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O Portal dos Municípios do Paraná já está à
disposição das 399 Prefeituras do Estado e
vai agilizar o encaminhamento dos proces-
sos de liberação de recursos a projetos de
infraestrutura nas cidades paranaenses. A
ferramenta estabelece um canal direto com

o corpo técnico da SEDU.

Portal agiliza os pedidos de
recursos ao Governo do PR
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 Alunos do município já voltaram às aulas. Rede estadual começa aulas na quinta  Pág. 07

 Pág. 06

ALEX MIRANDA

Sessão truculenta
A primeira sessão de 2019 na Câmara Municipal foi repleta de

acusações e até teve um “fica quietinho” entre vereadores
que integram as bancadas de oposição e situação no Poder

Legislativo Municipal. Trocas de ‘farpas’ aconteceram durante
a discussão de um simples projeto que prevê a revisão anual
que legalmente deve ser concedida aos servidores públicos.

O texto já havia passado pelas comissões.  Pág. 03
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Chuva

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

Em meio à tensão ante o
risco de corte pela equipe

econômica da oferta de
crédito com taxas

subsidiadas pelo Tesouro
Nacional ao campo, a

ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, alerta que
um “desmame” radical dos

subsídios pode desarrumar o
agronegócio, que responde

por 20% do PIB (Produto
Interno Bruto) do País.

 “Vamos quebrar a
Agricultura? É esse o

propósito? Tenho certeza que
não é. Não pode criar um

pânico no campo: acabou o
dinheiro! Não é assim”.

Opinião
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Parcialmente
nublado com

poucas nuvens Chuva
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OS RESULTADOS OFICIAIS.

Chuva

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor
Http://lcamorim.blogspot.com.br

VERÃO CADA VEZ MAIS QUENTE
 Este verão está se revelando um dos mais quentes,

até porque não tem chovido muito, apesar de toda tarde
ameaçar tempestade. Ao contrário deste verão e do ante-
rior, os inícios de ano sempre foram de muita chuva, tanta
que tivemos grandes tragédias aqui em Santa Catarina e
em outros estados brasileiros.

Pois as coisas têm mudado. Nas últimas temporadas
temos tido calor cada vez maior e quem veio passar as
férias em Florianópolis se deu muito bem se queria torrar
no sol. Mas a verdade é que muito turista foi embora antes
porque tem gente cozinhando no sol.

Pois o sol inclemente deste verão fez estragos tam-
bém no meu jardim e algumas plantas morreram. Minha
“plantação” de morango quase não sobrevive ao sol escal-
dante, apesar do cuidado que eu tinha, regando pela ma-
nhã e à noitinha. Alguns pés de morango esturricaram e
tive que replantar para ter morangos no próximo inverno.
Alguns pés de flores secaram, um de meus dois pés de
jacatirão morreu, até o milho está secando.

Em contrapartida, meus dois pés de araçás carregaram
no início do verão e colhi muita fruta desde dezembro. Para
eles o sol faz bem, pois quanto mais sol, mais doce ela fica.

Para mim não tem sido tão ruim o calorão e a seca,
pois, mesmo não curtindo mais a praia, pude comer muito
araçá, fruta que gosto e que a gente não encontra no su-
permercado. A abundância do araçá não impediu, no en-
tanto, que este ano eu comesse também alguns cambu-
cás, pois eles amadurecem em fevereiro e eu fui a Corupá,
onde encontrei pés carregadinhos.

Prefiro os nossos verões equilibrados, nem com pouca
chuva, nem com chuva demais, e bem que este podia ser
menos quente. Precisamos cuidar melhor do nosso meio
ambiente para que haja um equilíbrio maior das forças da
natureza, ou nossos verões ficarão cada vez mais quentes.

AÍLTON SANTOS

NOVA
06/03 - 13h05
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Extra

Já era de se esperar que a primeira sessão
extraordinária gerida pelo atual presidente Noel do

Pão realmente fosse conturbada. A bancada de
oposição do legislativo é forte, tem Nelli, que já
presidiu a Câmara e conhece todos os trâmites

políticos. A seu lado está Newton Soares, Junior
Ceranto e Ronaldo da Cruz. Uma das discussões mais
quentes da manhã da segunda-feira (11) foi entre

Deybson e Nelli. Deybson chamava Nelli de demagogo e
populista pois estava apenas tumultuando a sessão

com a apresentação da emenda.

‘Farpas’
Quando o vereador Jones
Vivi se referiu em
apresentar os gastos de
Marcelo Nelli durante suas
gestões como presidente
da Câmara, ameaçava
colocar a disputa de ‘quem
economizou mais’, se foi o
Nelli enquanto presidente,
ou Maria Ornelas, nos dois
últimos anos. Lembrando
que Ornelas votou a favor
da mesa diretora, as
proposições apresentadas
durante a extraordinária.

O que virá por aí?
Pelo visto, o que a
população de Umuarama
pode esperar no decorrer
deste ano na Câmara, são
sessões que virão cheias de
discussão e 'troca de farpas'.
Na primeira extraordinária,
onde a votação deveria ser
rápida, pois haviam sido
apresentados somente três
projetos simples, já prontos
e analisados anteriormente
com muito cuidados pelas
comissões, virou um palco
de acusações.

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Espaço para respirar
Após as discussões dos três primeiros projetos em pauta,
que tratavam do reajuste anual dos servidores; prefeito,
vice-prefeito e secretários e a vereadores e presidente da
Câmara, consecutivamente, aconteceu também a votação
do Projeto de Decreto Legislativo que dá nome à antiga
Estrada Dias, como rua Dias. A proposição foi feita pelo

vereador Junior Ceranto.

Sessão
polêmica

A primeira sessão na
Câmara gerida pelo presi-
dente Noel do Pão foi con-
turbada e repleta de acusa-
ções. Vereadores que com-
põe a bancada de oposição
ao atual governo municipal
'trocaram farpas' com os ve-
readores que agora são opo-
sicionistas à mesa direto-
ra do Legislativo.

Tudo começou depois
da apresentação de uma
emenda ao projeto de Lei
06/2019, de autoria do Po-
der Executivo, que concede
revisão anual da remunera-
ção dos servidores públicos
do município.

O primeiro parágrafo do
texto define que o percentu-
al de revisão (3,75%), aplica-
se também aos servidores
ocupantes de cargos provi-
dos em comissão. O verea-
dor Marcelo Nelli apresentou
a emenda modificando o tex-
to, sugerindo que ocupantes
de cargos de direção em ad-
ministração direta, autárqui-
ca e funcional do Executivo,
além dos cargos providos de
comissão não recebessem
a remuneração.

“Eu acredito que isso
traria uma economia aos
cofres públicos. Pois os
servidores comissiona-
dos da Câmara por exem-
plo, ganham em média R$
5 mil, somadas as gratifi-
cações. É um salário dig-
no pelo serviço presta-
do”, justifica o vereador.

Do outro lado a procura-

dora do Legislativo, Rosane
Meyer apontou que a emen-
da feria o inciso 10 do artigo
37, da Constituição Federal.
“O texto da CT diz que ‘a re-
muneração dos servidores
públicos e o subsídio de que
trata o § 4º do art. 39 somen-
te poderão ser fixados ou al-
terados por lei específica,
observada a iniciativa privati-
va em cada caso, assegura-
da revisão geral anual, sem-
pre na mesma data e sem
distinção de índices’”.

Mesmo assim a emen-
da foi à votação, mas aca-
bou por ser rejeitada pela
maioria. Ficou então con-
cedida a revisão de 3,75%
para todos os servidores
públicos do município.

Durante as discussões,
os vereadores Marcelo Ne-
lli e Deybson Bitencourt ‘tro-
caram farpas’ com pontões
de dedos e levantamento de
voz. A sessão teve que ser
pausada por três ocasiões
em períodos de 5 minutos.
A última discussão acalo-
rada foi entre Nelli e Jones
Vivi (que assumia a 1ª Se-
cretaria da Câmara devido
à ausência do vereador
Mateus Barreto).

Nelli cobrou de Vivi iso-
nomia e disse ainda que
a a Câmara não estaria
economizando ao rejeitar
sua emenda. Vivi rebateu,
apontando que se Nelli
não se calasse, apresen-
taria os gastos quando era
presidente do Legislativo.

ALEX MIRANDA
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Fritura governista
Além de críticas de colegas do PSL e partidos aliados na Câmara, o líder do
Governo, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), passou a ser alvo de queixas

de ministros do alto escalão do Governo Jair Bolsonaro. Dizem, nos
bastidores, que o líder, neófito na política, não tem dado devida e ágil

atenção aos pedidos e demandas das pastas. O que preocupa o Governo às
vésperas do envio do texto da reforma da Previdência à Câmara, que precisa

amealhar 308 votos, no mínimo, para a PEC ser aprovada.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada
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Venha cá
As queixas chegaram ao chefe da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que
convocou Vitor Hugo ao Planalto
ontem para tentar aparar as arestas.

Volta pra lá
O líder, escolha pessoal de Bolsonaro,
deixou a Presidência com conselhos
e a incerteza em torno da
permanência no cargo. O Palácio já
tem uma lista com nomes.

Calendário riscado
O Governo já trabalha com a previsão
de aprovação da reforma, no melhor
dos cenários, para o segundo
semestre.

