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 População se depara com as dificuldades
enfrentadas no dia a dia pelas pessoas defici-
entes. Atividades promovidas pelas associa-

ções ligadas às pessoas com deficiência ofere-
ceram cadeira de rodas, vendas e bengalas

para que as pessoas sintam como é a vida de
quem não vê e não anda sem ajuda.
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Sol

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

Secretário-geral da ONU,
António Guterres.

“Temos a responsabilidade
coletiva de investir para evitar

o caos climático global (...)
Mesmo quando somos

testemunhas dos devastadores
impactos climáticos, que

causam estragos no mundo
todo, ainda não estamos
fazendo o suficiente nem

estamos nos movimentando
suficientemente rápido para

evitar uma interrupção
irreversível e catastrófica

do clima”.
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 DIVULGAÇÃO

José Luiz Tejon Megido é membro do CCAS (Conselho Científico
Agrossustentável) e dirige o Núcleo de Agronegócio da ESPM

 Movimentar 1 trilhão de dólares no agronegócio em 2024? Por que não?
Sim, 1 trilhão. Poderíamos movimentar esse valor no agronegócio em 2024, no
início do governo posterior a este que começa em janeiro de 2019.

Imagine em 2024, um novo governo, e só do PIB (Produto Interno
Bruto) do agronegócio computaríamos 1 trilhão de dólares. Seria uma
injeção de cerca de 25% em cima do PIB total do País hoje, um pouco mais
do que 2 trilhões de dólares no total.

Mas quanto o agronegócio movimenta hoje? Depende da taxa
do dólar; cerca de 500 bilhões de dólares/ano. Então, como dobrar
isso em quatro anos?

Só será possível com um planejamento integrado de agronegócio.
Isso significa convocar a agroindústria, o comércio, os serviços, além dos
produtores rurais e suas cooperativas para um plano, em que sem agre-
gação de valor jamais conseguiríamos.

Precisaríamos ter marcas, vender produtos agroindustrializados, ven-
der serviços, ter o turismo agroambiental hightech, bebidas, algodão e
seda com grife assinada por Gisele Bündchen. Frutas, hortaliças, pesca-
do... sem perder o que já conquistamos.

Precisamos de um planejamento estratégico e de um plano de marke-
ting. “Mas seria possível?” Toda vez que alguém me diz ser algo impossí-
vel, mais eu creio na sua possibilidade.

Dobrar o agribusiness brasileiro e injetar 25% bruto no total do PIB do
País e com isso representar em torno de 6,5% do movimento planetário do
agribusiness, calculado em torno de 15 trilhões de dólares? Eu creio, até
porque não existirá outro caminho para fazer o País voltar a crescer.

Ministra Tereza Cristina, desde já, articule a indústria, o comércio e o
serviço, pois os produtores rurais estão prontos, basta dar as condições e
a segurança de mercado com inteligência tributária e velocidade legal.

Ministra, crie desde agora o Ministério do Agronegócio.
E o governo? Ele que siga a sociedade empreendedora organizada!

O AGRONEGÓCIO PODE MOVIMENTAR
1 TRILHÃO DE DÓLARES EM 2024
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Todo mundo quer
Segundo Matheus Barreto, outros vereadores também
pretendem administrar a Câmara pelo segundo biênio

da atual gestão e todos também já estão se
preparando.  “Há dois anos tínhamos montado uma
base de renovação para fazer diferente das gestões
anteriores, mas perdemos a eleição por 6 a 4, agora

vamos tentar novamente”.

QUEM MAIS GANHOU NÃO QUER MAIS

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Sem reeleição
A atual presidente Maria Ornelas não pode se reeleger, mas

isso não a impede de fazer parte de uma chapa como
candidata a vice, primeira ou segunda secretária.

Inicialmente ela não se manifesta.

Corrida pela
presidência

Visando a eleição para
a mesa diretora na Câma-
ra Municipal, alguns vere-
adores de Umuarama já
estão se articulando na
constituição de chapa
para a disputa.

No sábado, 15 de de-
zembro, em sessão ordiná-
ria às 10h acontece a elei-
ção, com votação secreta.

As chapas devem ser
compostas por quatro ve-
readores, um deles presi-
dente, outro vice, e mais
dois vereadores pretenden-
tes aos cargos de primeiro
e de segundo secretário.
Geralmente duas chapas
disputam as eleições.

Como o Poder Legislati-
vo é integrado por 10 vere-
adores e todos votam, com
chapas formadas por qua-
tro membros, é grande a
possibilidade de empate.

Na eleição passada, os
critérios de desempate
foram aplicados, ou seja,
foram realizadas duas vo-
tações, até que a chapa
que tinha como presiden-

te a vereadora Maria Orne-
las saiu vencedora.

Regimentalmente é
determinado que em caso
de empate, o vereador
mais votado na eleição
será o vencedor.

Matheus Barreto, que
havia constituído chapa e
a encabeçava como presi-
dente, estava acompanha-
do de Deybson Bitencourt
como vice, Junior Ceranto
para primeira secretaria e
Jones Vivi como segundo
secretário. Foi derrotado
por 6 votos a 4.

Para esta próxima elei-
ção Barreto diz que já pro-
cura angariar companhei-
ros que novamente o
acompanhem na forma-
ção de uma chapa.

“Tenho a intenção de
assumir a presidência des-
ta Casa de Leis pelos pró-
ximos dois anos, mas por
enquanto há muita conver-
sa e pouca decisão. Come-
çará a acontecer de verda-
de na próxima semana”,
comenta Barreto.

Vereadores já se articulam e semana que vem as chapas serão lançadas para
votação no sábado (15)

Secretária na
presidência
Ana Novaes, atual primeira
secretária, também se diz
propensa a encarar a nova
empreitada legislativa no
segundo biênio em seu 1º
mandato. Na tarde desta
segunda-feira (3), a
vereadora já deu início às
conversas pelos
bastidores. “A finalidade é
conseguir elaborar uma
chapa forte, para que
possa trabalhar da melhor
maneira a fim de gerir a
Câmara com
responsabilidade e
transparência”, ressalta.

Recursos
Mais 271 municípios do
Paraná receberam recursos
do Governo do Estado
para a assistência social e
garantia de direitos de
crianças e adolescentes,
pessoas com deficiência e
famílias em situação de
vulnerabilidade e risco
social. Os convênios, que
somam R$ 61 milhões,
foram formalizados pela
governadora Cida
Borghetti ontem (3), em
solenidade com prefeitos
e gestores municipais, no
Palácio Iguaçu, em
Curitiba.

Marcelo Nelli, vereador campeão em presidências
consecutivas, dono de cinco, já descartou a
possibilidade de ser cabeça de chapa. Ele revelou à
Tribuna Hoje News que pretende continuar legislando
apenas e deixou de lado as responsabilidades como
administrator da Câmara. “Vou continuar fazendo o
trabalho apenas de vereador, pois consigo mais tempo
para lidar com os anseios da comunidade e procurar
fazer o melhor para a cidade, sem a preocupação de
lidar com a administração da Câmara”, conta.
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Com  Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Centrão, o bloqueio
O futuro Governo de Jair Bolsonaro (PSL) não tem votos na Câmara Federal para
aprovar a Reforma da Previdência, o foco da gestão de Paulo Guedes, o ministro
da Economia. PP, PR, PRB e Solidariedade estão praticamente fora da Esplanada -
somente o DEM, deste bloco, foi afagado com ministérios. O PSDB não pediu nem

terá cargos e o MDB não entrou para valer - as duas legendas serão neutras no
Congresso. A oposição (PT, Psol, PCdoB e outros) vota contra o Governo seja o
que for. Quem está fora do Governo que quer evitar o “toma-lá-dá-cá” de cargos
aposta que o presidente eleito terá de renegociar ministérios para obter 308

votos para aprovar qualquer Proposta de Emenda à Constituição na Casa.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada
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Em suma...
...O que os caciques da velha política
indicam é que o presidente não vai
reinventar a roda com o discurso de
que não haverá votos por
ministérios. Uma pena.

Missão Onyx
Conhecedor do lamaçal da Câmara,
Bolsonaro não espera exemplo
republicano dos partidos para salvar
as contas do Governo. Sabe que terá
de ceder em algo.

O retorno
O general Fernando Azevedo e Silva,
futuro ministro, e o general Heleno, do
futuro GSI, trabalharam na gestão do
presidente Fernando Collor no Palácio.

Na Justiça
O Patriota ajuizou ADI 5920 no
Supremo Tribunal Federal
questionando a regra de que  só
podem ser eleitos deputados que
alcançarem 10% por cento do
quociente eleitoral. Se a tese for
vitoriosa, o PSL de Bolsonaro em São
Paulo será beneficiado com mais sete
deputados federais, ultrapassando o
PT. Perderiam o mandato, dentre
outros, Paulinho da Força Sindical
(SDD) e Orlando Silva (PCdoB).

Radiografia
Sondagem nacional da Paraná
Pesquisas revela que 70,8% dos

entrevistados apoiam a saída dos
médicos cubanos do Brasil, contra
24,8% que desaprovam - e 4,3% não
opinaram. Foram ouvidas 2.138
pessoas em 172 municípios.

