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 Master Feminino de futsal disputa hoje final em Umuarama  Pág. 15

Lei do Uber deverá
ser votada em 2019

 Pág. 09

O Executivo Municipal corre contra o tempo para
regulamentar sistemas de transporte de passageiros através
de aplicativos Uber e Garupa. A intenção é enviar um Projeto

de Lei à Câmara ainda este ano. Mas como o texto tem que
passar pela Umutrans e pela Secretaria de Fazenda, antes de
tramitar pelas comissões, é pequena a possibilidade de que

seja votada ainda em 2018. Por enquanto as empresas se
apegam a regulamentação federal.

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

“O sucesso não vem de
graça. Ele é

conquistado com
muito trabalho para
oferecer um produto

sempre melhor e
também para falar a

linguagem do dia e da
hora com nossos

leitores. (...) Faltou
dinheiro, estrutura,
mas nunca desisti”.

Megasena
Concurso: 2104

02 10 12 27 45 56

Dupla sena
Concurso: 1874

08 18 33 40 41 451º sorteio

04 08 13 20 24 332º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1746

03 04 06 07 08 09 10 11
12 15 16 19 22 23 25

Quina
Concurso:  4844

07 15 26 43 73

Timemania
Concurso: 1266

13 14 17 34 46 60 70
TIME DO BOTAFOGO/RJ

Lotomania
Concurso: 1924

01 10 12 21 27 28 29
38 42 49 64 65 66 67

68 71 72 73 88 93

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 05342

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio
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 Mauricio de Sousa, “pai”
da Turma da Mônica,

sobre o início da carreira
com as revistinhas em

quadrinhos.

DIVULGAÇÃO

Opinião
VOCÊ PREFERE A ZONA DE CONFORTO

OU ENCARAR OS DESAFIOS NO
TRABALHO COM AUTOCONFIANÇA?

Erik Penna é palestrante de vendas e motivação,
especialista em vendas com qualificação

internacional - www.erikpenna.com.br

 Certa vez, uma professora chegou à sala de aula, entregou a prova
aos alunos e ordenou que a mantivessem virada.

Era a última avaliação do ano para aquele grupo e alguns alunos
dependiam de nota boa para não ficar de recuperação.

Então, de forma surpreendente, a professora disse que a realização da-
quela prova era facultativa, ou seja, os alunos poderiam preencher as respos-
tas normalmente ou optar por não fazê-la. E aqueles alunos que decidissem
não olhar a prova e fossem embora imediatamente ganhariam a nota 7.

Naquela turma havia 20 alunos. Após o aviso, 16 foram embora. Em
seguida ela disse aos quatro corajosos que permaneceram na sala que
poderiam virar a folha e começar.

E quando os corajosos viraram a folha leram o seguinte informe:
“Parabéns pela coragem, sua nota é 10”.

Imagine se você estivesse numa situação semelhante, seja uma prova,
desafio no trabalho, meta de vendas... Estaria no grupo que preferiu a zona
de conforto ou na turma que demonstrou tamanha autoconfiança?

Podemos supor que os quatro alunos ousados aceitaram o desafio
pois sentiam-se capacitados. Acreditavam que conseguiriam nota supe-
rior a 7 e não se apegaram ao famoso: “Já tá bom”, sentimento comum
que assola diversos profissionais que já têm garantido algum objetivo ou
que estão na zona onde não oferece perigo.

Geralmente no fim de ano a gente costuma fazer um balanço sobre
as ações tomadas ao longo dos meses e aquelas que, por falta de
coragem, resolvemos adiar ou desistir.

Que esta história possa nos motivar e inspirar a dar o primeiro passo
e a começar aquele sonho ou novo projeto. E se esse objetivo for
realmente relevante e congruente com seus valores e princípios, apro-
veite mesmo esse novo ciclo que está por vir, decida ser protagonista da
sua vida e vá em busca da concretização.

E digo mais: comece, ouse, não espere pela coragem, ela nos
encontra pelo caminho.
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Alianças
Angariar apoio de todos os lados com a finalidade de aplicar
políticas públicas que gerem resultados positivos à sociedade

é a meta. Delegado Fernando chegou a sentar na mesma mesa
que Zeca Dirceu (PT) deputado federal eleito. A provável

aliança futura gerou um certo desconforto para alguns de seus
eleitores. Em redes sociais algumas pessoas criticaram a
atitude, mas é importante ressaltar que Fernando recebeu
também elogios. O deputado estadual eleito reforça suas

palavras lançadas em campanha. “Farei uma política séria e
honesta. Para isso necessárias alianças que venham a

fortalecer a região”.

Rota do crime
Delegado de Polícia Civil há
mais de uma década,
Fernando lembra que atuou
sempre combatendo o
crime. Em campanha ele
lembrou que o noroeste do
Paraná está no caminho da
criminalidade. É por onde
passam armas, drogas,
carros roubados que
seguem para o Paraguai,
enfim... “Elos políticas nas
esferas estadual e federal
se fazem necessários”,
afirma.
Umuarama está na rota do
tráfico internacional de
drogas e armas por isso
necessita de um reforço no
policiamento federal. “Há

urgência em equipar as
polícias civil e militar, colocar
delegados nas cidades,
aumentar o efetivo nas ruas
e promover a maior
valorização do profissional”,
conta Fernando.

Todos os lados
Zeca Dirceu é somente um
dos futuros aliados.
Sargento Fahur, deputado
federal eleito faz parte da
lista. Fernando disse estar
aberto a discussões com
todas as lideranças,
independente do partido
que representam. A
demanda é a instalação de
uma Delegacia da Polícia
Federal em Umuarama.

OPOSIÇÃO

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Ratinho Jr presidente
Márcio Nunes (PSD) também se mostrou comprometido

com a região noroeste, em especial com Umuarama. Ele
confidenciou ao jornal Tribuna Hoje News que projeto
político do grupo é eleger, daqui a 8 anos, Ratinho Jr

presidente da república. Para tanto. Nunes precisa alçar
seu voo à Câmara dos Deputados. “Já consolidamos o

passo inicial do projeto, que foi eleger Ratinho Jr
governador do Paraná. Na próxima eleição vou em busca

de uma cadeira na Câmara, onde organizarei a base
partidária”, conta.

Zeca Dirceu se comprometeu em trabalhar pela região, seja
para os que o elegeram ou não. O petista diz que dará
uma atenção Especial para Umuarama, sem esquecer das
demais cidades da região, mas não deixa de ser oposição
ao atual governo. “Ser oposição não significa que não
possa atuar com a responsabilidade que tenho com meus
eleitores. Vou brigar pelos interesses da região”.

Pacto político

O deputado estadual
eleito Delegado Fernando
(PSL) tem feito uma mara-
tona de visitas às lideran-
ças de Umuarama e cida-
de vizinhas para propor
uma união de esforços,
sem “egos inflamados e
cor partidária”, em prol do
fortalecimento regional.

“Tenho feito reuniões di-
árias com as principais lide-
ranças no intuito de chamar
a atenção para o momento
vivido pela nossa região. Jun-
tos, deputados estaduais,
deputados federais, prefei-
tos, vereadores e represen-
tantes de movimentos da co-
munidade, nós podemos dar
o salto que a região tanto pre-
cisa”, destacou.

O deputado também
fez um apelo para que o re-
vanchismo partidário te-

nha uma trégua. “Precisa-
mos construir um momen-
to de pacificação. As elei-
ções já terminaram. É hora
de olhar para frente e lu-
tar por bandeiras caras
aos nossos municípios”.

O parlamentar eleito ci-
tou como exemplo a dupli-
cação da PR-323. Ele con-
siderou válido o movimen-
to popular para cobrar das
lideranças políticas que as
obras saiam do papel.

