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Moradores de distritos 
ganharão transporte 
público gratuito para 
Umuarama

Afsu pega Toledo 
pela Série Ouro do 
Paranaense de Futsal. 
Só a vitória interessa

Caged revela que 
Umuarama registrou 
saldo negativo de 
empregos em março
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UMUARAMA

Polícia Civil de Umuarama
participa da Operação PC 27
Investigadores e delegados de Polícia Civil de Umuarama atuaram na operação desenca-
deada por todas as unidades de polícia judiciária da federação. Carro, drogas e dinheiro 
foram apreendidos na cidade. Os alvos eram acusados de crimes graves como roubo, 

homicídio e estupro.

Carreta carregada com cigarros 
contrabandeados é apreendida 

na rodovia PR-323 depois 
que passou por Umuarama e 

seguia para Cruzeiro do Oeste. 
Contrabando estava escondido 
atrás de uma pequena carga de 

frango congelado. 

ALEX MIRANDA

Rota do 
contrabando

Rota do 
contrabando
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 07 09 15 23 25 30
concurso: 0141

05 12 21 51 54 58 73

05 20 24 27 36 44

concurso: 1926
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Umuarama Curitiba

‘‘ Com o avanço da produtividade, novos desafi os foram surgindo 
no campo e foram criadas novas tecnologias de controle e manejo 
fi tossanitário sustentável, fundamental para uma agricultura efi ciente 
e competitiva.

Um manejo sustentável é aquele que é efi ciente e durável. Quando 
se fala em sustentabilidade, levam-se em consideração os aspectos 
ambientais, sociais e econômicos. É utilizar uma série de medidas que 
não só resolvam o problema, mas respeitem também o meio ambiente 
e o círculo social em volta.

O manejo de pragas envolve diferentes métodos: o genético, que é 
o uso de cultivares resistentes; o cultural, que é a rotação de culturas; 
os físicos,  por exemplo, a capina mecânica; os biológicos, com o uso 
de organismos que são antagônicos as pragas; os legislativos, que 
são normas que reduzem ou impedem a entrada e/ou proliferação de 
pragas; e o químico, que utiliza produtos fi tossanitários.

E, para que uma produção seja sustentável, independente se é 
uma pequena horta ou uma grande lavoura de grãos, algodão ou 
cana-de-açúcar, há a necessidade de utilizar esse manejo integrado e 
sustentável. São usadas simultaneamente, ou em sequência, todas as 
medidas desse manejo, deixando para utilizar o químico - que hoje é o 
que mais causa preocupação - quando as outras medidas, geralmente 
preventivas, não são utilizadas. Hoje, 100% das áreas cultivadas no 
Brasil utilizam esse formato.

Uma área produtiva sustentável é aquela em que é possível pro-
duzir por anos com o desafi o de aumentar o rendimento e a produção 
por unidade de área sem esgotar os recursos naturais e seguindo as 
boas práticas agrícolas.

Quando utilizado de forma correta, o manejo sustentável causa diver-
sos efeitos positivos nos âmbitos social, ambiental e econômico, desde que 
o agricultor siga as recomendações de profi ssionais habilitados.

Entre as vantagens do social estão a geração de empregos para a 
comunidade local e a produção de alimentos mais baratos pra toda a 
população; não irá degradar o meio ambiente; e econômico, pois gera 
emprego e renda para os empreendedores rurais, desde um pequeno 
a um grande produtor. 

 Benefícios e a realidade 
do manejo sustentável

‘‘

Ex-técnico Muricy 
Ramalho, ao avaliar 
o futebol brasileiro. 
Segundo ele, os euro-
peus vieram para o 
Brasil buscar a técnica e 
aprender a jogar bonito. 
“Eles tinham a força, a 
educação e a leitura de 
jogo, mas faltava a qua-
lidade. Eles vieram aqui, 
estudaram e melhora-
ram a qualidade deles e 
nós fizemos o contrário 
e fomos buscar a força 
deles”.

“Inverteu tudo. Ficamos com 
a força dos europeus e eles 

com a nossa técnica.”

Quinta

Cheia
19/04 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47




28 18

Sexta




28 20

Quinta




25 15 


25 19

José Otavio Menten é presidente do CCAS
 (Conselho Científi co Agro Sustentável)

Nublado

concurso: 1322

06 08 28 51 53 59
concurso: 2145
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Honorários
Também assinado pelo Poder Executivo, o projeto de lei nº 
190/2019, que altera dispositivos das leis nº 19.802/2018 e 
nº 18.748/2016, avançou em segundo turno de votação na 

sessão ordinária após receber 39 votos a favor e sete contra. 
Já na sessão extraordinária, a matéria foi aprovada com 34 

votos favoráveis e seis contrários.

Compliance 
aprovado

Quatro projetos de lei 
de autoria do Poder Exe-
cutivo foram aprovados 
nas sessões plenárias, 
sendo uma ordinária e 
outra extraordinária, reali-
zadas na terça-feira (23), 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). Entre 
as propostas aprovadas 
está a de nº 136/2019, 
assinado pelo Governo 
do Estado, que institui 
o Programa de Integri-
dade e Compliance no 
âmbito da administração 
pública direta e indireta 
do Estado do Paraná. O 
texto foi aprovado em 
primeiro turno na sessão 
ordinária.

Em seguida, na ses-
são extraordinária, a 
matéria recebeu emenda 
de Plenário e retornará 
à Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ). A 
proposta visa estabelecer 
as diretrizes necessárias 
para a implementação 
do programa, com o 
objetivo de demonstrar o 

compromisso do Governo 
com o combate à corrup-
ção, bem como com a 
transparência pública, o 
controle interno e a ges-
tão eficiente de recur-
sos públicos. Ainda de 
acordo com o projeto, o 
Programa de Integridade 
e Compliance envolve a 
concepção, implemen-
tação e monitoramento 
de políticas, procedimen-
tos, e práticas em torno 
do respeito à moralidade 
e a eficácia administra-
tiva por par te das enti-
dades, órgãos, agentes 
públicos, bem como ter-
ceirizados ou qualquer 
pessoal natural que 
possua relação com a 
administração estadual. 
“O serviço público deve 
ter compromisso com a 
ética, motivo pelo qual a 
implementação deste pro-
grama é imprescindível 
para o bom funcionamento 
do Poder Público”, afirma 
o governador Ratinho Jr na 
justificativa do projeto.

Projetos do Poder Executivo foram discutidos e votados na sessão

Dálie Felberg/Alep

Supermercados
De autoria de Requião Filho (MDB), o projeto de lei 
nº 10/2017, que obriga supermercados a higienizar 

carrinhos de compras, cestas, embalagens e equipamentos 
reutilizáveis, recebeu emenda de plenário e retornará à CCJ. 
Os carrinhos e cestos de compras deverão ser higienizados 

após cada utilização, independentemente do tempo de 
uso, e não poderão ser disponibilizados aos consumidores 
sem que o processo de limpeza e higienização tenha sido 

completado.

Limite de 2%
O texto estabelece limite 
de 2% de honorários 
advocatícios devidos 
em relação aos créditos 
ajuizados e quitados 
com os benefícios da Lei 
que define tratamento 
diferenciado de pagamento 
de dívidas tributárias 
relacionadas ao ICM e ao 
ICMS. Além disso, exclui 
trecho do art.2º da Lei nº 
18.748/2016, relativo aos 
honorários de sucumbência 
das ações ajuizadas a partir 
da vigência do Código de 
Processo Civil alterado em 
2015, e revoga o § 3º do 
art. 2º, quanto à destinação 
das verbas de sucumbência 
das ações ajuizadas antes 
da vigência do CPC/2015.

Tarifa Rural
O projeto de lei de autoria 
do Poder Executivo que 
autoriza a abertura de 
crédito especial de R$ 25 
milhões ao orçamento da 
Secretaria de Agricultura 
(Seab), visa fomentar 
a produtividade rural 
noturna com a concessão 
de desconto mensal na 
tarifa de energia elétrica 
(Tarifa Rural Noturna) 
aos produtores rurais. A 
proposição avançou em 
primeira votação. A medida 
atende produtores de aves, 
suínos e pecuária e os 
recursos são do superávit 
financeiro apurado no 
Balanço Geral do Estado 
na fonte 101(recursos não 
passíveis de vinculação) no 
exercício de 2018.

FET-PR
Os parlamentares também aprovaram em primeiro e em segundo 
turno de votação, nas sessões realizadas da terça-feira, o projeto de 
lei que institui o Fundo Estadual do Trabalho do Estado do Paraná 
(FET-PR) e do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda 
(CETER). De acordo com o Governo, que assina o texto, o fundo 
é o meio estabelecido para que o governo, aderente ao Sistema 

Nacional de Emprego (SINE), receba recursos federais para a 
manutenção das Agências do Trabalhador no Estado do Paraná.
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Decisão do STF
O deputado Jonas Guimarães 
(PSB), presidente da Comissão 
Especial que analisa a PEC 
das aposentadorias do 
ex-governadores, vai esperar 
a decisão do STF que votará 
ainda esta semana ação 
semelhante proposta pela 
OAB. Jonas Guimarães decidiu 
aguardar o resultado antes de 
dar sequência aos trabalhos na 
Assembleia Legislativa.

