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Jovem baleado é acusado pelo algoz
de violentar a enteada de 11 anos

O caso aconteceu na manhã da quinta-feira (28)
em Mariluz. Rapaz de 18 anos foi levado para
uma emboscada e alvejado com três disparos.
No ato da prisão, o autor dos tiros denunciou a
vítima de ter abusado de sua enteada. Criança
foi submetida a exame de conjunção carnal no

IML de Umuarama.  Pág. 13

Mutirão odontológico atende 230 moradores do Sonho Meu
Durante as etapas dos mutirões de atendimento odontológico na Unidade Básica de Saúde (UBS) no Conjunto

Habitacional Sonho Meu, foram realizados mais de 480 procedimentos.  Pág. 12

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU



RADAR02 TRIBUNA HOJE NEWS, 1º DE MARÇO DE 2019

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

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0001-36
Matriz - Jornal Oparana S/A: CNPJ: 21.819.026/0002-17 Filial

Rua Pernambuco, 1600 - Centro - CEP 85.810.021 Cascavel-PR
 Fone/Fax: (45) 3321-1000

Direção Geral
Clarice Roman

Editora-chefe
Carla Hachmann

editoria@jhoje.com.br

Diretor
Jadir Zimmermann

diretor@jhoje.com.br

FALE CONOSCO
editoria@jhoje.com.br  • WhatsApp: (45) 99975-1047

anuncio@jhoje.com.br  • assinaturas@jhoje.com.br
www. jho je .com.br

 O presidente Jair Bolsonaro
(PSL) lamentou o episódio do
vazamento de áudios de suas
conversas com o ex-ministro

da Secretaria-Geral da
Presidência Gustavo

Bebianno, demitido neste mês,
e afirmou que seus filhos não

mandam no governo. As
declarações foram dadas

ontem em café da manhã com
um grupo de 13 jornalistas no

Palácio do Planalto.

“Nenhum filho
meu manda no
governo. Não
existe isso”.
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LEVANTE A CABEÇA E SIGA EM FRENTE
Palavras machucam? Não amiguinho. Não machucam. Pala-

vrões ofendem? Não, meu querido. Nós é que nos permitimos ser
fracos, frágeis, ao ponto de nos sentirmos ofendidos, de ficarmos
dodói com um dito grosseiro.

Não estou dizendo que é bonito ser feio. O que friso, ou o que tento
fazê-lo, é que grande parte dessa parafernália politicamente correta, essa
mania de ditar o que pode e o que não deve ser dito, acaba por tolher a
nossa percepção da realidade e a fragilizar a nossa personalidade, tor-
nando os indivíduos mais susceptíveis a manipulações de toda ordem.

Se nós não podemos dizer o que vemos porque estamos sendo
patrulhados e melindrados pelos sectários do politicamente correto, com
o passar do tempo, além de inibirmos nossa percepção, acabaremos
nos tornando pessoas inseguras que necessitam de confirmação de um
agente externo à nossa consciência. Ou seja: deixamos de confiar nos
nossos olhos, por medo de que isso não seja conveniente para a forma
como as patrulhas ideológicas querem que vejamos.

Não apenas isso. Se com o tempo passamos a denominar as nossas
percepções com cacoetes e jargões que nos são sugeridos através dos
mais variados meios. Com o tempo vamos perdendo o senso das pro-
porções e, se o perdemos, ou o deformamos, acabamos por nos tornar
pessoas extremamente sensíveis e, consequentemente, infantilizadas,
bem do jeitinho que o totalitarismo nosso de cada dia quer que os indiví-
duos sejam, pois, se nos agravamos com tudo, o Estado e seus tentácu-
los irão ter mil e uma justificativas para se apresentar como sendo o nosso
mediador entre os infernos criados por nossas sensibilidades inflamadas.

Por fim, se nos encontramos com o nosso senso das proporções mutila-
do, se nos convertemos em criaturinhas hipersensíveis que não sabem lidar
com uma ofensa e carecemos de uma referência externa que nos dê um
sentimento mínimo de segurança emocional, acabamos nos tornando uma
perfeita marionete nas mãos de manipuladores cínicos e maliciosos.

Podemos até chamar essa patacoada toda como criticidade, alterida-
de, diversidade e tutti quanti, mas, no fundo e na real, isso é o que é: uma
sutil destruição da autonomia da consciência individual.

Dartagnan da Silva Zanela é escritor

Sol

AGÊNCIA BRASIL
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Certificados do eProtocolo
Durante o último módulo do curso de Gestão Parlamentar da

Escola do Legislativo do Estado, as coordenadoras Pedagógica,
Roberta Picussa, e Administrativa, Francis Fontoura, entregaram

certificados aos palestrantes dos seis módulos realizados
durante o mês de fevereiro e falaram sobre os projetos da
escola. “Nós queremos, cada vez mais, aproximação com a
comunidade, levando conhecimento por meio de cursos e

palestras e teremos uma extensa programação ao longo do ano,
inclusive no interior do Estado”, destacou Roberta.

OAB com Piana
Atendendo a uma demanda
da advocacia e da
população do Sudoeste do
Paraná, dirigentes das
subseções da OAB em
Palmas, Pato Branco,
Francisco Beltrão, União
da Vitória e Dois Vizinhos
se reuniram na quarta-feira
(27) com o governador em
exercício Darci Piana e o
secretário chefe da Casa
Civil, Guto Silva, para
pleitear melhorias na
infraestrutura da rodovia
PR-280.

324 acidentes
A sessão foi acompanhada pelo
presidente da OAB Paraná,
Cássio Telles, e pelo diretor de
Prerrogativas Alexandre
Salomão. Nos últimos três
anos, a 6ª Cia da Polícia
Rodoviária registrou 324
acidentes na referida rodovia,
o equivalente a um sinistro a
cada três dias. As estatísticas
apontam 26 óbitos no local
e 207 feridos, sendo que os
óbitos posteriores
decorrentes a acidentes não
são contabilizados pela força
militar.

TATU NA POLÍTICA

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Mau cheiro no São Cristóvão
O deputado estadual Delegado Fernando solicite informações

ao gerente regional da Sanepar, sobre o mau cheiro oriundo da
lagoa de tratamento no Jardim São Cristóvão em Umuarama.
Ele pretende saber quais providências estão sendo tomadas
para acabar com o sério problema que há décadas incomoda
todos os moradores do bairro. O deputado relata no ofício
encaminhado ao gerente José Aparecido Fogaça, que vários

moradores fizeram reclamações ao parlamentar, afirmando que o
odor é da lagoa de tratamento da empresa, que fica situada

nos fundos da referida comunidade.

O apresentador de TV Tatu, que há anos desafiou no ar em programa
de rádio quem adivinhasse seu verdadeiro nome, Valentin Devaur
Menossi, já colocou o nome em evidência na política local por algumas
vezes. Lançado a deputado Estadual por duas ocasiões, pode até ser
que venha, num futuro próximo, buscar espaço na disputa pela
candidatura a prefeito de Umuarama. Inicialmente ele confidenciou
ao Jornal Tribuna Hoje News que lida apenas com sua empresa (TV
Caiuá) e já está gerando sinal da Rede TV em dois municípios do
Tocantins. Atualmente tatu está filiado no PSC, mesmo partido político
que o prefeito de Umuarama Celso Pozzobom.

Informatização
da Alep

Em um mundo cada vez
mais digital, de informação
em tempo real, a tecnologia
faz toda a diferença. E na Alep
não poderia ser diferente. O
trabalho da diretoria de Tec-
nologia de Informática da
Casa tornou os trabalhos da
administração e de gabine-
tes mais ágeis e proporcio-
nou uma economia financei-
ra significativa.

O tema foi abordado on-
tem (28), no encerramento
do 1º Curso de Gestão Par-
lamentar organizado pela
Escola do Legislativo, pela
servidora Millena Renner.
Também participaram do
módulo, para falar sobre o
eProtocolo – sistema infor-
matizado do Governo do Es-
tado – Léia Rachel Castellar,
da Casa Civil, e Talita Aran-
tes, da Secretaria de Esta-
do Administração e da Pre-
vidência (Seap).