“Vejo o empenho do
movimento apartidário, for-
mado por membros da
sociedade civil organizada,
e entendo que a classe
política, inclusive os prefei-
tos, precisam se engajar
mais nessa luta. Temos o
compromisso do governa-
dor eleito Ratinho Jr e não
podemos ficar parados”.

DEPUTADO estadual eleito quer manter pacto político com lideranças
para fortalecer o noroeste
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COP-25
A CRE (Comissão de Relações Exteriores) do Senado vai enviar requerimento

ao Governo de Transição para que seja revista a desistência do Brasil de
sediar a COP-25 (Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações

Unidas). Semana passada, o Itamaraty comunicou à ONU a retirada da
candidatura alegando “restrições fiscais e orçamentárias” - medida que vai
ao encontro das pretensões do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), um
crítico do Acordo. O presidente da CRE, senador Fernando Collor (PTC-AL),
dialoga com interlocutores da Transição para tentar reverter a decisão. “É

conversa para boi dormir”, afirma Collor sobre a alegação de falta de verbas.

Vai nessa!
Na sabatina do embaixador indicado
para a Síria, Fábio Pitaluga, há dias,
o senador Collor exibiu vídeo de dez
minutos sobre a cidade de Homs
destruída. Missão difícil.

Explica, doutora
Damares Alves “chegou chegando”.
Como futura ministra da Mulher e
Direitos Humanos, pode começar a
explicar ao País o que é
“desengravidar”.

É o perfil
A nova ministra atua no gabinete
de Magno Malta, mas já foi chefe de
gabinete do deputado evangélico
João Campos (PRB-GO). Não foi
Malta nem Campos. É ela.

Alô, Polícia
O presidente do Pros, Eurípedes
Júnior, circulou pelo Cafezinho da
Câmara portando botton de
deputado federal, embora não o
seja. Há testemunhas.

Corrida do Diploma
Quem sabia, correu e pegou; quem
não sabia... é porque não é da
patota do Ministério da Educação
que manda no filão do mercado de
diplomas. Editada ontem pelo
ministro da Educação, a Portaria

1.302 teve efeito relâmpago,
concedendo (por menos de 24 horas)
a possibilidade de solicitação de
novas vagas de Medicina. Poucas
faculdades aproveitaram a “janela”.

Surpresa!
Fato é que o protocolo de pedidos de
aumento de vagas estava suspenso
pela Portaria do MEC 328 desde 5 de
abril de 2018. E a de ontem pegou
muita gente de surpresa.

Bolsogate?
As bancadas do PT na Câmara e no
Senado tentam, sem sucesso até
agora, coletar assinaturas de
deputados para instalar a “CPI do
Bolsogate” e investigar o suposto
esquema fraudulento que teria sido
utilizado por Bolsonaro para vencer a
eleição presidencial. A deputada
Luizianne Lins (PT-CE) encabeça a
coleta de assinaturas.

De boa
O presidente do Patriota, Adilson
Barroso, o ex-boia-fria paulista, fez as
pazes com o presidente Bolsonaro
ontem, em visita ao amigo eleito.
Bolsonaro ensaiou uma filiação ao
Patriota, mas recuou após Barroso
recusar a proposta de entregar todos
os diretórios estaduais e toda a
Executiva nacional ao grupo de
Bolsonaro.

Briga
À época, à Coluna, Barroso acusou a
ganância do advogado Gustavo
Bebianno, agora futuro ministro da
Secretaria de Governo. Confiante de
que Bolsonaro seria o candidato do
partido, Barroso veiculou imagens
do deputado pré-candidato em
inserções do Patriota na TV.

Pajelança
O Cimi (Conselho Indigenista
Missionário) ligado à Igreja fez
pressão e, aliado a outras entidades,
conseguiu evitar que o staff do
presidente eleito Jair Bolsonaro
incluísse a Funai (Fundação Nacional
do Índio) sob o guarda-chuva do
Ministério da Agricultura, conforme
ventilou pelo futuro ministro-chefe
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Lugar certo
À Coluna, o secretário-executivo da
entidade, Cleber Busato, afirma que
havia risco de a manobra impedir a
demarcação de terras indígenas e
ampliar autorizações para atividades
agropecuárias e mineração. Ficará
sob o bojo dos Direitos Humanos.

Então tá
A assessoria da senadora Ana Amélia
(PP-RS) informa que o PLS 284-17
trata apenas de fechar empresas do
“devedor contumaz” - no escopo
prevê-se o cerco sobre os de grandes
valores. A Coluna reforça que isso
abre precedente para os médios e
pequenos devedores do Fisco.
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Filho de Lula recebeu propina
O ex-ministro da Fazen-

da e da Casa Civil Antonio
Palocci disse ontem (6),
em depoimento à Justiça
Federal no Distrito Fede-
ral, que o filho do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula
da Silva, Luiz Cláudio, re-
cebeu recursos de um lo-
bista envolvido na elabo-
ração da Medida Provisó-
ria 471/2009, objeto de
ação penal no âmbito da
Operação Zelotes.

Segundo Palocci, o filho
de Lula o teria procurado
em sua consultoria, em
São Paulo, entre o fim de
2013 e o início de 2014,
para que o ajudasse a ob-
ter de empresas ao menos
R$ 2 milhões para viabili-
zar um de seus empreen-
dimentos. Mas o próprio
Lula, segundo o ex-ministro,
teria lhe informado já ter
obtido o dinheiro com o lo-

bista Mauro Marcondes.
Segundo a denúncia

do MPF (Ministério Públi-
co Federal), Marcondes
atuou com o Governo Lula
em prol da elaboração da
MP 471, na qual foram
concedidos benefícios fis-
cais a montadoras de veí-
culos, que em troca teri-
am pago propina para que
o texto fosse publicado.

Palocci disse ter procura-
do Lula em 2014, cerca de
um mês após o encontro
com Luiz Cláudio, para con-
versar sobre o pedido do fi-
lho do ex-presidente. A reu-
nião teria ocorrido no Insti-
tuto Lula, em São Paulo.

“Fui falar com o ex-pre-
sidente Lula porque que-
ria ver com ele se autori-
zava a fazer isso [obter
recursos para seu filho].
Foi aí que o ex-presidente
falou não precisar atender

ao Luiz Cláudio porque
‘eu já resolvi esse proble-

ma com o Mauro Marcon-
des’”, contou Palocci.

Paraná: R$ 463,5 mi
em pavimentação

O governo do Estado tem, entre obras em
andamento, a iniciar e em licitação, R$ 463,5

milhões de investimentos em pavimentação. O
montante se refere à implantação de 182

quilômetros de asfalto em rodovias estaduais
não pavimentadas, novos contornos rodoviários e
vias marginais em diversas regiões do Estado. As
obras são do DER-PR (Departamento de Estradas

de Rodagem do Paraná). Do total, 140,6
quilômetros foram iniciados ou licitados na

gestão Cida Borghetti, a partir de abril deste ano,
perfazendo a soma de R$ 322,9 milhões.

“Atendemos demandas aguardadas há mais de 50
anos pela população e estamos deixando um
legado de investimentos expressivos para os

paranaenses”, afirma a governadora.
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Cida: compromissos
serão cumpridos

A governadora Cida Borghetti afir-
mou nessa quinta-feira (6), durante
Encontro Paranaense de Gestores
Municipais, em Foz do Iguaçu, que
entregará o comando do Estado do
Paraná com as contas em dia e R$
5 bilhões em caixa: “Todos os com-
promissos que assumi têm recur-
sos garantidos, sem usar nenhum
centavo do orçamento de 2019”.

Ao abrir o evento que reúne pre-
feitos, vice-prefeitos, secretários mu-
nicipais e vereadores, a governado-
ra ressaltou a austeridade com as
contas públicas: “Deixo um governo
pautado na responsabilidade fiscal,
com zelo pelo dinheiro sagrado da
população. O futuro governador po-
derá investir já no início da gestão”.