Vice-líder
O deputado Tiago Amaral (PSB) 
foi indicado pelo governador 
em exercício, Darci Piana, 
como vice-líder do governo 
na Assembleia Legislativa. 
Tiago Amaral junto com o 
líder deputado Hussein Bakri 
(PSB) vão articular o apoio 
dos deputados em matérias e 
projetos de interesse do Estado.

Sercomtel
As renegociações de contratos, 
aumento nos serviços 
prestados, implementação 
de novas soluções e ações de 
economia foram responsáveis 
pelo lucro de R$ 1,171 milhão 
registrado pela Sercomtel em 
2018. Em comparação a 2017, a 
empresa obteve no lucro líquido 
variação positiva de 217,04%.
Os resultados e o balanço 
financeiro da Sercomtel serão 
submetidos à aprovação da 
assembleia geral em 29 de abril.

Refis
O Governo do Estado prorrogou 
por mais 60 dias o prazo às 
empresas aderirem ao Refis - 
programa de parcelamento de 
dívidas com o ICMS.

Tarifa Rural
A Assembleia Legislativa 
autorizou a abertura de crédito 
especial de R$ 25 milhões para 
fomentar a produtividade rural 
noturna com a concessão de 
desconto mensal na tarifa de 
energia elétrica aos produtores 
rurais. A medida atende, 
principalmente, produtores de 
aves, suínos e pecuária.

Dallagnol investigado
O Conselho Nacional do 
Ministério Público abriu 
inquérito contra o procurador 
da Lava-Jato Deltan Dallagnol. 
O motivo: Dallagnol afirmou 
que os ministros do STF, Gilmar 
Mendes, Dias Toffoli e Ricardo 
Lewandowski, formam uma 
“panelinha”. E que “passam 
para a sociedade uma grave 
mensagem de leniência com a 
corrupção”. 

47ª Efapi
A 47ª edição da Efapi (Exposição-
Feira Agropecuária e Industrial 
do Norte Pioneiro) segue até 
domingo, 28, em Santo Antônio 
da Platina. A feira deve receber 
200 mil pessoas e movimentar 

algo em torno de R$ 5 milhões 
em negócios. Além de shows, 
rodeios, entre outra atrações, a 
Efapi é marcada por encontros e 
seminários técnicos.

Vitória na CCJ
Os paranaenses Felipe 
Francischini (PSL), Felipe Barros 
(PSL), Joice Hasselmann (PSL) 
e Paulo Eduardo Martins 
(PSC) se destacaram na vitória 
do governo por 48 a 18 na 
votação da PEC da Reforma 
da Previdência aprovada na 
Comissão de Constituição 
e Justiça na Câmara dos 
Deputados. 

Empregos
Apesar da retração nacional, o 
Paraná já criou 27.114 novas 
vagas nos três meses de 2019. 
A capital paranaense lidera o 
ranking da geração de empregos 
no ano. Curitiba abriu 6.851 
postos, seguido por Maringá 
(2.640), Cascavel (1.385), 
Londrina (1.156), Pato Branco 
(1.152) e Rio Negro (1.073). 

Sessão das Apaes
Na terça-feira, 30, a Assembleia 
Legislativa fará uma sessão 
especial em homenagem as 
Apaes. O Estado já decidiu 
aumentar de R$ 30 para R$ 
35 a subvenção por aluno 
matriculado nas 401 instituições 
espalhadas no Estado. As Apaes 
atendem mais de 40 mil alunos 
no Paraná.

Da Redação ADI-PR 
Curitiba
Coluna publicada 
simultaneamente em 22 jornais 
e portais associados. Saiba mais 
em www.adipr.com.br
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Questão de sobrevivência
Deputados federais e senadores 
do Rio de Janeiro, Espírito Santo 
e São Paulo acabam de criar uma 
frente para segurar os royalties 
de exploração de petróleo nas 
bacias confrontantes com seus 
estados - e que fortalecem, e 
muito, seus caixas. Por pressão 
de prefeitos, há dias, o ministro 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Dias Toffoli, pautou para 
dia 20 de novembro a análise da 
liminar concedida pela ministra 
Cármen Lúcia na ADI 4.917, de 
autoria do Governo do Rio, que 
barra a redistribuição bilionária 
dos royalties desde março de 2013 
para todos os municípios do País, 
e não com foco para os “Estados 
produtores”, como a lei anterior. 
Caso o plenário derrube a ADI, o 
Estado do Rio, já falido, quebra de 
vez, argumentam parlamentares. 

Meio barril
O Rio, que recebe hoje R$ 13 
bilhões por ano, pode ter queda 
para R$ 6 bilhões/ano, afirma 
deputado Wladimir Garotinho 
(PSD), um dos idealizadores da 
Frente. 

Defensor
O senador Flávio Bolsonaro 
(PSL-RJ) abraçou a causa e já pediu 
audiências da Frente com Dias 
Toffoli e o presidente da Agência 
Nacional do Petróleo, Décio 
Oddone. 

Segurou o caixa
Cármen Lúcia concedeu a liminar 
após a aprovação no Congresso 
da Lei dos Royalties do Petróleo 
(12.734/12). Isso salvou o caixa 
dos três estados.

Óia nós aqui!
Os prefeitos de outros estados, 
muitos com cidades também à 
beira da falência, seguem com os 
pires nas mãos. E têm esperança 
de conseguir essa grana extra para 
2020.

Previdência explica
O Centrão (PR, PRB, PSD, 
SD) não venceu (ainda), mas 
avançou bem no campo de 
batalha com o governo. Vem aí 
uma minirreforma ministerial 
para o segundo semestre - os 
“neoaliados” querem para já. O 
PR, de Valdemar da Costa Neto, 
vai levar a Secretaria de Esporte 
(antigo ministério), hoje no 
bojo do ministro da Cidadania. 

PSL na Aglo
Se nada mudar nessa tensão de 
Brasília, o PSL do Rio de Janeiro 
vai ganhar espaço e ficará com 
o comando da Aglo (Agência do 
Legado Olímpico). O indicado para 
o cargo é um coronel. A priori, a 
agência, que se encerraria este ano, 
deve ganhar sobrevida, por lei, com 
prorrogação de sua existência por 
mais dois anos.

Tá feia a coisa
A dívida previdenciária de 500 
empresas soma, atualmente, R$ 
98 bilhões. A lista, atualizada pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional inclui, no topo, a JBS S/A 
e bancos privados. Os 20 maiores 
devedores, juntos, somam R$ 25,4 
bilhões. 

Cofrinho
Enquanto o calote aumenta a cada 
ano, o índice de recuperação segue 
tímido. No ano passado foram 

recuperados apenas R$ 5 bilhões. 
O saldo devedor previdenciário 
supera os R$ 504 bilhões e 
representa 23% do estoque total 
da Dívida Ativa da União.

Sem tempo
Há um mês, o governo enviou 
à Câmara Federal um projeto 
(PL 1.646/2019) que estabelece 
medidas de combate ao devedor 
contumaz. A proposta, no 
entanto, nem começou a tramitar.

Propostas à mesa
Além de mudanças no texto 
da reforma da Previdência, 
o governo deve ceder a mais 
uma pressão do Centrão e abrir 
mão do comando da Comissão 
Especial que irá analisar 
a proposta. Inicialmente, 
antes do revés na Comissão 
de Constituição e Justiça, 
a intenção do Planalto era 
emplacar deputados do PSL 
ou de partidos alinhados na 
presidência e relatoria do 
colegiado que ainda não tem 
data para ser instalado. 

Euuu??
Um dos cogitados pelo Centrão 
é o do deputado Arthur Maia 
(DEM-BA), que relatou a reforma 
da Previdência do Governo de 
Michel Temer. O democrata, 
por enquanto, diz não querer 
assumir a presidência ou 
relatoria da reforma na 
comissão especial.
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Tabela do frete é 
reajustada em 4,13%

A ANTT (Agência Nacional de 
Transpor te Terrestres) publicou 
ontem (24) no DOU (Diário Oficial 
da União) a resolução que atua-
liza os valores da tabela do piso 
mínimo do frete para o transporte 
rodoviário de cargas com reajuste 
médio de 4,13%. A revisão dos 
valores foi um ponto do acordo fir-
mado entre o governo e os cami-
nhoneiros na última segunda-feira 
(22). De acordo com a ANTT, a 
variação do diesel em relação aos 
valores da última tabela, publicada 
em janeiro, foi de 10,69%.