Reajuste mantido
O Governo de Bolsonaro (PSL) não
deverá contar em 2019 com os R$ 4,7
bilhões que seriam economizados com
o adiamento do reajuste dos servidores
públicos federais. Isso porque a Medida
Provisória 849/18, que adiaria o
aumento dos salários para 2020, se
arrasta no Congresso Nacional e perderá
a validade este mês.

Atrasadão
A comissão mista que irá analisar o
texto aguarda, há quase um mês, a
indicação do relator. A MP também é
alvo de quatro ações diretas de
inconstitucionalidade apresentadas
por entidades de servidores. O
Governo Temer tentou adiar o reajuste
em 2017, mas outra MP (805) com
mesmo teor foi suspensa, por meio de
liminar, pelo ministro do STF Ricardo
Lewandowski.

Êpa, êpa!
O Senado volta a debater hoje um
polêmico projeto que pune empresas
com dívidas tributárias com o
fechamento - e não sou poucas no
Brasil. A Comissão de Transparência,
Governança, Fiscalização e Controle e
Defesa do Consumidor (ufa!) do

Senado faz audiência pública sobre
o PLS 284/17 de autoria da
senadora Ana Amélia (PP-RS). O
relator é o senador Ricardo Ferraço
(PSDB-ES).

Telhado de vidro
Quem marca presença é o presidente
da Plural, Leonardo Gadotti,
associação que reúne as três
maiores distribuidoras de
combustíveis do País. Quem
defendeu no Senado a legalidade do
projeto foi o advogado da Plural,
Hamilton Dias de Souza. Há dias, ele
foi  denunciado na Operação
Zelotes justamente por participação
nos esquemas que visavam livrar das
garras do CARF as empresas com
dívidas tributárias.

Sobe o acesso
A farmacêutica suíça Novartis subiu
para o segundo lugar no Índice de
Acesso a Medicamentos de 2018 em
reconhecimento aos esforços para
melhorar a saúde no mundo e
combater a hanseníase em 49
países, inclusive no Brasil, onde a
Carreta Novartis da Saúde já
beneficiou mais de 66 mil pessoas
em diversos estados.

Sustentabilidade
A Souza Cruz lança projeto pioneiro
de energia fotovoltaica, novidade
no setor de tabaco. A iniciativa
piloto, parceria da empresa com o
Governo de Santa Catarina e a WEG,
busca minimizar custos de energia
de propriedades rurais e reduzir
impactos no meio ambiente.
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Ratinho anuncia Hudson
para a Comunicação

Carga tributária
de 32,43% do PIB
A carga tributária de 2017 atingiu
32,43% de tudo o que o país produz
- o PIB (Produto Interno Bruto). A
informação foi divulgada ontem (3)
pela Receita Federal. É o maior
índice em quatro anos. Em relação
a 2016 (32,29%), a carga tributária
aumentou 0,14 ponto percentual.
De acordo com a Receita, a variação
resultou da combinação dos
acréscimos em termos reais
(descontada a inflação) de 0,99%
do PIB e de 1,4% da arrecadação
tributária nos três níveis de
governo. O PIB no ano de 2017
apresentou aumento em relação
ao ano anterior, alcançando
aproximadamente R$ 6,56 trilhões.
E a arrecadação chegou a R$ 2,13
trilhões. Neste ano, até ontem, o
País já havia recolhido em
impostos R$ 2,19 trilhões, 2,8% a
mais que em todo o ano passado.

NOTAS

Onyx confirma extinção
do Ministério do Trabalho

O ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni, confirmou ontem (3) a
extinção do Ministério do Trabalho a partir de 1º de janeiro, quando o

presidente Jair Bolsonaro assume o Executivo nacional. Onyx disse que as
atividades da pasta serão distribuídas entre os Ministérios da Justiça, da

Economia e da Cidadania. Segundo ele, tanto as concessões de cartas sindicais
quanto a fiscalização das condições de trabalho ficarão a cargo da equipe de

Sérgio Moro (Justiça). Sob o comando de Paulo Guedes (Economia) e de Osmar
Terra (Cidadania) serão divididas as políticas de emprego, contemplando ações

voltadas para o empregador e para empresários. Onyx afirmou que o futuro
governo terá 20 ministérios funcionais e dois eventuais. Os dois últimos são

estruturas com status ministerial temporariamente, de acordo com
estratégias defendidas pela equipe de Bolsonaro. Trata-se do Banco Central

que “quando vier a independência deixa status de Ministério” e a AGU
(Advocacia-Geral da União).

O governador eleito do Paraná,
Ratinho Junior, anunciou ontem
(3) o jornalista Hudson José para
a Secretaria Estadual de Comuni-
cação. Segundo Ratinho Junior, a

escolha segue a mesma linha dos
nomes já anunciados: conciliar o
conhecimento técnico com o com-
promisso de fazer um governo aus-
tero e inovador.

Hudson José é formado em jorna-
lismo pela Universidade Estadual de
Ponta Grossa, tem especialização
em Planejamento e Propaganda e em
Gestão pela Universidade Federal do
Paraná. Sua experiência inclui a co-
ordenação das áreas de comunica-
ção e marketing em grandes empre-
sas. Foi diretor de comunicação na
Região Sul do grupo português So-
nae, diretor de Marketing da Unimed,
diretor de Comunicação da PUCPr e
diretor de marketing da rede de res-
taurantes Madero, além de ter sido
diretor de Comunicação da Assem-
bleia Legislativa do Paraná.

Como jornalista, atuou na área
de economia e negócios. Foi corres-
pondente da Gazeta Mercantil em
Curitiba, repórter especial de eco-
nomia da Folha de Londrina e colu-
nista da Gazeta do Povo, analisan-

HUDSON José: “Vamos consolidar o projeto do
governador”

do estratégias de marketing digital
em campanhas políticas. Foi o co-
ordenador de Comunicação da cam-
panha de Ratinho Junior.

Segundo Hudson José, a mis-
são que lhe foi dada pelo governa-
dor eleito é a promoção do Paraná:
usar a comunicação para promover
o Estado e atrair investimentos em
todas as áreas. “Nós vamos con-
solidar o projeto do governador e a
Comunicação Social será uma das
bases da promoção do estado, com
transparência e inovação”.

DIVULGAÇÃO
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NOTA
Serviços de esgoto
O Paraná fechará este ano com 72% de coleta e 100% de
tratamento do esgoto coletado. O índice estadual fica bem acima
da média nacional de 51,6%, segundo o Instituto Trata Brasil.
“Nossa meta é alcançar a universalização dos serviços”, afirma a
governadora Cida Borghetti. Segundo ela, a atual gestão deixa
pronta uma programação de investimentos da Sanepar a serem
realizados até 2022, que alcançam R$ 2,25 bilhões, somente no
sistema de coleta e tratamento de esgoto.

Ipea: 23% dos jovens não
trabalham nem estudam

Uma pesquisa do Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada) revela
que 23% dos jovens brasileiros não
trabalham nem estudam (jovens nem-
nem), na maioria mulheres e de baixa
renda, um dos maiores percentuais
de jovens nessa situação entre nove
países da América Latina e Caribe.
Enquanto isso, 49% se dedicam ex-
clusivamente ao estudo ou capacita-
ção, 13% só trabalham e 15% traba-
lham e estudam ao mesmo tempo.

As razões para esse cenário, de
acordo com o estudo, são problemas
com habilidades cognitivas e socioe-
mocionais, falta de políticas públicas,
obrigações familiares com parentes
e filhos, entre outros. No mesmo gru-
po estão o México, com 25% de jo-
vens que não estudam nem traba-
lham, e El Salvador, com 24%. No
outro extremo está o Chile, onde ape-
nas 14% dos jovens pesquisados
estão nessa situação. A média para
a região é de 21% dos jovens, o equi-
valente a 20 milhões de pessoas,
que não estudam nem trabalham.

O estudo Millennials na América e
no Caribe: trabalhar ou estudar? so-
bre jovens latino-americanos foi lan-
çado ontem (3) durante um seminá-
rio no Ipea, em Brasília. Os dados

envolvem mais de 15 mil jovens entre
15 e 24 anos de nove países: Brasil,
Chile, Colômbia, El Salvador, Haiti,
México, Paraguai, Peru e Uruguai.

Nem-nem
De acordo com a pesquisa, embora o termo nem-nem possa induzir à ideia

de que os jovens são ociosos e improdutivos, 31% dos deles estão
procurando trabalho, principalmente os homens, e mais da metade (64%)
dedicam-se a trabalhos de cuidado doméstico e familiar, principalmente as
mulheres. “Ou seja, ao contrário das convenções estabelecidas, este estudo

comprova que a maioria dos nem-nem não são jovens sem obrigações, e
sim realizam outras atividades produtivas”, diz a pesquisa.

Apenas 3% deles não realizam nenhuma dessas tarefas nem têm uma
deficiência que os impeça de estudar ou trabalhar.

América Latina tem
20 milhões de

pessoas nem-nem
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Celulares irregulares
serão bloqueados

 A governadora Cida Borghetti assinou nessa segunda-
feira (3) decreto que regulamenta no Paraná a
atuação fiscalizatória do Corpo de Bombeiros.