O evento é organizado pela AMP (As-
sociação dos Municípios do Paraná),
em parceria com o governo do Estado.
O governador eleito Ratinho Júnior tam-
bém participou da solenidade.

Cida Borghetti destacou indica-
dores do bom desempenho do Es-
tado, ressaltando que, enquanto os
demais estados não fizeram inves-
timentos nos últimos anos, em dez
meses de gestão o governo do Pa-
raná destinou R$ 5 bilhões em
obras, investimentos e repasses
aos 399 municípios. “O Paraná
teve o maior crescimento nos inves-
timentos em infraestrutura, de
16%”, lembrou a governadora.

A governadora lembrou ainda do
programa de modernização da ges-
tão pública: “Entregamos mais em
saúde, educação, infraestrutura e
segurança. Também introduzimos
no serviço público modernidade e
tecnologia com o Governo Digital,
para facilitar a vida do cidadão e
reduzir a burocracia”.

GOVERNADORA Cida em evento dos prefeitos, em Foz: contas em dia

ANPR

Saúde e segurança
A governadora Cida Borghetti destacou as medidas tomadas na área
da segurança pública: a criação da Divisão de Combate à Corrupção
e da Secretaria de Administração Previdenciária, a integração das
forças de segurança, o repasse de um helicóptero para reforçar a

segurança na fronteira, em Foz do Iguaçu. O Paraná também
recebeu o Centro Integrado de Inteligência Regional, instalado em
Curitiba e inaugurado nesta semana. Cida falou sobre a ampliação
da regionalização das ações de saúde, com apoio do Estado a mais

de 300 hospitais; a criação do Programa de Atenção às Pessoas com
Autismo - o primeiro do Brasil; a destinação de recursos para a

construção do Erastinho, unidade do hospital Erasto Gaertner, e o
início das obras do Hospital da Criança de Maringá. Segundo a

governadora, nos últimos meses foi possível avançar também nas
áreas ambiental e no apoio à agricultura. Como exemplo, citou a
desburocratização do Cadastro Ambiental Rural, para beneficiar
quase 400 mil pequenas propriedades, o pagamento por serviços

ambientais para quem preserva áreas naturais e a criação da
política estadual do biogás e biometano.
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Paranaenses estão um
pouco menos endividados

Os paranaenses devem chegar
ao fim deste ano um pouco me-
nos endividados. Dados da Peic
(Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor),
elaborada pela CNC (Confedera-
ção Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo) e divul-
gada pela Fecomércio PR, mos-
tram que 89,2% das famílias do
Estado possuíam algum tipo de dí-
vida em novembro. Em outubro
esse percentual era de 89,5%.

Desde agosto o endividamento
se mantém estável no Paraná, mas
ainda assim o Estado lidera o
ranking de endividados no País, se-
guido pelo Distrito Federal (79,5%)

e por Santa Catarina (78%). A mé-
dia nacional de endividamento ficou
em 60,3% no mês passado.

A parcela de endividados com
contas em atraso aumentou na
comparação com outubro, pas-
sando de 25,9% para 27,5% em
novembro. Por outro lado, a pro-
porção de famílias que não terão
condições de pagar seus débitos
baixou de 10,1% em outubro para
9,9% em novembro.

O endividamento continua sen-
do maior entre as famílias com ren-
da superior a dez salários mínimos,
com 94,1%, ante 88,2% entre as
famílias de menor renda. A inadim-
plência baixou em novembro. Con-

TIPOS DE DÍVIDA
O cartão de crédito
concentra a maior parte das
dívidas, com 72,5%.
Observa-se que esse método
de pagamento teve maior
utilização em novembro, com
72,5%, ante 70,1% em
outubro, em função da Black
Friday, na qual muitos
consumidores fizeram suas
compras parceladas no
cartão. O financiamento de
veículo aparece como
segunda maior causa de
endividamento, com 8,9%,
seguido pelo financiamento
imobiliário, com 8%. O
crédito pessoal corresponde
a 3,1% das dívidas dos
paranaenses; os carnês por
2,8%, e o crédito
consignado por 2,6%.

siderada como o atraso superior a
90 dias, esse indicador passou de
52,5% dentre as famílias com con-
tas em atraso em outubro, para
50,3% em novembro.
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DEZESSETE
Sábado agora (8) é dia de Sabadão,
quando o comércio fica de portas
abertas até as cinco da tarde.
Inclusive não só esse sábado como
todos os outros de dezembro (15, 22
e 29) também vão atender em
horário especial. Mais tempo para
pesquisar preços, mais tempo para
aproveitar as oportunidades, ofertas
e promoções que as lojas já
prepararam para receber
consumidores de toda a região.

VITRINE
Para divulgar a promoção Natal da
Sorte, a Aciu (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Umuarama)
realiza no próximo sábado (8) uma
carreata, com saída programada
para as 10h do Lago Aratimbó. Este
ano são 218 prêmios, incluindo três
automóveis e uma moto.

RUMOS
A carreata terá acompanhamento da
Guarda Municipal e apoio tático da
Polícia Militar e vai percorrer toda a
avenida Paraná até a Rodoviária,
entrar na Celso Garcia Cid até a
Catedral, voltar pela Brasil até
pegar a Paraná novamente na
Santos Dumont. Depois disso segue
até a avenida Londrina para
encerrar o evento no final da
Tiradentes.

DESEJO
A carreata vai apresentar os três
carros que serão sorteados: um Fiat
Mobi Easy, um Volkswagen Gol e um
Chevrolet Onix, além de uma
motocicleta Honda Biz. Os veículos
serão entregues aos ganhadores já
emplacados e com o imposto 2019
pago, tudo sem custo algum. Vale
destacar que serão sorteados ainda
dez smart TV Samsung de 40

polegadas e quatro notebooks Acer,
além de 200 vales-compra de R$ 100 a
R$ 250.

CHEGOU
A maior campanha de Natal do
Noroeste do Paraná terá seu primeiro
sorteio na manhã da próxima terça-
feira, dia 11. O Natal da Sorte Aciu vai
sortear, neste dia, uma smart TV
Samsung de 40 polegadas e mais 80
vales-compra (20 de R$ 100 + 20 de R$
150 + R$ 20 de R$ 200 + 20 de R$ 250). O
evento será realizado às 9h no
auditório da entidade e
acompanhado por associados,
diretores, imprensa, consumidores e
contará ainda com a presença de um
auditor independente registrado na
Caixa Econômica Federal.

BUMERANGUE
Outro detalhe importante sobre a
campanha Natal da Sorte Aciu: é
que os cupons que participaram
deste primeiro sorteio vão
participar de todos os três,
inclusive os cupons ganhadores de
prêmios voltam para o monte para
que todos tenham as mesmas
chances. Dessa forma, com apenas
um cupom, o cliente pode ganhar
até três prêmios.

TALISMÃ
Após fazer suas compras nas lojas
identificadas com o cartaz “Natal da
Sorte Aciu”, o cliente deve
preencher os cupons com todos os
dados sol ic itados e depositar  nas
urnas. A lista completa está no site
www.aciupr.com.br. Vale destacar
que não podem participar da
campanha os sócios, gerentes e
funcionários  das empresas
aderentes,  diretores e funcionários
da Aciu e das agências que
coordenam a campanha, nem os
parentes em primeiro grau dessas
p e s s o a s .

NUVEM
Trazendo temas atuais e muita
informação, os e-Coffees
organizados pelo Conselho do
Jovem Empresário da Aciu (Conjove)
são sempre prestigiados. Nesta
sexta edição, realizada na manhã
desta quarta-feira (5), a convidada
foi a publicitária Gisele Reis,
especialista em marketing digital e
professora da Faculdade Alfa, que
apresentou o tema “Como
Potencializar as Redes Sociais Para
Potencializar a Venda de Serviços”.