A Alep dispõe de um sis-
tema interno, o Infolep, por
onde tramitam todos os do-
cumentos oficiais e proces-
sos administrativos. Além de
reduzir a circulação de pa-
péis, a medida gera uma
grande economia aos cofres
públicos. “Com a adoção de
documentos eletrônicos,
conseguimos uma econo-
mia de quase R$ 150 mil por

ano em papel e tinta de im-
pressora. E com o aprimora-
mento constante do nosso
sistema acredito que pode-
remos trazer resultados ain-
da melhores, atendendo à
determinação do presiden-
te, deputado Ademar Traia-
no (PSDB), de transparência,
economia e agilidade nos
trabalhos da Assembleia”,
pontuou o diretor de Assis-
tência ao Plenário (DAP), Ju-
arez Villela Filho.

Sobre o curso, Milena
destacou que “foi muito im-
portante a iniciativa da Es-
cola do Legislativo, principal-
mente para os novos servi-
dores, que neste primeiro
momento ainda não estão
familiarizados todos os sis-
temas da Casa. E no curso
nós pudemos abordar os
pontos de dúvidas, para que
possamos ser mais asser-
tivos no processo e dar agili-
dade aos trabalhos dos ga-
binetes no dia-a-dia”.

O sistema de informati-
zação da Casa também con-
templa o atendimento às
pessoas que queiram infor-
mações ou acompanhar o
trâmite de projetos. Tudo
pode ser feito sem sair de
casa, acessando o Portal de
Atendimento ao Cidadão, dis-
ponível no site da Alep.

Integração
O Governo marcou presença na Escola do Legislativo e

ficou a cargo da servidora Léia Rachel Castellar as
explicações sobre o funcionamento do eProtocolo. “O

sistema veio para acompanhar os processos na tramitação
e gestão no âmbito do Poder Executivo, porém precisamos

integrar os demais Poderes e os cidadãos, para que
possamos trabalhar de forma uniforme dentro do sistema,
evitando desperdícios de papel, de tintas, e aproveitando

todos os benefícios que a tecnologia nos traz”.
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Geração de mais de
um milhão de empregos

A Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção propôs ao go-
verno federal um plano para cria-
ção de um milhão de empregos,
sem qualquer subsídio, somente
com a retomada das 4.738 obras
paradas que se estendem pelas
cidades brasileiras. Há casos de

obras que são tocadas entre o go-
verno federal e as prefeituras que,
por alguma razão, não começaram.
Estima-se que entre R$ 2 bilhões e
R$ 8 bilhões em recursos do PAC
depositados em contas de prefei-
turas e sem uso por causa de difi-
culdades burocráticas e jurídicas.

Tucanos em Londrina
O ex-deputado Luiz Carlos Hauly já
avisou com todas as letras que o
PSDB terá candidato a prefeito em
Londrina. A escolha do candidato
será precedida de debates e
pesquisas qualitativas e
quantitativas. "Disputamos as últimas
sete eleições, seis com a cabeça de
chapa e uma de vice. Vamos ter uma
candidatura forte", diz Hauly.

O que está pegando
O que mais está pegando na base
sobre Reforma da Previdência,
segundo os deputados federais, é
redução da benefício de prestação
continuada aos idosos que pode
cair de um salário mínimo (R$
998) para R$ 400. O governo já
sinalizou que pode rever este item
na proposta.

Cuidar das cidades
O deputado e ex-ministro da
Saúde, Ricardo Barros, avisa que
não vai assumir qualquer função
de maior destaque no Congresso
Nacional e no próximos dois anos
vai dedicar exclusivamente dos

municípios da sua base eleitoral,
notadamente o Maringá e o
noroeste do Paraná.

Consórcio modelo
A Sanepar vai apoiar a formação de
consórcios entre municípios para o
gerenciamento dos resíduos
sólidos. A companhia tem expertise
e tecnologia na área e o Estado vai
dar as diretrizes de atuação. “A
Sanepar vai trabalhar como
operadora desses sistemas, um
modelo que poderá ser replicado
para todo o Brasil. Caberá ao
Estado dar aos municípios garantia
jurídica, técnica e financeira.", diz
o presidente Cláudio Stabile.

Observatório de segurança
A Fiep e Secretaria da Segurança
devem assinar acordo de
cooperação técnica nas próximas
semanas. Entre outras ações, o
documento vai facilitar que a
entidade contribua, através do seu
Observatório, com o planejamento
de longo prazo na área de
segurança pública. O Observatório
foi responsável pela elaboração da

Rota Estratégica da Segurança
Pública do Ceará, em um projeto
liderado pela federação das
indústrias daquele estado, com
participação de representantes de
diversas entidades da sociedade
civil.

Maria da Penha
Nove deputados do PSB - entre
eles, os paranaenses Aliel
Machado e Luciano Ducci -
apresentaram projeto de lei que
aumenta o rigor da Lei Maria da
Penha na defesa das mulheres
contra as agressões. "Esse
projeto prevê que em casos de
violência doméstica, quando
verificado que o agressor com
posse ou porte de arma, essa
arma registrada tem que ser
retida e apreendida", diz Ducci.

Hotel das Cataratas
Todos os anos, a Forbes viaja
pelo mundo e elege os melhores
hotéis nos cinco continentes. A
lista, em sua 61ª edição, é
criteriosa e pelo segundo ano
consecutivo, o Hotel das
Cataratas, em Foz do Iguaçu, é o
único do país a receber
classificação máxima de cinco
estrelas na edição do Forbes
Travel Guide 2019.

Gigante do agro
Enquanto os EUA e a União
Européia dão imensos incentivos
à agropecuária, o Brasil é
contrário a qualquer subvenção.
Apesar desta escassez, os
agropecuaristas levaram o país à
liderança na exportação de
alimentos como soja, frango,
carne bovina, café e suco de
laranja. A única coisa que a
ministra Tereza Cristina
(Agricultura) não abre mão é de
um Plano Safra que contemple,
no mínimo, o mesmo volume
financeiro do ciclo atual (2018/
19), algo em torno de R$ 200
bilhões.
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Longe do Poder
Longe dos holofotes desde que foi demitido da chefia da Secretaria-
Geral da Presidência, o ex-ministro Gustavo Bebianno tem alegado

“falta de espaço na agenda” para comparecer à Comissão de
Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do

Consumidor para dar explicações sobre suspeitas de financiamento
de candidaturas laranjas pelo PSL. O requerimento para o convite foi

aprovado pelos senadores no dia 19 de fevereiro. O presidente da
Comissão, senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL), avisa que continuará

insistindo para tentar ouvir Bebianno na próxima semana. Após sair
do Governo, o ex-ministro não é mais ser obrigado a falar no Senado.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Implicância
A oposição - em especial Psol e
PT - cercam a ministra dos
Direitos Humanos, Damares
Alves, com seis requerimentos
de convocação para variadas
comissões.

Que é isso, dr?!
Presidente Bolsonaro atropelou
o bom senso ao falar ao lado de
Juan Guaidó, presidente
encarregado: A esquerda gosta
tanto de pobres que os
multiplicou na Venezuela.

Hermanos
Guaidó aproveitou Brasília para
rever amigos, entre eles o
advogado Fernando Tibúrcio,
que há anos defende os
opositores ao Chavizmo e tem
alertado para a crise.

Suplente de luxo
Um dos principais defensores
da fracassada reforma da
Previdência do Governo de
Michel Temer (MDB), o
deputado Darcísio Perondi

(MDB-RS) foi nomeado pelo
presidente Bolsonaro como um
dos vice-líderes do Governo na
Câmara. Uma das missões de
Perondi será manter o Planalto
atualizado sobre a
contabilidade de votos para a
aprovação da reforma.

Prêmio de consolo
Em tempo: Perondi não se
reelegeu em 2018 e só voltou à
Câmara este ano - como
suplente - porque Bolsonaro
emplacou o deputado Osmar
Terra, também do MDB gaúcho,
no comando do Ministério da
Cidadania. 

Lava Jato 2.0
Autor do pedido de instalação
da Comissão Parlamentar de
Inquérito para investigar os
empréstimos do BNDES, o
deputado tucano Vanderlei
Macris (SP) lembra que muitas
das empresas beneficiadas nos
acordos internacionais são
investigadas na Operação Lava
Jato. Os empréstimos para
Cuba, República Dominicana,

Gana, Angola, Equador e
Venezuela terão atenção
especial.

Fila de espera
A instalação da CPI já foi
autorizada pela Câmara e
aguarda a indicação, pelos
líderes de partidos, dos
deputados que vão integrar o
colegiado.