Alinhada à lei federal, a medida regulamenta o poder
de polícia administrativa do CB e tem como foco a

prevenção, a educação e o desenvolvimento do
empreendedorismo, pois reduz burocracia nos

processos de autorizações e aumenta a segurança e
de edificações e eventos de maior risco. “Com essa

medida, ampliamos o alcance da atuação do Corpo de
Bombeiros e garantimos mais agilidade aos processos,

sempre priorizando a prevenção”, afirmou Cida.
O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel

Edmilson Barros, explicou que um dos pontos
importantes da regulamentação é que, em casos em

que há risco iminente à vida, os bombeiros podem atuar
imediatamente. Hoje, há necessidade de acionar o

Ministério Público e a Polícia Militar.

 Começa no próximo
sábado (8) o bloqueio de
celulares irregulares em
dez estados, dentre eles o
Paraná. Com isso, a Anatel
(Agência Nacional de Tele-
comunicações) combate o
uso de celulares falsifica-
dos ou com IMEI adultera-
do e inibe a comercializa-
ção de aparelhos não ho-
mologados no País.

Nesses estados, des-
de 23 de setembro quem
ativa um celular irregular
nas redes das prestado-
ras móveis recebe em até
24 horas a mensagem:
“Operadora avisa: Pela
Lei 9.472 este celular
está irregular e não funci-
onará nas redes celulares
em 75 dias”. Alerta simi-

lar é encaminhado 50
dias e 25 dias antes do
bloqueio. Na véspera do
bloqueio, o celular recebe
a mensagem: “Operadora
avisa: Este celular IMEI
XXXXXXXXXXXXXXX é irre-
gular e deixará de funcio-
nar nas redes celulares”.
O IMEI é um código com-
posto por 15 números uti-
lizado internacionalmente
que permite identificar a
marca e modelo do apa-
relho. Todas as mensa-
gens são enviadas pelo
número 2828.

Passe o leitor
de QR Code do
seu celular para
consultar a
situação do
seu aparelho

 Poder de polícia do
Corpo de Bombeiros
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Plano de mobilidade
A Diretoria de Trânsito de Umuarama (Umutrans) marcou para 6 de dezembro a segunda audiência pública do Plano de
Mobilidade do município e desde já convida as lideranças, entidades e a população em geral para discutir os ajustes finais

ao projeto de lei que será encaminhado para a Câmara Municipal, nos próximos meses. A audiência será a partir das
19h, no auditório da Agência do Trabalhador (Avenida Rio Branco,  4211, centro). “Queremos reunir nossas lideranças

polícias e representantes da sociedade civil organizada dada a importância da participação de todos na discussão sobre
as propostas para melhorar a mobilidade urbana de Umuarama para as próximas décadas. Estão em discussão

investimentos em mudanças imediatas, melhorias de curto, médio e longo prazo”, convidou a diretora da Umutrans,
Dianês Maria Piffer. O Plano de Mobilidade Urbana teve recentemente a primeira audiência pública, quando foi

apresentado um completo raio-X da situação do trânsito em Umuarama, do ponto de vista dos motoristas, pedestres,
ciclistas e usuários do transporte coletivo municipal. A população pôde se manifestarem por meio de críticas, avaliações
e sugestões sobre as dificuldades encontradas nas ruas e calçadas da cidade. O planejamento urbano é uma necessidade
para assegurar a circulação da frota do município, hoje com mais de 80 mil veículos e em constante crescimento, e para
o convívio com os pedestres em harmonia e segurança, além de facilitar o acesso a recursos para investir em melhorias

no trânsito. O plano estabelecerá intervenções, melhorias e políticas de trânsito de longo prazo.

Dificuldades dos deficientes

O Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiência (CMDPD)
realizou atividades na manhã da se-
gunda-feira (3) na cidade, com a inten-
ção de fazer com que a população sin-
ta ‘na pele’ as dificuldades enfrenta-
das pelos deficientes dia a dia.

As atividades aconteceram em
dois pontos, onde é grande o movi-
mento de pessoas, no centro de
Umuarama. Foram oferecidas opor-
tunidades para que as pessoas
usassem vendas e caminhassem

como se fossem deficientes visu-
ais. Também puderam usar cadei-
ras de rodas se locomoveram em
locais da cidade onde existe aces-
so para o deficiente através dos
programas de mobilidade.

A ação é realizada em comemo-
ração ao Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência, celebrado
anualmente no dia 21 de setembro
e instituído por iniciativa de movi-
mentos sociais em 1982, sendo ofi-
cializado por lei em 2005. O even-

to havia sido marcado anteriormen-
te, mas foi desmarcado em virtude
da chuva por duas vezes.

Participarão das atividades alu-
nos e professores da Apae (Associ-
ação de Pais e Amigos de Excepcio-
nais), Apadevi (Associação dos Pais
e Amigos dos Deficientes Visuais),
Assumu (Associação de Assistên-
cia aos Surdos de Umuarama), AMA
(Associação dos Amigos de Autis-
tas) e Adefiu (Associação dos Defi-
cientes Físicos de Umuarama).

A AÇÃO é realizada em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

ALEX MIRANDA
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Preso acusado de latrocínio

Anderson Pereira dos Santos, 39
anos, permanece recolhido na ca-
deia de Umuarama à disposição da
Justiça, depois que foi capturado
pela Polícia Militar na tarde do do-
mingo (2). Ele é acusado de esfa-
quear e matar um homem em Umu-
arama, quando praticava um assal-
to em um estabelecimento comer-
cial. Santos está sendo investiga-
do pela participação em outro as-
salto semelhante.

De acordo com o delegado Thia-
go Soares, o suspeito foi localiza-
do pouco tempo depois de ter co-
metido o crime.

Denúncias anônimas levaram a
PM até o Jardim Vila Rica, onde um
homem sujo de sangue havia sido
visto pilotando uma motocicleta de
cor vermelha.

O veículo possuía as placas que
‘davam’ em uma Kombi.

A vítima do latrocínio foi o borra-
cheiro Daniel Morais de Oliveira, 34
anos, que tentava ajudar as vítimas
do assalto tentativa de assalto que
acontecia no estabelecimento loca-
lizado à avenida Presidente Caste-
lo Branco, imediações da Praça

Sete de Setembro.
Daniel recebeu golpes de faca

no abdômen e no pescoço. Socor-
rido por uma equipe do Samu, ele
foi encaminhado ao Hospital Ce-
mil, (plantçao), onde não resistiu
aos ferimentos e morreu durante
a noite do domingo.

O assalto
De acordo com os levantamen-

tos feitos pela Polícia Civil, o acu-
sado chegou ao estabelecimento
por volta das 14h e ficou por lá du-
rante aproximadamente 10 minu-
tos, até que anunciou o roubo. Ele
rendeu uma funcionária que foi
mantida refém com uma faca apon-

De acordo com o delegado, Santos também é o principal suspeito de uma
tentativa de latrocínio que aconteceu no dia 14 de novembro, ocasião em

que o bandido invadiu um estabelecimento situado no conjunto 28 de
Outubro por volta das 17h e anunciou o assalto. O proprietário reagiu e foi

ferido com um golpe de faca e um soco no rosto.
O delegado afirma que vai buscar testemunhas que possam

reconhecer o acusado também naquele crime, pois a maneira em que
ele agiu é muito parecida com a praticada no crime do domingo.

Contra Santos existia um mandado de prisão em aberto por dívidas de
pensão alimentícia – cerca de R$ 11 mil.

ARMA usada no latrocínio foi
apreendida pela polícia e
ensanguentada permanece
recolhida na delegacia

 Suspeito investigado

ALEX MIRANDA

tada para suas costas.
O pai da vítima viu que o homem

estava próximo de sua filha e avan-
çou contra o assaltante. Na confu-
são, Daniel – que era cliente do
estabelecimento – foi tentar ajudar
e o bandido desferiu as facadas que
o atingiram.

Mesmo ferido, ele ainda conse-
guiu segurar o bandido por alguns
segundos, mas o acusado escapou.

Na delegacia se calou e não con-
fessou a pratica do crime, mas a
faca usada foi apreendida, bem
como as roupas ensanguentadas
do suspeito. Vítimas e testemu-
nhas o reconheceram.



Giro
Policial
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Na manhã de segunda-feira (03),
a Governadora Cida Borghetti assinou
o decreto que traz ao cidadão para-
naense maior agilidade e economia
na tramitação do processo para aber-
tura e regularização de empresas jun-
to ao Corpo de Bombeiros.

A partir do dia 1º de janeiro
2019, o cidadão que solicitar o Li-
cenciamento de seu empreendi-
mento pagará apenas 50% do va-
lor que recolhia anualmente.

Outra novidade é que, seguindo
a diretriz do Governo Digital, o Cor-
po de Bombeiros irá licenciar as
empresas que possuíam o Certifi-
cado de conformidade pela inter-
net, de forma totalmente digital. 

O proprietário informará na pla-
taforma online do programa que
gerencia as atividades de vistorias
técnicas (PREVFOGO), que continua
de acordo com a Legislação de Se-
gurança Contra Incêndio, pagará a
taxa referente ao licenciamento e

Poder de Polícia
aos Bombeiros

conseguirá emitir na hora o Certifi-
cado, sendo um grande avanço para
as empresas.