**Mundo de olho
O mais recente relatório da

consultoria multinacional Delloite,
para investidores estrangeiros de 150
países (documento distribuído em
inglês), cita o Brasil sem destaque,
mas com a devida importância no
cenário político-econômico. Os
analistas avaliam o momento de
otimismo somado à cautela: a
economia, em recessão nos últimos
anos, vai ser retomada; Mas preocupa
o discurso, segundo eles,
“protecionista e isolacionista” do
presidente Jair Bolsonaro.

**Mundo de olho 2
A Delloite também cita as 250
grandes empresas globais que
movimentaram mais de US$ 4
trilhões, juntas, em 2018. Entre elas,
as únicas brasileiras citadas para
investidores - é como uma dica para
compra de ações - são Lojas
Americanas, Magazine Luiza e

Drogasil, a maior rede de drogarias
do Brasil.

Ação e reação (política)
O delegado da Polícia Civil Teodoro
Guimarães Neto vive dias de agonia
por fazer o seu trabalho. Foi
reintegrado ao cargo pelo governador
da Bahia, Rui Costa, dia 9 de janeiro,
decisão revogada dia 21. Luta na
Justiça para ser reempossado. É que o
delegado mandou prender gente
poderosa do MST, por invasão, mas
que seria simpática ao governo
petista. A assessoria da Polícia Civil
ainda não respondeu a Coluna.

Assim, pode
O presidente da Câmara Federal,
Rodrigo Maia, que há alguns meses
não coloca mão em maçaneta de
portas de carro e gabinetes para
entrar, com café da manhã feito por
serviçais, acha que brasileiros podem
trabalhar até os 80 anos.

Ricardo Boechat foi meu primeiro chefe, no antigo Jornal do Brasil, no início dos 2000. Tomei coragem de entrar na
sua sala certa tarde, sugeri uma nota exclusiva. Ele, atento ao estagiário com voz trêmula. Demorei uns oito minutos
para explicar a notícia, e ele, maestro, conseguiu resumir tudo em duas linhas no dia seguinte. Lembrou que a boa

nota de coluna tem que ter duas linhas para mostrar que você sabe. Até hoje não aprendi. Meses depois, emplaquei -
por decisão dele - uma matéria de capa no JB, com minha assinatura (ter o registro na capa era como ser lembrado
pelo técnico da Seleção Brasileira de Futebol numa convocação). Durante cinco meses eu apurara, por telefone, uma
história sobre “O Dia do Orgasmo de Esperantina” (PI). Encontrei dona Raimunda, a prostituta que deitou com 5 mil

homens; o dono da farmácia; que aumentou a venda de preservativos, o dono do motel, que comprou a primeira
banheira de hidro para a data; o vereador corno que estimulou a lei. No dia seguinte, Boechat gostou da reportagem,
mandou a direção me contratar e me tornei repórter oficialmente. Anos passaram, vim para Brasília, assinei por quatro
anos o Informe JB, pelo qual ele passara. Lembrei-o disso certa ocasião por e-mail. Uma reverência, apenas. Fato é que
num acidente ridículo, inimaginável que renderia uma nota surreal para sua coluna (já viram uma carreta atropelar um
helicóptero desgovernado?), o Brasil perdeu a mente brilhante do jornalismo contemporâneo. Boechat era inquieto,
elétrico, apurador - era capaz de tirar do bolso um bloquinho e conversar com um flanelinha para pegar exclusiva.
Tratava a todos sem distinção. Um olhar atento do cotidiano. Todos nós - repórteres ou você leitor, telespectador,

ouvinte de rádio - temos uma história com ele. Vai fazer falta demais em nossas vidas cotidianas.
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Ratinho Jr quer
economia de R$ 30 mi

CHEFE da Casa Civil e Secretário de Planejamento do Governo apresentam projeto de reforma
administrativa a deputados

O Governo encaminhou nesta
terça-feira (12) para a Assembleia
Legislativa a primeira parte do
projeto de reforma administrativa.
Nesta fase, serão tratadas ape-
nas da redução do número de
secretarias. Outras duas etapas
estão previstas. A próxima será
dedicada à junção de autarquias
e a seguinte sobre a estrutura fí-
sica do Estado. Tudo somado, o
governador Ratinho Junior espe-
ra uma economia de R$ 30 mi-

lhões por ano aos cofres públicos.
A fase inicial da reestruturação

do Estado foi apresentada previa-
mente a lideranças do Legislativo
pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva,
e pelo secretário de Planejamento,
Valdemar Bernardo Jorge. No encon-
tro, Guto Silva pediu apoio aos de-
putados, defendendo que o enxuga-
mento tornará a máquina mais efi-
ciente, e disse que o governo dará o
tempo necessário para que o proje-
to seja debatido no parlamento.

JAELSON LUCAS/ANPR

Francischini ganha a CCJ
Embora a eleição, oficialmente, aconteça
na terça, o Delegado Francischini já
começou a dar entrevistas como
presidente eleito da Comissão de
Constituição e Justiça, a principal da
Assembleia Legislativa. Atribuiu sua
vitória, entre outros fatores, ao "papel
decisivo" do líder Hussein Backri, e disse
que que trabalhará na celeridade dos
projetos do governo.

Derrota amarga
Antes de Francischini falar, o deputado
Nelson Justus, que também disputava o
cargo, foi à tribuna anunciar sua
desistência da disputa. O discurso de
Justus, cheio de mensagens cifradas,
chamou a atenção por expressões como
ameaça, silêncio e palavra empenhada.
Ele exercia a presidência da CCJ desde
2011.

Novas empresas
O governador Ratinho Junior informa que
o Estado prospecta investimentos de 40
empresas que já demonstraram interesse
em abrir ou ampliar plantas no Paraná.
Segundo ele, apenas uma grande
companhia quer aplicar R$ 1,5 bilhão para
erguer uma nova fábrica no Paraná.

Comissão de segurança
O presidente da Assembleia Legislativa,
Ademar Traiano, brincou com os seus
pares em relação à formação das
comissões permanentes da casa. Sobre a
de segurança pública, pediu que todos os
escolhidos atuem “desarmados”.
“Principalmente com espírito
desarmado”, disse.

Mais uma denúncia
Fim de semana agitado para as empresas
de pedágio do Paraná e vários agentes
públicos. No domingo, a Justiça Federal
aceitou denúncias e tornou réus o ex-
governador Beto Richa e mais 32 pessoas
na Operação Integração, desencadeada
pela Lava Jato, que investiga pagamento
de propinas a agentes públicos por
empresas de pedágio. As acusações são
de corrupção passiva, organização
criminosa e lavagem de dinheiro.

Posse
Quatro secretários de Estado tomam
posse esta semana: Marcio Nunes
(Desenvolvimento Sustentável e Turismo),
Ney Leprevost (Justiça, Família e
Trabalho), Sandro Alex (Infraestrutura e
Logística) e João Carlos Ortega
(Desenvolvimento Urbano).
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Portal dos Municípios
vai agilizar pedidos

O Portal dos Municípios do Esta-
do do Paraná (portaldosmunicipios.
pr.gov.br) já está à disposição das 399
prefeituras e visa agilizar o encaminha-
mento dos processos de liberação de
recursos a projetos de infraestrutura
nas cidades paranaenses.

A ferramenta estabelece um
canal de comunicação entre o cor-
po técnico da Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Urbano
e Serviço Social Autônomo (SEDU
e Paranacidade) com as prefeitu-
ras e tem como objetivo armaze-
nar as legislações municipais e
suas mudanças, além da docu-
mentação necessária ao anda-
mento de cada processo.

“O serviço ganha agilidade e
transparência. Podemos saber
quais municípios estão com a do-
cumentação em dia, além de iden-

Segundo Camila Mileke Scucato, os municípios que não preencherem a
Declaração de Vigência do Plano Diretor Municipal ficam impedidos de
obter empréstimos no âmbito do SFM (Sistema de Financiamento aos
Municípios). Essa condição já está em vigência desde o dia 8 de fevereiro.
“Com as informações que já temos, é possível constatar que 180 dos 399
municípios estão com seus Planos Diretor Municipal vencidos e precisam de
revisão. Outros 74 terão seus planos vencidos de hoje até o fim do ano
que vem”, adverte Scucato. Os técnicos das prefeituras que tiverem
dúvidas para fazer o registro do município e obter a senha de acesso ao uso
do Portal devem entrar em contato com a Coordenadoria de Projetos do
Paranacidade pelo telefone (041) 3350-3300 ou ainda no próprio
Paranacidade, na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 2º andar, no Centro
Cívico, em Curitiba.

Plano Diretor

tificar eventuais falhas processu-
ais para orientar os técnicos dos
municípios nas correções que fo-
rem necessárias”, explicou a di-
retora de Operações do Parana-

cidade, Camila Mileke Scucato.
“Um item não atendido, por
exemplo, poderá levar à não apro-
vação de pedidos de financiamen-
to”, afirmou.

O Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá movimentou em janeiro deste ano 20% a mais
de cargas que em janeiro de 2018. Juntos, os granéis farelo, trigo, soja e milho somaram 1,87
milhão de toneladas exportadas. O maior destaque foi na movimentação da soja: 575.570
toneladas do grão exportadas no primeiro mês de 2019. O volume representa um aumento de
59%. O milho também teve crescimento expressivo. As 259.084 toneladas movimentadas
representaram aumento de 50% no período. Em janeiro de 2019, o volume de importações no
Porto de Paranaguá somou 1,85 milhão de toneladas - 14% maior que o registrado no primeiro
mês do ano anterior. A quantidade de veículos que chegou ou saiu via Porto de Paranaguá cresceu
15% na comparação entre o primeiro mês de 2018 e de 2019. Foram 7.514 unidades
movimentadas neste ano, 5.156 sentido importação, 2.358 para exportação.

Beto Richa é réu
A 23ª Vara Criminal Federal aceitou a
denúncia do Ministério Público Federal e
tornou o ex-governador Beto Richa e mais 32
pessoas, inclusive seu irmão, José “Pepe”
Richa, réus na ação penal decorrente das
operações Integração I e II, que investigaram
esquema de pagamento de propinas por parte
das empresas de pedágio a integrantes do
grupo político liderado por Richa.
Ainda sobre o caso, já estão nas mãos do
ministro Antonio Saldanha Palheiro, do
STJ (Superior Tribunal de Justiça), todas as
informações necessárias para que decida se
o ex-governador Beto Richa deve voltar ou
não para a prisão preventiva que a Justiça
Federal de Curitiba havia decretado contra
ele dia 25 de janeiro passado. Beto foi
solto dia 31 de janeiro graças a um habeas
corpus do presidente do STJ, ministro João
Otávio Noronha. O habeas foi dado em
caráter liminar e precisa ser confirmado no
mérito pelo relator natural do caso.

NOTAS
APPA
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Volta às aulas

Mais de 8.500 crianças e alu-
nos da Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) voltaram às aulas nesta
segunda-feira, 11, na Rede Munici-
pal de Umuarama. Os 44 estabele-
cimentos de ensino da cidade es-
tão prontos para receber os alunos,
após o agradável período de férias
escolares.

Direção, professores e servido-
res das escolas e Centros Munici-
pais de Educação Infantil (CMEIs)
estão motivados e preparados.
Durante as férias, várias escolas
receberam serviços de manuten-
ção, reparos e melhorias para pro-
porcionar um ambiente agradável
aos estudantes e funcionários.

Neste ano, a rede municipal
terá 5.180 alunos no Ensino Fun-
damental (1º ao 5º ano), 44 na EJA
(até o momento), 1.977 na Educa-
ção Infantil (crianças de 4 a 5 anos)
e até agora, 1.311 no ensino pré-
escolar (0 a 3 anos) – número que
deve aumentar, uma vez que a se-

cretaria ainda está recebendo ma-
trículas de cadastrados no Siste-
ma Fila Única.

Por recomendação do prefeito
Celso Pozzobom, a Educação vem
recebendo atenção especial por-
que o setor será uma das priorida-
des para o ano. “Educação sempre
foi prioridade, porém neste ano –
com alguns gargalos já resolvidos
desde o início da gestão – conse-
guiremos investir mais na melho-
ria das escolas, formação e valori-
zação dos professores, material di-
dático, enfim, criaremos melhores
condições para o desenvolvimento
educacional”, apontou.

O prefeito comentou sobre a
possibilidade de concurso público
para contratação de professores e
servidores. “Sabemos da necessi-
dade de mais profissionais, por
isso estamos estudando as condi-
ções financeiras do município e pre-
parando um processo seletivo para
ampliar o quadro”, afirmou.

OBRAS
O prefeito lembrou ainda das
escolas em obras, que vão
permitir ampliar as vagas para a
classe estudantil. “Temos escolas
em construção nos bairros
Primeiro de Maio e Zona Seis,
além da ampliação da escola do
Jardim Alphaville e outras obras
em diversos estabelecimentos.
Além disso estudamos a
construção de mais um CMEI.
Essas obras recebem toda a
nossa atenção e, assim que
concluídas, ajudarão a melhorar a
estrutura oferecida ao ensino no
município”, completou o
prefeito.

Outras Redes
Diretores, coordenadores e

professores da Unipar ficaram a
postos para a chegada dos

novos alunos e o retorno dos
veteranos, estudantes que já

fazem parte do quadro discente
da instituição. As aulas

começaram ontem (11), e para
alinhar ideias e propostas, os
professores participaram de
webconferências, oficinas e

atividades durante a semana
que passou. Na rede estadual,
as aulas voltam na quinta-feira

(14) e alguns colégios
particulares o retorno é na

segunda-feira (17).

Mais de 8.500
crianças e alunos

da EJA voltaram às
aulas ontem (11),

na Rede Municipal
de Umuarama

TIAGO BOING/ASSESSORIA - PMU
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DOAÇÕES
O Projeto Vida e Solidariedade está
pedindo doações de carnes, verduras
e legumes para a Casa da Sopa. A
entidade atualmente oferece mais de
70 refeições gratuitas por dia para
crianças e moradores carentes do
Parque Industrial, em Umuarama. As
doações podem ser entregues
diretamente na sede do Projeto Vida
e Solidariedade, no Parque Industrial,
na rua Jorge Carlos Jardim, s/n. Mais
informações através do número de
telefone (44) 3639-3688.

RETIRA DE
DIPLOMAS
Estão disponíveis para retirada, na
Secretaria Acadêmica do IFPR
Campus Umuarama, diplomas e/ou
históricos escolares referentes às turmas
de Tecnólogo em Gestão Pública,
Técnico em Transações Imobiliárias,
Técnico em Segurança do Trabalho e
Técnico em Administração. Os
interessados devem procurar a
Secretaria Acadêmica do IFPR
Campus Umuarama de segunda à
sexta-feira, das 08 às 22h,
portando um documento pessoal
(RG, CPF ou CNH).

PEDAGOGO
TODO DIA
A Secretaria da Educação orientou
os colégios da rede estadual para
que mantenham pedagogos nos cinco
dias da semana nas unidades, em
turno completo. A carga horária dos
pedagogos, de acordo com a
orientação atual, será de 20 horas-
relógio e não de 20 horas-aula,
conforme demanda da categoria. A
proposta foi reconsiderada após,
verificar que deixaria cerca de 700
escolas sem a assistência de um
pedagogo em um dia da semana,
prejudicando o fortalecimento da
gestão pedagógica.
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Veterinária da Unipar
abre vagas para residência

O curso de Medicina Veterinária
da Unipar está com inscrições aber-
tas para o Programa de Aprimora-
mento Profissional em Medicina
Veterinária, criado neste ano. Ofe-
recido na Unidade-Sede da Unipar,
em Umuarama, o curso é um dos
mais bem estruturados do Paraná.

Gestores da Instituição acredi-
tam que este programa de resi-
dência vai valorizar ainda mais o
curso, que tem 22 anos de histó-
ria. “Trata-se de um investimento
importante para incrementarmos
nossas ações voltadas à forma-
ção dos profissionais, que terão
oportunidade de aprofundar os
conhecimentos e aper feiçoar as
habilidades técnicas”, afirma o

coordenador do curso, professor
Luiz Sérgio Merlini. Além disso,
segundo Merlini, os aprovados no
Programa terão chance também
de aprimorar o senso de respon-
sabilidade e de tomadas de deci-
sões. “Isso é essencial para um
bom atendimento, já que a rotina
de trabalho do médico veterinário
é cheia de desafios”, destaca.
Coordenada pela professora Ana
Maria Quessada, a residência
terá duração de dois anos e será
em regime de tempo integral, nas
áreas de Clínica médica de cães
e gatos, Clínica cirúrgica de cães
e gatos, Laboratório clínico de Me-
dicina Veterinária preventiva e
Anestesiologia geral.

BOLSAS
Cada residente será contemplado
com uma bolsa no valor de R$
1.600. Podem se inscrever médicos
veterinários com registro no Conselho
Regional de Medicina Veterinária,
formados pela Unipar ou por outras
instituições, desde que reconhecidas
pelo Ministério da Educação. O
prazo termina nesta terça, 12. O
processo seletivo será feito em duas
fases: prova objetiva (na sexta, dia
15) e avaliação de currículo. Mais
informações podem ser obtidas no
site da Unipar (unipar.br), na página
de pós-graduação (clicar no banner
‘aprimoramento’) ou pelo e-mail
mariaquessada@unipar.br.

ASSESSORIA

NO HOSPITAL Veterinário, os residentes terão recursos de alto nível para o aprimoramento das práticas
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Assassinado a tiros

A Polícia Civil de Cianorte deu
início ás investigações em busca
da identificação do autor do crime
que vitimou Diego Henrique Mar-
tins Gomes, 25.

O rapaz foi assassinado à tiros em
plena tarde na estação rodoviária de
Tapejara (município situado a 52 qui-
lômetros de Umuarama). O crime
aconteceu na tarde do domingo.

Assim que populares escuraram
os disparos, correram para o interi-
or da rodoviária da cidade e se de-
pararam com o corpo do homem
ensanguentado caído na calçada.

A polícia Militar foi comunicada e
equipes isolaram a cena do crime até a

chegada de peritos do Instituto de Cri-
minalística que vieram de Umuarama.

Num levantamento inicial, os poli-
ciais verificaram que Gomes possui
antecedentes criminais por envolvi-
mento em crimes de tráfico de drogas.

Assim que uma análise foi feita
no local do assassinato, o corpo foi
recolhido ao Instituto Médico Legal
(ML) de Umuarama, onde foi ne-
cropsiado e posteriormente libera-
do para os atos fúnebres.