GOTAS
Como conselhos aos participantes,
Gisele Reis indicou que é preciso
detalhar o perfil nas redes sociais,
adicionando o máximo de
informações sobre a empresa,
inclusive no Google Meu Negócio;
criar vídeos, imagens, textos e o que
puder para explicar como funcionam
seus serviços. Conheça seu público-
alvo, crie personas, escolha os
canais onde esse público está
presente e crie páginas
corporativas. Leia matéria completa
no site da Aciu.

ZOOM
* O presidente da Aciu, Orlando Luiz
Santos, recebeu homenagem esta
semana em evento realizado pelo
Sistema Fecomércio em Maringá.
Aciu Entidade Destaque no Paraná.
* Inaugura hoje a Todimo Materiais
de Construção, rede que chega a
Umuarama e já é nova associada da
Aciu, inclusive já comprou a
campanha Natal da Sorte.
* O Colégio Sesi está com matrículas
abertas para o ano letivo 2019.
Associados Aciu e seus
colaboradores podem matricular
seus filhos com super desconto.

FOCO
Todo esforço feito no sentido de
melhorar como ser humano é válido.
A vida é brevíssima, fique atento,
pois cargos, posições, funções e
nomenclaturas bonitas são tão
passageiras quanto uma chuva de
verão: ora estão, ora já eram.
Lembre-se que a Aciu é a Casa do
Empresário e está de portas abertas
para suas ideias e sugestões. Boa
semana!
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Lei do Uber poderá ser
votada apenas em 2019

Apesar da correria a fim de regu-
lamentar sistemas de transporte
de passageiros através de aplicati-
vos Uber e Garupa, a definição po-
derá chegar à discussão legislati-
va somente em 2019.

Equipes da Secretaria de Fazenda
se agilizam para analisar a legislação
federal que regulamenta o funciona-
mento do sistema, ainda novidade em
cidades com menor população.

A Lei a ser elaborada em Umua-
rama terá como base os critérios
aplicados no texto criado em Ma-
ringá, Foz do Iguaçu e Curitiba, onde
já existe uma regulamentação.

“Nós estamos analisando a legis-
lação federal e verificando a Lei nes-
tes municípios, pensando em aplicá-
las dentro de nossa realidade”, con-
ta Gislaine Alves Vieira, diretora de
arrecadação e fiscalização da Secre-
taria de Fazenda do Município.

Ainda de acordo com a diretora,

a intenção da secretaria é prepa-
rar um material a ser avaliado pos-
teriormente pela Umutrans, respon-
sável pela vistoria nos veículos e
pela Secretaria de Fazenda, que li-
bera os alvarás de licença para a
empresa que prestarão os servi-
ços. “Nós tentaremos agilizar o pro-
cesso e entrega-los ás secretarias
antes do recesso do Poder Executi-
vo que é dia 21”, aponta.

A tramitação passará pela Umu-
trans e pela Fazenda do Município,
até que o Projeto de Lei seja elabo-
rado e enviado à Câmara Municipal.
Somente assim será analisado pe-
los vereadores e colocado em vota-
ção. Por sua vez, a Câmara Munici-
pal não havia recebido até o final
da tarde da quinta-feira (6), nenhu-
ma proposição referente a tal regu-
lamentação. A última sessão ordi-
nária antes do recesso parlamen-
tar é na próxima segunda-feira (10).

APLICATIVOS
Gislaine disse que a equipe da
diretoria de fiscalização monitorou
o Uber na cidade e encontrou um
motorista trabalhando através do
sistema de transporte através do
aplicativo. O Garupa, sistema
semelhante ao Uber, já conta com
cerca de 30 motoristas atuando há
mais de um mês na cidade.
A diretora explica também que o
funcionamento do sistema não está
irregular, pois se baseia na legislação
federal, onde a determinação é de
que cada município observe suas
diretrizes, entre elas a cobrança dos
tributos municipais pela prestação do
serviço; contratação de seguro de
Acidentes Pessoais a Passageiros
(APP) e do Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT), entre outros
itens também relacionados a
motorista e veículo.

Taxistas na
mudança

Gislaine Vieira, diretora de
fiscalização e arrecadação da

Secretaria de Fazenda de
Umuarama lembra que o

trabalho de analise na legislação
se estende até a Lei dos Táxis. “A

legislação que regulamenta o
serviço em Umuarama é de 1973
e a pedido dos próprios taxistas,

estamos analisando as
reivindicações da classe”. Gislaine
lembra que os taxistas pedem a

inclusão de novos pontos no
Campus III da Unipar e nas

proximidades da Uopeccan.

ALEX MIRANDA

REGULAMENTAÇÃO do transporte de passageiros pelos aplicativos Garupa e Uber deve ficar para 2019
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Secretária de Educação
responderá por peculato

Presa em flagrante quando pres-
tava depoimento no Fórum de Iporã,
a secretária Municipal de Educação,
Solange Bagarolo foi libertada após
o pagamento de fiança. Ela respon-
derá a acusação de peculato.

A transferência irregular de ener-
gia elétrica do prédio da Secretaria
de Educação para uma construção
ao lado, foi denunciado pela Copel
(Companhia Paranaense de Ener-
gia) ao Ministério Público. Na tarde
da quarta-feira (5) a secretária e
outras duas pessoas foram levadas
ao fórum para interrogatório. Lá os
três receberam voz de prisão e fo-
ram encaminhados à Delegacia de
Polícia, onde foram novamente in-
terrogados, desta vez pelo delega-
do Hélio Nunes Pires.

De acordo com o presidente do
inquérito, a secretária e os outros
dois envolvidos foram libertados
assim que foram ouvidos. “Houve
o pagamento da fiança que havia
sido arbitrada pela Justiça. Os va-
lores não foram repassados”, con-

DESINFORMAÇÕES
Durante toda a tarde da quinta-feira
(06), a reportagem do jornal
Tribuna Hoje News tentou manter
contato com o prefeito de Iporã
Roberto da Silva, o ‘Robertinho’,
mas não foi atendida e na prefeitura.
A Secretaria de Educação também
não às ligações e nenhum integrante
de outros departamentos da
prefeitura estava ciente da situação.
O presidente da Câmara Municipal
Sergio Borges (PHS) afirmou que
vai se reunir com o prefeito a fim de
entender a situação e tomarem
decisões futuras. A última sessão
ordinária na Câmara de Iporã será na
segunda-feira (10) e depois começa
o recesso parlamentar. Em nota, a
Prefeitura informa que a Secretaria de
Educação não tinha conhecimento do
desvio de energia e que a Pasta não
concorda com condutas irregulares.
Bem como serão adotadas as
medidas cabíveis à elucidação do
furto de energia.

ta o delegado.
Em depoimento, a secretária

afirmou que não sabia do furto de
energia, mas segundo o delegado,
o ‘gato’ já havia sido instalado há
muito tempo. “Assim que aconte-
ceu a descoberta, os advogados da
empresa responsável pela obra pro-
curaram a prefeitura e pagaram as
faturas do consumo no valor de cer-
ca de R$ 7 mil, através de uma guia
de recolhimento municipal. Eles pe-
diram inclusive a juntada destes
documentos ao inquérito policial”,
conta o delegado.

Pires relatou que tem 30 dias
para concluir as investigações e vai
ouvir outras pessoas, inclusive o
responsável pela construção.

“A secretária negou ter autoriza-
do o desvio de energia. Nosso ‘pa-
pel’ é interrogar todos os envolvi-
dos e encaminhar os autos para o
Ministério Público. Se houver envol-
vimento de funcionário públicos,
eles serão responsabilizados pelo
ato praticado”, reforça Pires.