O decreto traz o fortalecimento da
fiscalização educativa, de forma a
garantir maior segurança a todos os
tipos de estabelecimentos, já qual-
quer edificação do Estado estará
sujeita a fiscalização preventiva do
Corpo de Bombeiros, inicialmente no
sentido de orientação, e posterior-
mente com medidas legais que visam
a segurança de seus ocupantes.

Complementando as medidas,
cada empresa ou estabelecimento
que for fiscalizado pelo Corpo de
Bombeiros pela primeira vez e não
estiver de acordo com as normati-
vas de segurança contra incêndio e
pânico será orientado a se regulari-
zar, com prazo definido, sem sofrer
inicialmente nenhuma sanção. Des-
ta forma, terá a possibilidade de se
adequar e garantir a segurança de
seus clientes e usuários. 

Colisão
Bombeiros de Umuarama socorreram
um garoto que se envolveu em um
acidente quando pilotava sua
bicicleta e bateu contra um Fiat Palio,
por volta das 12h de ontem (3) no
Jardim Panorama. O jovem seguia pela
rua Amazonas, quando o carro que
fazia publicidade sonora, seguia em
marcha reduzida vinha pela Rua Beija
Flor. No cruzamento aconteceu a
colisão. “Se o motorista do Palio
estivesse andando em velocidade
normal, o acidente teria sido grave”,
conta uma testemunha. O garoto que
sofreu ferimentos leves, conduzido
pelos Bombeiros ao Hospital Norospar.
 

Dois furtos e uma
recuperação
Dois veículos foram furtados em
Umuarama no domingo (2). Um deles
foi levado por volta das 16h30 da
avenida Governador Parigot de Souza.
O proprietário informou que deixou
seu VW Gol branco, em frente ao
cemitério. O carro foi encontrado em
Tuneiras do Oeste à noite. Por volta
das 21h05, a PM foi informada do
furto da caminhonete Ford/F100, ano
1988, que havia sido deixada em
frente ao Clube do Vovô, na rua
Curitiba. Rondas foram realizadas, mas
a caminhonete não foi encontrada.
 
Operação Natal
Com o objetivo de reforçar o
policiamento preventivo durante o
período de compras para o Natal e o
pagamento do 13º salário, a Polícia
Militar do Paraná lançou na sexta-feira
(30) a Operação Natal 2018. Uma série
de ações e operações em Curitiba, Região
Metropolitana (RMC) e no Interior do
estado, concentrando o efetivo nos
principais locais de circulação de
pessoas, como as áreas comerciais
centrais e dos bairros, além dos locais de
riscos. A Operação Natal acontecerá até o
dia 24 de dezembro. As unidades
especializadas da corporação também
desempenharão papel de recobrimento
de área, somando-se ao trabalho feito
pelos Batalhões e Companhias
Independentes de cada região do
Estado, atuando em missões específicas.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Iporã apreendeu um veículo carregado com mercadorias
contrabandeadas por volta das 11h40 da segunda-feira (3) na rodovia PR-323 em Iporã.
Segundo a PRE, foi abordado um veículo VW Quantum, cinza, placas de Divinópolis – MG. A
equipe realizou uma vistoria no interior do veículo. No bagageiro e sobre o banco traseiro foram
encontrados diversos brinquedos, ferramentas e mochilas. A mercadoria apreendida foi avaliada em
aproximadamente R$ 10 mil e seria levada para Divinópolis. Diante dos fatos, os patrulheiros
fizeram contato com Polícia Federal de Guaíra. A condutora foi qualificada e liberada. O veículo e
as mercadorias foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Guaíra.

DIVULGAÇÃO
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Semana Aciu de
Gestão foi um sucesso
Com o objetivo de levar informa-

ção e aperfeiçoamento a profissio-
nais de venda, a Aciu realizou sua
primeira “Semana Aciu de Gestão
– Atender Melhor, Vender Mais”,
evento totalmente gratuito ofereci-
do para associados e seus colabo-
radores entre os dias 26 e 30 de
novembro, iniciando com café da
manhã às 7h45 e encerramento às
9h. O objetivo foi preparar as equi-
pes de vendas para que tenham um
bom desempenho nas vendas es-
peciais de Natal. Os palestrantes
são mestres e especialistas em
gestão de conhecimento e os trei-
namentos foram focados em moti-
var os profissionais para melhores
resultados em vendas.

1º DIA – ADRIANO
PEREIRA
Adriano Pereira, especialista em
gestão estratégica de marketing e
consultor regional do Sebrae, abriu a
“Semana Aciu de Gestão – Atender
Melhor, Vender Mais” com a palestra
“Como os Clientes Pensam e
Consomem Hoje em Dia?”. Ele
propôs uma atividade diferente,
levando os participantes até a Praça
Hênio Romagnolli (em frente a Aciu),
onde discutiram o perfil do
consumidor moderno.

2º DIA – ANA PAULA DE LIMA DA SILVA
A professora universitária Ana Paula de Lima da
Silva, coordenadora no núcleo de cursos da área
de ciências sociais aplicadas da Universidade
Paranaense (Unipar), apresentou a palestra
“Fatores que Influenciam o Atendimento”. Ela
citou os três principais fatores determinante na
decisão de compra de um consumidor: layout,
qualidade e atendimento. Layout: clima, organização e limpeza. Qualidade:
tudo que agrega valor ao produto. Atendimento: rapidez, cortesia,
honestidade, profissionalismo e interesse.

3º DIA – ADRIANO PEREIRA
Novamente o consultor regional do Sebrae foi
convidado para o evento, quando apresentou a
palestra “Novas Tendências e Comportamentos
do Consumidor” e, dentre outros pontos
abordados, falou sobre a importância do pós-
venda, que classificou como ‘fundamental’, pois
é o momento em que um vendedor mostra que
realmente se interessa pelo cliente e não só com as compras que ele faz na loja.

4º DIA – KENNY GONÇALVES
O consultor Kenny Gonçalves fez sucesso
entre os 90 profissionais de venda que
participaram da palestra “Quem é meu
cliente? Um olhar aprofundado no perfil do
cliente moderno”. O professor, que é
especialista em Marketing e mestre em
Administração, falou sobre o conceito de
persona e sobre as cinco características dos consumidores: conectado,
crítico, exigente, buscador de opiniões e que interage.

5º DIA – RODRIGO RESENDE
O ciclo de palestras foi encerrado com chave de ouro pelo professor Rodrigo Resende, que apresentou a

palestra “Atendimento: Artigo de Luxo ou Necessidade”. Com MBA em Marketing e Empreendedorismo e
RH, o professor da Faculdade Alfa trouxe para debate fatos reais de reclamações de clientes, nas redes
sociais, sobre o atendimento no comércio de Umuarama. Ele questionou os presentes: “Você acha que sua

loja trata bem seus clientes? Você acha que trata bem seus clientes? A sua equipe de trabalho está
preparada para encantar os clientes?
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 Maior vencedor do Campeona-
to Brasileiro, agora com dez títulos,
dois a mais que o segundo coloca-
do Santos, o Palmeiras deu show
na edição 2018 e quebrou diversos
recordes na competição.

Com 23 jogos sem perder, o Ver-
dão bateu o recorde de invencibili-
dade do Brasileirão de pontos cor-
ridos (desde 2003), superando a
sequência invicta de 19 partidas do
Corinthians de 2017.

O Verdão também é dono agora do
melhor turno da história dos pontos
corridos, desde que a campeonato

Campeão de recordes

NOVA MARCA?
O Palmeiras 2018 também igualou a segunda maior invencibilidade do clube no

Brasileirão. Os 23 jogos sem derrotas igualaram a marca do esquadrão
alviverde bicampeão de 1993/94, que ficou o mesmo período invicto entre os
dois anos. O desafio agora é superar a maior série invicta da história do clube
no Brasileirão, conquistada por outra equipe bicampeã nacional: a Segunda

Academia, que passou 26 jogos seguidos sem perder entre 1972 e 1973.

passou a ter 20 clubes. Com 47 pon-
tos, 14 vitórias e saldo positivo de 24
gols, o Palmeiras derrubou outra mar-
ca corintiana. A campanha palmeiren-
se é ligeiramente superior à do primei-
ro turno do Corinthians de 2017, por
um gol a mais de saldo.

O Palmeiras perdeu apenas qua-
tro vezes no Campeonato Brasilei-
ro deste ano, todas elas antes da
chegada de Felipão. Com isso, igua-
lou o recorde do São Paulo de 2006,
que também só foi derrotado em
quatro jogos naquela campanha.

Decacampeão brasileiro, o Palmeiras esteve muito
bem representado na premiação da competição
realizada pela CBF. A festa foi ontem à noite, na
sede da entidade, no Rio de Janeiro, mas, como
praxe, o time vencedor já esperava dominar a

premiação antes mesmo do anúncio dos melhores.
Expectativa ainda maior tinha o atacante Dudu,

camisa 7 palmeirense e craque do Brasileirão 2018.
O comandante do Verdão, Luis Felipe Scolari, foi o

melhor técnico. O treinador, aliás, deixou o
campeonato invicto, com 16 vitórias e seis empates, num aproveitamento de
90% dos pontos. Aliás, com 54 pontos conquistados, dos 60 disputados, Felipão

ficaria à frente de 13 times na classificação se fosse um time. O triunfo no
Brasileirão ainda serviu para Felipão se isolar ainda mais como o técnico brasileiro

mais vencedor da história. Agora o gaúcho soma 27 títulos na carreira. O
segundo colocado da lista é Vanderlei Luxemburgo, com 23 troféus no currículo -

o último deles, o Campeonato Pernambucano de 2017 pelo Sport.