Pessoas ligadas a vítima serão
ouvidas em declarações no decorrer
da semana e o inquérito policial ins-
taurado para apurar os fatos, tem um
prazo de 30 dias para ser concluído.

151 pedras
Por volta das 8h30 do sábado (09),

PMs receberam denúncias anônimas
de que uma residência situada à rua
Érico Veríssimo no bairro Sonho Meu,
era usada como ponto de tráfico de

entorpecentes. Diligencias foram
realizadas e na casa foram

encontradas 151 pedras de crack
escondidas dentro de uma panela

elétrica. A droga estava embalada e
pronta para ser comercializada. Um
homem de 31 anos de idade foi preso
ao assumir que estaria guardando o

entorpecente para um sobrinho.

COM antecedentes por tráfico, home de 25 anos é executado a tiros em Tapejara

DIVULGAÇÃO
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Carne de capivara
Morte na pista
O caminhoneiro Nilson José Bertuol, 68,
morreu depois que perdeu o controle da
direção da carreta frigorífica Scania,
com placas BBR 5312, de Matelândia
(PR) na PR-486. Ele saiu da pista e caiu
em uma ribanceira perto do trevo de
acesso a Alto Piquiri, no início da tarde
do domingo (10). Sem cinto de
segurança, a vítima foi ejetada do
veículo e morreu no local. Não forma
encontradas marcas de frenagem ou de
outros veículos envolvidos no acidente.
A hipótese é que a vítima tenha sofrido
um mal súbito durante o trajeto. O
corpo foi encaminhado ao IML de
Umuarama.

Bateu no poste
Jefferson Bagarolo, 30, sofreu
ferimentos graves depois que perdeu o
controle da direção de sua moto Honda
Hornet 600CC, quando contornava a
Praça Portugal, em Umuarama, no
início da tarde do domingo (10).
Jefferson colidiu contra um poste e foi
socorrido por bombeiros e pelo Samu.
Foi levado ao Hospital Uopeccan com
fratura exposta no braço esquerdo e
duas fraturas na perna esquerda.
Jefferson é professor de Educação
Física e funcionário da Secretaria de
Estado da Educação do Paraná, mora
em Iporã, trabalha em Palotina e estava
à passeio em Umuarama.

Tráfico no Industrial
A PM apreendeu um garoto e deteve um
homem que comercializavam drogas no
Parque Industrial por volta das 17h30
de domingo (10). Em patrulhamento
pelo bairro os policiais perceberam a
dupla realizando a venda de
entorpecente. A dupla escondia a droga
em um matagal em frente a um ponto de
ônibus e entregavam o entorpecente
aos usuários que passavam e paravam
naquele local. Várias porções de cocaína
e maconha foram encontradas e
apreendidas. A dupla foi levada à
delegacia de Umuarama.

Integrantes do grupo Rotam (Ronds ostensivas) da Polícia Militar de Cruzeiro do Oeste realizaram
na manhã de tarde de ontem (11), uma ação em combate ao tráfico de drogas que terminou com
a apreensão de grande quantidade de entorpecentes. A operação foi desenvolvida em conjunto
com PMs do destacamento daquele município e forma cumpridos mandados judiciais de busca e
apreensão. Maconha, crack, cocaína dinheiro proveniente do tráfico, telefones celulares e balanças
de precisão foram encontrados pelas equipes que desenvolveram a ação.

DIVULGAÇÃO

Denúncias anônimas de caça a
animais silvestres levaram, equi-
pes da Polícia Ambiental de Umua-
rama a desenvolver uma ação que
terminou na apreensão de carne e
de pescado fora da medida.

No endereço local apontado
pelo denunciante foi realizada uma
fiscalização no sábado (9) e foram
localizados no freezer da residên-
cia alguns volumes com 24 quilos
de carne de capivara. Também um

peixe da espécie Dourado fora da
medida foi encontrado, bem como
dois papagaios-verdadeiros, sem a
devida licença para criação.

O proprietário foi preso e havia
contra ele mandados de prisão por
porte de arma de fogo.

Um Termo Circunstanciado de
Infração Penal foi lavrado contra o
proprietário da casa, pelo crime
ambiental que prevê pena variável
de 6 meses a um ano de detenção.

Também foi emitido Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil para
instauração de inquérito pelo crime referente ao pescado irregular. Foi verificado
também que o infrator possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes.
As aves foram encontradas em bom estado de saúde e permaneceram na posse
de familiares do infrator como fiéis depositários, uma vez que não poderiam ser
reinseridas em seu habitat natural pela domesticação. A carne de capivara e o
pescado de 2,3 quilos, foram destruídos.
Além de responder na esfera criminal, referente à esfera administrativa foram
lavrados 03 (três) Autos de Infração Ambiental, totalizando R$ 13.760 em
autuações.

Antecedentes
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Após um ano, bebê deixa
UTI para 1º aniversário

Trezentos e sessenta e cinco dias
internado na UTI neonatal com venti-
lação mecânica ininterrupta não é
para qualquer um. Tem que ser um
super heroi. É assim que o pequeno
Daniel William Silva de Oliveira é vis-
to no Hospital Cemil, em Umuarama.

O menino comemorou no sábado
(9) seu primeiro ano de vida e como
presente de aniversário ganhou uma
festa com direito a docinhos, palha-
ços cantores e muitos convidados.

Foi a primeira vez que Daniel cir-
culou por mais de meia hora pelos
corredores do hospital e pode tomar
banho de sol, na rampa da recepção.

Para dar esse presente, foi ne-
cessária uma operação que mobili-
zou um aparato de profissionais, por
pelo menos 20 dias. Cada movimen-
to fora da UTI teve que ser calcula-
do por médicos, enfermeiros, técni-
cos e fisioterapeuta. Houve a neces-
sidade de adaptação de uma cadei-
ra infantil e o uso de um ventilador
mecânico não convencional, ligado
a um cilindro de oxigênio.

Era 14h20 quando Daniel saía da
UTI em direção ao playground, que
foi preparado especialmente para
ele. De repente, palhaços começam
a cantar e então surge o “parabéns
para você”. Tudo não poderia estar
mais perfeito. Então as lágrimas de
alegria começam a surgir.

Recorde
Em toda a história de 40 anos do Cemil, Daniel é o paciente que permanece mais
tempo, ininterrupto, no hospital. Isso fez, conforme o superintendente João Jorge
Hellu, com que toda a equipe criasse um sentimento de amor incondicional. “Todo

mundo aqui conhece o Dani. Ele tem um exército de tios e tias que o trazem no
coração. É realmente algo muito lindo”, afirmou o médico. Segundo o Hellu, apesar dos
altos custos de UTI (avaliados em R$ 100 mil mensais), em nenhum momento a equipe

médica pensou em dar alta ao pequeno paciente por entender que dificilmente ele
sobreviveria fora do tratamento intensivo. “Não podemos afirmar o futuro na

medicina. Existe um custo, sim, mas o valor é infinito”. Uma associação pró-Daniel foi
formada no Cemil: Rodrigo (técnico de enfermagem), Mayara Piassa (gerente

enfermagem), Camila (instrumentadora), Mayara Guerini (fisioterapeuta), Fabrícia
(assistente social), Rosileia (terapêuta ocupacional) e Gabriela Frederico (médica).

Família
A família veio em peso de Tuneiras do Oeste, a 50 quilômetros de Umuarama.
A maioria ainda não tivera contato com o bebê. Tios e primos puderam, enfim,
fazer um carinho, por mais discreto que fosse. Também foi o dia em que a mãe e a
avó, as Marias, ficaram mais tempo com o aniversariante no colo. Elas vão a UTI
três vezes por semana e permanecem meia hora em cada visita.

Vida no hospital
Maria Aparecida da Silva, 25 anos, a mãe, deu à luz o menino em Cianorte. Ele
nasceu prematura, de 8 meses, e logo depois precisou ser transferido, em situação de
extrema emergência, para Umuarama, a pedido da Central de Leitos. Foi constatado
um quadro de anóxia neonatal, quando há a diminuição ou ausência de oxigênio no
cérebro. Os sistemas nervoso e respiratório foram afetados. Devido à complicação,
Daniel desenvolveu uma lesão neurológica grave. Não é possível dizer, conforme os
médicos, se ele vai falar ou até mesmo andar. Novos exames vão detectar se ele
consegue enxergar. Mesmo com tanto cuidado, o menino já passou por várias situações
de risco, que desafiaram a equipe, chefiada pela médica Gabriela Frederico.

Logo que nasceu, bebê foi
internado na UTI. Na foto,

parte da equipe na
inspeção final para que
Daniel deixasse a UTI
neonatal do Hospital

Cemil

ASSESSORIA
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Smel retoma o Vida Ativa
A Secretaria de Esporte e Lazer

do município retomou ontem (11),
as atividades do Projeto Vida Ativa
Melhor Idade, que conta com 15
grupos de idosos em Umuarama e
nos distritos de Serra dos Doura-
dos e Santa Eliza. De acordo com o
diretor de Esporte, Jeferson Ferrei-
ra, o Projeto fechou 2018 com qua-
se 900 idosos atendidos e em
2019 a meta é ultrapassar o total
de 1 mil participantes.