No dia 17, a Petrobras anunciou 
um aumento de 4,8% no preço do 
diesel nas refinarias. Os caminho-
neiros reivindicavam a aplicação do 
dispositivo previsto na Política Nacio-
nal de Pisos Mínimos do Transporte 
Rodoviário de Cargas, instituída pela 
Lei 13.703 de 2018, que determina 
a revisão dos valores da tabela sem-
pre que houver oscilação superior a 
10% no preço do óleo diesel no mer-
cado nacional.

Paralisação
Na segunda-feira (22), os repre-

sentantes dos caminhoneiros 

descartaram a possibilidade de para-
lisação da categoria prevista para a 
próxima segunda-feira (29), diante da 
promessa do ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de Freitas, de 
além do reajuste da tabela, umas das 
principais reivindicações dos caminho-
neiros, intensificar a fiscalização do 
cumprimento do frete mínimo.

A ANTT informou que vem inten-
sificando as fiscalizações em seus 

postos de pesagem, para verificar 
o cumprimento da tabela. Quem 
descumpre a tabela está sujeito a 
multas que variam de acordo com 
a distância a ser percorrida, tipo de 
veículo, entre outros aspectos. Os 
valores podem variar de R$ 550 a 
R$ 10.500, dependendo do tipo de 
enquadramento da infração. Até o 
momento foram lavrados cerca de 
3 mil autos de infração.

PREÇO DO GÁS SOBE
O Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petró-

leo) informou, por meio de nota, que foi comunicado pela Petrobras na tarde de ontem (24) 
que o preço do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) empresarial e comercial, para embalagens 
acima de 13 kg, nas refinarias da estatal, será reajustado em 6% a partir de hoje (25). Cálcu-
los do Sindigás indicam que o valor do GLP empresarial, destinado aos setores do comércio 
e da indústria, continua 23,6% mais caro do que o gás comercializado em embalagens de 

até 13 kg. A alerta que a falta de uma política de preços para o GLP empresarial faz persistir 
essa diferença de preços entre o GLP residencial e o empresarial. 
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Transporte público
gratuito aos distritos

Foi aprovado por unanimidade na 
Câmara de Vereadores um projeto 
de lei que autoriza o Poder Executivo 
a disponibilizar transporte coletivo 
gratuito aos moradores dos distritos 
Vila Nova União e Roberto Silveira 
até a sede da cidade. A proposta foi 
discutida em duas votações nas ses-
sões ordinárias da Câmara Munici-
pal de Umuarama, nas duas últimas 
sessões ordinárias.

De autoria do Executivo, a pro-
posição tramitava desde 18 de 
março no Poder Legislativo.

O texto propunha a disponibiliza-
ção de um ônibus, micro-ônibus ou 
van para o transporte dos moradores 
dos distritos até a sede do municí-
pio. Atualmente, as localidades não 
possuem linhas de transporte cole-
tivo regular de passageiros, diferen-
temente de outros distritos.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Prefeitura, a finalidade 
do projeto é assegurar aos cidadãos 

destas respectivas comunidades, o 
transporte gratuito assegurado arti-
gos 30 e 175 da Constituição Fede-
ral “de forma que seja resguardada 
a dignidade humana tendo em vista 
o caráter essencial do serviço”.

Durante a sessão, alguns verea-
dores se manifestaram a respeito do 
projeto. “Reconhece-se a importân-
cia de olhar também para os distri-
tos do município, que muitas vezes 
são esquecidos pelo Poder Público. 
Ali os moradores também precisam 
ser reconhecidos e ter os direitos 
resguardados¨, alegou a vereadora 
Maria Ornelas (Podemos).

Jones Vivi (PTC) também foi favo-
rável, mas mostrou preocupações 
com a proposta. Para o vereador, 
o poder executivo poderia subsidiar 
com maior precisão algumas infor-
mações, como o estudo do impacto 
financeiro das linhas de transporte, 
a quantidade de pessoas que serão 
atendidas por vez, a quantidade de 

vezes em que o veículo a ser disponi-
bilizado transportará os passageiros.

O parlamentar também ressaltou a 
necessidade de o Poder Público investir 
nas estradas de acesso aos distritos, 
a fim de que não fiquem intransitáveis. 
Os motivos que levaram o Executivo a 
beneficiar tais distritos também foram 
questionados. “Por que é que os mora-
dores dessas localidades não precisa-
rão pagar e cidadãos de outras localida-
des precisam?”, questionou Vivi.

Acessibilidade
Para o vereador Mateus Barreto 

(PPS), o projeto contempla os distritos 
que possuem maiores dificuldades de 
deslocamento até a cidade. “Apesar 
de ser menores que os outros, esses 
distritos têm menor condição de trân-
sito e até o momento não há nada que 
possibilite que os moradores tenham 
acesso ao transporte coletivo ao cen-
tro da cidade”, declarou, considerando 
a proposta vantajosa para o município.
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Doadores isentos dos
serviços funerários

O presidente da Câmara de 
Umuarama, vereador Noel do Pão, 
protocolou recentemente um pro-
jeto de Lei que visa dispensar a 
população do pagamento de alguns 
serviços funerários municipais. 
Para tanto, é necessário que seja 
comprovada a condição de doador 
de órgãos do parente ou familiar a 
ser sepultado.

Noel do Pão afirma que a inicia-
tiva atenderia a diversas pessoas. 
“É muito triste para muitas famílias 
ter de enterrar o parente. Mas, ape-
sar da dor, se o falecido for doador 
seus órgãos, poderá salvar a vida 
de outras pessoas”, explica, des-
tacando que o benefício contem-
plaria a inclusão de urna funerária 
padrão, véu, taxa de sepultamento, 
o serviço de tanatopraxia e tam-
bém de abertura e fechamento de 
gaveta.

O projeto apresentado pelo par-
lamentar foi apreciado e votado na 
sessão ordinária de segunda-feira 
(22). Aprovado por unanimidade, 
será discutido definitivamente na 
próxima segunda-feira. A sessão 
também foi acompanhada por 
representantes da OPO (Organiza-
ção de Procura de Órgãos) e CIH-
DOTT (Comissão Intra-Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante) dos quatro hospitais 
de Umuarama, que comemoraram 
a aprovação da iniciativa em pri-
meira discussão.

Normas
O parente ou responsável que for tratar do funeral deverá apresentar docu-

mentos que comprovem a doação de órgãos e a imediata comunicação do óbito à 
instituição médica habilitada a realizar o transplante, bem como a comprovação de 

residência da pessoa falecida, no mês do falecimento, ou sua certidão de nasci-
mento com a naturalidade de Umuarama. Outra determinação é que hospitais, pos-

tos de saúde e o Serviço Funerário Municipal deverão afixar avisos em seus locais 
de atendimento ao público informando a população da existência da lei.

Presidente da Câmara quer garantir que doa-
dores de órgãos fiquem isentos das cobranças 

da Acesf

Assessoria
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Readequação entre Nova
Jerusalém e Santa Eliza
Um grande serviço de readequa-

ção envolvendo várias máquinas do 
pátio rodoviário da Prefeitura está 
sendo realizado pela Secretaria 
Municipal de Serviços Rodoviários 
na região de Vila Nova Jerusalém, o 
povoado mais distante na sede em 
Umuarama. Três estradas daquela 
região estão recebendo serviços 
(Paulista, Baraniuk e Coronel). 
Nesta quarta-feira, 24, a equipe 
estava concentrada em um trecho 
de três quilômetros da Estrada 
Paulista, que passa por uma com-
pleta readequação.

A secretaria está utilizando duas 
pás-carregadeiras, duas motonive-
ladoras, uma escavadeira hidráu-
lica e um trator de esteira para que-
bra de barranco, direcionamento de 
água, encabeçamento e construção 
de caixas de contenção. O trecho 
da estrada estava intransitável, na 
divisa de Umuarama com Icaraíma.

“Temos grandes propriedades 

rurais naquela região, com pro-
dução de gado de cor te, cana e 
outras atividades, que precisam 
de boas condições para o trân-
sito de insumos, transporte rural 
e escoamento da produção”, 
lembrou o secretário de Serviços 
Rodoviários, Mauro Liutti.

O trabalho começou na última 
semana e tem previsão para ser 
concluído até o final da próxima 
semana. “O trânsito está compro-
metido, mas os produtores enten-
dem que é para deixar a estrada 
em boas condições. O serviço que 
estamos fazendo é para deixa a 
estrada transitável por um longo 
período”, apontou o diretor encar-
regado, Valdecir Rabelo, que acom-
panha pessoalmente o trabalho.

Boas condições
O secretário Mauro Liutti afirma 

que é um grande desafio manter em 
boas condições as estradas rurais 

de Umuarama. “Temos mais de 500 
quilômetros de estradas para cuidar. 
A Paulista, neste trecho, fica a cerca 
de 55 quilômetros da sede – dos 
quais 42 km são percorridos em 
leito natural (sem pavimento). Só é 
possível atender toda essa demanda 
graças aos grandes investimentos 
feitos na frota de veículos e máqui-
nas da Prefeitura, pela atual admi-
nistração”, considerou.