 Craque (s) do Brasileirão

 PREMIAÇÃO DO BR-18
1º .... Palmeiras ..................... R$ 18.069.300,00
2º .... Flamengo ..................... R$ 11.373.030,00
3º .... Internacional .................. R$ 7.759.170,00
4º .... Grêmio ......................... R$ 5.633.370,00
5º .... São Paulo .................... R$ 4.092.165,00
6º .... Atlético-MG .................. R$ 2.763.540,00
7º .... Atlético-PR ................... R$ 2.391.525,00
8º .... Cruzeiro ....................... R$ 2.072.655,00
9º .... Botafogo ....................... R$ 1.806.930,00
10º .. Santos .......................... R$ 1.594.350,00
11º ... Bahia ............................ R$ 1.381.770,00
12º .. Fluminense ................... R$ 1.222.335,00
13º .. Corinthians ................... R$ 1.062.900,00
14º .. Chapecoense ............... R$ 956.610,00
15º .. Ceará ........................... R$ 850.320,00
16º .. Vasco ........................... R$ 744.030,00

ARTILHEIROS
Gabriel (Santos)
18 gols

R. Oliveira (Atlético-MG)
13 gols

Pablo (Atlético-PR)
12 gols

Menos gols, mais público
O Brasileirão 2018 terminou com média
de 2,17 gols por jogo, a pior da
competição em termos de produção
ofensiva desde 1990 (1,89). Foi também
a segunda pior temporada história. A
“seca” dos artilheiros contrastou com a
empolgação dos torcedores nas
arquibancadas. Afinal, o campeonato
deste ano ostenta a melhor média de
público desde a criação dos pontos
corridos. Concluídas 380 partidas, o
Brasileirão superou a casa de 20.000
espectadores pela primeira vez desde
2003. Antes, nunca havia passado da
marca de 18.000 torcedores por jogo.

Diego Souza (São Paulo)
12 gols

Leandro Pereira (Chape)
11 gols

Nico López (Inter)
11 gols
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Xadrez na região

Umuarama sediará o 1° Open Try Umuarama – Campeonato de Rugby Sevens, no dia 16 de
dezembro, com equipes de todo o Paraná e do Paraguai. Os jogos começam às 9h e vão até às
17h, no Estádio Municipal Lúcio Pepino. A organização do evento é feita pelo Clube de Rugby
Umuarama. A competição contará com times femininos e masculinos. Estão confirmadas equipes de
Umuarama, Cascavel, Salto Del Guairá (PY), Apucarana, Maringá, Toledo, Foz do Iguaçu e
Cianorte. O Rugby tem duas modalidades principais. A modalidade “15” (onde jogam 15
jogadores de cada time em dois tempos de 40 minutos) e a modalidade “Sevens” (onde jogam 7
jogadores de cada time em dois tempos de 7 minutos). O Clube de Rugby Umuarama atualmente
joga apenas na modalidade Seven.

O 13º Circuito Regional de Xadrez
Escolar 2018 que terminou no dia
23 de outubro (domingo) na cidade
de Douradina, passou por vários
outros municípios do noroeste do
Estado. As competições acontece-
ram gradativamente nas cidades de
Perobal (1º etapa); Cafezal do Sul (2º
etapa); Cruzeiro do Oeste (3º etapa)
e Alto Piquiri (4º etapa).

As par tidas sobre o tabuleiro
envolverão alunos de vários co-
légios. Foram 5 ganhadores em
cada categoria.

Na modalidade masculina os
campeões foram: Escola Municipal
Rocha Pombo - Cruzeiro do Oeste;
Escola Municipal Diras Miranda –
Perobal; Colégio Estadual Douradi-
na – Douradina; Colégio Estadual
Ministro Petronio Portela – São Jor-
ge do Patrocínio e Colégio Estadu-
al Papa João XXIII – Alto Piquiri.

Na modalidade feminina as ga-
nhadoras representaram a Escola
Municipal Tasso da Silveira; Esco-
la Municipal Emiliano Perneta; Co-
légio Estadual Cruzeiro do Oeste e
Colégio Estadual Almirante Taman-
daré (todos da cidade de Cruzeiro
do Oeste) e o Colégio Estadual Dou-
radina. A premiação será realizada
na terça-feira (11), às 15h no salão
do Núcleo Regional da Educação de
Umuarama.

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

Alunos
concentrados
na 5º etapa
do circuito

de xadrez em
Douradina
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N  o  velas

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

Em “O sétimo guardião”, Lourdes
Maria consegue se aproximar de Olavo.
Gabriel vai até a casa de Egídio, e
Ondina alerta os guardiães. Stella e
Mirtes trocam ofensas. Valentina
chantageia Eurico para se apropriar do
casarão de Egídio. Lucilene conta a
Júnior sobre o noivado de Gabriel e Luz.
Geandro questiona Lourdes Maria
sobre Olavo e se declara para a
menina, que lhe dá um fora. Judith se
incomoda com as perguntas de Gabriel
sobre o casarão. Rita discute com
Machado. Júnior garante a Gabriel que
lutará por Luz. Nicolau diz a Afrodite
que irá ao colégio de Diana. Marilda faz
um acordo com Valentina.

Júnior fica sabendo
de noivado de
Gabriel e Luz
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Malhação
Érico pede um tempo para pensar em como

ajudar Vagner. Jade desiste de mudar seu visu-
al. Tito e Garoto decidem falar com Marcelo so-
bre a suposta ligação de Heitor. Pérola, Maria
Alice e Rosália saboreiam os quitutes de Márcio.
Paulo sente dores após os treinos com Flora
para a apresentação dos dois. Todos se mobili-
zam para contribuir com o projeto de Bárbara e
Leandro com a comunidade. Marcelo insinua a
Tito que Heitor pode estar com problemas de
memória. Flora reconhece Vagner e pede cuida-
do a Érico.

Espelho da vida
Gustavo tranquiliza Eugênio e ajuda Cris/

Julia e Danilo. Flor se emociona ao ver Sheila.
Alain sente ciúmes de Jorge com Cris. Gustavo
troca olhares com Dora, sem que Cris/Julia per-
ceba. Gustavo beija Cris/Julia, que fica perturba-
da. Isabel finge estar com ciúmes de Marcelo
com Mariane. Emiliano namora Lenita em um bar.
Gerson fica tenso quando Sheila pensa em tra-
balhar com a equipe do cinema. Alain se descon-
trola ao ver Cris beijando Jorge em cena. Alain
conta para Cris que é pai de Priscila.

O tempo não para
Livaldo diz a Samuca que está arrependido

por tê-lo abandonado. Teófilo não se lembra de
ter colocado o dinheiro no colchão. Eliseu conta a

Dom Sabino que Cecílio pensa em criar uma
cooperativa com os catadores de material reci-
clável. Nat flagra Vera Lúcia beijando Bento. Ba-
rão flagra Teófilo queimando o dinheiro desvia-
do. Lúcio revela a Betina que sabe que ela está
envenenando Marocas.

SBT
Teresa

Mayra diz que a infidelidade para uma espo-
sa é a pior coisa que pode ocorrer, e ela jamais
perdoaria. Aída pede a Aurora que a acompanhe
em seu casamento. Aurora diz a Aída que não
gosta que fale mal de Teresa porque ela não é
uma má pessoa. Esperança escuta Mayra falar
maravilhas de Rubens e diz a Joana que ele ha-
via pintado a esposa como uma bruxa, mas ela é
uma boa pessoa. Teresa diz a Esperança que ela
deveria destruir o casamento de Rubens. Maria-
no faz uma serenata para Teresa diante da casa
de Arthur. Luisa se sente feliz ao lado de Fernan-
do. Jonhy se zanga com Mariano por ter ocultado
a relação de sua irmã com Rubens.

As aventuras de Poliana
Poliana leva a mala de roupas de seus pais

para a escola e ela desaparece. Luísa demite
Nanci. Rato ameaça Jeferson quando ele se re-
cusa a fazer o que ele quer. Felipa e Letícia abrem
a mala de Poliana. Helô diz para Poliana que vai
dar um jeito de descobrir quem pegou a mala.
Éric e Hugo brigam na escola. Luca Tuber con-
vida Mirela para sair e pede para ela chamar

Raquel. Nanci chega na casa de Branca e diz
que vai ter que morar com ela porque foi demi-
tida. Luísa conta para Poliana que mandou
Nanci embora. Vinícius leva flores para Mire-
la. Nanci conta para Poliana que deixou Wal-
disney entrar na casa.