Com núcleos de atendimento em
regiões estratégicas do município
e distritos, o Vida Ativa Melhor Ida-
de atende à comunidade acima dos
60 anos com atividades recreati-
vas, aeróbicas, ginásticas especi-
ais, alongamentos, jogos e entre-
tenimento. “O foco e a qualidade
de vida, a integração entre as pes-
soas e a atividade física, que resul-

ta em mais saúde. A participação
é gratuita e recomendada para to-
dos que querem se alongar, esticar
e movimentar o corpo”, afirmou o
diretor Jeferson Ferreira.

O prefeito Celso Pozzobom
acompanha de perto o projeto. “É
um prazer prestigiar esta iniciativa,
ver a alegria dos participantes e o
carinho com que a equipe da Se-

cretaria de Esporte e Lazer trata
esses grupos. A integração com
pessoas da mesma idade, a alegria
de um ambiente diferente da nos-
sa rotina e a atividade física só
podem fazer bem para todos nós.
Além de mais qualidade de vida, o
projeto dá mais alegria de viver”,
afirmou o prefeito, admirado com a
disposição dos participantes.

Ontem (11), foram iniciadas as atividades para os núcleos
atendidos às segundas e quartas-feiras e hoje (12) é a vez dos
grupos atendidos às terças e quintas-feiras. Para participar é muito
fácil. “Basta o idoso interessado procurar um dos 15 núcleos de
atendimentos disponíveis, de preferência o mais próximos de sua
casa, e se inscrever. Ou entre em contato com a gente pelo fone
(44) 3906-1090 e esclareça suas dúvidas”, completa Jefinho.

15 núcleos
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Liga dos Campeões
Um dos torneios mais impor-

tante do mundo é novamente o
centro das atenções nesta sema-
na com a primeira rodada de jo-
gos das oitavas de final da com-
petição, sendo duas partidas hoje
(12) e outras nesta quarta-feira
(13). Todos os jogos começam às
18h (horário de Brasília).

No primeiro dia, a Roma abre o
Estádio Olímpico para receber o
Porto. Em um confronto de certa
forma equilibrado, Roma que foi eli-
minada da Copa da Itália e que está
apenas na quarta posição, vê na
Champions um torneio para tentar
surpreender, como fez na tempora-
da passada. Já o Porto, líder do
Português, busca aproveitar o mo-
mento ruim da Roma na tempora-
da para tentar galgar voos mais al-
tos no cenário europeu.

O principal jogo da rodada ficará
por conta do Manchester United e
Paris Saint-Germain. Quando o con-
fronto foi definido, ao fim da fase
de grupos, o clima para a partida
era de favoritismo ao PSG por con-
ta da fase conturbada do United.
Entretanto, de lá pra cá, Mourinho
foi demitido, Neymar e Cavani se
lesionaram e o clima para partida
é de muito equilíbrio, o que torna o
confronto muito mais atrativo. Já o
Manchester United vive uma fase
iluminada e invicta sob o comando
de Ole Gunnar Solskjaer.

A partida de amanhã (13), entre
Ajax e Real Madrid, dois jovens no-
mes chamam a atenção dos torce-
dores. De um lado, a joia holande-
sa Frenkie de Jong, do Ajax, e do
outro, o brasileiro Vinicius Junior,
pelo Real Madrid, que tem sido o
símbolo do crescimento do Real
Madrid na temporada.

Carille encara pior fase no Corinthians
Os testes de começo de temporada acabaram, e o Corinthians chega ao jogo

mais importante do primeiro semestre tendo mostrado pouco até aqui. Sendo a
pior fase vivida pelo treinado Fábio Carille, no clube, ele admite que a melhora
leva tempo mas precisa encontrar uma forma de fazer o Alvinegro render a curto
prazo. No ultimo domingo (10), Novorizontino bateu no Corinthians por 1 a 0,

essa foi a terceira derrota sofrida pelo Alvinegro neste ano, todas pelo
Campeonato Paulista. O time está longe de estar pronto, mas já tem duelo

decisivo contra o Racing na quinta-feira (14). O treinador avalia o confronto
com o Racing como "o maior desafio" neste início de temporada do Corinthians.

Onde assistir
As partidas de Roma x Porto e Ajax x Real Madrid, será transmitida ao vivo no
Facebook do Esporte Interativo. Já partidas entre Manchester United x PSG e

Tottenham e Borussia Dortmund, será transmitida pelo canal TNT, como
também pelo Facebook do Esporte Interativo.

NA QUARTA-FEIRA
Também na quarta-feira, Tottenham e Borussia Dortmund farão um confronto
bastante equilibrado em Wembley. Desfalcado de seus principais jogadores,
de um lado, Tottenham não contará com Dele Alli e Harry Kane, e do outro,
o Dortmund não terá Marco Reus.
O Tottenham é um dos líderes da Premier League e fez uma campanha de
recuperação na fase de grupos da Champions, conseguindo a classificação
apenas na última rodada. Já o Dortmund, foi líder do grupo com folga e
também está no topo da tabela da Bundesliga.

POGBA e Mbappé serão os protagonistas da fase de oitavas de final nesta semana

AFP
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Escolinha de futsal
completa 10 anos

A Escolinha Futsal Caliari está
comemorando 10 anos de muito tra-
balho e dedicação. Em parceria com
o Umuarama Country Club, tem à
disposição toda a estrutura do clu-
be, com ginásio para treinamentos
dos atletas mirins.

Em 2018 a Escola Caliari/Coun-
try Club, teve grande participação
no futsal paranaense. Sob o coman-
do do professor Rodrigo Caliari, a
equipe chegou nas finais da Liga Pa-
ranaense de Futsal. “Com grande
dedicação, pelo segundo ano con-
secutivo, meus alunos estivemos
em Curitiba no ano passado para
disputar as finais da Liga Parana-
ense. Tivemos a oportunidade de
enfrentar times tradicionais, mes-

mo assim conseguimos uma boa
colocação e chegamos a semifinal
pela categoria sub-8”, lembra Cali-
ari, que este ano pretende conquis-
tar novamente uma boa colocação.

Além da Liga, os alunos partici-
param de campeonatos regionais.
Entre elas, a Copa Falcão de Futsal
em Cianorte pela categoria sub-7,
onde a equipe conquistou a tercei-
ra colocação no ano passado.

Ao longo desses 10 anos, a es-
colinha tem como principal objeti-
vo a formação de crianças, indepen-
dentemente do nível técnico, visan-
do os valores éticos ajudando a
construir a autoestima e autoconfi-
ança para uma boa formação de
caráter.

Atividades
Em combate ao sedentarismo a
Secretaria de Esporte e Lazer de
Umuarama (Smel) retornou com as
atividades sistemáticas noturnas.
Corrida Noturna nas terças e quintas-
feiras, Pedalada Noturna as quartas-
feiras e Zumba na Praça todas as
sextas-feiras. As ações acontecem na
Praça Miguel Rossafa, a partir das 19h.

Seleção fora do
Sul-Americano
Seleção Brasileira Sub-20 encerrou sua
campanha no Sul-Americano da
categoria com uma vitória apenas. A
fraca atuação não garantiu vaga no
Mundial da Polônia, marcado para os
meses de maio e junho.
Sem o resultado esperado, o Brasil
terminou o hexagonal na quinta e
penúltima posição, com os mesmos
cinco pontos da Colômbia, que tinha a
vantagem do maior saldo de gols. Os
brasileiros ficaram à frente somente da
Venezuela, com quatro pontos. Longe
do título, o Brasil ficou sem as vagas
no Mundial e nos Jogos Pan-
Americanos de Lima.

NOTAS

VOLTA DAS
ATIVIDADES
As atividades já retornaram no dia 4
de fevereiro, as crianças com idade
entre 4 e 15 anos de idade que
queiram integrar os treinamentos
ainda podem fazer a inscrição. Para
mais informações sobre matrículas
entre em contato com professor
Rodrigo Caliari através do telefone
(44) 99776-0600.

ESCOLINHA DE Futsal em Umuarama forma atletas com ótimo nível técnico

ARQUIVO PESSOAL
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Herculano retira Gisela da festa
 ao ver a ex-mulher embriagada

Em “Verão 90”, Patrick e Lidiane ficam juntos novamente. Candé dá uma
desculpa aos convidados para o sumiço de Quinzinho. Quinzinho beija Dandara.
Madá conta a Herculano que Gisela e Mercedes estão discutindo. Tobé avisa a
Mercedes que Quinzinho desapareceu da festa. Vanessa finge que é rica para

seduzir Jerônimo. Nicole se enfurece com Quinzinho e decide beijar João.
Moana percebe que Quinzão estava com Magda no quarto do hotel. O

desempenho de João agrada aos organizadores do evento. Herculano retira
Gisela da festa ao ver a ex-mulher embriagada. Jerônimo convida Vanessa para

passear no seu iate e pede para a jovem chamar Quinzinho e Larissa.
Quinzinho fica aflito ao ver uma reportagem na TV sobre seu desaparecimento e

deixa o motel às pressas com Dandara. Jerônimo se depara com Quinzinho
saindo do motel e enxerga uma oportunidade para se aproximar do empresário.
Jerônimo se oferece para ajudar Quinzinho. Herculano procura João para propor

que o Onda Cavada se transforme em um programa da PopTV.