DIVULGAÇÃO

‘GATO’ de energia na Secretaria de Educação de Iporã leva secretária para a cadeia
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Queda de moto
Uma mulher que se envolveu em uma
queda de motocicleta na rodovia PR-
486 no final da manhã da quinta-
feira (6), ficou inconsciente e foi
socorrida por bombeiros e pelo Samu
de Umuarama. A vítima foi levada ao
hospital Cemil. O acidente aconteceu
entre os municípios de Umuarama e
Mariluz, perto do rio Goioerê.
Identificada como Jéssica Aparecida
de Oliveira, de 28 anos, a mulher
recebeu os primeiros socorros no
local da queda.
Valdemir Barros dos Santos, de 32
anos, que acompanhava Jéssica
também precisou de atendimento,
mas seu estado foi considerado
moderado.
Informações colidas no local deram
conta de que o estouro de um dos
pneus da motocicleta tenha causado
a queda do casal. O fato será apurado
pela Polícia Rodoviária Estadual.

Imagens
A Polícia Civil de Umuarama
divulgou imagens de câmeras de
segurança que mostram o motorista
suspeito de estar envolvido com
uma quadrilha que roubou um
caminhão-prancha em Arapongas. O
veículo com maquinário agrícola foi
deixado estacionando no pátio de
um posto de combustíveis à
margem da PR-323, em Umuarama.
O flagrante foi registrado no início
da tarde da segunda-feira (3).
O caminhão e os implementos,
avaliados em mais de R$ 600 mil,
foram apreendidos pelo Grupo de
Operações Especiais (GDE) na noite
de terça-feira (4).
O roubo dos implementos agrícolas
ocorreu na madrugada de sábado
(1°). O suspeito teve sua imagem
espalhada em redes sociais e está
sendo procurado pela polícia.

Guardas ganham
Sparks do Conseg

O último item, parte de um pro-
jeto total de R$400 mil destina-
do à Guarda Municipal de Umua-
rama pelo Ministério Público do
Trabalho, através do Conselho Co-
munitário de Segurança, foi adqui-
rido há uma semana.

Tratam-se das pistolas ‘Spark’,
de descarga elétrica (arma de cho-
que) que já estão à disposição e
podem ser utilizadas, uma vez que,
os guardas passaram por treina-
mento. Foram investidos recursos
na ordem de R$ 22.3 mil, repassa-

dos pelo Conseg à GM.
As armas, classificadas como

não letais, se juntam a outros equi-
pamentos já utilizados pela Guar-
da Municipal e foram comprados e
repassados pelo Conseg, com re-
cursos oriundos do MPT, como o
Bastão Retrátil e “kit spray”.

Dentro do projeto encaminhado
pelo diretor Valdinei Rissato, foram
adquiridas ainda armas letais, como
a espingarda de calibre 12 milíme-
tros e pistolas de calibre 380 milí-
metros, que já estão em uso.

INVESTIMENTOS
Durante 2018 o Conseg repassou à Guarda Municipal dois veículos Spin
caracterizados como viaturas e duas motocicletas Teneré, além de instalar uma
nova Central de Rádio Comunicação digital e uma Central PABX.
Está previsto para o próximo ano um novo concurso público para aumentar o
efetivo da Guarda. O prefeito municipal Celso Pozzobom afirmou que o
processo já está em fase de conclusão.

Por volta das 12h20 da quinta-feira (6), patrulheiros rodoviários do grupo Rotam abordaram um
veículo suspeito na PR 323 dentro dos limites do município de Cruzeiro do Oeste. O Ford Focus
de cor preta transitava no sentido oposto da viatura e, quando a equipe fez a volta, o motorista
aumentou a velocidade e iniciou a fuga. Foram cerca de 2 quilômetros de perseguição até que o
motorista do Focus abandonou o veículo e correu para um matagal em uma das margens da pista.
Os policiais constataram que o carro estava carregado com aproximadamente 25 caixas de cigarros
contrabandeadas do Paraguai. O condutor do veículo não foi localizado, posteriormente a equipe
conduziu o veículo ao posto policial rodoviário de Cruzeiro do Oeste para confecção do boletim
de ocorrência e depois o levou à delegacia da Receita Federal de Guaíra.
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Cidade que acostou a apre-
sentar para o mundo, e fazer pa-
rar os mais aficionados apaixo-
nados pelo futebol parar tudo
nesses momentos, duelos de
elevada técnica entre Real Ma-
drid e Barcelona, Madri terá ou-
tro superclássico neste domin-
go: River Plate x Boca Juniors,
pela final da Liber tadores 2018.
O jogo está marcado para as
17h30, pelo horário brasileiro,
e terá transmissão ao vivo pe-
los canais FOX Spor ts e SporTV.

Depois de duas semanas de
controvérsia e incer tezas sobre
como e onde seria decidida a fi-
nal da competição, Boca e River
se instalaram ontem na capital
espanhola e no mesmo dia reali-
zaram os primeiros treinamentos.

Mesmo a milhares de quilô-

Superclássico em Madri
metros de Buenos Aires, a se-
gurança do encontro segue sen-
do questão central para a reali-
zação do confronto. Um líder da
torcida organizada do Boca Juni-
ors foi deportado para a Argenti-
na ao chegar à cidade.

Diante do decisivo encontro
de domingo, com muitos dos 81
mil ingressos reservados para
a abundante comunidade argen-
tina que mora na Espanha, o
Boca iniciou a preparação nas
instalações da federação espa-
nhola em Las Rozas, no noroes-
te de Madri.

Já o River Plate aterrissou no
aeroporto de Barajas pela ma-
nhã e no fim da tarde realizou
uma atividade no centro de trei-
namento do Real Madrid, em
Valdebebas.

         LIBERTADORES
17h30 River Plate x Boca Juniors

     ESPANHOL
13h15 Huesca x Real Madrid

         ITALIANO
12h Parma x Chievo
17h30 Milan x Torino

JOGAM HOJE

Na Justiça
A Conmebol rejeitou, ontem, a

apelação do Boca Juniors para que o
River Plate fosse excluído da final da

Libertadores e o título,
consequentemente, fosse lhe

atribuído. No fim de novembro, o clube
apelou da decisão do Tribunal

Disciplinar da entidade, que desprezou
o pedido de exclusão do rival. À época,
o Boca emitiu um comunicado dizendo
que, se sua apelação não prosperasse,

buscaria a resolução do Tribunal
Arbitral do Esporte.

COPA DO REI | Real e Vinícius Jr comemoram
O ex-flamenguista Vinicius Junior atuou como titular do Real Madrid na tarde de ontem, no jogo de volta contra o Union Deportiva
Melilla, pela Copa do Rei, e assim como sua equipe, comemorou ao apito final. Ele deu assistência para o segundo gol na goleada

por 6 a 1, anotado por Marco Asensio, e ainda deixou a sua marca no fim. Na ida, o Real havia vencido por 4 a 0, fora de casa.
EFE
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Final do feminino de futsal
A grande final da Copa Regional

Outubro Rosa de Futsal Feminino
acontece hoje (7) às 20h30. A par-
tida será no Ginásio Amário Vieira
da Costa. Classificado para final o
Master Futsal Umuarama enfren-
tará a equipe de Japurá Futsal,
umas das melhores do Paraná.

A Copa iniciou dia 20 de outu-
bro, com 16 equipes de futsal fe-
minino. Após a primeira fase clas-
sificaram-se 8 equipes para a se-
gunda fase. De lá, saíram as 4 equi-
pes semifinalistas.

A atual campeã, Master Umu-
arama Futsal, se classificou para
a final ao vencer o Inter de
Meião/Aceru nos pênaltis, após
empate em 2 a 2 no tempo nor-
mal. Os gols foram de Gabriela
Gonçalo e Adriele Silva (Master).
A goleira Cynara Silva e a ala
Meiriellen Silva Medeiros marca-
ram para o Inter. Nos pênaltis, o
Master ganhou por 6 a 5.