Cadê o prato?
Diretor de presídio em Bom
Jesus (PI), Ronnald Oliveira
mandou no último dia 25 uma
carta dramática para o secretário
de Segurança do Piauí, Daniel
Valente, ao qual a Coluna teve
acesso. Pediu providências
urgentes para compra de
alimentos, sob risco de rebelião
dos detentos que estão sem
comida. Falta até sal.

Fundo eleitoral
A bancada do partido Novo na
Câmara, composta por oito
deputados, e dois senadores -
Marcio Bittar (MDB-AC) e Major
Olimpio (PSL-SP) - defende o fim
do Fundo eleitoral. Já são quatro
projetos protocolados pelos
parlamentares, na Câmara e no
Senado, para alterar a Lei
Eleitoral.
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O governador em exercício Darci Piana recebeu nessa quinta-feira (28) os presidentes do
Movimento Pró-Paraná e do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), além de representantes
da ACP (Associação Comercial do Paraná), para discutir pautas em comum ao Estado. O diálogo
e a integração do governo com a sociedade foi um dos principais assuntos do encontro.  Piana
apresentou o projeto do processo seletivo para os chefes dos Núcleos Regionais de Educação,
defendeu o fim das indicações políticas na área e afirmou que o Paraná trabalha para integrar o
ensino estadual aos municipais para garantir melhores índices de aprendizagem. A educação, segundo
Piana, é pilar fundamental para o desenvolvimento do Paraná.

Saúde confirma mais um
caso de febre amarela

O boletim epidemiológico que
monitora a ocorrência de febre
amarela no Paraná registra mais
um caso da doença - agora são
cinco -, desta vez no município
de Curitiba, mas com contami-
nação ainda sob investigação
pela Secretaria da Saúde. Os
outros dois estão em Antonina
e Campina Grande do Sul; nes-
tes, as pessoas foram contami-
nadas em Guaraqueçaba.

Para intensificar a vacinação,
que é a única prevenção contra a
doença, a Secretaria de Estado da
Saúde recomenda que as equipes
façam busca ativa principalmente
nas áreas rurais. E para apoiar o
município de Adrianópolis, a secre-
taria enviou um veículo e uma equi-
pe para percorrer as zonas mais
remotas em busca de pessoas
não vacinadas.

“Esta é uma das estratégias
de intensificação de vacinação
seletiva”, disse a superintenden-
te de Vigilância em Saúde da Se-
cretaria, Acácia Nasr. Segundo
ela, a prioridade neste momen-
to são as 1ª e 2ª Regionais de
Saúde (Litoral e Região Metropo-
litana de Curitiba), onde a doen-

ça já foi identificada. Nestas re-
giões estima-se que esteja me-
tade da população não vacinada
do Paraná, cerca de 2,5 milhões
de pessoas.

No total, desde o início do ano
foram notificados 168 suspeitos de
febre amarela em todo o Estado.
Desses, 115 foram descartados e
48 prosseguem em investigação.
Em macacos, que são importante

alerta sobre a circulação do vírus,
foi confirmada sua presença ape-
nas nos animais encontrados mor-
tos em Antonina, em janeiro. Há 13
casos em investigação.

Desde as primeiras notícias da
circulação do vírus na região do Vale
do Ribeira, em São Paulo, a Secre-
taria da Saúde do Paraná vem to-
mando providências para conter o
avanço do vírus.

RODRIGO FELIX LEAL/ANPR
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Economia patina e PIB
cresce 1,1% em 2018

O PIB (Produto Interno Bruto) -
soma de todos os bens e serviços
produzidos no país - fechou 2018
com crescimento acumulado de
1,1% em relação a 2017 na série
com ajuste sazonal. É o segundo
crescimento consecutivo do PIB,
que somou R$ 6,8 trilhões. Os da-
dos fazem parte das Contas Trimes-
trais para o quarto trimestre de
2018 já com o fechamento do ano,
divulgados pelo IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística).

No quarto trimestre, o cresci-
mento foi de 0,1% em comparação
com o trimestre imediatamente
anterior do ano passado. A alta
anual leva a atividade econômica
ao mesmo patamar do primeiro
semestre de 2012, mas o PIB ain-
da se encontra 5,1% abaixo do pico
alcançado no primeiro semestre de
2014. Nos dois anos anteriores o
PIB registrou queda: -3,3% em 2016
e -3,5% em 2015.

Segundo economistas, a atividade

econômica no País não ganhou tração
e teve um desempenho igual ao de
2017, quando avançou 1,1%. As elei-
ções e a greve dos caminhoneiros
(maio) prejudicaram o crescimento no
ano, mas a limitada recuperação do
mercado de trabalho também teve
papel relevante para impedir que a
atividade econômica ganhasse força.

Em 2018, o destaque foi o se-
tor de serviços com o maior cresci-
mento (1,3%), seguido da indústria
(0,6%) e da agropecuária (0,1%).

Serviços e indústria puxam emprego formal
O emprego formal no Brasil manteve a tendência de crescimento registrada em 2018 e fechou janeiro
de 2019 com saldo positivo de 34.313 postos de trabalho. Foi o segundo melhor saldo do mês janeiro

desde 2013. As informações são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados),
divulgado nesta quinta-feira (28) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da

Economia. Houve crescimento em cinco dos oito setores econômicos: Serviços (43.449 postos),
Indústria de Transformação (34.929 postos), Construção Civil (14.275), Agropecuária (8.328 postos) e
Extrativista Mineral (84 postos). Ocorreu redução no nível de emprego nos setores do Comércio (-

65.978 postos), Administração Pública (-686 postos) e Serviços Industriais de Utilidade Pública (-88). O
setor de Serviços foi o principal destaque na geração de emprego de janeiro. Foram registradas

573.615 admissões e 530.166 desligamentos, resultando em um saldo de 43.449 postos de trabalho, um
crescimento de 0,25% sobre o mês anterior. O segundo maior saldo positivo de janeiro foi da Indústria

de Transformação, com saldo positivo de 34.929 postos (0,49%).  O setor da Construção Civil gerou
14.275 postos de trabalho (0,72%). O Paraná abriu 9.145 postos de trabalho, alta de 0,35%.
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PÁSSARO
Liberdade, liberdade, abre as asas
sobre nós: cada empresário é livre
para decidir a que horas abre ou
fecha as portas de sua empresa.
Ele tem o poder de decidir
livremente se abre, até as cinco da
tarde, um, dois ou quatro sábados
por mês. Ele pode fazer o que
quiser, desde que respeite os
rigores das leis trabalhistas,
promovendo a segurança e a
defesa dos direitos de seus
funcionários. Que a nossa
liberdade seja sempre a nossa voz.

SAPUCAÍ
Em verdade, Carnaval não é feriado
nacional, sabia? É apenas ponto
facultativo. Porém convencionou-se,
com o passar dos anos, que seria
um dia para que todos pudessem
descansar e até preparar-se para a
Quaresma, que inicia na famosa
Quarta-Feira de Cinzas (dia 6 de
março agora).

PORTA
O que abre e o que fecha neste
pseudo-feriado? Muitas empresas
não vão abrir na próxima segunda-
feira, dia 4 (geralmente aproveitam
a data para compensar horas ou
mesmo premiar seus funcionários),
mas a maioria – principalmente do
comércio varejista em geral – vai
funcionar normalmente, o que é
muito bom para aqueles que
querem fazer suas compras. Ah, sim,
supermercados vão abrir até na
terça-feira de Carnaval. Prefeitura e
outros órgãos públicos fecham.
Hospitais funcionam no sistema
plantão.

IMÃ
Durante reunião de associados da
Aciu, na última quarta-feira (25),
foram lançados dois núcleos

setoriais: Núcleo de Tecnologia da
Informação (NTI) e Núcleo de
Franqueadores (NFU). A ação é uma
realidade por meio do programa
Empreender, do Conselho do Jovem
Empresário da Aciu, em parceria com a
Faciap e o Sebrae.

LAÇO
Guilherme Turcato, diretor de Núcleos
Setoriais da Aciu, explica que o
programa visa o fortalecimento de
micros e pequenas empresas ao
reunir empresários de um mesmo
setor nesses grupos. A ideia é criar
outros núcleos setoriais que
abrangem outros segmentos
empresariais. O que reflete com
fidelidade o espírito do programa é a
forma de associativismo que ele
propõe, apresentando uma nova visão
de parceria na qual o concorrente,
longe de ser um competidor, é um
cooperador de seu concorrente. E
ainda com um diferencial: todos
ganham.