 • SBT

Malhação
Rosália se recusa a ir ao médico. Verena

escreve sobreo dia que passou com Álvaro na
ilha, mas acaba deixando o caderno cair de
sua mochila, e Breno o encontra. Tito se decla-
ra para Flora na frente dos amigos. Breno fo-
lheia o caderno de Verena e altera uma foto da
menina com Álvaro. Solange recebe um telefo-
nema do conselho e decide mudar sua estraté-
gia no colégio. Breno repete para Antônio a po-
esia que Álvaro escreveu para Verena.

Espelho da vida
Alain descobre que André visitou Cris no

hospital e avisa a Antônio que acionará a Polícia
para descobrir o paradeiro da ex-noiva. Pieda-
de afirma a Cris/Julia que tentará refazer seu
casamento com Eugênio. Padre Luiz abriga
Danilo em sua sacristia. Alain estranha quando
Ana e Flávio impedem que ele acione a Polícia
para encontrar André e Cris. Michele vibra quan-
do Tavares lhe presenteia com um curso em
Nova York. Dora e Otávio se beijam, e Gustavo
não gosta. Hildegard insiste para que Lucas faça
um bom casamento. Mariane beija Marcelo.
Madre Joana revela a Hildegard que Danilo
sumiu do convento.

O sétimo guardião
Os guardiães se preocupam com a deci-

são de Gabriel sobre o casarão. Luz se culpa
pelo sumiço de Feijão, e Sóstenes tenta tranqui-
lizar a neta. Sampaio se surpreende com as
grades colocadas por Gabriel no acesso à fon-
te, e avista Feijão. Cássia invade o casarão, e
Gabriel a convida para participar do jantar com
os guardiães. Sampaio leva Feijão para a casa
de Valentina. Luz procura por León.

Teresa
Aída diz a seu pai que vai representar a

mãe como advogada no processo de divórcio
contra ele e, que se ele quiser seguir com Es-
perança, que o faça, mas com apenas metade
de toda a fortuna que tem hoje, pois a outra
metade é de sua mãe. Mariano aconselha Au-
rora a ouvir sua mãe sem reservas para tentar
entender o abandono. Mayra diz a Genoveva
que Aída vai representá-la no processo de di-
vórcio e que não há ninguém melhor que sua
filha para essa incumbência. Teresa culpa Hei-
tor de abandoná-la por seu trabalho. Aída diz a

Mariano que está arrependida de tudo o que
desejou ao filho de Esperança, e espera que
ele se salve, pois não tem nenhuma culpa.
Mariano e Aída fazem amor. Heitor se surpre-
ende quando Aurora diz que falou com sua mãe,
e que segundo ela, os abandonou por causa de
seu ciúmes.

As aventuras de Poliana
O jantar na casa de Débora e Marcelo tem

início. Durval, chateado, conta para Lorena que
o piquenique não foi como o esperado. Claudia
desabafa com Joana sobre tudo o que deu er-
rado no encontro também. Pendleton se alegra
com a repercussão da entrevista de Otto para a
imprensa. Glória leva Luísa ao jantar de família
na casa de Marcelo e Débora. Waldisney ame-
aça Jefferson e Vinícius chega, desconfiando
de que há algo errado. Luísa e Glória falam
sobre o problema das joias, e Verônica fica em
choque. Yasmin confessa para Filipa que está

arrependida por ter implantado os papéis com
votos falsos na bolsa de Luigi. Luísa guarda o
colar de volta no cofre. Débora e Marcelo dis-
cutem. João procura Kessya e pergunta se ela
sabe de algo relacionado à Débora e os capan-
gas que moram na mesma comunidade que a
menina. Luigi, na escola, dá um doce de pre-
sente para Yasmin.

Jesus
Asisa pede para ser batizada por Ma-

teus. Shabaka dá uma espada para Pedro.
Mateus batiza Asisa. Jesus prega sobre a
figueira. Temima conta para Cláudia que é
traidora e fica dando informações de Pilatos
a Caifás. Cláudia fica revoltada, mas resolve
ajudá-la. Cornélius fica sabendo da morte de
Goy e se emociona. Soldado que acompa-
nhava Helena volta ao palácio e avisa a Pila-
tos que foram atacados por leões.

 • RECORD
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Suas novas ideias lhe trarão sucesso. Só não
coloque a carroça na frente dos bois que tudo
vai correr bem. Seu estômago está um pouco
delicado no momento, então tenha cuidado
com o que come!
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ur
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As conversas que você terá hoje serão muito agra-
dáveis. Você vai desfrutar de cuidar dos outros e
será recompensado por isso. Não se jogue de
cabeça em todas as tarefas gigantescas - controle
seus impulsos!

G
êm

eo
s Sua bondade lhe trará sorte, você vai se sentir útil

e as pessoas vão devolver o favor. Você vai aca-
bar estabelecendo algumas conversas muito po-
sitivas que irão restaurar a sua moral perdida.

C
ân

ce
r Ideias fixas permitirão que você evite muito natu-

ralmente fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
Você está chegando perto de seus objetivos. Você
está se sentindo cansado e precisa escapar,
mude de ares e fuja da rotina.

Le
ão

O bom senso vai permitir que você saia de uma
situação difícil. Você precisa controlar seus movi-
mentos e seus impulsos para evitar estragos. Pro-
cure água para se descontrair.

V
ir

ge
m

O clima é construtivo e gratificante no aspecto
emocional e a sorte está com você para o estabe-
lecimento de novos contatos. Você está desperdi-
çando tempo demais com assuntos triviais e isso o
está desgastando. Você não precisa olhar muito
longe para ver porque está cansado.

Li
br

a Você vai perceber que tem sido teimoso. O su-
cesso está agora ao seu alcance. Você preci-
sa ficar longe de sua rotina para encontrar um
nível de relaxamento mental, o que lhe está
faltando no momento.

E
sc

or
pi

ão Suas habilidades de mediação serão muito úteis
para dissipar os conflitos em torno de você. Você
quer fazer muito e, como resultado, não vai medir
seu ritmo corretamente. Reduza ou tome tempo
para se recuperar depois

Sa
gi

tá
ri

o Você vai se sentir mais otimista novamente por
ter feito uma escolha definitiva. Sua saúde é ins-
tável e inadequada para suas atividades. Os
altos e baixos que você está sentindo são si-
nais de fadiga mental.

Ca
pr

ic
ór

ni
o O bom humor vai estar em todos os lugares e você

vai ser mais compreensivo com as pessoas que o
rodeiam. Descanse um pouco, você não está se-
gurando bem as coisas. Tenha cuidado com cãi-
bras musculares e movimentos falsos.

A
qu

ár
io Seus instintos estão certos, algumas mudanças

positivas estão chegando e você vai ser apoiado.
Você vai ser alimentado com a sua vida fora do
trabalho e vai sentir uma forte necessidade de
passar algum tempo ao ar livre.

 P
ei

xe
s Seu humor mais generoso irá lhe permitir ver as

coisas por um ângulo mais otimista. Não tente se
empurrar demais ou exagerar. Mantenha um sen-
so de equilíbrio, sem se esquecer de reservar um
tempo para si mesmo.
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Ser inteligente
é usar o

silêncio para
não entrar em

brigas
desnecessárias.

(Clarice
Lispector)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje -, Dirlene Maria de
Oliveira,  Sônia Borasca, Juraci
Volpato e Regina Lima ( Arezzo).  Da
coluna: felicidades

Plano B
A agenda do Senac Umuarama

disponibiliza vários cursos neste início de
ano. Os cursos técnicos já com matrículas
abertas, com desconto de até 20%  nas

mensalidades. O destaque da coluna
hoje é o Técnico em Nutrição e Dietética
que começa dia 12 de março / das 19h
às 22h – 2ª a 6ª feiras. Confira no site
do Senac e mais informações pelo fone

(44) 3621-5700.

POSSE
A Ordem dos Advogados do
Brasil / subseção Umuarama
agenda a posse solene de
Ricardo Janeiro (presidente) e
diretoria para a sexta (15) no
Kaskata, às 19h30. Tomam
posse também o Conselho,
para triênio 2019 / 2021.
Após a posse solene será
servido um coquetel.

BOLSA DE ESTUDOS
O reitor da Unipar, Carlos Eduardo Garcia, recebeu a miss Umuara-

ma, Gabriela Mariani, para a entrega de um belo presente: a jovem foi
contemplada com uma bolsa de estudos do curso de Odontologia. Ela

ficou super feliz e agradecida com o incentivo.

ASSESSORIA UNIPAR

A Chevrolet ganhou o 1º lugar
na categoria Picapes Médias!

A revista Quatro Rodas realiza há 18 anos uma pesquisa para definir " Os Eleitos"  -, ouvindo quem
mais entende de automóvel: o próprio dono. A picape S10 Flex foi eleita como a maior velocidade de

arranque e visibilidade. A S10 surpreendeu por ser a mais equilibrada do mercado. Já no quesito "Pica-
pes Médias acima de R$ 100 mil" a S10 CS 2.8 TD 4x4 ficou em primeiro lugar pela motorização 2.8

turbodiesel, revisões e peças baratas e maior capacidade de carga.
" A S10 se destaca em relação aos concorrentes principalmente pelo espaço da caçamba, velocidade

de arranque, visibilidade e espaço interno"
A revista  Quatro Rodas entrevistou 2.731 proprietários de 45 modelos vendidos no Brasil, em 2018.