Investimentos
Nos últimos dois anos foram adqui-
ridos mais de 50 automóveis, 
utilitários, caminhões, ambulâncias, 
máquinas e equipamentos para o 
pátio rodoviário, que incluem quatro 
pás carregadeiras, quatro motoni-
veladoras, três caminhões caçamba 
trucados, rolo compactador “pé de 
carneiro”, caminhão VW de prancha, 
cavalo mecânico prancha, escava-
deira hidráulica, trator de esteira, 
coletores de lixo e carros baixos.

Índice em % FEV MAR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,43 0,75 1,51 4,58
IGP-M (FGV) 0,88 1,26 2,16 8,27
IGP-DI (FGV) 1,25 1,07 2,41 8,27

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2019: 1ª parcela
vence em 30/04, ainda sem conrança de juros Selic

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12

23/3 a 10/4 0,5000 0,3715 0,0000
24/3 a 11/4 0,5000 0,3715 0,0000
25/3 a 12/4 0,5000 0,3715 0,0000
26/3 a 13/4 0,5000 0,3715 0,0000
27/3 a 14/4 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

Salários até 1.751,81 8%
1.751,82 até 2.919,72 9%
2.919,73 até 5.839,45 11%

SOJA mai/19 855,25 -6,75 -5,4%
FARELO mai/19 300,40 -0,60 -4,6%
MILHO mai/19 346,75 -4,50 -8,3%
TRIGO mai/19 432,25 -6,50 -7,2%

Ações % R$
Petrobras PN -0,29% 27,60 
Vale ON -3,00% 50,36 
Bradesco PN -0,67% 35,65 
Brasil ON -2,03% 48,31 
Marfrig ON -5,85% 7,08 
Cielo ON -4,43% 7,98

IBOVESPA: -0,92% 95.045 pontos

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,0674 1,0760 1,0827
IGP-DI (FGV) 1,0656 1,0773 1,0827
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 66,63 -0,7% -3,4% 65,50
MILHO 26,12 -1,5% -9,4% 25,50
TRIGO 46,88 0,0% -2,6% 47,00
BOI GORDO 151,77 0,0% 0,2% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 111,82
Libra est. 0,7723
Euro 0,8933
Peso arg. 43,94

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,6% 3,9850 3,9860 +1,8%

PTAX  (BC) +0,5% 3,9624 3,9630 +1,7%

PARALELO +1,0% 3,8500 4,2100 +2,2%

TURISMO +1,0% 3,8500 4,1900 +2,2%

EURO +0,3% 4,4339 4,4362 +1,4%

R$/m2 FEV MAR %m %ano %12m
Paraná 1.522,63 1.526,39 0,25 0,86 4,92
Oeste 1.526,45 1.530,93 0,29 0,73 4,14

DÓLAR 24/04

Iene R$ 0,0354
Libra est. R$ 5,13
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.578,78 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/04

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 24/04 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 6,5%  | TJLP: 6,26%

Consulte a ta  bela completa de
contribuições em uma agên-
cia do INSS

I R$ 1306,80 
II R$ 1355,20 
III R$ 1403,60 
IV R$ 1509,20

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

Em 24/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 24/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 71,00 0,0% -5,3%
SOJA Paranaguá 76,00 -0,7% -5,0%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% -5,0%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Polícia Civil de Umuarama
participa da Operação PC 27

Investigadores e delegados de 
Polícia Civil de Umuarama partici-
param ontem (24) de uma opera-
ção desencadeada por todas as 
unidades de polícia judiciária da 
federação.

Mandados judiciais de prisão no 
Distrito Federal e nos 26 estados 
foram cumpridos na megaoperação 
que teve o intuito de capturar fora-
gidos. Os alvos são acusados de 
crimes graves como roubo, homicí-
dio e estupro.

Foram expedidos mais de 1 mil 
mandados de prisão e de busca e 
apreensão. O número de prisões 
foi alto no Paraná e em Santa Cata-
rina, com 99 e 80 foragidos captu-
rados, respectivamente.

A operação nacional, batizada 
de PC27, foi coordenada pelo 
Conselho Nacional de Chefes de 
Polícia Civil. Foram mobilizados 
4.600 policiais.

“É muito impor tante que 
esses criminosos sejam retira-
dos das ruas para que não vol-
tem a delinquir”, afirma o dele-
gado Robson Cândido, diretor da 
corporação no DF.

O nome da operação é uma refe-
rência à padronização de todas as 
polícias civis das 27 unidades fede-
rativas do país. Os mandados de 
prisão foram expedidos pela Jus-
tiça, após trabalho de investigação. 
Cada uma das polícias civis fez 
levantamento de inteligência para 
a operação.

Briga de rua
No início da tarde de ontem (24) uma briga entre moradores de rua assustou 

comerciantes da praça Arthur Thomas. PMs capturaram o agressor que responderá 
por desobediência. Os motivos da briga não foram descobertos, mas quando a PM 
chegou ao local, foi informada que o agressor aplicava chutes e socos na cabeça do 

agredido. A vítima, com medo, deixou o local antes da chegada das autoridades, 
mas foi encontrada nas proximidades. Socorristas do Samu foram acionados e trata-
ram de suas lesões. Mesmo assim a vítima não quis representar contra o agressor.

Apreensões na cidade
Em Umuarama, de acordo com o 
delegado Gabriel Meneses, foram 
cumpridos quatro mandados de busca 
e apreensão, mas nenhuma pessoa 
foi presa. Como resultado das buscas, 
houve a apreensão de um veículo, uma 
quantidade pequena de maconha e 
algumas porções de cocaína, além da 
quantia de R$ 3 mil em espécie. Ainda 
conforme Menezes, a Polícia Civil segue 
nas investigações na busca de envolvi-
dos com o tráfico.

Alex Miranda

Delegado Gabriel Meneses da Polícia Civil de 
Umuarama participou com toda a equipe da ação 

desencadeada no país

Alex Miranda
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Poste cai sobre motociclista
Um acidente cinematográfico 

por pouco não teve consequência 
graves na manhã de ontem (24) 
na região central de Umuarama. 
Um motociclista se feriu depois 
que um poste de iluminação 
pública caiu sobre ele enquanto 
trafegava no entorno da Praça 
Papa Paulo VI, em frente a Igreja 
Catedral do Divino Espírito Santo. 
O poste foi derrubado por uma 
caminhonete, depois que o condu-
tor perdeu o controle da direção, 
saiu da pista, invadiu a calçada e 
colidiu contra sua base.

Bombeiros foram acionados 
por volta das 8h, para atender ao 
acidente que teria deixado uma 
vítima ferida. Quando os socorris-
tas chegaram ao local, se depara-
ram com o poste caído no asfalto, 
sobre a motocicleta.  

O motorista da caminhonete 
Toyota Hilux, que tem 18 anos de 

idade, também contornava a praça 
e, quando passou em frente a 
igreja, saiu da pista e bateu contra 
o poste. Ele afirmou que o veículo 
apresentou problemas mecânicos 
e por isso perdeu o controle.

Atrás dele seguia o motociclista. 
O poste caiu sobre a moto, mas 
não atingiu o piloto, que sofreu 
apenas ferimentos considerados 

moderados.
Um socorrista do Samu passava 

pelo local e deu início aos primei-
ros socorros, até a chegada dos 
Bombeiros, que encaminharam 
o rapaz ferido ao Hospital Nossa 
Senhora Aparecida (plantão). Ele 
se queixava de dores no corpo, 
mas não apresentou ferimentos 
aparentes.

Acidente foi na manhã de ontem no centro da cidade

Divulgação

Um morador de Umuarama, de 44 
anos, foi preso na terça-feira (23) em 
Marialva quando conduzia um Porsche 
Cayenne que apresentava placas falsas. 
Os vidros do veículo também tinham 
película fora das normas. A abordagem 
ocorreu na BR-376. No compartimento 
entre os bancos, os agentes 
encontraram uma pistola Glock G25 
.380 automática, carregada com 15 
munições. O motorista foi autuado 
por porte ilegal e encaminhado para a 
delegacia.

Divulgação Cão farejador ajuda PM a apreender 
30 kg de maconha

Um 
automó-
vel de cor 
prata foi 

apreendido 
pela PM de 
Umuarama 
na noite da 
terça-feira 

(23). O 
condutor 
fugiu da 

abordagem 
em Iporã e 

abandonou o veículo em uma propriedade rural na estrada Beija-Flor.
Com o auxílio de um cão farejador, os policiais localizaram nas imediações, em 

uma mata, um fardo contendo 32 tabletes de maconha, que totalizaram 28 quilos. 
A droga e o carro foram encaminhados para a delegacia.