Rober ta Niebuhr afirma que
foram meses de treinamento
para chegar na final. “As atletas
se entregaram de vez nas com-
petições, para conseguir resul-
tados excelentes, para fechar o
ano com chave de ouro”, desta-
ca a presidente.

PREMIAÇÃO
A novidade deste torneio é a
premiação – além de troféus e
medalhas personalizadas, a
equipe campeã receberá R$ 3
mil em dinheiro, a vice vai
faturar R$ 1.500,00 e o
terceiro lugar, R$ 500,00. “A
melhor goleira ganha troféu e um
par de luvas e a artilheira,
troféu e um par de tênis”,
informou o coordenador de
Esportes Comunitários da Smel,
Ednei Custódio da Silva.

Interbairros e distrital

Após jogos realizados em vários campos e distritos de Umuarama, neste
domingo (9) acontece a final do Campeonato Inter Bairros e Distritos de Futebol
– Masculino Sub-17, no Estádio Municipal Lúcio Pipino. A final será marcada pela
disputa entre o Colégio Bento/Jardim União – que conquistou quatro vitórias e
nenhuma derrota, marcando 7 gols, contra o Aci/Aceru – obteve três vitórias e
uma derrota, com 8 gols marcados e 3 sofridos. O campeonato realizado pela

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer teve como objetivo, promover a
integração sócio esportiva entre os bairros e distritos de Umuarama.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

NESTA sexta-feira o Master Umuarama Futsal vai em busca do Bicampeonato invicto da competição
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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 tempo não para”,
Menelau diz a Marocas que
não quer mais ser modelo da
Kikinico. Livaldo rouba o
chaveiro de Carmen. Helen
avalia os exames de Marocas
e afirma que alguém está
tentando envenená-la.
Herberto alerta a Lúcio que
detectaram a substância no
exame de Marocas. Samuca
deduz que Agnese é
responsável pelo
envenenamento de Marocas.
Foto: 10 Variedades novelas

Menelau não
quer mais ser
modelo da Kikinico
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Malhação
Soninha e Vagner pensam em como ficar juntos,

apesar das divergências de suas famílias. Flora insiste
para que Paulo se apresente com ela no Sapiência. Talís-
sia, Dandara, Garoto e Érico conversam com Jade sobre
racismo. Gabriela, Rafael e Bárbara levantam possibilida-
des de ajuda para Vagner. Rosália, Alex e Pérola incenti-
vam Márcio a vender seus doces. Vagner e Soninha
pensam em fugir juntos. Gabriela sugere que Rosália
empregue Vagner como seu ajudante na cantina da esco-
la. Dandara e Leonor se entendem em sala de aula.

Espelho da vida
Cris tenta encontrar a cabana de Danilo. Isabel

procura por Priscila na fazenda. Josi descobre que
Priscila é filha de Alain. Mauro César tenta se reapro-
ximar de Mariane. Jorge se insinua para Neusa. Cris
encontra as ruínas da cabana de Danilo. Priscila se
perde na mata. Josi conta para Mariane sobre a pater-
nidade de Priscila. Edméia/ Grace vai à casa de Mar-
got. Felipe aparece para Priscila, mas Vicente o afasta
da menina. Cris, que está delirando de febre, beija
Jorge pensando ser Danilo no momento em que Alain
e Isabel se aproximam.

O sétimo guardião
Júnior conta a Geandro que um homem misterioso

tirou a arma de sua mão. Gabriel acredita que Sampaio

seja o responsável pelo disparo. Peçanha alerta Macha-
do sobre o estampido. Machado descobre que Rita des-
truiu suas lingeries. Júnior manipula Geandro para que o
irmão o ajude a esconder sua culpa. Sampaio conta a
Valentina que Júnior atirou contra Gabriel. Stefânia fica
decepcionada com João Inácio, e Adamastor a apoia.
Mirtes impede que Guilherme fale com João Inácio.
Elisa e Lourdes brigam, e Maltoni acalma a situação.
Diana percebe o interesse de Elisa em Maltoni. Macha-
do e Peçanha investigam o disparo contra Gabriel. Leo-
nardo aprova o teste de câmera com Rita. Fabim reco-
nhece Marilda. Afrodite arma para que Nicolau não fale
com Atalla. Gabriel confronta Valentina.

**********************************
Teresa

Paloma insiste em tentar uma relação com Arthur
e diz que se está confuso, é por que ainda tem algum
bom sentimento por ela. Teresa procura Arthur e ele
conta que foi procurar por Paloma pois estava confuso,
e ela confessou que ainda o ama. Teresa aceita voltar
para Arthur. Arthur e Teresa vão à casa de Paloma e ele
conta a ela que os dois se reconciliaram. Teresa e
Arthur chegam a casa dos pais dela, onde está Maria-
no que pede que ela se case com ele.

As aventuras de Poliana
Cláudia confronta Yasmin sobre o roubo da mala

dos pais de Poliana. Cláudia convida Durval para
jantar com ela e as crianças. Nanci fica triste por

não estar trabalhando e se lamenta com Branca.
João, Débora e Marcelo vão jantar juntos na padaria
e têm um momento em família. Benício pergunta
para Durval quais são suas intenções com Cláudia
no meio do jantar. Raquel relembra o beijo de Gui-
lherme e Brenda e recusa seu convite para sair.
Jeferson desabafa sobre seus problemas com Ciro.
Luísa sai para correr e relembra momentos de sua
juventude com Marcelo. Débora, João e Marcelo
se abraçam e são flagrados por Luísa.

****************************
Jesus

Jesus fica satisfeito com o posicionamento de
Pedro. Zebedeu estranha a presença do centurião
na casa de Sara. Pilatos recebe uma mensagem do
imperador de Roma. Adela tenta amolecer o cora-
ção de Barrabás. Os apóstolos escutam as pala-
vras de Jesus. O centurião deixa a casa de Sara.
Lázaro fala sobre Susana com suas irmãs. Sha-
baka aconselha a filha. Pilatos diz que será obrigado
a devolver o corbã dos judeus. Cassandra e Edis-
sa falam sobre seus passados. Joana estranha o
comportamento de Judite. Livona se apavora ao ser
questionada por Gestas sobre a esposa de Levi.
Claudia aconselha Pilatos a devolver o tesouro sa-
grado dos judeus. Os apóstolos ficam chocados ao
ouvirem Jesus dizer que será morto. Pilatos pede
para chamarem Caifás. Tiago Justo não gosta de
ver Abel conversando com Deborah.

 • SBT

 • RECORD
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á

ri
es

Priorize trabalho em equipe. Boa hora para plane-
jar uma viagem ou abrir espaço para novas expe-
riências. No amor, promessa de momentos de pra-
zer ao lado da pessoa amada e paquera para quem
anda só. Palpites: 93, 75 e 66. Cor: roxo.

To
ur

o Você conta com um ótimo instinto para mexer com
dinheiro, especialmente se envolver imóveis. Tal-
vez não seja tão fácil manter a harmonia com a
família. Atração física pode reacender a paixão
com ex-amor. Palpites: 67, 49 e 40. Cor: branco.

G
êm

os Mal-entendidos podem trazer dor de cabeça no
trabalho: atenção com conversas e documentos.
Os astros enviam boas energias para fazer conta-
tos. Converse com sua cara-metade para acertar
a vida a amorosa. Palpites: 59, 77 e 50. Cor: preto.

C
ân

ce
r Terá que trabalhar com dedicação se quiser dar

conta das suas tarefas. Astral positivo para orga-
nizar as finanças e redobrar a cautela com com-
pras por impulso. O ciúme pode virar uma armadi-
lha: cuidado! Palpites: 51, 24 e 15. Cor: azul-claro.

Le
ão

Seu jeito seguro e confiante está em alta, favore-
cendo os contatos no ambiente profissional e na
vida pessoal. Há sinal de muita intimidade e pura
paixão na vida amorosa. Paquera superfavoreci-
da. Palpites: 34, 61 e 43. Cor: lilás.