ALIANÇA
Dentre as atividades desenvolvidas
nos Núcleos Setoriais, destaque para
treinamentos e palestras específicas
para o setor, parcerias com
fornecedores, compras conjuntas e
negociações coletivas, participação
conjunta em congressos, feiras e
workshops, intercâmbio de
informações e conhecimentos,
formação de consórcios, lobby junto a
entidades públicas e privadas e
campanhas culturais, dentre outras
ações. Saiba mais sobre os Núcleos
com Guilherme Turcato
(guilherme@prestigie.com.br e whats
(44) 98812-2980) ou Adriano Rodrigues
(arodrigues@attaconsultores.com.br e
whats (44) 99908-4244).

FLASH
Todos os 100 ingressos para o Jantar
das Mulheres já foram vendidos (em

algumas horas). Isso é a marca do
sucesso de eventos organizados
pelo Conselho da Mulher
Empresária e Executiva da Aciu,
presidido por Carina Previato e suas
top conselheiras. Será na segunda-
feira, dia 11 de março, a partir das
20h, na Choperia Kaskata.

ADIÇÃO
O Programa de Desenvolvimento de
Umuarama (Prodeu) beneficiou mais
uma empresa com a concessão de
terreno para ampliação da atividade
industrial. A Noroeste Metais,
especializada em reciclagem de
metais como alumínio, cobre, bronze
e ferragens em geral, assinou
contrato de concessão de direito
real de uso de imóvel público
municipal e a expectativa é de haver
a contratação de 20 funcionários. A
Aciu faz parte do Prodeu, um
verdadeiro estímulo que a Prefeitura
oferece aos empresários.

AGITO
E por falar em Prefeitura, a
Associação dos Clubes de Mães com
o Provopar Municipal ainda tem
vagas para vários cursos de
qualificação, que permitem iniciar
uma nova profissão, empreender e
aumentar a renda doméstica. Os
cursos são de cabeleireiro, pintura
em tecido, confecção de lingerie,
crochê, manicure e bordados
manuais, com aulas em dias e
horários variados. Para mais
informações entre em contato pelo
telefone (44) 3624-1730 ou
diretamente no Provopar (na Castelo
Branco 4547).

FOCO
Boas parcerias privi legiam ambas
as partes envolvidas.  Sozinho
tudo se torna mais difícil.
Acompanhado, até tarefas
desest imulantes f icam mais
agradáveis. E o melhor é que o
espírito do cooperativismo pode
ser desenvolvido,  est imulado,
iniciado a qualquer momento:
basta pensarmos que a união
sempre será de grande valia para
o ser humano. É por isso que a
Aciu existe. É por isso que sempre
estamos focados em promover o
fortalecimento da classe
empresarial.  Venha para a Aciu e
traga suas ideias. Bom Carnaval!
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Procon atualiza lista de
preços de combustíveis
A Secretaria de Proteção e De-

fesa do Consumidor – Procon Muni-
cipal – publica nova pesquisa de
preços de combustíveis com des-
taque para os cinco menores valo-
res praticados pelos distribuidores
de Umuarama. A tabela é divulga-
da duas vezes por semana nas re-
des sociais do município com os
menores preços do litro da gasoli-
na comum, etanol hidratado e óleo
diesel S-500, com base no aplica-
tivo Menor Preço – Nota Paraná, do
governo do Estado.

A pesquisa foi feita no dia 28/
02, às 10h. Os preços apresenta-
ram diferença de R$ 0,16 no litro
da gasolina, os mesmos R$ 0,16
no álcool e R$ 0,30 no litro do die-
sel – considerando apenas os cin-
co menores preços encontrados
nos postos de combustíveis da ci-
dade (área urbana e rodovias próxi-
mas). “Essa diferença, quando apu-
rada na despesa mensal com com-
bustíveis, pode resultar em econo-
mia significativa, ainda mais para

empresas e pessoas que utilizam
bastante o veículo”, apontou o co-
ordenador do Procon, Aparicio Ber-
nardo Calderaro Júnior.

O objetivo da divulgação dos pre-
ços é informar ao consumidor onde
é possível economizar na hora de
abastecer, estimulando a concor-

rência. “Com a divulgação dos me-
nores preços o consumidor terá
melhor noção dos valores sem pre-
cisar ficar andando de um posto
para o outro, ganhando tempo e eco-
nomizando”, completou. Os preços
estão sujeitos a alterações no de-
correr do dia.

PROCON/UMUARAMA
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Cursos aceleram negócios
na Casa do Empreendedor
Empreendedores e tra-

balhadores que sonham
abrir o próprio negócio
têm a oportunidade de
adquirir novos conheci-
mentos e aumentar as
chances de sucesso com
a Trilha de Aceleração de
Negócios e a Oficina de
Finanças, programas ofe-
recidos pela Casa do Em-
preendedor da Secretaria
Municipal de Indústria,
Comércio e Turismo em
parceria com o Sebrae.

A Oficina de Finanças,
que acontece nos dias 12,
14, 19 e 21 de março na
Agência do Trabalhador, das
14 às 18h, orientará os
participantes sobre forma-
ção de preço de venda para
os setores de comércio e
serviços, buscando asserti-

vidade na comercialização,
e também fluxo de caixa
para a tomada de decisões.

A formação é dividida
em quatro módulos:
Quais são e como calcu-
lar os custos da minha
empresa (o que são cus-
tos fixos e variáveis, como
otimizá-los, benefícios e
implicações); Como for-
mar o preço do produto ou
serviço (quais composi-
ções devo considerar);
Como controlar as finan-
ças diárias e futuras
(como elaborar e praticar
na empresa, benefícios e
implicações); e Como ge-
rir o estoque da minha em-
presa (quantidade ideal,
otimização, etc.). A parti-
cipação é gratuita e as
inscrições estão abertas.

MUNDO ONLINE
Já a Trilha de Aceleração de Negócios Digitais contempla as
três redes sociais mais utilizadas no país (Instagram, Facebook e
WhatsApp), orientando os participantes sobre como utilizar as
ferramentas do Google para potencializar os negócios e marketing
place como alternativa para aumentar a comercialização sem a
necessidade de criar um e-commerce. O curso é direcionado ao
microempreendedor individual e os encontros serão ministrados
pelo consultor Hector Felipe Cabral. O primeiro encontro está
marcado para 9 de abril, com o tema “Minha empresa
estrategicamente na Internet), que vai orientar sobre como posicionar
a empresa na rede e quais ferramentas utilizar (como Google,
marketplace e outras). O encontro seguinte (16/04) mostrará
como promover as vendas através do Facebook, Instagram e
WhatsApp (técnicas de funcionamento e resultados através dessas
mídias sociais). Já o terceiro encontro (23/04) vai mostrar como
criar um anúncio, banner para postagens e publicações. As três
etapas acontecem na Agência do Trabalhador, das 14 às 18h
(carga de 12h) e a participação é gratuita, porém as vagas são
limitadas. A realização é da Prefeitura de Umuarama, por meio
da Casa do Empreendedor, em parceria com o Sebrae. Os
interessados devem entrar em contato com a Casa do
Empreendedor ou o Sebrae.
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Liberada a pesca no rio Paraná
Desde hoje a pesca está libera-

da no Rio Paraná, porém, com res-
trições especificadas na Instrução
Normativa nº 26 do Ibama. A Polí-
cia Ambiental alerta para que os
pescadores fiquem atentos às res-
trições, que atingem toda a bacia
do rio Paraná.

Os apetrechos permitidos para
pescador amador são linha de mão,
caniço simples, com molinete ou
carretilha e a quantidade máxima
para a captura por pescador cadas-
trado é de 10 quilos mais um exem-
plar por período de pesca – por
exemplo, ao pescador que chegar
em uma sexta e retornar em uma
segunda-feira não será permitido
transportar peixes além da citada
cota. Só é permitida a utilização de
iscas nativas (morenita, minhocu-
çu, etc), com a apresentação da
nota fiscal de origem do produtor.

Continua vedado o uso de cevas
ou boias, pois esses materiais
comprometem a segurança da na-
vegabilidade no rio.