Em nota, o 25° BPM destacou a primeira atuação real do cão Iron, que apontou 
com exatidão o trajeto percorrido pelo suspeito. Após abandonar o veículo, ele 
seguiu em direção ao Conjunto Habitacional Sonho Meu II. Iron é integrante do 

grupo Canil da PM de Umuarama.
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Alex Mi-
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Master Feminino disputa
seu 1º Torneio de Futsal
As atletas do Master Futsal de 

Umuarama irão participar, no pró-
ximo domingo (28), do 5º Torneio 
Poliesportivo Gazin. A competição 
acontece a partir das 8h, na Asso-
ciação dos Funcionários da Gazin, 
em Douradina.

Serão 9 times da região partici-
pando do campeonato, sendo que 
além do Master, o torneio terá mais 
duas equipes de Umuarama, a 
Juventude e Inter de Meião/Aceru.

O Master reencontrará seus 
antigos adversários, entre eles o 
Japurá Futsal. Os times disputa-
ram a final do Copa Regional de 
Umuarama, em 2018 e, na oca-
sião as umuaramenses levaram a 
pior, ficando em segundo lugar na 
competição.

“Este torneio será desafiador 
para o time, além de reencontrar-
mos nosso antigo adversário, vamos 
participar da nossa primeira compe-
tição do ano. Espero que possamos 
representar muito bem as cores do 
nosso time e trazer para Umuarama 
o prêmio final”, disse a presidente 
do time Roberta Niebuhr.

Rober ta ressalta que houve 
algumas mudanças na base para a 
temporada 2019. “A goleira Maria 
não faz mais par te da equipe, 
entrou no lugar dela a arqueira 
Amanda de Melo. O time também 
sofreu mais três desfalques, mas 
conseguimos colocar a jogadora 
Aline de Campo Mourão, para 
reforçar nossa equipe”, destaca a 
presidente do time.

Mais competições
O Master Futsal já está com a 

agenda cheia de compromissos 
para os próximos meses. No dia 

19 de maio as atletas participam 
do 1º Torneio Bola na Rede, em 
Paranavaí. Em junho o time parti-
cipa do 3º Torneio Regional de Alto 

Piquiri – neste o time de Umuarama 
é bicampeão. No dia 21 de julho, 
o Master participa do 2º Torneio 
Ciapeças em Cianorte.

Palmeiras em alerta para a partida de hoje
Hoje (25), às 23h (horário de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Melgar, 

pela penúltima rodada do Grupo F da Libertadores. O time de Felipão 
terá como rival, além dos peruanos, os 2.300 metros acima do mar de 

Arequipa. Não é uma altitude que costuma interferir tanto no condicio-
namento físico dos jogadores, mas o alerta está para uma mudança no 
tempo de bola, afetando diretamente a vida dos goleiros. “Para quem 

não está acostumado, altitude sempre traz um pouco de dificuldade. Por 
se tratar de uma altitude não tão elevada, temos um pouco de tranquili-

dade”, contou Weverton, provável titular da posição no confronto.
O Verdão ocupa o segundo lugar da chave, no grupo F, com nove 

pontos, um abaixo do San Lorenzo, da Argentina. Basta um empate para 
o Palmeiras se garantir nas oitavas de final da competição continental. Já 

o Melgar vem em momento de ascensão: está invicto há quatro parti-
das no campeonato local. Mas os peruanos ocupam o terceiro lugar do 

grupo, com quatro pontos, e precisam vencer para continuar com chance 
de classificação para as oitavas.

Divulgação
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Contra o Toledo, só a
vitória interessa ao Afsu

O Afsu Umuarama Futsal joga 
sábado (25), contra o Toledo Fut-
sal, pela 6ª rodada do Campeonato 
Paranaense Série Ouro.

O time umuaramense conta 
com a força da torcida para con-
seguir, realizar um bom jogo. Ao 
longo da semana o técnico Nei 
Victor, veio realizando um treino 
bastante intensivo com os joga-
dores. “Estamos jogando bem, 
mas os resultados positivos não 
estão aparecendo, ainda. Para o 
confronto de sábado é preciso 
mostrar a vitória para os torcedo-
res umuaramenses”, disse Victor.

Atualmente o Afsu é o 8º colo-
cado na competição paranaense, 
com quatro pontos conquistados 
em cinco jogos. Obtendo até agora 
apenas uma vitória e um empate, o 
time entrará nas quadras visando 
subir na competição, caso perca o 
Afsu pode ser rebaixado, já que o 
São José dos Pinhais está na sua 
cola e com o mesmo aproveita-
mento de jogo (26,67%).

“Vencendo, subiremos uma 
casa na tabela ou ficamos no 
mesmo lugar, mas o importante é 
vencer. Faltam ainda 22 jogos até 
a fase de mata a mata da Série 
Ouro, então precisamos começar 
a somar pontos para ficarmos 
mais tranquilos futuramente”, 
analisa o técnico.

Escalada
Para que o Afsu consiga subir 

um degrau na classificação, pre-
cisa ultrapassar o Cresol/Dois 
Vizinhos, que está com 7 pontos 
com 38,89% de participação. Para 
isso o time de Umuarama precisa 
sair vitoriosos no jogo de sábado 

com mais de 3 pontos, ou seja, 
precisa vencer de Toledo com um 
placar de 4 a 0.

Nei Victor ressalta que até agora 
o Afsu teve grandes confrontos e 
está conseguindo manter a equipe 
equilibrada. “Quem analisou a 
tabela, sabe que enfrentamos 

3 times da Liga Nacional de Fut-
sal. Conseguimos uma vitória em 
casa e um empate jogando fora, 
então está tudo equilibrado. Mas 
especialmente, neste jogo contra 
o Toledo, não podemos deixar de 
marcar os pontos que tanto preci-
samos”, explica o técnico.

Nei Victor acerta os pontos para o embate contra o Toledo

Assessoria

Bate-Estaca encara Rose Namajunas
A umuaramense Jessica ‘Bate-

-Estaca’ Andrade terá a segunda 
chance de disputar o cinturão peso 

palha do Ultimate Fighing Cham-
pionship. Ao contrário da primeira, 

em 2017, diante da polonesa 
Joanna Jedrzejczyk, agora a brasi-
leira lutará em casa e terá apoio 
maciço dos fãs contra a campeã, 
Rose Namajunas. Ainda assim, a 
brasileira, humilde, se considera 
‘zebra’ na luta principal do UFC 

237, no dia 11 de maio, na Jeneusse Arena, no Rio de Janeiro. 
Namajunas tirou o cinturão de Joanna e ainda venceu a polonesa na revan-

che, mantendo o cinturão. Agora, a bola da vez é a brasileira, que no entanto, 
enalteceu o poderio da norte-americana. Bate-Estaca não levou muito em con-
sideração avaliações positivas de muitos que a veem como adversária ideal para 

derrubar a dona do título.

Divulgação
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ÓRFÃOS DA TERRA
Bruno confessa a Valéria que não a ama 

mais. Aziz se descontrola e jura que trará Laila 
de volta. Áida registra quando Fairouz avisa 
a Soraia sobre um bilhete de Hussein. Jamil 
pede Laila em casamento. Rania repreende 
Camila e afi rma a Miguel que dará uma lição 
na menina. Almeidinha e Tomás detêm Jamil, 
para desespero de Laila. Norberto se insinua 
para Valéria. Padre Zoran se recupera. Bruno 
descobre que Laila voltou para casa. Soraia 
e Hussein se beijam. Jamil pede permissão 
a Elias e Missade para se casar com Laila.

VERÃO 90
Manu conta a Kika sobre sua emoção com 

o fax de Manuel e avisa que deseja conhecer 
o diretor. Larissa agride Vanessa, depois de 
conhecer o verdadeiro caráter da ex-amiga. 
Janaína conta a Janice e Otoniel que decidiu 
morar junto com Herculano. Quinzinho para-
beniza Herculano pelo programa com Manu. 
Jerônimo pede sociedade na Pop TV. Vanessa 
sabota a fi ta do programa de Manu. Jerônimo 
escuta a conversa telefônica entre Quinzinho 
e Mercedes, negando sociedade ao executivo. 
João se esconde ao ver Jerônimo entrar no 
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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Rita tenta ver a filha
Em “Malhação” Joaquim pede orientação para Lara. Marco Rodrigo se irrita com 

comentários de Carla. Rita e Jaqueline fazem um retrato falado dos bandidos que levaram 
José Carlos. Martinha reclama com Meg do desinteresse de Filipe. Camelo questiona Raíssa 
sobre seus sentimentos por ele. Regina se preocupa com as novas amizades de Guga. Carla 
afi rma que acompanhará Rita até o laboratório para fazer o exame de DNA. Daniel convida 

Jaqueline para sair. Lígia chega ao laboratório e Rita tenta ver a fi lha.
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MCD
GUARDAROUPA

SERR
ARAS

IBASEROR
ACAMPAMENTO

ARIAONION
EDCASTHD

ALINHOEGUA
EAAMAM
TRANSLADAR
RAPTORNO

POQUERIAIA
NURATZI

CIENTIFICAS
CÃOAMAD

LAGOPARANOA

O ritmo
de uma 

festa rave

Desinência
nominal do
feminino

Os figuri- 
nos de uma
produção

teatral

"Tudo",
em "onipre-

sente"

ONG
criada por

Betinho
(sigla)

Elenco, 
em inglês

Estilete,
em inglês 

Coluna
vertebral
(Anat.)