V
ir

ge
m Seu lar será sua prioridade hoje.Mas não se pre-

ocupe, você vai dar conta de tudo com tranquili-
dade. Bom dia para os estudos e cursos. Na pa-
quera, seu interesse talvez não seja correspondi-
do. Palpites: 44, 35 e 89. Cor: marrom.

Li
br

a Aproveite o dia para organizar reuniões com cli-
entes ou colegas: elas serão produtivas. Bons
contatos em viagens, por telefone ou redes soci-
ais. Saia da rotina com a cara-metade. Palpites:
54, 63 e 81. Cor: vinho.

E
sc

or
pi

ão Seu talento financeiro está em alta! Astral favorá-
vel para quem busca emprego, desde que evite a
arrogância em seus contatos. Fique mais ao lado
da pessoa amada e não dê ouvido a palpites de
invejosos. Palpites: 01, 55 e 82. Cor: vermelho.

Sa
gi

tá
ri

o Seu charme e magnetismo pode fazer com que as
outras pessoas te procurem para contar segre-
dos. Tome a iniciativa e invista em seus sonhos.
Sorte e sucesso na paquera: não desista de uma
nova paixão! Palpites: 29, 74 e 83. Cor: prata.

Ca
pr

ic
ór

ni
o

Astral favorável para trabalhar em segredo, traçar
estratégias e planos. Na vida pessoal e afetiva,
também há chances de não querer mostrar seus
sentimentos logo de cara. Confie em seu sexto
sentido. Palpites: 66, 75 e 12. Cor: dourado.

A
qu

ár
io Parcerias e trabalhos em equipe recebem prote-

ção extra dos astros. Nas amizades, reforce os
laços. Excesso de trabalho ou diferenças de opi-
nião podem tumultuar a vida amorosa: conversem
com calma! Palpites: 04, 76 e 40. Cor: cinza.

 P
ei

xe
s Se depender das estrelas, você deve atrair o apoio

de pessoas bem-sucedidas para progredir na
carreira. Mas tenha cuidado para não se distrair
no serviço. Pode surgir atração por colega de tra-
balho. Palpites: 23, 50 e 59. Cor: amarelo.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Que a paz e
a harmonia

festejadas no
Natal estejam
presentes em
todos os dias
do seu ano

novo.

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário. Nesta  sexta (7) vivas para
Patrícia H. Prante. Ivonete (Téia)
Florêncio e Malu Danhoni. No sábado
(8) vivas para Shuitiro Sakumoto, Luiz
Carlos Raccanelli, Rosemarie Bianco e
Lino Massayuki Ito. No domingo (9)
cumprimentos para Michelle
Rodrigues, Evair Dias Aguiar, Fabricio
Vasconcelos Pereira, Raquel Regina
Trento Suzuki Fonseca . Na segunda-
feira (10) parabéns para Cristiane
Revesso,Marcelo Barcaro, Cícero
Allyson Barbosa Silva, Melissa Acauan
Leitão Santos, Milton Adriano de
Oliveira e Tatiane Marques
Rodrigues.  Da coluna: felicidades!

Bazar
A Escola Jardim Birigui realizará
também neste sábado (8), o “Bazar
de Roupas e Gostosuras Birigui”. O
evento acontecerá das 9h às 16h,
onde contará com vendas de
calçados, roupas, bolos, pães,
bolachas e esfirras. Todo o dinheiro
arrecado será em prol da escola.

Arrastão
Neste sábado (8) acontece o 5º Arrastão
Cultural, organizado pelo Coletivo Zumbi e
Dandara de Umuarama. O evento começa
as 17h30 e acontecerá na praça Miguel
Rossafa, dentro da programação haverá
roda e aulão de capoeira,  exposições de
livro e bijuterias, show ao vivo com o
musicista Lucas Giovani juntamente com a
dupla Marielen e Eduardo.

FABIANO OLIVEIRA FOTOGRAFIAS

Tayná Oliveira Pires e Diego
Gerevini Freitas, em Dia de
SIM, na Igreja São José
Operário.

O sábado com
vantagens Chevrolet...

Amanhã (8) tem o úl-
timo Feirão Uvel do

ano, até às 17h, você
pode ter a  oportuni-
dade de sair de Carro
Zero  -, e com exce-
lentes promoções na

Rede Chevrolet.  Toda
a linha: Onix, Equi-
nox, S10, Tracker e

Trailblazer com vanta-
gens que você nunca

viu. Descontos imbatí-
veis e muito mais.
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ATENDIMENTO
Por motivos de mudanças a
Secretaria Municipal de Saúde
informa que nos dias 10, 11,
12, 13 e 14 de dezembro,
não haverá atendimento no
Ambulatório Municipal de
Infectologia/Centro de
Testagem e Aconselhamento
(CTA).  O serviço que
funciona no prédio do antigo
Hospital Santa Maria, na
Avenida Rio Branco (ao lado
do Pronto Atendimento
Municipal), será transferida
para a Rua Perobal, fundos do
número 4488 – ao lado da
antiga unidade de Raio-X do
Centro de Especialidades
Médicas (CEM).

DIVERSÃO
A Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer (Smel)
preparou uma tarde repleta de
recreações, lazer e esporte para
crianças e adultos no bosque
Uirapuru, a partir das 14h
deste domingo (9). A
comunidade está convidada a
participar do projeto Umuação,
realizado em parceria com o
Sesc, e o curso de Educação
Física da Unipar. O evento
familiar, para as crianças se
divertirem com brinquedos
infláveis, cama elástica, pintura
facial, com distribuição de
pipoca e algodão-doce.

ESPETÁCULO
Cris Ervilha Espaço de Dança
realizará o 11º Espetáculo de
Encerramento para finalizar o ano
de 2018. Com a peça “Alice
no Pais das Maravilhas”, o
evento será aberto ao público,
que será realizado às 19h no
dia 16 de dezembro no Centro
Cultural Vera Schubert.
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Dentista no Sonho Meu
A Unidade Básica de

Saúde (UBS) do Conjun-
to Sonho Meu receberá
moradores na tarde de
hoje (7), a par tir das
13h30, para uma tria-
gem visando avaliar a
situação odontológica e,
havendo necessidade,
agendar o tratamento
para a próxima semana.

O atendimento foi ini-
ciado nesta quinta-feira.
A comunidade está sen-
do chamada com base
em uma listagem prévia
realizada pela recepção
da unidade.

A intenção é levar o
atendimento, nesta pri-
meira etapa, para cerca
de 100 pacientes. “Na tri-
agem eles estão passan-
do por avaliação odonto-

lógica com uma equipe de
seis dentistas da Secre-
taria Municipal de Saúde.
Os problemas são relaci-
onados e o morador vai
para casa com agenda-
mento no Centro de Espe-
cialidades Odontológicas
(CEO)”, explica o chefe de
Atenção Primária em Saú-
de, Elizeu Ampessan.

A espera será bem pe-
quena. “Conforme os
agendamentos para o tra-
tamento, os pacientes
serão atendidos entre
segunda e quarta-feira da
próxima semana (dias 10,
11 e 12), das 16h até as
20h, por uma equipe com-
posta por sete dentistas
e auxiliares”, acrescenta
a secretária municipal de
Saúde, Cecília Cividini.

NOVO ACESSO
Moradores e visitantes da Capital da Amizade já podem entrar e sair da
cidade por um novo acesso, que reduz a distância entre a rodovia PR-323 e
a região central, passando pelo Jardim Espanha. A nova ponte construída
sobre o ribeirão Pinhalzinho e o prolongamento da Avenida Ariovaldo
Rodrigues de Moraes conecta a rodovia à Avenida Parigot de Souza.