Os pescadores deverão respeitar
determinados locais onde a pesca
é proibida durante todo ano. Lago-
as marginais; a menos de 200m a
montante e a jusante de cachoeiras
e corredeiras; a menos de 500m de
saídas de efluentes, confluências e
desembocaduras de rios, lagoas,
lagos e reservatórios e a menos de
1.000 metros de barragens de em-
preendimentos hidrelétricos.

A proibição se estende ao tama-
nho mínimo permitido para a cap-
tura de cada espécie, constante no
anexo da citada instrução (IN 26
Ibama), além do transporte sem
cabeça e em forma de postas ou
filés, fator que impossibilita a fis-
calização.

ESPÉCIES
VETADAS
Vale lembrar ainda que algumas
espécies aquáticas endêmicas da
Bacia do Rio Paraná constam na
lista de animais em risco de
extinção, portanto, não podem ser
capturadas, sendo: Piracanjuba e
Dourado. A pesca do Dourado
está proibida no Paraná pelo prazo
de 8 anos, contados a partir de
20 de abril de 2019.

PROIBIÇÃO NO
PIQUIRI
A Polícia Ambiental e o IAP
proibiram a pesca, de qualquer
modalidade e por tempo
indeterminado, em todos os rios
que compreendem a bacia
hidrográfica do Rio Piquiri.

Iniciadas obras na PR-082
Teve início por volta das 14h de

ontem (28) a obra na cabeceira da
ponte do rio da Anta, na PR-082,
entre a cidade de Douradina e o
distrito de Santa Felicidade. Com
isso, o trecho segue totalmente

interditado.
A cratera surgiu durante a forte

chuva do dia 7 de janeiro. Técnicos
do Departamento de Estradas de

Rodagem (DER) avaliaram os
estragos e optaram pela

interdição. Ontem a Polícia
Rodoviária Estadual (PRE) de

Cidade Gaúcha esteve no local para
reforçar a sinalização – que

inclusive será iluminada durante a
noite. Os patrulheiros alertam os motoristas, para que não tentem passar pelo trecho. As máquinas retiraram

toda a cabeceira da ponte, escavando um buraco além da largura da pista, por cerca de 15 metros de
comprimento e três de profundidade. Os policiais ressaltam que funcionários da empresa contratada para a

realização do serviço retiraram toda terra e pedras para fazer o estaqueamento – por isso a grande dimensão do
buraco. A orientação também serve para eventuais pedestres. Conforme a PRE, a previsão da empresa é de que a
interdição total siga por cerca de 30 dias. Depois disso, meia pista pode vir a ser liberada e os motoristas poderão

trafegar em sistema de ‘pare e siga’. O prazo para conclusão da obra é de 4 meses.

POLÍCIA RODOVIÁRIA DE CIDADE GAÚCHA



LOCAL12 TRIBUNA HOJE NEWS, 1º DE MARÇO DE 2019

Mutirão odontológico atende
230 moradores do Sonho Meu

Os mutirões de atendimento
odontológico na Unidade Básica de
Saúde (UBS) do Conjunto Habitaci-
onal Sonho Meu produzem ótimos
resultados na avaliação da secre-
tária municipal de Saúde, Cecília
Cividini. Conforme balanço divulga-
do nesta quinta-feira, 28, em duas
etapas já realizadas foram execu-
tados mais de 480 procedimentos
em quase 230 pacientes.

A primeira etapa, em dezembro de
2018, atendeu 90 pacientes que re-
ceberam 138 procedimentos dentá-
rios no Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO); 12% dos agen-
damentos, porém, foram perdidos
porque os pacientes não comparece-
ram para o tratamento, apesar de a
Prefeitura disponibilizar transporte
gratuito (ida e volta) entre o bairro e o
CEO, que fica na Avenida Rio Branco,
ao lado do Pronto Atendimento.

“Por conta dessas desistências,
outros pacientes do bairro acabam
deixando de ser atendidos. Felizmen-
te as ausências diminuíram bastan-
te na segunda etapa – o número caiu
para 5% dps agendamentos – ao mes-
mo tempo em que aumentou a procu-
ra e o número de procedimentos rea-
lizados”, apontou a secretária.

Redução na fila de espera
Essa é uma das medidas adotadas pelo município para acelerar o atendimento e

reduzir a fila de espera por especialidades médicas. No ano passado também
foram realizados mutirões na área de ortopedia, com o atendimento de quase
600 pacientes em duas etapas, nos meses de julho e agosto. “Estudamos outras

ações para especialidades que concentram grande demanda, porém
dependemos da disponibilidade dos médicos. A causa das filas de espera na

saúde é justamente a falta de profissionais credenciados ao SUS (Sistema Único
de Saúde) para atender aos pacientes, mas nos últimos dois anos conseguimos

avançar bastante, reduzindo consideravelmente as filas”, completou Pozzobom.

O chefe da Atenção Primária
em Saúde, Elizeu Ampessan, in-
formou que na etapa realizada na
última semana foram realizados
346 atendimentos e 158 pacien-
tes agendaram tratamento.
“Como da primeira vez, coloca-
mos ônibus a disposição dos
moradores do Sonho Meu para
ida e volta até o CEO, onde os
procedimentos foram ofertados –
nos dias 18, 19, 20, 21 e 25 de
fevereiro. A procura ficou dentro
do esperado e desta vez poucos
pacientes acabaram faltando”,
comentou.

PRIMEIRA ETAPA
A próxima etapa do mutirão de odontologia já está marcada, entre o final de março
e início de abril. “Queremos levar atendimento especializado a todos os moradores
que se interessarem pelo tratamento dentário”, acrescentou o prefeito Celso Pozzobom.
“A Secretaria de Saúde está realizando um grande esforço para garantir essa atenção,
com apoio da equipe profissional do CEO e a utilização dos equipamentos modernos
que o centro dispõe para realizar um serviço de qualidade, inteiramente gratuito e
sem fila de espera para a comunidade”, apontou.

SOMENTE naquele bairro, foram executados mais
de 480 procedimentos em quase 230 pacientes

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Rapaz baleado é acusado de
abusar de criança de 11 anos

Um homem foi preso na tarde de
ontem (28) pela Polícia Militar de
Mariluz, depois de praticar um aten-
tado pela manhã, após ter sido deti-
do, ele denunciou a vítima, que teria
abusado sexualmente de sua ente-
ada de apenas 11 anos de idade. O
caso foi levado aos cuidados da Po-
lícia Civil de Cruzeiro do Oeste.

O ATENTADO
O atentado foi praticado, segundo
os policiais, por volta das 10h40
na estação rodoviária de Mariluz.
A vítima dos disparos, que tem
18 anos, teria sido atraída para
uma emboscada. Ligações
anônimas levaram os PMs até o
local onde aconteceu o fato e
descobriram que o autor dos tiros
fugiu levando a moto Honda CG
150 de cor escura, que era
propriedade do alvejado.
Mesmo ferido com três tiros, o
rapaz conseguiu relatar aos PMs
que estava em sua residência,
quando dois colegas o convidaram
para seguir até a Estação Rodoviária
de Mariluz. Lá chegando, ele foi
alvejado a tiros deflagrados por
uma terceira pessoa. Os policiais
desconfiaram da vítima, que omitia
algumas informações que poderiam
ajudar na solução do caso. O
aparelho celular do rapaz foi
recolhido e analisado, ocasião em
que os policiais descobriram
detalhes que facilitaram na
elucidação. O rapaz baleado foi
encaminhado ao Hospital
Municipal e depois transferido para
o Hospital Cemil em Umuarama
onde se encontrava internado até o
final da tarde de ontem.

Dois inquéritos
Segundo o delegado da Comarca de Cruzeiro do Oeste, Gabriel Meneses, o autor

dos disparos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e ficará preso em
flagrante. Quanto á denúncia de estupro contra a criança, outro inquérito policial

será instaurado para apurar o fato. “Estamos investigando o atentado.
Aguardamos laudos do IML e vamos aguardas analises também no material que
será coletado do preservativo, que segundo o autor dos disparos, foi recolhido”,
conta o delegado. O rapaz alvejado ainda não está sendo investigado. Meneses

revela ainda que segue três linhas de investigação a respeito do atentado.
“Estamos verificando se a motivação foi gerada devido ao fato do relacionamento
da vítima com a ex-namorada do acusado, pelo abuso denunciado ou pelo suposto

envolvimento deles o tráfico de drogas”, encerra o delegado.