(?) Inti,
deus do
Sol dos
incas

Flexão de
"roer" no 

presente do
subjuntivo

"(?) Gar-
cia", ro- 

mance ma-
chadiano

(?)
francês,
ponto do
bordado

Língua
falada na
Etiópia e

na Eritreia
As pesqui-
sas finan-

ciadas
pelo CNPq

Significa-
do do

gesto do
renuente

(?) de
linha: de
última

geração 

Abastece
de água a
cidade de
Brasília

Ponto (?),
tema de
manuais
eróticos

Letras
centrais 

de "João"

"A (?) do
Cerrado",

peça
teatral

Forma de dar à luz que
prioriza o contato

imediato entre a mãe 
e o recém-nascido 

Triste,
em inglês
Pegar (?):

surfar

Autônomo
que encaminha 
papéis junto a

repartições públicas 

A do Golfo é a responsável pelo
fog londrino (Geog.)

(?) de trabalho:
"desktop"

Atividade
própria do
escoteiro 

Edição
(abrev.)

Momento
principal
da ópera

Ponho em
fileira

Agir como
o tradutor

O de
Helena foi
o pivô da
Guerra de

Troia

Carteado
popular na

internet

Lina 
Bo (?):

projetou 
o Masp

Amigo, 
em francês

Deixar de
acertar 

Estímulo
auditivo

Interjeição
paraense

Cebola, 
em inglês
Hiato de
"caótico"

Veneram
Mostra-se

radioso
(fig.)

Alcatrão,
em inglês

Poder, 
em inglês

Extensão 
de arquivo
Multidão

(pop.)
3/ami — can — gad — sad — tar — top. 4/cast. 5/onion.
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Você vai sentir que quer fi car longe de tudo. Evite 
atividades agitadas e não assuma tarefas gigan-
tescas. Não tenha medo de pedir ajuda externa, 
você não é a pessoa certa para o trabalho hoje.

Não se preocupe muito com as coisas que você 
não pode fazer nada a respeito - você está pronto 
para realmente viver, para aproveitar ao máximo 
a vida. Respire mais profundamente, isso vai lhe 
ajudar a encontrar a calma que você precisa para 
as mudanças que está fazendo.

Você se sente pronto para corrigir a situação, 
tirar as conclusões certas e começar de novo. 
Problemas nos rins vão afetar a sua saúde, então 
beber mais líquidos seria uma boa ideia. Você 
precisa se livrar do supérfl uo em todos os níveis.

Um golpe de sorte vai permitir que você faça 
progressos no aspecto social. Não perca tempo 
com detalhes. Você vai estar em excelente forma. 
Tenha cuidado com o que come e você terá mais 
energia.

Você saberá como transformar as circunstâncias 
incomuns com as quais vai se deparar. O dia em 
que você for capaz de mover montanhas ainda 
não chegou, portanto modere suas ações e não 
se compare com os outros!

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do 
presente constrói a sua confi ança. Aproveite ao 
máximo a paz e a tranquilidade do dia para dar 
atenção ao que pode estar faltando em sua dieta.

O ambiente hoje estará um pouco austero, mas 
você vai fazer de tudo para melhor isso. Você 
está sobrecarregado. Você precisa perceber isso 
e tomar providências para resolver o problema.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar 
tempo a um amigo que precisa do seu apoio. Você 
sente a necessidade de desacelerar um pouco 
para ouvir os seus instintos mais profundos e ter 
um descanso sem se sentir culpado - você não 
tem razão para isso.

Você quer derrubar barreiras. Não coloque a car-
roça na frente dos bois, faça a coisa certa. Há 
muito estresse em torno de você, mas você não 
pode fazer mais nada. Seria melhor procurar uma 
atmosfera calma e descansar.

Você está atraindo novas amizades que serão um 
trunfo para o futuro. Esteja aberto a novas ideias. 
Você sente a necessidade de moderar suas ações 
e isso é bom. Ouça seus instintos mais profundos 
e recupere-se de vibrações negativas do passado.

Sua vitalidade está fazendo com que você tenda 
a se afi rmar de uma maneira aleatória. Pense 
antes de falar. Não se deixe ser subjugado pelas 
exigências dos outros. Você precisa de paz e 
tranquilidade, admita isso e não se sinta culpado.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora 
de cuidar corretamente do seu relacionamento. 
Você precisa cuidar de si mesmo e compensar o 
período de negligência. Cuide da sua dieta para 
fazer alguns ajustes.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Palavra puxa 
palavra, uma 

ideia traz outra, 
e assim se faz 
um livro, um 

governo, ou uma 
revolução, al-

guns dizem que 
assim é que a 

natureza compôs 
as suas espécies. 

(Machado de 
Assis)

“

“

Oriental 
A ACEU realiza no domingo (28) o seu tradicional 

Yakissoba  -, uma excelente opção para o almoço em 
família. Convites pelo fone 3639-7033, na secretaria da 
Aceu. Das 11h às 13h você  pode buscar a  sua porção. 

Happy Day 
A coluna destaca leitores do 
Jornal Tribuna Hoje News que 
comemoram aniversário hoje  
-, Dora Milanez, Viviane Alecio 
Brum , Hamilton Jorge Rosa, 
Jefferson Amauri de Siqueira, 
Moana Mari Stadler Leandro, Ri-
cardo Muciato Martins, Vanilda 
Dantas Grossi e Vivian Barbosa 
Liuti r. Da coluna: felicidades!

Show no Monttana!
A sexta-feira (26) traz os acordes 
de Adriano Grineberg e Abner 
Costa nos domínios do Monttana 
Bistrô -, repetindo o sucesso nos 
palcos onde o dueto se apresenta.  
A dupla que fez sucesso em várias 
edições da Noite do Blues, agora se 
apresenta para os apreciadores da 
boa gastronomia e da boa música. 
Reservas: (44) 3622-6587.

LUCI LEMES 

PORTRAIT
KATIA PEREIRA DE AZEVEDO e os filhos Bento e Theo, no clique exclusivo do Studio Luci 
Lemes, para o projeto “ Minha Mãe Minha Essência” em homenagem à Mães & Filhos. 

Italianíssimo
No sábado (25) de maio acontece a 29º edição do Jantar Italiano promovido pelo Ro-
tary Catedral -,  o evento beneficente acontece no Metropolitan, às 20h30. Uma noite 
maravilhosa com surpresas e cheia de charme.  Convites a venda com Sandra Sitta -, e 

mais detalhes pelo fone 98425-2572.

Vamos divertir?
Se você gosta de stand up 
reserve a quinta-feira (25)  às 
20h, e vá ao Teatro Vera Schu-
bert. O  comediante Maurício 
Meirelles fará o show  “Levando 
o caos para Umuarama”. Os 
ingressos estão sendo vendidos 
nos postos de vendas da Va-
lentines (em frente Mr Chopp) 
e Sportland. Mais informações 
pelo telefone (44) 3621-4112.  

* O sarau do domingo (28) será  na 
Praça Miguel Rossafa, às 17h. Um 
bom momento para relaxar com 
uma tarde musical e prestigiar a 
cultura da Capital da Amizade. 
Haverá também o espetáculo de 
dança “Projeto Escambo”. 

* O espetáculo de dança “Projeto 
Escambo” viaja da Espanha e se  
apresenta em Umuarama, em 
duas sessões, na Praça Miguel 
Rossafa, às 17h e 17h30. O Proje-
to Escambo é um trabalho criado 
para espaços abertos que, atra-
vés de uma coreografia de dança 
contemporânea, experimenta o 
universo do artista plástico tropi-
calista Hélio Oiticica. 

Solidários
O Hospital do Câncer Uopeccan de Umuarama está precisando com urgência de 
doações de alimentos, como, arroz, açúcar cristal, feijão, óleo, café e leite. A solici-

tação é promovida pela LFCC (Legião feminina de combate ao câncer), responsável 
pela distribuição dos alimentos. As doações são para pacientes que se encontram em 
tratamento no hospital, além das cestas básicas doadas para os familiares, por isso é 
importante que a comunidade se mobilize. As doações devem ser entregues na sala 

da legião LFCC na Uopeccan, localizada na Avenida Paraná, 7592.

Ivanildo Coutinho e Fran Cielly  Justen Amaral com Luci Lemes, na noite de Rock & Fotografia, no Old Rock bar. 

Portal Cidade

Portal Cidade

Roberta Ries e 
Luiz Fernan-
do Juliani ( 
Flaner Viagens & 
Turismo)  na expo 
Rock’n Ladies, no 
Old Rock Bar .
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Umuação
Neste sábado (27) acontece 
mais uma edição do Projeto 
Umuação em 2019, a partir das 
13h30, no Campo de Futebol 
do Parque das Jabuticabeiras. 
Haverá brinquedos infláveis, 
cama elástica, pipoca, algodão-
-doce e muito mais. Realizado 
pela Prefeitura de Umuarama, 
Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer, SESC (Serviço Social do 
Comércio) e o curso de Educa-
ção Física da Unipar, todas as 
atividades serão gratuitas.

