado local. A tabela será divulgada nas
redes sociais do município e disponi-
bilizada à imprensa duas vezes por
semana, com os cinco menores pre-
ços do litro da gasolina comum, eta-
nol hidratado e óleo diesel S-500, com
base no aplicativo Menor Preço –
Nota Paraná, disponibilizado pelo go-
verno do Estado.

O coordenador do Procon e secre-
tário de Proteção e Defesa do Consu-
midor, Aparicio Bernardo Calderaro Jú-
nior, lembra que o objetivo é informar
ao consumidor onde é possível econo-
mizar na hora de abastecer o veículo,
estimulando a concorrência. “Como a
divulgação dos menores preços acre-
dito que daremos uma boa contribui-
ção à população, pois o consumidor terá
melhor noção dos valores sem precisar
fazer pesquisa”, afirmou.

Mesmo considerando apenas os cin-
co menores preços, a primeira tabela
traz uma diferença significativa que va-
ria de R$ 0,10 no litro da gasolina, R$

0,09 no álcool e de R$ 0,31 no diesel.
“São valores que fazem diferença quan-
do apurada a despesa mensal com
combustíveis, ainda mais para empre-
sas e pessoas que utilizam bastante o
veículo”, apontou Calderaro Júnior.

No momento da pesquisa, o litro

mais barato da gasolina foi encontra-
do a R$ 4,08 nos postos Umuálcool e
Pinguim Auto Posto. O litro do etanol
mais em conta também foi encontra-
do nestes dois postos (R$ 2,79) e o
diesel mais barato era vendido pelo
Posto Tupã (R$ 2,99).

Variação
De acordo com o diretor do Procon os preços estão sujeitos à alterações a
qualquer momento. “Vale lembrar que os preços podem ser alterados no

decorrer do dia, portanto é necessário ficar atento às variações”, apontou. Os
preços dos combustíveis (por município) também podem ser consultados na

Agência Nacional do Petróleo, através do link https://preco.anp.gov.br.

A TABELA traz os preços
praticados pelos demais
revendedores posicionados entre os
cinco com melhor preço para
combustíveis a varejo no mercado.
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