BUSCA PELO AUTOR
Enquanto isso, as diligências seguiram e os PMs de Mariluz foram até a casa do
rapaz alvejado pelos tiros. Lá eles descobriram que o jovem mantinha um
relacionamento com a ex-namorada do algoz há cerca de quinze dias. Posteriormente
os PMs conseguiram localizar dois comparsas do acusado (eles levaram a vítima à
emboscada). Em seguida buscas foram feitas em matagais no entorno do município
até que o autor dos tiros foi encontrado. A arma do crime, um revólver de calibre
22 também foi apreendida. No tambor foram encontrados 4 cartuchos intactos.

DENÚNCIA DE ABUSO
Identificado, o acusado confessou ter atirado contra a vítima, relatando que o rapaz
estaria abusando sexualmente de sua ex-enteada que tem apenas 11 anos de idade.
Ele disse aos policiais que os abusos aconteciam nas ocasiões em que a menina
ficava em casa sozinha. Na manhã de ontem foi encontrado um preservativo usado
na cama da criança, que revelou o fato ao ex-padrasto. O material foi recolhido
para ser periciado. A criança foi submetida ainda na tarde de ontem a um exame de
conjunção carnal no Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama.

ARMA usada no
atentado contra o
rapaz de 18 anos,
acusado de abusar de
uma menina de 11 anos

DIVULGAÇÃO
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Umuarama conquista
internacional de jiu-jitsu

Final da Copa Mariluz
Aconteceu na última quarta-feira (27), a semi-final da Copa Mariluz de Futsal.
Na primeira partida duas equipes de Umuarama se enfrentaram, MS Móveis
bateu no Dunas por 11 a 7. Na segunda partida da noite a equipe Foco
Uniforme de Goioerê venceu de lavada para o Chapara de Cruzeiro do Oeste,
por 5 a 0. As equipes finalistas, MS Móveis e Foco Uniforme, se enfrentam hoje
(1º), às 21h no Ginásio de Esporte Álvaro Dias em Mariluz.

NOTA

Tênis de Mesa
Os mesatenistas de Cruzeiro do Oeste brilharam na 12ª edição do Torneio

Gilson Corradi de Tênis de Mesa realizado no último (24), no Colégio
Estadual Eleodoro Ébano Pereira em Cascavel. Marcelo Kumaga

conquistou o segundo lugar na categoria pré-senior. Bruno Okuma ficou
em terceiro lugar na categoria pré-senior. Antônio Guilherme garantiu o
terceiro lugar na categoria iniciante. Vitro Arruda ficou em quinto lugar

na categoria iniciante. O torneio reuniu 108 atletas das cidades de
Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal Cândido Rondon, Cruzeiro do
Oeste, Goioerê, Guarapuava, Guaíra e Cafelândia que se enfrentaram

em disputas nas categorias pré-mirim, infantil, juvenil, adulto e veterano.

No último final de semana (23 e
24), lutadores de jiu-jitsu da Escola
FP Team de Umuarama, participa-
ram do Curitiba Summer Internaci-
onal Open IBJJF, realizado na Capi-
tal do Paraná. O evento foi organi-
zado pela International Brazilian Jiu-
Jitsu Federation e contou com 600
competidores.

A atleta de Umuarama Fernan-
da Freitas foi destaque na equipe
conquistando duas medalhas.
Uma delas de ouro, na categoria de
kinomo. E na disputa NO-GI (sem
kinomo), Fernanda ganhou a ouro
na categoria leve.

“Estou muito contente pelo re-
sultado. Já estou na faixa azul, e
as coisas estão começando a ficar
mais difíceis, mas estava bem e
acreditava que conquistaria um
bom resultado”, ressalta Freitas.

Weslley Ricardo trouxe o ouro para
Umuarama, pela categoria leve – sem
kinono. “Estou feliz com o resultado. Lutar
nos campeonatos da Confederação sempre
são um desafio, isso mostra que estamos no
caminho certo”, ressaltou Ricardo.

IBJJF

FERNANDA Freitas no alcanço o topo do pódio no campeonato

ARQUIVO PESSOAL
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Tite convoca seleção
e Neymar fica fora

O técnico Tite convocou ontem
(28) a seleção brasileira para os
amistosos contra Panamá e Repú-
blica Tcheca, que acontecem em
março. A principal novidade é a pre-
sença de Vinícius Júnior entre os
convocados. O atacante, que rece-
be a primeira oportunidade, conven-
ceu o treinador após a sequência
como titular do Real Madrid.

Vinícius Júnior em seu perfil do
Instagram declarou a satisfação em
participar da seleção. “Um dia que
vou lembrar pra sempre. Hoje, fui
convocado para a Seleção Brasilei-
ra, onde vou representar o meu país
pela primeira vez. Confesso que fico
feliz, mas surpreso com a velocida-
de de tudo que vem acontecendo
na minha vida e agradeço a todos
que de alguma forma me ajudaram
pra eu chegar até aqui mesmo tão
novo”, declarou o jogador.

Lucas Paquetá também foi cha-
mado. O jogador chegou ao Milan
recentemente, conquistou o técni-
co Gennaro Gattuso e ganhou es-
paço entre os titulares. De acordo
com Tite, a versatilidade é um pon-
to positivo do ex-Flamengo.

A convocação também marca o
retorno de Daniel Alves à seleção
brasileira. O lateral-direito do PSG
perdeu a Copa do Mundo de 2018
e os amistosos do segundo se-
mestre devido a uma lesão no jo-
elho direito.

Já a maior ausência é Neymar.
Como previsto, o atacante do PSG
ainda se recupera de uma lesão no
pé direito e não participará dos jo-
gos. Outro nome que está fora da
lista é o do lateral Marcelo, que
perdeu espaço no Real Madrid e
virou reserva nos últimos jogos.

Convocação desfalca
Palmeiras e Grêmio

A convocação do técnico Tite para a seleção brasileira fará com que Grêmio e
Palmeiras joguem desfalcados um dos duelos válidos pelas quartas de final de seus
respectivos campeonatos estaduais, em caso de classificação. O treinador chamou
o goleiro palmeirense Weverton e o atacante gremista Everton. A programação
da seleção brasileira prevê que os atletas se apresentem no dia 18 de março e

fiquem convocados até o dia 26 do mesmo mês. Por causa dessas datas, Weverton
não estará com o Palmeiras no duelo contra a Ponte Preta, no dia 20 de março,

pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Caso o time
alviverde avance para as quartas de final do torneio, o goleiro será desfalque no
primeiro jogo do mata-mata, previsto para o dia 24 de março. Situação parecida
viverá Everton. O gremista é desfalque certo para o duelo contra o Pelotas, pela
última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Em caso de classificação
para o mata-mata, o Grêmio não poderá contar com o atacante para o segundo

jogo das quartas de final, previsto para o dia 24 de março.

Convocados
Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras).
Laterais: Alex Sandro (Juventus), Danilo (Manchester City), Daniel Alves (PSG),
Filipe Luis (Atlético Madri). Zagueiros: Eder Militão (Porto), Marquinhos (PSG),
Miranda (Inter de Milão), Thiago Silva (PSG). Meio-campistas: Allan (Napoli),

Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Felipe Anderson
(West Ham), Lucas Paquetá (Milan), Philippe Coutinho (Barcelona). Atacantes:

Everton (Grêmio), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City),
Richarlison (Everton), Vinicius Júnior (Real Madrid).

SEM DEFINIÇÃO
A convocação divulgada ontem
(primeira de 2019), é a última
antes da lista oficial para a
disputa da Copa América, que
será realizada em junho, no Brasil.
Tite disse que ainda não há
qualquer definição sobre os
nomes que vão jogar a
competição continental. O time
escalado irá enfrentar o Panamá no dia 23 de março, em Porto, Portugal, e a
República Tcheca no dia 26, em Praga. Os amistosos são preparativos para a
Copa América, que será disputada no Brasil neste ano, após 30 anos da última
edição brasileira da competição.