DESLOCAMENTO EMERGENCIAL
A obra facilitará o deslocamento emergencial do Samu e do Corpo
de Bombeiros para o atendimento de ocorrências na rodovia PR-323
e aproximará o aeroporto do centro da cidade.

ESTRUTURA I
O projeto inclui trechos de asfalto novo, reperfilamento e recape na
parte mais antiga da avenida, 97 placas e ampla sinalização de
faixas de pedestre, preferenciais e divisórias das pistas visando o
controle, advertência, orientação e informação aos usuários.

ESTRUTURA II
A Umutrans implantou semáforo no entroncamento da Ariovaldo de
Moraes com a Parigot de Souza e reforçou a sinalização. A extensão
da avenida recebeu asfalto, calçamento, grama, iluminação com
lâmpadas de LED, drenagem pluvial e uma ponte bem larga, com
espaço seguro para o trânsito de veículos, ciclistas e pedestres.
Serviço que custou R$ 1,2 milhão.

ESTRUTURA III
Depois foram construídos os aterros, galerias pluviais, iluminação,
calçadas, gramado e o asfalto, ao custo de R$ 1 milhão 119 mil – tudo
com recursos próprios. Canteiro central e calçadas receberam grama
esmeralda, encostas foram reforçadas com grama mato-grosso. Cerca de
70 mudas de ipês também foram plantadas nas laterais do novo acesso.

NOTAS

A COMUNIDADE é chamada com base em uma listagem prévia realizada
pela recepção da unidade

ASSESSORIA
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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, AUTO-
MÁTICA, 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
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$ 73.800,00R$ 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, MULTIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00
HB-20 1.6 OCEAN MOD. 2017 –HB-20 1.6 OCEAN MOD. 2017 –HB-20 1.6 OCEAN MOD. 2017 –HB-20 1.6 OCEAN MOD. 2017 –HB-20 1.6 OCEAN MOD. 2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS,
SOM/MULTIMÍDIA, BANCOS DE COURO, Ú/ DONO, REVISADO, COMPLETO. R$R$R$R$R$
5 4 . 8 0 0 , 0 05 4 . 8 0 0 , 0 05 4 . 8 0 0 , 0 05 4 . 8 0 0 , 0 05 4 . 8 0 0 , 0 0
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$ 44.800,00R$ 44.800,00R$ 44.800,00R$ 44.800,00R$ 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, AIR-
BAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 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$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 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$ 65.800,00R$ 65.800,00R$ 65.800,00R$ 65.800,00R$ 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, VI-
DROS, DIREÇÃO, COMPLETA. R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 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$R$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
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, AIR-
BAG, ABS, SOM, C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$ R$ R$ R$ R$
6 2 . 8 0 0 , 0 06 2 . 8 0 0 , 0 06 2 . 8 0 0 , 0 06 2 . 8 0 0 , 0 06 2 . 8 0 0 , 0 0
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$R$R$R$R$
6 2 . 8 0 0 , 0 06 2 . 8 0 0 , 0 06 2 . 8 0 0 , 0 06 2 . 8 0 0 , 0 06 2 . 8 0 0 , 0 0
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, AUTOMÁTI-
CO, RODAS, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, C/ 36 MIL KM, COMPLETO, IMPECÁ-
VEL. R$ 63.800,00R$ 63.800,00R$ 63.800,00R$ 63.800,00R$ 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$ 75.800,00R$ 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$R$R$R$R$
7 3 . 8 0 0 , 0 07 3 . 8 0 0 , 0 07 3 . 8 0 0 , 0 07 3 . 8 0 0 , 0 07 3 . 8 0 0 , 0 0
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$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00
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$R$R$R$R$
5 7 . 8 0 0 , 0 05 7 . 8 0 0 , 0 05 7 . 8 0 0 , 0 05 7 . 8 0 0 , 0 05 7 . 8 0 0 , 0 0
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 COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, COMLETO. R$R$R$R$R$
5 3 . 8 0 0 , 0 05 3 . 8 0 0 , 0 05 3 . 8 0 0 , 0 05 3 . 8 0 0 , 0 05 3 . 8 0 0 , 0 0
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
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, REVI-
SADA. R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 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$ 158.800,00R$ 158.800,00R$ 158.800,00R$ 158.800,00R$ 158.800,00
HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2013 – HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2013 – HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2013 – HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2013 – HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2013 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, SOM/
MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, 5-LUGARES, Ú/DONO, REVISADA, COMPLETA. R$R$R$R$R$

1 2 9 . 8 0 0 , 0 01 2 9 . 8 0 0 , 0 01 2 9 . 8 0 0 , 0 01 2 9 . 8 0 0 , 0 01 2 9 . 8 0 0 , 0 0
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, AIR-
BAG, AR, DIREÇÃO, 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
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$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 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, DIRE-
ÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, COMPLETO. R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 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$ 14.800,00R$ 14.800,00R$ 14.800,00R$ 14.800,00R$ 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$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 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,
VIDRO, DIREÇÃO, TRAVA, ALARME, COMPLETO. R$ 34.800,00R$ 34.800,00R$ 34.800,00R$ 34.800,00R$ 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 CON-
SERVAÇÃO. R$ 33.800,00R$ 33.800,00R$ 33.800,00R$ 33.800,00R$ 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$ 32.800,00R$ 32.800,00R$ 32.800,00R$ 32.800,00R$ 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
ACESSÓRIOS. R$ 94.800,00 R$ 94.800,00 R$ 94.800,00 R$ 94.800,00 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$R$R$R$R$
4 5 . 8 0 0 , 0 04 5 . 8 0 0 , 0 04 5 . 8 0 0 , 0 04 5 . 8 0 0 , 0 04 5 . 8 0 0 , 0 0
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, AUTOMÁTI-
CO, C/ 13 MIL KM, Ú/DONO, AIRBAG, ABS, TETO SOLAR, BANCOS DE COURO,
COMPLETO. R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 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$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 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$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 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$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 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$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00
CROSSFOX 1.6 GII ANO 2013 –CROSSFOX 1.6 GII ANO 2013 –CROSSFOX 1.6 GII ANO 2013 –CROSSFOX 1.6 GII ANO 2013 –CROSSFOX 1.6 GII ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR ,
DIREÇÃO, RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA. R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00
SPSPSPSPSPACECROSS 1.6 ACECROSS 1.6 ACECROSS 1.6 ACECROSS 1.6 ACECROSS 1.6 ANO 2012 –ANO 2012 –ANO 2012 –ANO 2012 –ANO 2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIRE-
ÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA. R$ 34.800,00R$ 34.800,00R$ 34.800,00R$ 34.800,00R$ 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 $ 3 0 . 8 0 0 , 0 0R $ 3 0 . 8 0 0 , 0 0R $ 3 0 . 8 0 0 , 0 0R $ 3 0 . 8 0 0 , 0 0R $ 3 0 . 8 0 0 , 0 0
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, RE-
VISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 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$ 1R$ 1R$ 1R$ 1R$ 11.800,001.800,001.800,001.800,001.800,00
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, EXCELEN-
TE CONSERVAÇÃO.
R$ 6.800,00R$ 6.800,00R$ 6.800,00R$ 6.800,00R$ 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 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 IN RIO .................................................... 15/16 .................... BRANCO .......................... COMPLETO ............................................................... R$ 43.900,00
GOL COMFORTLINE 1.6 MSI ................................. 15/16 .................... PRATA .............................. COMPLETO ......................................................... R$ 42.900,00 ....
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
VAZZOLLER & VAZZOLLER LTDA

(filial Umuarama), pessoa jurídico
de direito privado, estabelecido à
Avenida Paraná, nº 4891, Quadra
9, Lote 12 Zona III, CEP 87.502-000.

Umuarama/Pr. Inscrita no CNPJ
sob o nº 04.141.001/0006-11.

Comunica o Extravio de Alvará de
Licença nº 32.352
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