Cerca de 32 se destacaram -, entre eles a S10 que foi avaliada em 1º lugar  em vários itens. Conheça a
S10 na Concessionária Uvel e confirme esta preferência.

UVEL, O MELHOR LUGAR PARA COMPRAR O SEU CARRO!
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EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA
C. R. DE SANTANNA LIXADOS - ME,
inscrita, no CNPJ 09.402.210/0001-
80 situado na Rua C, 1178, Parque
Industrial II, CEP 87507-160, nesta
cidade de Umuarama, Estado do
Paraná, comunica para devidos

fins o extravio do seu ALVARÁ DE
LICENÇA Municipal nº 27.287.

Com esta publicação o mesmo
torna sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA
JOÃO VIEIRA DA SILVA BAR, inscrita,
no CNPJ 09.348.576/0001-19 situado
na Rua Sebastião Armando da Silva,

4538 Parque San Marino, nesta
cidade de Umuarama, Estado do

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

LICENÇA Municipal nº 27.287. Com
esta publicação o mesmo torna

sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
AUTO POSTO TIGRE LTDA pessoa

jurídica de direitos privados, inscrito
no CNPJ: 01.651.304/0001-81

estabelecida na Avenida Londrina, nº
3810 – Zona III, na cidade de

Umuarama Estado do Paraná, com
cadastro municipal nº 17967 comunica
para os devidos fins o extravio de seu
Alvará de Licença Municipal com esta

publicação o mesmo torna-se sem
valor legal e comercial.

Compra do Lixo que Vale
pode ser feita diariamente

A Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente da Prefeitura de
Umuarama informa aos beneficiá-
rios do Programa Lixo que Vale que
a troca de alimentos por moeda
verde pode ser feita diariamente, no
Sacolão do Produtor – localizado no
entorno do Terminal Rodoviário Ur-
bano Praça da Bíblia.

É imprescindível a apresentação
da carteirinha do programa e de um
documento oficial com foto no mo-
mento da troca, tanto pelo titular
quanto por outro beneficiário que
faça a troca. Outra recomendação
da Diretoria do Meio Ambiente é
que o participante do projeto leve
suas próprias sacolas.

“O intuito do Programa Lixo que
Vale é contribuir para a limpeza do
bairro e a preservação do meio am-
biente, além de melhorar a qualida-
de da alimentação consumida pela
população atendida. Não faz sentido
levar os produtos para casa em sa-
colas de plástico, que em algum
momento acabam sendo descarta-
das na natureza”, lembrou o diretor
de Meio Ambiente, Matheus Miche-
lan Batista. A orientação é que a po-
pulação utilize sacolas retornáveis.

A troca de materiais recicláveis
por moeda verde, que depois pode

ser utilizada na compra de alimen-
tos, foi retomada em setembro do
ano passado com a volta do Lixo
que Vale, que atende moradores do
Parque Jabuticabeiras, Sete Alquei-
re, Parque Industrial e bairros pró-
ximos – como Jardim Viveiros, Con-
junto Arco-Íris e Alto da Glória.

Moradores desses bairros que
ainda não possuem a carteirinha
podem procurar a Secretaria da
Agricultura e Meio Ambiente na Pre-
feitura, levando RG, CPF e compro-
vante de endereço originais para a
confecção gratuita e participação no
programa.

Mudanças
O programa passou por ajustes para ser reativado. Agora não é mais realizada a
tradicional feirinha nos bairros onde são coletados os recicláveis. Os beneficiários
passaram a utilizar a moeda verde para aquisição de alimentos diretamente no

Sacolão do Produtor. “Para que o programa funcione de forma adequada, é
necessário que as famílias observem bem as datas de coleta dos recicláveis,

troca da moeda verde e a compra dos alimentos”, reforçou o diretor. No
Sacolão, as famílias encontram frutas, legumes, verduras, ovos, produtos

lácteos, pães e café, entre outros produtos, tudo fresquinho e adquirido pelo
município direto do pequeno produtor, em parceria com a Cooperu –

Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de Umuarama. A localização
facilita o acesso, pois o Sacolão funciona ao lado da Praça da Bíblia, que recebe

circulares que de todos os bairros da cidade.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Beneficiários
do Programa
podem trocar

as moedas
verdes

diariamente
no Sacolão do

Produtor
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Já foram apresentados
38 projetos na Alep

A 19ª Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná (ALEP)
teve início no dia 1º de fevereiro, quan-
do aconteceu a posse dos 54 novos

deputados. A primeira sessão plenária
foi realizada no dia 4 de fevereiro e,
desde então, os deputados têm apre-
sentado diversos projetos de lei. Na pri-
meira semana de atuação já foram pro-
tocolados 38 projetos de lei.

Entre as propostas apresentadas, está
o PL 21/2019 de autoria de Luciana Ra-
fagnin (PT) e Michele Caputo (PSDB) que
obriga a divulgação na internet de lista atu-
alizada dos pacientes em fila de espera
para consultas, exames e cirurgias nas
instituições conveniadas do SUS.

Emerson Bacil (PSL) apresentou
proposição que proíbe a utilização de
canudos e copos plásticos descartá-
veis em bares, restaurantes lanchone-
tes e similares.

A prioridade no repasse de recursos
do Governo do Estado através de con-
vênios aos municípios que possuam um
Conselho Municipal de Proteção e De-
fesa aos Direitos dos Animais é defen-
dida pelo deputado Anibelli Neto (MDB).
Para que isso se torne obrigatório, ele
apresentou o PL 36/2019.

Já a deputada Cantora Mara Lima
(PSC) preocupada com o alto índice de
crimes financeiros contra idosos, apre-
sentou proposta 22/2019 para criar
uma Campanha de Conscientização aos

Golpes Financeiros Praticados Contra
a População da Melhor Idade.

E a inserção do símbolo mundial da
conscientização do Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA) nas placas que indicam
atendimento prioritário é defendida pelo
deputado Subtenente Everton (PSL).

Além dos 38 projetos de lei, tam-
bém foi apresentado, pelo Poder Exe-
cutivo, um projeto de lei complementar
que altera dispositivos da Lei Comple-
mentar 131/2010 que trata da reestru-
turação da carreira dos auditores fiscais
da Receita Estadual.

Também protocolada na ALEP, uma
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
revoga o § 5º do artigo 85 da Constitui-
ção do Estado do Paraná. Caso aprova-
da, ficará extinto o pagamento de apo-
sentadorias a ex-governadores do estado.