CBF
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Patrick e Lidiane ficam juntos
Em “Verão 90”, Janaína e João encontram a cadela de Tutano perdida na estrada
e resgatam o animal. Quinzinho desconfia do jeito de Jerônimo. Patrick reconhece

Lidiane dos filmes de pornochanchada, e os dois ficam juntos. Janaína e João
surpreendem Diego e sua família ao chegar à casa de Janice. João vai ao

encontro de Manu e estranha seu  visual novo. Gisela pede a Quinzinho para
contratar Herculano para a PopTV. Herculano dispensa sua equipe das gravações

do filme. Nicole convence Quinzinho a fazer um show de lambada na festa da
PopTV. Jerônimo rouba a moto de Catraca com as camisetas-convites para a

festa da emissora. Vanessa furta uma camiseta de Diego. Janaína descobre uma
pista sobre o paradeiro de Jerônimo. Candé acusa Catraca de estar dando golpe

inventando o roubo de sua moto. Janaína pede a Galdino que a leve até
Jerônimo. João leva Manu para conhecer seu apartamento, mas ambos se

surpreendem ao encontrar Moana na cama do radialista.

 • SBT

 Malhação
Bárbara e Luís se desesperam e tentam cha-

mar ajuda para Flora. Gabriela afirma a Paulo e
Alex que acredita que algo aconteceu com Flora.
Solange dorme com Tarcísio, mas lamenta sua
solidão. Hugo despista Osvaldo e convence o
pai a desistir de Solange. Érico e os amigos le-
vam Gutuber ao encontro de Rafael, e os dois se
emocionam. Gutuber anuncia que será o financi-
ador da ONG Percurso, e todos comemoram.
Dandara lamenta que Pérola não se lembre da
pessoa que explodiu uma bomba no banheiro
da escola. Gabriela fica transtornada ao desco-
brir o estado de Flora, e todos vão para o hospi-
tal. Os médicos anunciam que Flora precisa de
uma transfusão de sangue. Dandara confronta
Solange. Com o apoio de Paulo, Gabriela revela
a Rafael que ele é pai de Flora.

Espelho da vida
Sob efeito do remédio, Cris se exalta ao

ler a carta de Julia, e todos se alarmam. Sheila
guarda o pote do remédio como prova contra
Isabel. Cris descobre que Julia teve um filho
com Danilo. Cris acredita que é Julia, e Dalton
conclui que é preciso encaminhá-la aos cuida-
dos de um psiquiatra. Américo tenta se aproxi-
mar de Cris, que o vê como Eugênio e ofende
o pai. Américo se emociona quando Margot o
conforta. Dalton, Ana e Flávio levam Cris a um
hospital psiquiátrico. Gerson impede que Isa-
bel fale com Sheila. Alain fica arrasado com o
estado de Cris. Mariane sofre por não conse-
guir falar com Marcelo. Isabel garante a Lenita
que reatará com Alain. Jorge beija Marina, e
Dalva flagra os dois. Bola e Daniela se sur-
preendem ao ver Gigi. André visita Cris.

O sétimo guardião
Luz fica inconformada com a atitude de Sós-

tenes. Geandro revela a Gabriel que já tinha
visto Murilo na cidade. Sóstenes exige que Muri-
lo explique o motivo de sua ausência durante
tantos anos. Eurico pede que Marilda pare de
ameaçar a Irmandade. Nicolau tenta conversar
com Afrodite, que é irredutível. Luz descobre a
ligação entre Murilo e Sóstenes. Gabriel decide
abrigar Murilo. Valentina manda Sampaio pegar
água na fonte. Lourdes Maria pede para traba-
lhar na loja de Geandro. Feijão sai com seu gru-
po para procurar tábuas e tijolos. Geandro exige
que Olavo se afaste de Lourdes Maria. Marilda
se desculpa com Feliciano. Afrodite pede para

trabalhar com Milu. Feijão cai em um buraco e
some, deixando todos preocupados. Murilo beija
Valentina à força.

Teresa
Oriana sugere a Luisa que viva com Fer-

nando, e assim descubram juntos se já estão
preparados para o casamento. Mayra e Rubens
tentam ver Esperança mas Renan não permite e
ameaça chamar a segurança se insistirem em
molestar sua mulher. Aída os observa. Luisa pro-
põe a Fernando que vivam juntos e ele gosta da
ideia. Aída, fora de si, diz a Aurora e Mariano que
torce para que o filho de Esperança morra, por-
que suspeita que esse filho é realmente de seu
pai. Mariano fica indignado com a reação de Aída
e decide terminar o relacionamento. Aída diz a
Aurora que Mariano lhe importa muito mais do
que ela queria. Mariano consola Esperança.

As aventuras de Poliana
Bento diz a João que o perdoa por ter rido

dele, mas os dois acabam discutindo mais uma
vez. Nanci percebe uma presença em casa e
acha que é um besouro gigante. Poliana chega
magoada na escola e desabafa com Bento. Os
alunos riem de Mirela no corredor da escola por
conta do vídeo que ela postou dançando com
Branca. Sophie se irrita com as provocações de
Salvador e Marcelo e Iuri percebem. João fica
furioso por Bento estar fazendo parte da Chapa
Contente e sai furioso no meio da reunião. A en-
trevista que Otto deu é superbem repercutida na
imprensa e as ações da O11O sobem. Os funci-
onários comentam e comemoram entre si. Hugo
pede cola para João na prova e Éric o defende,
“assumindo a culpa”. Roger fica muito bravo por
não ter sido citado na reportagem. Waldisney
entra na sala de Roger e é pressionado para
dizer onde conseguiu o colar que o CEO com-
prou para sua esposa.



VARIEDADES 17UMUARAMA, 1º DE MARÇO DE 2019

PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á
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es

Podem acontecer mudanças em alguns planos com
a família. Você estará mais fechado e voltado para
os seus problemas. Aproveite o dia para cuidar
mais de si e das pessoas que ama. Uma reforma
em sua casa pode começar a ser planejada.

To
ur

o

O dia está propício para acordos e negociações
relacionadas a um novo projeto que resultará em
um contrato, tanto de trabalho quanto na área das
finanças. O momento é ótimo para a comunicação
e tudo o que a envolve. Aproveite para fazer uma
viagem rápida.

G
êm

eo
s Hoje é um dia de mudanças importantes no seu

signo em processos que envolvem suas finanças
e a melhoria de sua vida financeira. O momento
pode envolver a decisão por um novo investimen-
to ou a concretização de um novo contrato de tra-
balho.

C
ân

ce
r Hoje procure se envolver mais suas emoções mais

profundas. Existe uma necessidade de distancia-
mento de pessoas vazias, procure outras amiza-
des que te farão bem. O momento pode envolver
uma mudança significativa em um relacionamento
pessoal.

Le
ão

Busque se ater às suas necessidades e
mantenha contato com suas emoções mais
profundas, especialmente as relacionadas
a um passado emocional. O momento pode
envolver também o início do planejamento
de um novo projeto.

V
ir

ge
m Espere um dia de movimento intenso na vida

social, podem ser convites para eventos ou
até um convite de uma paquera especial. É
hora de deixar algumas pessoas para trás. O
momento pode indicar a necessidade de orga-
nizar e realizar novos contatos comerciais.

Li
br

a

Os astros indicam que hoje é um dia em que
você estará dividido entre as obrigações profis-
sionais e o desejo de estar mais perto do seu
amoer. Uma escolha em outra área da sua
vida será bem difícil, portanto, otimize seu tem-
po e tente ficar um pouco por perto de  cada um.

E
sc

or
pi

ão Tente se conectar com os astros. A me-
ditação que o dia requer indica a interio-
rização e necessidade de rever sua filo-
sofia de vida encontrando um novo ca-
minho espiritual.

Sa
gi

tá
ri

o Procure sair do baixo astral e evitar pesso-
as rancorosas. O dia pode envolver uma
intensa limpeza emocional, que significa se
afastar das pessoas tóxicas do seu cotidia-
no. Algumas pessoas e situações devem
começar a ficar para trás.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Priorizar as amizades íntimas e os seus a

qualquer compromisso vazio de significa-
do. Dia ótimo para dar um passo à frente
em seu relacionamento. No trabalho, você
pode receber boas energias para alcançar
alguns objetivos que lhe pareciam difíceis.

A
qu

ár
io

Tenha paciência, hoje é um dia de aumento
de responsabilidade, especialmente no tra-
balho. Um novo projeto, no qual você está
diretamente envolvido, pode começar a
apresentar alguns problemas. Sua energia
vital está mais baixa. Cuide-se.