RECORD
Jesus

Antipas se recusa a permitir o casamento de
Salomé com Longinus. Joana se mostra preocu-
pada com a ideia de usar Abel para fins políticos.
Tomé é tentado pelo Satanás e acaba tomando
vinho. Madalena fala com Zilpa sobre seu amor
por Petronius. Jesus e os apóstolos se despedem
das pessoas em Magdala. Petronius se mostra
frustrado com a ausência de Maria Madalena. Ele
pede para Cassandra ficar de olho em Temina.
Lázaro e Susana trocam palavras de carinho. Sula
discute com Asisa. Um centurião romano pede a
ajuda de Cornélius para conter os judeus. Caius e
Longinus tentam deter Gestas.

BAND
Minha vida

Semra e Ates vão até a mansão conversar
com os pais de Bahar. Nuran não aceita o relaci-
onamento de Ates e Bahar. Bahar ouve Nuran
dizer a Ylias que Efsun quer ficar com Ates. Hülya
pede a Asim que volte. Seçil está chateada por ter
destruído a família de Asim. Efsun conta para
Mehmet que Bahar fugiu com Ates.

 • SBT  • RECORD

 • BAND
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á

ri
es

O apoio da família vai oferecer o suporte de que
você necessita se tiver qualquer problema hoje.
Pense melhor antes de tomar decisões importan-
tes. Não tente controlar tudo, principalmente no
amor. Palpites: 10, 73 e 46. Cor: laranja.

To
ur

o O diálogo terá papel importante nas amizades e
também na vida profissional. Escolha bem as pes-
soas em quem deve confiar na hora de contar um
segredo. Sorte na paquera! Palpites: 29, 11 e 83.
Cor: creme.

G
êm

os

Cuide do andamento do seu serviço direitinho,
pois há chance de incrementar seus ganhos. Boa
fase para quem busca um trabalho. Ciúme atrapa-
lha a vida a dois e também as possíveis paqueras.
Palpites: 39, 30 e 75. Cor: azul vivo.

C
ân

ce
r Invista nos estudos e seus objetivos ficarão mais

próximos de serem realizados. Simpatia e charme
estão em alta nos relacionamentos. Só não permi-
ta que abusem da sua boa vontade - nem na vida
amorosa. Palpites: 67, 85 e 31. Cor: bege.

Le
ão

Siga seu sexto sentido. Você pode descobrir um
segredo. Continue trabalhando duro e evite cha-
mar muita atenção por enquanto. Problemas na
vida a dois podem ser deixados pra trás agora.
Palpites: 77, 86 e 50. Cor: azul-marinho.

V
ir

ge
m O astral é favorável para pedir a ajuda de amigos

para seus planos. Mas mantenha os pés no chão.
A dois, valorizem o que vocês têm em comum. Cres-
ce a atração por pessoa do mesmo círculo social.
Palpites: 15, 51 e 96. Cor: verde.

Li
br

a Bom momento para batalhar por uma promoção
ou aumento de salário. Seu otimismo e vontade de
vencer na vida vão acabar atraindo a ajuda de
que precisa. Companheirismo na vida a dois. Pal-
pites: 52, 43 e 79. Cor: verde-claro.

E
sc

or
pi

ão Boas oportunidades para quem está atrás de novo
emprego. Planos para uma viagem estão protegi-
dos. Sair da rotina anima até a vida amorosa. Al-
guém que mora longe pode ganhar seu coração.
Palpites: 44, 80 e 08. Cor: preto.

Sa
gi

tá
ri

o Vai precisar de jogo de cintura para lidar com
mudanças de última hora. Trabalho voluntário
recebe a proteção dos astros. Procure controlar
seu dinheiro, ok? A paixão também deve esquen-
tar a conquista. Palpites: 99, 18 e 81. Cor: pink.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Hoje, vai chegar mais longe se unir forças com

colegas e pessoas que têm os mesmos objetivos
que você. As diferenças entre você e seu par de-
vem somar para melhorar a vida a dois. Palpites:
55, 73 e 64. Cor: amarelo.

A
qu

ár
io Novas oportunidades profissionais podem surgir,

mas terá que ralar mais para que a sua competên-
cia seja reconhecida. Cuide da saúde. O romance
precisa de mais parceria e menos discussão. Pal-
pites: 11, 92 e 20. Cor: branco.

 P
ei

xe
s Não faltam criatividade e inspiração para você li-

dar com todo tipo de atividade. Aproveite para fazer
uma fezinha, a sorte está sorrindo para você! Bom
dia para fazer um programa romântico a dois.
Palpites: 75, 21 e 39. Cor: roxo.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje -, Lindaura ESteves.
Cássio Trovo, Ana Claudia Faleiros,
Ivone Zamperlim de Oliveira e
Adriana Victorino.  Da coluna:
felicidades!

PORTRAIT
ELIANE FREITAS está às voltas com o burburinho do término das aulas no
Colégio Alfa e do ano de 2018 -, mas mesmo assim aproveita os eventos e
compromissos assumidos para reinar absoluta, com seu carisma e elegância.

Natal é tempo de
comemorar a vida,
espalhar o amor e

semear a esperança
"

"ARQUIVO PESSOAL

Noite Feliz
A noite de confraternização da confraria 'Parceiros do Vinho'  aconteceu na última

sexta-feira (30) com ares de Natal é com decor nos tons do Papai Noel, do
vinho e da alegria dos confrades presentes. Música boa, amigos e os vinhos

Caballo Loco e Pulenta deram o tom da noitada. Os selfies e os cliques mostram
uma pouco da festa, no Rancho do Cavalo.

NOS tons do Natal ... IVANILDO Coutinho e Fernando Monteiro

JORGE Cardoso FERNANDO, Gláucia Rodrigues e Adriana Moro
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MARKETING NA
REDE
O Conselho do Jovem Empresário da
ACIU de Umuarama, realizará nesta
quarta-feira (5), palestra sobre
“marketing de serviços e redes sociais”,
ministrada pela consultora e universitária
especialista em marketing digital, Gisele
Reis. O evento acontecerá no
Auditório da Aciu, às 8h, com custo
de R$ 20, os associados possuem
50% de desconto.

IMPACTO
AMBIENTAL
Na próxima terça-feira (11), Umuarama
receberá Audiência Pública para
apresentar o Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA) da Transmissora
ERB1 - Elétricas Reunidas do Brasil,
responsável pela implantação de linha de
transmissão de 525.000 Volts.
O evento contará com a coordenação
do Instituto Ambiental do Paraná
(IAP), órgão responsável pelo
licenciamento ambiental do
empreendimento, que tem como objetivo
dar transparência sobre o licenciamento
ambiental da linha de transmissão,
informar a população e demais
interessados sobre o empreendimento e
estudos realizados, seus benefícios
econômicos e sociais, além da mitigação
dos possíveis impactos ambientais.