Comédia
Hoje (25), às 20h, o humorista 
Maurício Meirelles apresenta 
o show “Levando o caos para 
Umuarama”, no palco do Teatro 
Vera Schubert. O espetáculo 
está em cartaz desde julho de 
2017 e já foi visto por mais de 
55 mil espectadores, nas mais 
de 130 apresentações no país. 
Os ingressos custam R$ 80 
(inteira) e R$ 40 (meia), estão 
sendo vendidos no Valenti-
nes (em frente Mr Chopp) e 
Sportland.

Doações
O Hospital do Câncer Uopeccan 
de Umuarama está precisando 
com urgência de doações de 
alimentos, como, arroz, açúcar 
cristal, feijão, óleo, café e leite. 
A solicitação é promovida pela 
Legião Feminina de Combate ao 
Câncer (LFCC), responsável pela 
distribuição dos alimentos. Os 
alimentos são para pacientes 
que se encontram em trata-
mento no hospital, por isso é 
importante que a comunidade 
se mobilize e ajude com con-
tribuições. As doações devem 
ser entregues na sala da legião 
LFCC na Uopeccan, localizada 
na Avenida Paraná, 7592. Mais 
informações pelo telefone: (44) 
2031-0700.

Palestra   Nesta quinta, 
a Unipar recebe a 
fonoaudióloga Julya 
Macedo para falar 
sobre Desenvolvimento 
da comunicação 
profissional. A 
palestrante é 
especialista em Voz e 
Motricidade Orofacial 
pelo Conselho Federal 
de Fonoaudiologia e, 
deste órgão, é também 
articuladora nacional 
do Departamento de 
Voz. Tem no currículo 
também mestrado em 
Ciências da Reabilitação 
e faz doutorado em 
Ciências Biomédicas. 
Começa às 14h, no 
auditório 1 do Câmpus-
Sede. A realização é do 
Pró-Magíster.

Ética   Com grande 
público prestigiando o 
evento, a Aula Magna 
do curso de Direito, 
Unidade de Francisco 
Beltrão, contou com a 
presença do professor e 
advogado Décio Franco 
David. Ele foi convidado 
para ministrar o tema 
‘Criminal Compliance: 
presente e futuro’. De 
forma didática, explicou 
a relação do tema com o 
Direito e a globalização, 
apresentando 
posicionamento de 
juristas clássicos que 
falam sobre a temática. 
Em abordagem prática, 
falou ainda da necessária 
adoção nas empresas 
de uma política de 
conduta ética dentro das 
execuções dos trabalhos, 

para fins de se evitar 
a prática da corrupção 
no contexto interno das 
corporações, enfatizando 
a responsabilidade 
criminal das empresas 
e de seus sócios pelas 
condutas ilícitas nelas 
praticadas. 

Metodologias ativas   
Os acadêmicos do 
segundo ano do curso de 
Enfermagem da Unipar 
de Guaíra participaram 
de uma atividade 
diferente. Na disciplina 
de Fundamentos de 
Enfermagem, a turma 
fez a aplicação prática 
da modalidade estudo 
de caso usando as 
metodologias ativas. O 
trabalho foi orientado 
pelo professor Eduardo 
Henrique Sandim. 
Segundo ele, a turma 
teve autonomia para 
buscar respostas, 
fomentando também 
o estudo em grupo 
e a pesquisa. Assim 
puderam discutir 
o caso de uma 
paciente portadora 
de doenças crônicas, 
a qual já apresenta 
complicações clínicas 
e vive num contexto 
de vulnerabilidade 
psicossocial. O uso 
de metodologias 
ativas ajuda os 
futuros enfermeiros a 
desenvolver a prática de 
solucionar problemas do 
cotidiano de trabalho no 
contexto da saúde, o que 
requer conhecimento 
científico. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E
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JEPs movimenta as
praças esportivas

Com início na última quinta-
-feira, 18, estão sendo disputados 
em várias praças esportivas de 
Umuarama os Jogos Escolares do 
Paraná – fase municipal, que neste 
ano completam a 66ª edição. As 
competições contam com a parti-
cipação de quase 1 mil alunos-atle-
tas de 21 instituições de ensino da 
sede e distritos.

A disputa segue até a próxima 
sexta-feira, 26, nas modalidades 
futsal, futebol de campo, volei-
bol, vôlei de areia, basquetebol e 
handebol, nos naipes masculino 
e feminino. Os atletas estão divi-
didos em dois grupos, de acordo 
com a faixa etária – classe B, para 
alunos de 12 a 14 anos, e classe A 
para quem temo de 15 a 17 anos.

“A 66ª edição dos JEPs tem 
movimentado as praças esporti-
vas de Umuarama, nos últimos 
dias. Os jogos acontecem no Giná-
sio de Esportes Amário Vieira da 
Costa e também nos ginásios do 
Jardim Alphaville, da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) e do 
Harmonia clube de Campo, além 
do Estádio Municipal Lúcio Pipino. 
E a participação da comunidade 
esportiva, dos pais e torcedores 
tem sido muito expressiva”, apon-
tou o diretor de Esporte e Lazer do 
município, Jeferson Ferreira.

A fase municipal define as esco-
las que vão representar o municí-
pio na fase regional e, dependendo 
dos resultados, na etapa final da 
competição. “Participar dos JEPs é 
uma ótima experiência para os alu-
nos, tanto da rede pública quanto 
escolas privadas. Além da saudável 
prática de atividades esportivas, 

desenvolve o espírito de equipe, 
ajuda a formar lideranças, respeito 
e disciplina, sem falar nos momen-
tos alegres que os jogos proporcio-
nam”, reforçou Jefinho.

Segurança
Para aumentar a segurança das 

praças esportivas onde os jogos 
acontecem, conforme foi discu-
tido durante o congresso técnico 
– com a aprovação de professores, 
diretores e comissões técnicas – 
a Secretaria de Esporte e Lazer 
implantou neste ano um sistema 
de pulseiras para identificar as 

pessoas que acompanham as com-
petições. Uma cor foi definida para 
os atletas, outra para os torcedo-
res e mais uma para a comunidade 
esportiva.

“As pulseiras foram entregues 
nas escolas, conforme a quanti-
dade pedida pela direção de cada 
instituição, e ainda temos pulsei-
ras nas por tarias dos ginásios, 
para pais dos alunos ou outras 
pessoas vinculadas às equipes 
participantes. Basta apenas se 
identificar na entrada e colocar a 
pulseira no braço”, explicou o dire-
tor de Esporte e Lazer.

Pulseiras
A adoção das pulseis visa restringir o acesso de pessoas alheias ao esporte e 

também evitar a evasão de alunos que não integram as equipes, nos dias de com-
petição. “A segurança também foi reforçada e inclusive um adolescente que estaria 
comercializando drogas no entorno do ginásio de esportes foi apreendido na tarde 
desta terça-feira, pela Guarda Municipal. Ele estava sem pulseira, que tem caráter 

preventivo e vem dando bom resultado”, completou Jefinho.

A fase municipal define as escolas que vão representar o município na regional e até na etapa final da competição

Tiago Boing/Assessoria-PMU



22 CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 25 DE ABRIL DE 2019
22 CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 24 DE ABRIL DE 2019CLASSIFICADOS22 TRIBUNA HOJE NEWS, 19 DE ABRIL DE 2019

AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – AUDI  A3  SED.  2.0  TURBO  220CV  MOD. 2016 – BRANCO, AUTOMÁTICO, SOM/

MULTIMÍDIA, COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, COMPLETO, 30 MIL KM, Ú/DONO.  R$R$R$R$R$

9 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 09 4 . 8 0 0 , 0 0

AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO,

BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, 38 MIL KM, COMPLETO.  R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00

ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – BRANCA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, SOM/MULTIMÍDIA,

AIRBAG, ABS, RODAS, DIREÇÃO, COMPLETA, PLACA-A, Ú/DONA.  R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00

JETTJETTJETTJETTJETTAAAAA  2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE    2.0  HIGHLINE  TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – TSI  MOD.  2016 – BRANCO, 211CV, GASOLINA, TETO SOLAR,

INTERIOR CARAMELO, C/ 70 MIL KM, Ú/DONO, TOP DE LINHA.  R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00R$ 88.800,00

TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, MULTIMÍ-

DIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00

KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  PRETA METÁLICA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS

DE COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, COMPLETA.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00

HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – HONDA  HR-V  EX  MOD.  2016 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍ-

DIA, COMPLETA, 52 MIL KM.  R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00R$ 75.800,00

HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,

COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00

HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – HONDA CR-V  LX  ANO  2009 – PRETA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,

COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00R$ 39.800,00

HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, SOM,

C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00

HONDAHONDAHONDAHONDAHONDA  CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE    CIVIC  2.4  SI  COUPE  ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – BRANCO, GASOLINA, 220 CV, CAMB.