 P
ei

xe
s Tenha fé e calma neste dia. Os astros

indicam que hoje é um dia de mudanças
importantes nos relacionamentos afetivos,
incluindo romances e filhos, talvez seja a
hora de um novo amor.
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A maior lição
da vida é a
de que, às

vezes, até os
tolos têm
razão.

Winston
Churchill

HAPPY DAY
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna
Hoje News que comemoram aniversário.
Nesta sexta (1º) vivas para Cleber Ruiz
Martinez , Grace Kelly Martins, Joice
Duarte Gonçalves Bergamaschi, Sabrina
Bonfante Giovanini e Viviane Karla Silva
Netto.  No sábado (2)  vivas para
Aparecido Fernandes, Gerson Souza da
Luz, Geneval Sergio de Oliveira e Alvaro
Silveira de Barros. No domingo (3)
cumprimentos para  Mariana Hellu Longhini,
Andréia Carvalho Cardozo, Rosimeire de
Oliveira Alves, Octavio Antoniassi Junior,
Thais Camila Marques Rubio, Thais Casoni,
Viviane Hausen Lamas Fabrini, Rosimeire
Galbiati e Gilberto Massami Yamashiro. E
na segunda (4) parabéns para Antonio
Bevilaqua, João Pereira Barros e Vinicius
Bertoco Mello. Da coluna: felicidades!

RAISSA SANTANA
Em clima de beleza, alegria e empoderamento a coluna ressalta a nossa
eterna miss, mulher e guerreira que para onde vai leva o nome de
Umuarama. Nada melhor para começar  as homenagens ao Dia da Mulher -
, na sexta que vem, dia 8.
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MUDANÇAS NO
VESTIBULAR
O Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CEP), da Universidade
Estadual de Maringá (UEM),
aprovou, na última semana, algumas
propostas, sugeridas pela Comissão
Central do Vestibular Unificado
(CVU), para alterar o regulamento do
processo seletivo visando o ingresso
nos cursos de graduação da UEM,
com vigência a partir de 2019. Uma
das alterações é reduzir a duração do
Vestibular de três para dois dias e
realizar as provas no período da tarde.
O tempo de prova passa a ser de até
cinco horas. O Vestibular de Inverno
ocorrerá nos dias 14 e 15 de julho.
As inscrições, pela Internet, serão
aceitas de 8 de abril a 8 de maio.

ORDENAÇÃO
EPISCOPAL
Neste domingo (3), será realizado na
Catedral do Divino Espirito Santo em
Umuarama, a ordenação do Mons.
João Aparecido Bergamasco, que foi
nomeado pelo Papa Francisco, como
bispo da diocese de Corumbá, MS.
A celebração está prevista para às
18h e contará com a presença de
arcebispos, bispos, padres, diáconos,
seminaristas e fiéis de toda a Diocese,
do Paraná e do Brasil. A celebração
será ainda mais especial, pois na
ordenação de um novo bispo, o
nomeado pode escolher três bispos
ordenantes. Como bispo ordenante, o
Mons. Bergamasco escolheu o Bispo
Emérito da Diocese de Umuarama,
Dom José Maria Maimone, SAC.

VAGAS DE
TRABALHO
A Agência do Trabalhador de
Umuarama termina a semana com mais
de 125 vagas disponíveis. As
oportunidades se encontram na área de
vigia, pizzaiolo, operador de instalação
de ar-condicionado, entregador de
gás, caixa de loja e auxiliar de limpeza.
Vale ressaltar que as vagas que se
encontra disponível está sujeita a
alteração a qualquer momento.
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Teatro ensina como usar
energia com segurança
Mais de 900 estudantes das

escolas municipais de Umuarama
terão momentos de diversão e
aprendizado na história que a Co-
pel apresenta hoje (1), em sessões
às 9h e 14h no teatro do Centro
Cultural Vera Schubert. A peça tea-
tral “Histórias Eletrizantes” ensi-
na sobre o uso seguro da energia
elétrica, com as peripécias dos
personagens Jacuí e Maricota no
mundo fictício da ‘Raiolândia’.

Em meio a muita risada, as cri-
anças receberão orientações sobre
assuntos sérios, como soltar pipa
longe da rede elétrica ou ligar para
a Copel quando houver um fio caído
ao chão. A montagem é do grupo Fa-
brincando Produções, de Curitiba,
protagonizada pelos atores Carlos
Augusto Oliveira e Renata Voltolini.
Em cena, eles apresentam músicas
e truques de mágica que são garan-
tia de interatividade com a plateia.

A ação é realizada uma parce-
ria entre a Secretaria Municipal de
Educação e a Copel e faz parte do
programa educacional “Iluminando
Gerações”, que também promove
a visita de funcionários da empre-
sa a turmas de 4º ano da rede pú-
blica de ensino, justamente para
orientar as crianças sobre o uso
seguro da energia elétrica.

Esse trabalho de prevenção de
acidentes é desenvolvido há qua-
tro décadas. Atualmente aborda
também a importância do consu-
mo consciente para garantir a sus-
tentabilidade do planeta. Professo-
res interessados em receber a vi-
sita da Copel em suas salas po-
dem fazer contato com a empresa,
diretamente nas agências ou pelo
site da copel.

Explosivos Palotina
A Polícia Militar de Palotina (município situado a 95 quilômetros de Umuarama)
localizaram na manhã de ontem (28), um artefato explosivo parecido com dinamite.
A PM foi comunicada por populares que solicitaram a presença da guarnição em um
dos bairros da cidade, na saída para o município de Assis Chateaubriand, onde foi
avistado o artefato. Os policiais constataram que se tratava apenas de algo similar
a uma bomba explosiva. No entanto, as “bananas” estariam vazias (sem pólvora).

NOTA
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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
PASSAT  HIGHLINE  2.0  TSI  AA  MOD. 2017 – PASSAT  HIGHLINE  2.0  TSI  AA  MOD. 2017 – PASSAT  HIGHLINE  2.0  TSI  AA  MOD. 2017 – PASSAT  HIGHLINE  2.0  TSI  AA  MOD. 2017 – PASSAT  HIGHLINE  2.0  TSI  AA  MOD. 2017 – BRANCA, GASOLINA, TETO SOLAR,
BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, C/ 19 MIL KM, NA GARANTIA.  R$R$R$R$R$
1 3 2 . 8 0 0 , 0 01 3 2 . 8 0 0 , 0 01 3 2 . 8 0 0 , 0 01 3 2 . 8 0 0 , 0 01 3 2 . 8 0 0 , 0 0
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
HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – FLEX, BRANCA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, SOM, AIRBAG, ABS, RODAS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00
COROLLA  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  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – PRETA, DIESEL, 7-LUGARES, AUTOMÁTICA, BANCOS
DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, IPVA PAGO, REVISADA.  R$ 122.800,00R$ 122.800,00R$ 122.800,00R$ 122.800,00R$ 122.800,00
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$R$R$R$R$
5 3 . 8 0 0 , 0 05 3 . 8 0 0 , 0 05 3 . 8 0 0 , 0 05 3 . 8 0 0 , 0 05 3 . 8 0 0 , 0 0
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
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  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
STRADASTRADASTRADASTRADASTRADA  CAB. ESTEN.  1.8    CAB. ESTEN.  1.8    CAB. ESTEN.  1.8    CAB. ESTEN.  1.8    CAB. ESTEN.  1.8  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  .  .  .   .   ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO,
SOM, VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO.  R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00
UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4-
PORTAS, ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$
1 6 . 8 0 0 , 0 01 6 . 8 0 0 , 0 01 6 . 8 0 0 , 0 01 6 . 8 0 0 , 0 01 6 . 8 0 0 , 0 0
SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉ-
TRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-
LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00
HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM,
MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00



CLASSIFICADOS 23UMUARAMA, 1º DE MARÇO DE 2019

CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR

EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA
W. J. PERES DA ROCHA & CIA LTDA,
inscrita, no CNPJ 04.411.517/0001-
24 situado na Avenida Dr. Ângelo

Moreira da Fonseca, 3188, CEP
87503-030 nesta cidade de

Umuarama, Estado do Paraná,
comunica para devidos fins o
extravio do seu ALVARÁ DE

LICENÇA Municipal nº 23.220. Com
esta publicação o mesmo torna

sem valor legal e comercial.

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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