CONCURSO
A Polícia Federal já divulgou o edital do
concurso para o ingresso na Polícia
Rodoviária Federal (PRF). Serão
disponibilizadas 500 vagas com
remuneração de R$ 9.473,57. As
inscrições vão até 18 de dezembro,
exclusivamente pelo site da
organizadora, a Cespe: http://
www.cespe.unb.br/concursos/prf_18.
A taxa é de R$ 150,00. As provas
objetivas e discursivas terão a duração
de 4 horas e 30 minutos e serão
aplicadas em 3 de fevereiro de 2019.
Em 30 de janeiro de 2019, será
publicado no endereço eletrônico http:/
/www.cespe.unb.br/concursos/prf_18
o edital com disponibilização dos locais
e horários de realização das provas.
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MITSUBISHI ASX 2.0 AWD CVT MOD. 2016MITSUBISHI ASX 2.0 AWD CVT MOD. 2016MITSUBISHI ASX 2.0 AWD CVT MOD. 2016MITSUBISHI ASX 2.0 AWD CVT MOD. 2016MITSUBISHI ASX 2.0 AWD CVT MOD. 2016 - GASOLINA, BRANCA, AUTOMÁTI-
CA, 4X4, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, 37 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETA.
R$ 87.800,00
SPORSPORSPORSPORSPORTTTTTAGE 2.0 LX MOD. 2014 AGE 2.0 LX MOD. 2014 AGE 2.0 LX MOD. 2014 AGE 2.0 LX MOD. 2014 AGE 2.0 LX MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, RODAS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, REVISADA, COMPLETA. R$ 73.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 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, COU-
RO, MULTIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 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, DIREÇÃO, VIDROS, RODAS, COMPLETO. R$ 44.800,00
HB-20S 1.6 CONFORHB-20S 1.6 CONFORHB-20S 1.6 CONFORHB-20S 1.6 CONFORHB-20S 1.6 CONFORTTTTT PLUS MOD. 2014 – PLUS MOD. 2014 – PLUS MOD. 2014 – PLUS MOD. 2014 – PLUS MOD. 2014 – PRETA PEROLIZADA, FLEX, AIRBAG,
ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 37.800,00
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, DIREÇÃO, COMPLETO. R$ 37.800,00
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA CR-V LX  CR-V LX  CR-V LX  CR-V LX  CR-V LX ANO 2012 –ANO 2012 –ANO 2012 –ANO 2012 –ANO 2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, AR, VIDROS,
DIREÇAÕ, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 65.800,00
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA CR-V LX 2.0  CR-V LX 2.0  CR-V LX 2.0  CR-V LX 2.0  CR-V LX 2.0 ANO 2009 –ANO 2009 –ANO 2009 –ANO 2009 –ANO 2009 – PRETA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, COMPLETA. R$ 41.800,00
HONDA HR-V 1.8 EX CVT ANO 2016 –HONDA HR-V 1.8 EX CVT ANO 2016 –HONDA HR-V 1.8 EX CVT ANO 2016 –HONDA HR-V 1.8 EX CVT ANO 2016 –HONDA HR-V 1.8 EX CVT ANO 2016 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, C/ 41 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETA. R$
82.800,00
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$ 62.800,00
HONDA CIVIC 2.0 LXR MOD. 2015 –HONDA CIVIC 2.0 LXR MOD. 2015 –HONDA CIVIC 2.0 LXR MOD. 2015 –HONDA CIVIC 2.0 LXR MOD. 2015 –HONDA CIVIC 2.0 LXR MOD. 2015 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, RODAS, COMPLETO. R$ 65.800,00
HONDA CITY 1.5 SEDAN EX CVT ANO 2016 –HONDA CITY 1.5 SEDAN EX CVT ANO 2016 –HONDA CITY 1.5 SEDAN EX CVT ANO 2016 –HONDA CITY 1.5 SEDAN EX CVT ANO 2016 –HONDA CITY 1.5 SEDAN EX CVT ANO 2016 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO,
RODAS, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, C/ 36 MIL KM, COMPLETO, IMPECÁVEL. R$
63.800,00
COROLLACOROLLACOROLLACOROLLACOROLLA XEI 2.0 MOD. 2015 - XEI 2.0 MOD. 2015 - XEI 2.0 MOD. 2015 - XEI 2.0 MOD. 2015 - XEI 2.0 MOD. 2015 - PRATA, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, BANCOS DE
COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO. R$ 75.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2015 - 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, AIR-
BAG, ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO, REVISADO. R$
73.800,00
COROLLACOROLLACOROLLACOROLLACOROLLA XEI 2.0 MOD. 2014 -  XEI 2.0 MOD. 2014 -  XEI 2.0 MOD. 2014 -  XEI 2.0 MOD. 2014 -  XEI 2.0 MOD. 2014 - PRATA, FLEX, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS,
SOM, COMPLETO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 61.800,00
COROLLACOROLLACOROLLACOROLLACOROLLA XEI 2.0 MOD. 201 XEI 2.0 MOD. 201 XEI 2.0 MOD. 201 XEI 2.0 MOD. 201 XEI 2.0 MOD. 2011 -1 -1 -1 -1 - PRATA, FLEX, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS,
SOM, PILOTO, CAMBIOR BORBOLETA, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$
49.800,00
COROLLA 1.8 GLI MOD. 2014 –COROLLA 1.8 GLI MOD. 2014 –COROLLA 1.8 GLI MOD. 2014 –COROLLA 1.8 GLI MOD. 2014 –COROLLA 1.8 GLI MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONA, REVISADA, ÓTIMA CONSERVALÇÃO. R$ 57.800,00
COROLLA 1.8 GLI MOD. 2013 –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, BAN-
COS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, COMLETO. R$ 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$ 51.800,00
RARARARARAV4 V4 V4 V4 V4 TTTTTOPOPOPOPOP 2.0  2.0  2.0  2.0  2.0 ANO 2015 – ANO 2015 – ANO 2015 – ANO 2015 – ANO 2015 – BRANCA, GASOLINA, BANCOS DE COURO, C/ TETO
SOLAR, 4X4, AUTOMÁTICA, CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.
R$ 105.000,00
HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015 –HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015 –HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015 –HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015 –HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, BANCOS DE
COURO, 7-LUGARES, C/ 70 MIL KM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$
158.800,00
HILUX SW4 SRHILUX SW4 SRHILUX SW4 SRHILUX SW4 SRHILUX SW4 SRV 4X4 V 4X4 V 4X4 V 4X4 V 4X4 ANO 2013 – ANO 2013 – ANO 2013 – ANO 2013 – ANO 2013 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, SOM/MULTI-
MÍDIA, AIRBAG, ABS, 5-LUGARES, Ú/DONO, REVISADA, COMPLETA. R$ 129.800,00
HILUX SRHILUX SRHILUX SRHILUX SRHILUX SRV CD 3.0 4X2 MOD. 201V CD 3.0 4X2 MOD. 201V CD 3.0 4X2 MOD. 201V CD 3.0 4X2 MOD. 201V CD 3.0 4X2 MOD. 2011 –1 –1 –1 –1 – PRATA, DIESEL, MANUAL, ABS, AIRBAG, AR,
DIREÇÃO, VIDROS, Ú/DONO, COMPLETA. R$ 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$ 55.800,00
AGILE LAGILE LAGILE LAGILE LAGILE LTZ 1.4 MOD. 2013 –TZ 1.4 MOD. 2013 –TZ 1.4 MOD. 2013 –TZ 1.4 MOD. 2013 –TZ 1.4 MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00
ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA SEDAN 1.8  SEDAN 1.8  SEDAN 1.8  SEDAN 1.8  SEDAN 1.8 ANO 2002 –ANO 2002 –ANO 2002 –ANO 2002 –ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO,
VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETO. R$ 17.800,00
CORSACORSACORSACORSACORSA SEDAN JOY SEDAN JOY SEDAN JOY SEDAN JOY SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 03/04 -  1.0 MOD. NOVO 03/04 -  1.0 MOD. NOVO 03/04 -  1.0 MOD. NOVO 03/04 -  1.0 MOD. NOVO 03/04 - PRATA, GASOLINA, PLACA-A,
TRAVAS, ELÉTRICAS, ALARME, Ú/DONO, REVISADO. R$ 14.800,00
ONIX 1.4 LONIX 1.4 LONIX 1.4 LONIX 1.4 LONIX 1.4 LTZ MOD. 2015 –TZ MOD. 2015 –TZ MOD. 2015 –TZ MOD. 2015 –TZ MOD. 2015 – BRANCA, MECÂNICO, AIRBAG, ABS, SOM/MY LINK,
AR, VIDROS, DIREÇÃO, RODAS, Ú/DONO RARIDADE. R$ 41.800,00
ONIX LONIX LONIX LONIX LONIX LTTTTT 1.0 MOD. 2014 – 1.0 MOD. 2014 – 1.0 MOD. 2014 – 1.0 MOD. 2014 – 1.0 MOD. 2014 – PRATA, FLEX, AIRBAGS, ABS, SOM MY LINK, AR, VI-
DRO, DIREÇÃO, TRAVA, ALARME, COMPLETO. R$ 34.800,00
ONIX LOLLAPONIX LOLLAPONIX LOLLAPONIX LOLLAPONIX LOLLAPALOOZAALOOZAALOOZAALOOZAALOOZA 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 ANO 2014 – ANO 2014 – ANO 2014 – ANO 2014 – ANO 2014 – LARANJA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/
MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, EXCELENTE CONSERVA-
ÇÃO. R$ 33.800,00
ONIX LONIX LONIX LONIX LONIX LTTTTT 1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 ANO 2013 –ANO 2013 –ANO 2013 –ANO 2013 –ANO 2013 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR,
VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, ÚNICO DONO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.
R$ 32.800,00
S-10 CAB. DUPLAS-10 CAB. DUPLAS-10 CAB. DUPLAS-10 CAB. DUPLAS-10 CAB. DUPLA 2.5 L 2.5 L 2.5 L 2.5 L 2.5 LTTTTT MOD 2018 – MOD 2018 – MOD 2018 – MOD 2018 – MOD 2018 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, 4X2,
MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, 26 MIL KM, RODAS ARO 18 COM PNEUS BF, MAIS ACES-
SÓRIOS. R$ 94.800,00
FUSION SELFUSION SELFUSION SELFUSION SELFUSION SEL 2.5  2.5  2.5  2.5  2.5 ANO 201ANO 201ANO 201ANO 201ANO 2011 – 1 – 1 – 1 – 1 – GASOLINA, BRANCO PEROLIZADO, TETO SO-
LAR, BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, COMPLETO, IMPECÁVEL. R$
45.800,00
FOCUS SEDAN FOCUS SEDAN FOCUS SEDAN FOCUS SEDAN FOCUS SEDAN TITTITTITTITTITANIUM 2.0 MOD. 2017 –ANIUM 2.0 MOD. 2017 –ANIUM 2.0 MOD. 2017 –ANIUM 2.0 MOD. 2017 –ANIUM 2.0 MOD. 2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO,
C/ 13 MIL KM, Ú/DONO, AIRBAG, ABS, TETO SOLAR, BANCOS DE COURO, COMPLE-
TO. R$ 75.800,00
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, DIRE-
ÇÃO, COMPLETO, Ú/DONO, 16 MIL KM, NA GARANTIA, EXCELENTE CONESERVA-
ÇÃO. R$ 36.800,00
FORD KAFORD KAFORD KAFORD KAFORD KA 1.5 SEL 1.5 SEL 1.5 SEL 1.5 SEL 1.5 SEL MOD. 2017 – MOD. 2017 – MOD. 2017 – MOD. 2017 – MOD. 2017 – PRETO METÁLICO, 5-PORTAS, MECÂNICO,
AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 41.800,00
FIESTFIESTFIESTFIESTFIESTAAAAA HA HA HA HA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 -TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 -TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 -TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 -TCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR,
DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00
FIESTFIESTFIESTFIESTFIESTAAAAA SEDAN 1.6 MOD. 2008 –  SEDAN 1.6 MOD. 2008 –  SEDAN 1.6 MOD. 2008 –  SEDAN 1.6 MOD. 2008 –  SEDAN 1.6 MOD. 2008 – PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS ELÉ-
TRICOS, TRAVAS, ALARME, PLACA-A, COMPLETO. EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$
19.800,00
FIESTFIESTFIESTFIESTFIESTAAAAA HA HA HA HA HATCH 1.0 MOD. 2003 –TCH 1.0 MOD. 2003 –TCH 1.0 MOD. 2003 –TCH 1.0 MOD. 2003 –TCH 1.0 MOD. 2003 – PRATA, GASOLINA, VIDROS, DIREÇÃO, TRA-
VAS, ALARME, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 15.800,00
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$ 36.800,00
SPACECROSS 1.6 ANO 2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VI-
DROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA. R$ 34.800,00
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 , VI-
DROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.
R$30.800,00
PPPPPALIO 1.0 FIRE ALIO 1.0 FIRE ALIO 1.0 FIRE ALIO 1.0 FIRE ALIO 1.0 FIRE ANO 2010 –ANO 2010 –ANO 2010 –ANO 2010 –ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVI-
SADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 18.800,00
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA NXR BROSS 160  NXR BROSS 160  NXR BROSS 160  NXR BROSS 160  NXR BROSS 160 ANO 2017 –ANO 2017 –ANO 2017 –ANO 2017 –ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,
1.669 KM, MANUAL, CHAVE RESERVA. R$ 11.800,00
HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA     TITTITTITTITTITAN 150 MOD. 2015 – AN 150 MOD. 2015 – AN 150 MOD. 2015 – AN 150 MOD. 2015 – AN 150 MOD. 2015 – PRETA, COM PARTIDA, DISCO, EXCELENTE
CONSERVAÇÃO. R$ 6.800,00
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CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR
CAPTIVA SPORT 2.4 ................................................................ 14/14 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 62.900,00
COBALT 1.8 LT .......................................................................... 13/14 ......................... PRATA ...................................... COMPLETO ................................................................................ R$ 38.900,00
COBALT 1.4 LTZ ........................................................................ 12/13 ......................... PRETO .................................... COMPLETO ................................................................................ R$ 36.900,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 ............................................................... 13/13 ......................... PRATA ...................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN LT 1.8 ............................................................... 13/14 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 53.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ................................................... 16/17 ......................... PRETO .................................... COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 89.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .................................................. 16/17 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 94.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .................................................. 17/18 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ I TURBO ................................................. 17/17 ......................... PRATA ...................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................. R$ 92.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO ................................................ 16/17 ......................... VERMELHO .............................. COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................. R$ 98.900,00
FOX ROCK RIO ......................................................................... 15/16 ......................... BRANCO .................................. COMPRLTO ................................................................................. R$ 43.900,00
MALIBU  LTZ 2.4 ........................................................................ 13/13 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO, AUT, COURO ......................................................... R$ 69.900,00
MOTO BMW G650 GS .............................................................. 15/15 ......................... PRETO .................................... COMPLETO ................................................................................ R$ 24.900,00
NEW FIESTA 1.6 ....................................................................... 16/17 ......................... PRATA ...................................... COMPLETO ................................................................................ R$ 51.900,00
ONIX LT 1.0 ............................................................................... 17/18 ......................... PRETO .................................... COMPLETO ................................................................................ R$ 43.900,00
ONIX LT 1.4 ............................................................................... 14/14 ......................... PRETO .................................... COMPLETO ................................................................................ R$ 35.900,00
ONIX LTZ 1.4 ............................................................................. 16/16 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO ................................................................................ R$ 45.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ........................................................................ 13/14 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO ................................................................................ R$ 41.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ........................................................................ 13/14 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO ................................................................................ R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ........................................................................ 15/16 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO, AUT ....................................................................... R$ 51.900,00
S10 LTZ 2.5 4X2 FLEX .............................................................. 12/13 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO, COURO ................................................................. R$ 66.900,00
S10 LTZ 2.5 4X4 FLEX .............................................................. 14/15 ......................... PRATA ...................................... COMPLETO, COURO ................................................................. R$ 79.900,00
SPIN 1.8 LTZ ............................................................................. 16/17 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO, AUT ....................................................................... R$ 62.900,00
TRACKER LTZ .......................................................................... 13/14 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO, COURO, AUT, TS .................................................. R$ 64.500.00
TRACKER LTZ .......................................................................... 14/15 ......................... BRANCO .................................. COMPLETO, COURO, AUT ........................................................ R$ 68.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER .............................................. 17/18 ......................... PRATA ...................................... COMPLETO, COURO, AUT, TS .................................................. R$ 88.900,00
TRAILBLAZER LTZ V6 .............................................................. 15/15 ......................... PRETA ..................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. .................................................. R$ 99.900,00
TRAILBLAZER LTZ V6 .............................................................. 16/17 ......................... CINZA ...................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ................................................. R$ 137.900,00
TRAILBLAZER LTZ 2.8 DIESEL ................................................. 16/17 ......................... BRANCO .................................. COMPELTO, AUT, COURO, 7L ................................................... R$ 169.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ

DE LICENÇA
AQUINO SISTEMAS TELEFÔNICOS LTDA,
inscrita, no CNPJ 85.053.866/0001-13

situado na Avenida Brasil, 4280, Zona I,
CEP: 87501-000, nesta cidade de

Umuarama, Estado do Paraná, comunica
para devidos fins o extravio do seu
ALVARÁ DE LICENÇA Municipal nº

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ

DE LICENÇA
ANDREIA GONÇALVES MOLÃO, inscrita,

no CPF 029.013.139-14, situado na
Praça Miguel Rossafa, 4070 CEP:

87502-240, nesta cidade de Umuarama,
Estado do Paraná, comunica para

devidos fins o extravio do seu ALVARÁ
DE LICENÇA Municipal nº 29.073. Com
esta publicação o mesmo torna sem

valor legal e comercial.
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Reajuste só na quarta
Em nota oficial enviada na tarde

de ontem pelo DER-PR (Departa-
mento de Estradas de Rodagem do
Paraná), o órgão informa que, ape-
sar de a data fixada em aditivos con-
tratuais para o reajuste anual do
pedágio ser 1º de dezembro, como
o índice de reajuste é baseado em
uma fórmula paramétrica compos-
ta por índices setoriais divulgados
pela FGV (Fundação Getúlio Vargas)
e que neste ano eles só foram pu-
blicados no dia 27 de novembro,
as novas tarifas passarão a vigo-
rar com alguns dias de atraso.

Assim, os cálculos para o rea-
juste foram protocolados pelas
seis concessionárias a partir da
última terça-feira (27). Os contratos
preveem cinco dias úteis para aná-
lise do DER e homologação da Age-
par (Agência Reguladora do Paraná).
Já está concluída análise técnica
da Ecocataratas, da Ecovia, da Via-
par e da Rodonorte para encami-

nhamento à Agepar.
Nesses processos, o prazo para

homologação termina nesta terça-feira
(4/12), indicando assim que as novas
tarifas nessas concessionárias poderá
ser cobrada a partir de amanhã.

O DER informou ter “detectado
inconsistências nos cálculos apre-
sentados pela Caminhos do Para-
ná e pela Econorte e devolveu os
pedidos para ajustes.” Por essa
razão, ainda não há data para rea-

juste nessas praças de pedágio.
Quanto à Econorte, uma decisão li-

minar da Vara Federal de Jacarezinho
limitou o reajuste ao IPCA do período.
Essa decisão não se aplica às demais.

O DER-PR ainda não informou o
percentual a ser reajustado. Os no-
vos valores devem ser publicados em
jornais de circulação estadual um dia
antes de entrarem em vigor. Caberá
decisão da concessionária o início da
aplicação das novas tarifas.

 Alep também quer auxílio-saúde
A exemplo do Tribunal de Contas do Estado, a Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) também
decidiu criar um auxílio-saúde para os servidores da Casa. Pela proposta, os valores a serem pagos
aos funcionários do Legislativo irão variar entre R$ 353,99 mensais para a faixa etária entre 18 e

23 anos, e R$ 1.297,19 para 59 anos ou mais. O custo para os cofres públicos seria de
R$ 2 milhões mensais, ou R$ 24.216.235,56 ao ano. A justificativa da direção da Assembleia

para a criação do benefício é a mesma do TCE: a de que o benefício já é pago por outros
poderes. “Tal benefício, já concedido pelos demais poderes públicos, honrará o trabalho dos

servidores que tanto contribuem para o funcionamento deste Poder Legislativo”, diz o texto. O
presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), defendeu ontem a medida, assim
como o provável aumento dos salários dos parlamentares, na esteira do reajuste de 16,38% dos

vencimentos dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).  Caso o reajuste seja replicado na Assembleia, os
salários dos deputados estaduais passariam dos atuais R$ 25.322,25 para R$ 29.469,75 mensais, com

impacto de R$ 3 milhões a mais por ano para os cofres públicos paranaenses.
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