MANUAL, 2-PORTAS, RODAS, TETO SOLAR, COMPLETO,  13 MIL KM, RARIDADE.  R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00 R$ 91.800,00

HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – HONDA  CIVIC  2.0  EX  ANO 2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,

AIRBAG, ABS, SOM, C/ 11 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO, NA GARANTIA. R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00R$ 86.800,00

HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,

AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00

COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM, AR,

VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00

COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – COROLLA  FILDER  1.8  MOD. 2007 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COU-

RO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00

RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA, CON-

TROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00R$ 103.800,00

HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,

BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00R$ 126.800,00

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

SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – SANDERO  1.6  PRIVILÉGE  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,

ALARME, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00

S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2017 – BRANCA,      AUTOMÁTICA, 4X4, DIESEL, AIRBAG,

ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00R$ 120.800,00

S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – S-10  CAB. DUPLA   2.8  LT  MOD. 2015 – PRATA, AUTOMÁTICA, 4X2, DIESEL, AIRBAG,

ABS, BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETA.  R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00 R$ 84.800,00

SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, RODAS,

SOM, PLACA-A, AR, DIREÇÃO, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00

COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – PRETA, FLEX, CAMB. MECÂNICO, AIRBAG, ABS, AR, DIRE-

ÇÃO, COMPLETO, Ú/DONO.  R$ 31.800,00R$ 31.800,00R$ 31.800,00R$ 31.800,00R$ 31.800,00

CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CINZA METÁLICO, FLEX, DIREÇÃO HI-

DRÁULICA, ALARME TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A.  R$ 15.800,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00R$ 15.800,00

CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-

NOVOS, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00

AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS,

ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00

ASTRAASTRAASTRAASTRAASTRA   HA   HA   HA   HA   HATCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  TCH  2.0  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – .  MOD. 2009 – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,

TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00

ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,

TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00

ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$R$R$R$R$

2 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 0

CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE

COURO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO.  R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00 R$ 49.800,00

CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.   R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00R$ 46.800,00

RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - RANGER  XLT  2.5  CD   ANO  2015 - FLEX, BRANCA, MECÂNICA, BANCOS DE

COURO, AIRBAG, ABS,      SOM, PNEUS BF, REVISADA, COMPLETA.  R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00

ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – ECOSPORT 2.0 TITANIUM  MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO, TETO,

MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00 R$ 80.800,00

ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - ECOESPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG,

ABS, SOM, BANCOS DE COURO, RODAS, COMPLETA, 5 MIL KM.  R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00 R$ 64.800,00

FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00R$ 22.800,00

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$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00

SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VI-

DROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00 R$ 34.800,00

PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E

TRAVAS ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00 R$ 19.800,00

PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS,

ALARME, JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00R$ 21.800,00

FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS,

TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00

FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS ,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00

PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLE-

TO, REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00 R$ 27.800,00

STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS

E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00

STRADASTRADASTRADASTRADASTRADA  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST  CAB. EST.  1.8  .  1.8  .  1.8  .  1.8  .  1.8  ADVADVADVADVADVANTANTANTANTANT.  .  .  .  .  ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – ANO  2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM,

VIDROS, TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO.  R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00R$ 42.800,00

UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4-

PORTAS, ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$R$R$R$R$

1 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 01 7 . 8 0 0 , 0 0

SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉ-

TRICOS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00R$ 19.800,00

PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-

LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00R$ 18.800,00

HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM,

MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00
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EXTRAVIO DE TALÃO DE NOTAS
L L DA CUNHA - REPRESENTAÇÃO, 

firma inscrita nº CNPJ 
11.700.270/0001-21, situada na Rua 

Morumbi, 1126, Jardim Kennedy, 
CEP: 87508-340, nesta cidade de 

Umuarama, Estado do Paraná, vem 
publicar o extravio de 02 talões de 

notas nº 01 a 50 e nº 51 a 100. Com 
esta publicação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal.

CLASSIC 1.0 LS ............................... 09/10  ................... PRETO ........................BASICO .............................................. R$ 17.900.00
COBALT 1.4 LTZ  ............................. 12/13  ................... PRETO ........................COMPLETO  ....................................... R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ  ............................. 13/13  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT  ............................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ  ............................. 14/15  ................... BRANCO  ....................COMPLETO  ....................................... R$ 41.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO  ............... 16/17  ................... PRATA  ........................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO  ............... 17/18  ................... CINZA  ........................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 80.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO  .......... 16/17  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO  .......... 17/18  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 LT TURBO  ............. 17/17  ................... PRATA  ........................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 79.900,00
MONTANA 1.4 LS  .......................... 13/14  ................... BRANCO  ....................COMPLETO  ....................................... R$ 28.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ................................. 16/17  ................... BRANCO  ....................COMPLETO  ....................................... R$ 48.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT  ............................. 16/16  ................... PRETO ........................COMPLETO, AUT  ............................... R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ......................... 18/19  ................... PRATA  ........................COMPLETO, AUT  ............................... R$ 59.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT  .......................... 16/17  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT  ............................. R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT  .......................... 17/17  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT  ............................. R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL  ................. 12/13  ................... PRETO ........................COMPLETO, AUT, COURO  ................. R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST  ............... 16/17  ................... BRANCO  ....................COMPLETO  ....................................... R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT  ............................... 13/14  ................... PRETO ........................COMPLETO, AUT  ............................... R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT  ............................... 14/15  ................... PRATA .........................COMPLETO, AUT  ............................... R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT  ............................. 14/14  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT, 7L  .......................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ  ................................. 13/14  ................... BRANCO  ....................COMPLETO, AUT, COURO, TS  ............ R$ 62.900.00
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Cigarros escondidos
em carga de frango

Policiais militares de Umuarama 
descobriram na tarde de ontem 
(24), um carregamento de cigarros 
contrabandeados do Paraguai. O 
produto estava escondido atrás de 
um carregamento de frango, na car-
roceria frigorífica de um caminhão.

A ação policial que terminou 
com a apreensão, aconteceu no 
início da tarde. De acordo com os 
integrantes do 25º Batalhão da 
Polícia Militar, a carreta Merce-
dez Benz, estava trafegando pela 
rodovia PR-323, no sentido ao 
município de Cruzeiro do Oeste. O 
motorista realizava manobras peri-
gosas e estava em alta velocidade 
quando foi avistado pelos policiais 
que realizavam patrulhamento nas 
saídas de Umuarama.

Um acompanhamento tático foi 
mantido até que o veículo foi abor-
dado no pátio de posto de com-
bustíveis situado ás margens da 
rodovia.

Uma averiguação foi realizada 
e o motorista estava demonstrou 
nervosismo, chamando a atenção 
dos policiais. Durante a verifica-
ção à nota fiscal apresentada pelo 

condutor, os dados apresentavam 
uma carga de frango congelado. A 
carroceria foi aberta e lá estavam 

Operação Tiradentes
Para homenagear o patrono Tiradentes as Polícias Militares e o Corpo de Bombeiros 

de todos os estados brasileiros desenvolveram uma operação conjunta na quarta-feira 
(24). Em Cruzeiro do Oeste o lançamento ocorreu às 7h. As atividades aconteceram em 
toda região com abordagens, bloqueios e o policiamento presença em diversos pontos. 
O objetivo é prevenir e coibir crimes contra a pessoa e o patrimônio, proporcionando 

uma maior segurança à população. A ação foi determinada durante a primeira reunião 
de 2019 do Conselho Nacional de Comandantes-Gerais (CNCG) e foi feita em cada 

unidade federada pela sua Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. No Paraná as ações 
aconteceram em todo o estado, com o policiamento presença nos eixos comerciais 

e de maior circulação de pessoas. O objetivo da operação foi coibir e prevenir crimes 
contra o patrimônio e pessoa, através do policiamento, bloqueios e blitz de trânsito 

nas principais vias de acesso urbanas e rodoviárias, bem como abordagens a pessoas 
e veículos para capturar foragidos da justiça, apreender armas e drogas, contrabandos 

e descaminhos, além de cumprir mandados expedidos pela justiça. As ações que 
começaram às 7h simultaneamente em todo o Estado, seguiram até as 7h de hoje (25).

algumas caixas de frango, mas no 
fundo, se encontravam centenas 
de caixas de cigarros paraguaios.

Encaminhamento
A carga com 1.700 caixas de cigarros foi levada ao pátio do 25º Batalhão e depois 
encaminhada, juntamente com o caminhão, à Delegacia da receita Federal de 
Guaíra. O motorista também foi preso e autuado em flagrante.

Carregamento de 
cigarros contraban-
deados do Paraguai 
estavam escondidos 
atrás de uma 
pequena carga de 
frangos congelados

Alex Miranda
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