Na primeira semana de atividades da
nova Legislatura, também foram apresen-
tados pelos deputados 202 requerimen-
tos. São documentos, em muitos casos,
solicitando informações sobre ações do Po-
der Executivo, também requerendo melho-
rias em rodovias e serviços realizados pelo
Governo. Também fez parte desta lista, a
indicação dos deputados para as lideran-
ças e blocos partidários e da Comissão
de Constituição e Justiça.
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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
KIA  SPORTAGE  2.0 LX  MOD.  2014 – KIA  SPORTAGE  2.0 LX  MOD.  2014 – KIA  SPORTAGE  2.0 LX  MOD.  2014 – KIA  SPORTAGE  2.0 LX  MOD.  2014 – KIA  SPORTAGE  2.0 LX  MOD.  2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, RODAS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, REVISADA, COMPLETA.  R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMÍ-
DIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00
HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - BRANCA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS, AR, DIRE-
ÇÃO, VIDROS, RODAS, COMPLETO. R$ 43.800,00R$ 43.800,00R$ 43.800,00R$ 43.800,00R$ 43.800,00
C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - BRANCA PEROL, FLEX, MECANICO, AIRBAG, ABS, AR, DIRE-
ÇÃO, COMPLETO. R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00
HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – BRANCA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM, BANCOS
DE COURO, COMPLETA, C/ 45 MIL KM, REVISADA, ÚNICA DONA.  R$ 82.800,00R$ 82.800,00R$ 82.800,00R$ 82.800,00R$ 82.800,00
HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,
COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00
HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, SOM,
C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00
COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – PRATA, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, BANCOS DE
COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO, 17 MIL KM,  NA GARANTIA.  R$ 91.800,00R$ 91.800,00R$ 91.800,00R$ 91.800,00R$ 91.800,00
COROLLA XEI  2.0  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  -  PRATA, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, BANCOS DE COU-
RO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO. R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00
COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  PRETO PEROLIZADO, AUTOMÁTICO, FLEX, AIRBAG, ABS,
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO, REVISADO. R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00
COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – BEGE CLARO METÁLICO, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00
COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BCOS. EM COURO, AIRBAG,
ABS, SOM, Ú/DONA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00
COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – PRETO METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COU-
RO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, COMLETO.  R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00
COROLLA  1.8  GLI   ANO 2012  - COROLLA  1.8  GLI   ANO 2012  - COROLLA  1.8  GLI   ANO 2012  - COROLLA  1.8  GLI   ANO 2012  - COROLLA  1.8  GLI   ANO 2012  - PRETO METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS,
SOM, AR, DIREÇÃO, C/ 34 MIL KM, Ú/ DONO, RARIDADE.  R$ 51.800,00R$ 51.800,00R$ 51.800,00R$ 51.800,00R$ 51.800,00
COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COU-
RO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00
RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4  TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, BANCOS DE COURO, C/ TETO SOLAR,
4X4, AUTOMÁTICA, CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00
HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA,
COURO, AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, COMPLETA, Ú/DONO, REVISADA,  NA GARANTIA.  R$R$R$R$R$
1 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 0
HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00
HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,
RODAS 17, CONTR. DE ESTAB., TOP/ LINHA, Ú/ DONO.  R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00
HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – PRATA, DIESEL, MANUAL, ABS, AIRBAG, AR, DIRE-
ÇÃO, VIDROS, Ú/DONO, COMPLETA. R$ 79.800,00R$ 79.800,00R$ 79.800,00R$ 79.800,00R$ 79.800,00
HILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG,
ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00
PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 – PRATA,  FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
RODAS,  SOM, ALARME, COMPLETO,  2ª DONA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00
PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – VERMELHO, FLEX, TETO SOLAR,  RODAS, AR,
VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, Ú/ DONA, COMPLETO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00
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, TRAVAS,
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
SILVERADO  CONQUEST   HD  CAB. DUPLA.  TROPICAL   MOD. 2000  -SILVERADO  CONQUEST   HD  CAB. DUPLA.  TROPICAL   MOD. 2000  -SILVERADO  CONQUEST   HD  CAB. DUPLA.  TROPICAL   MOD. 2000  -SILVERADO  CONQUEST   HD  CAB. DUPLA.  TROPICAL   MOD. 2000  -SILVERADO  CONQUEST   HD  CAB. DUPLA.  TROPICAL   MOD. 2000  -
DIESEL,  4-PORTAS, SOFÁ-CAMA, DIREÇÃO, VIDROS , TRAVAS , ALARME, Ú/DONO, COMPLETA.
R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00
RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - FLEX, BRANCA, MECÂNICA, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS,      SOM, PNEUS BF, REVISADA, COMPLETA.  R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00
ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT  2.0  TITANIUM  MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO,
TETO, MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ R$ R$ R$ R$
8 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 0
FORD KA  SE  1.0  ANO 2018  - FORD KA  SE  1.0  ANO 2018  - FORD KA  SE  1.0  ANO 2018  - FORD KA  SE  1.0  ANO 2018  - FORD KA  SE  1.0  ANO 2018  - BRANCA, FLEX, MANUAL, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
COMPLETO, Ú/DONO, 18 MIL KM, NA GARANTIA, EXCELENTE CONESERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$
3 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 0
FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – PRETO METÁLICO, 5-PORTAS, MECÂNICO, AIRBAG,
ABS, SOM, RODAS, Ú/DONO, COMPLETO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00
FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – BRANCA, FLEX, CÂMB. MANUAL, AIRBAG,
ABS, SOM, RODAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, COMPLETO, C/ 65 MIL KM.  R$R$R$R$R$
3 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 0
FIESTA  1.6  SEDAN  CLASS  MOD. 2011 – FIESTA  1.6  SEDAN  CLASS  MOD. 2011 – FIESTA  1.6  SEDAN  CLASS  MOD. 2011 – FIESTA  1.6  SEDAN  CLASS  MOD. 2011 – FIESTA  1.6  SEDAN  CLASS  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, AIRBAG, ABS,
SOM/MULTIMÍDIA, PNEUS NOVOS, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$  23.800,00R$  23.800,00R$  23.800,00R$  23.800,00R$  23.800,00
FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00
FIESTA  SEDAN  1.6  MOD.  2007 – FIESTA  SEDAN  1.6  MOD.  2007 – FIESTA  SEDAN  1.6  MOD.  2007 – FIESTA  SEDAN  1.6  MOD.  2007 – FIESTA  SEDAN  1.6  MOD.  2007 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, PLACA-A, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00
AMAROK   HIGHLINE  2.0  CD  4X4  ANO  2012 – AMAROK   HIGHLINE  2.0  CD  4X4  ANO  2012 – AMAROK   HIGHLINE  2.0  CD  4X4  ANO  2012 – AMAROK   HIGHLINE  2.0  CD  4X4  ANO  2012 – AMAROK   HIGHLINE  2.0  CD  4X4  ANO  2012 – BEGE, DIESEL, AUTOMÁTICA,
BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, COMPLETA, PNEUS NOVOS, REVISADA.  R$R$R$R$R$
8 2 . 8 0 0 , 0 08 2 . 8 0 0 , 0 08 2 . 8 0 0 , 0 08 2 . 8 0 0 , 0 08 2 . 8 0 0 , 0 0
CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR , DIREÇÃO,
RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA.  R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00
SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VI-
DROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00
VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, Ú/DONA,  COMPLETO.  R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00
PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,
ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00
FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00
FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VIDROS,
TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00
SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉ-
TRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-
LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00
HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  1.669 KM,
MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00
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CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR
CELTA 1.0 LT ........................................................................... 14/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 25.900,00
CELTA 1.0 SPIRIT ................................................................... 09/10 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 21.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 54.900,00
COBALT 1.8 ELITE .................................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 58.900,00
COBALT 1.8 LTZ AT. ................................................................ 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 62.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 81.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ..................................................... 17/18 ......................... CINZA ..................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 85.900,00
CRUZE SEDAN LTZ 1.8 ........................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 68.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 94.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ................................................. 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................................... ..R$ 104.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ I TURBO ............................................... 17/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................ R$ 92.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO .............................................. 16/17 ......................... VERMELHO ............................ COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................ R$ 98.900,00
FORD KA 1.0 SE HÁ ............................................................... 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 36.900,00
FOX ROCK IN RIO .................................................................. 15/16 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
MONTANA LS .......................................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .................................................................... ............R$ 32.900,00 ..
NEW FIESTA 1.6 ..................................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 51.900,00
ONIX LT 1.0 ............................................................................. 17/18 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 44.900,00
ONIX LT 1.0 ............................................................................. 17/18 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
ONIX LTZ 1.4 .......................................................................... 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
ONIX LTZ 1.4 .......................................................................... 15/16 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 14/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 41.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ......................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 92.900,00
S10 LT 2.8 4X4 DIESEL ........................................................... 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ................................................................... ..R$ 128.900,00
SIENA ATTRACTIV 1.4 ........................................................... 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
SPIN ACTIV 1.8 ....................................................................... 17/18 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 68.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 45.900,00
SPIN LT 1.8 AT ........................................................................ 13/14 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 42.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ...................................................................... 17/18 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, 7L, 14.000KM ............................................... R$ 66.900,00
TRACKER LTZ ........................................................................ 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 64.500.00
TRACKER LTZ ........................................................................ 15/15 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 65.900,00
TRAILBLAZER LTZ V6 ............................................................ 15/15 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ................................................. R$ 99.900,00

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

Vende-se
Casa c/ 03 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia com depósito em cima,

garagem para 02 carros, espaço gourmet contendo; 01 quarto, 01 banheiro,
churrasqueira, piscina com aquecimento e hidromassagem para 06 pessoas,

cascata, iluminação de Led com cores diversas com controle + ducha. Foi avaliada em
R$ 390.000,00, por necessidade estou vendendo por R$ 330.000,00. Aceito terrenos

ou carro em parte do pagamento. Localizado na Rua Anhumaí, 1622, JD. Tropical à
200 metros do supermercado parati da rua Tomé de Souza. Contato (44) 9.9974-2794

(44) 9.8407-1674 falar c/ Idelson

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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Esposa posta foto em
homenagem à Boechat
“Pior dia da minha vida”, escreveu

Veruska Seibel, esposa do jornalista
Ricardo Boechat, morto nesta segun-
da-feira (11) na queda de um helicóp-
tero em São Paulo. Em sua conta no
Instagram, Veruska postou uma foto
do dia do casamento com Boechat.

O apresentador e radialista Ricardo
Eugênio Boechat morreu aos 66 anos.
Ele estava em um helicóptero que caiu
na Rodovia Anhanguera, em São Pau-
lo, e bateu na parte dianteira de um ca-
minhão que transitava pela via. O piloto
Ronaldo Quattrucci também morreu no
acidente. Boechat era apresentador do
Jornal da Band e da rádio BandNews FM
e colunista da revista "IstoÉ". Ele traba-
lhou nos jornais “O Globo”, “O Dia”, “O
Estado de S. Paulo” e “Jornal do Brasil”.

Na década de 1990, teve uma co-
luna diária no "Bom Dia Brasil", na TV
Globo, e trabalhou no "Jornal da Glo-
bo". Foi ainda diretor de jornalismo
da Band e teve passagem pelo SBT.

Ele ganhou três vezes o Prêmio
Esso, um dos principais do jornalis-
mo brasileiro. A morte do jornalista
causou comoção entre políticos, per-
sonalidades e jornalistas.

EM SUA conta no Instagram, Veruska postou uma foto do dia do casamento com Boechat

DIVULGAÇÃO

Noel do Pão presta contas hoje
O presidente da Câmara de Vereadores de Umuarama, Noel do Pão reúne a imprensa hoje (12)
para uma prestação de contas de janeiro. Na oportunidade, Noel e a Mesa Diretora para o
biênio 2019/2020, apresentarão as atividades e medidas administrativas adotadas no mês. Na
ocasião também serão apresentados dados relativos a ações do Departamento de Comunicação
Social, Tecnologia da Informação e Cerimonial, visando a garantia de informação e facilitar o
acesso da imprensa no desenvolvimento do seu trabalho. A prestação de contas tem início
programado para as 9h, no Plenário Germano Norberto Rudner.

NOTA
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