
Um grave acidente na tarde de ontem (15) 
na PR-323, deixou os dois sentidos da pista 

interditados por mais de uma hora, gerando um 
gigantesco congestionamento. Uma mulher que 

conduzia um Gol bateu de frente em um caminhão e 
sofreu ferimentos leves. Ela ficou presa às ferragens 

do carro, foi retirada por bombeiros e levada pelo 
Samu ao hospital de plantão.

Motorista fica ferida em
acidente grave na PR-323

l Pág. 12 e 13

Paraná economiza R$ 
80,3 milhões com pessoal 
e renegociação de 
contratos

Polícia de Cidade Gaúcha 
inicia investigação de 
atentado e invasão a 
hospital

Afsu bate bolão em 
solidariedade, mas 
despenca após derrota 
no Paranaense

PÁGINA PÁGINA PÁGINA

06 10 14

,16/04/2019
Edição 2328 - Ano VIII

UMUARAMA

Alex Miranda



02  RADAR TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE ABRIL DE 2019

Parcialmente
nublado

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

Opinião  “Tudo
está sendo
devorado
pelas
chamas. Não
restará nada
da estrutura,
que data do
século 19 de
um lado e do
13 do outro”.

AGÊNCIA BRASIL

André Finot, porta-voz da Catedral de Notre-Dame,
atingida por um incêndio de grandes proporções

ontem. Pouco depois, o vice-prefeito de Paris,
Emmanuel Grégoire, avisava que a torre da catedral

havia cabado de desmoronar. “A partir de agora,
uma missão especial foi iniciada para tentar salvar

todas as obras de arte.”
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 A ordem jurídica em desordem
 Dizem que todo vício ou mal se inicia de forma insidiosa. Tanto na

medicina quanto na vida cotidiana, não nos damos conta dos processos
que nos levam à habitualidade nefasta, ou, quando nos damos conta,
essa consciência é tardia e possivelmente já acarretou malefícios a nosso
emocional, e muitas vezes até já mudou nosso comportamento.

Assim, justifica-se que na sociedade sejam formuladas orientações bási-
cas de comportamento e que o Direito determine que toda ação seja prece-
dida por uma obediência processual para que a ordem jurídica não se
deturpe ou se transforme num “insidioso” maltratar das liberdades individuais,
dos direitos fundamentais e do respeito ao Estado Democrático de Direito.

O que vemos no Brasil de hoje é a desordem jurídica que há tempos
contempla a vinculação das prisões muito mais sob a ótica do clamor
público do que do processualismo penal na sua essência e nas suas
condicionantes que visam à segurança dos cidadãos e à integridade no
cumprimento da legislação.

Foi por tal motivo que um grupo seleto de advogados lançou um
manifesto pelo retorno ao Estado Democrático de Direito, uma vez que o
que se observa é uma escalada contrária à boa e notável ordem jurídica,
que a meu ver está sendo trocada ou interpretada politicamente para
saciar a vingança leiga de olhares políticos em detrimento de nossa
legislação penal.

Fica patente que, numa análise técnico-jurídica, a prisão preventiva
do ex-presidente Michel Temer foi realmente abusiva, em face dos requi-
sitos necessários para justificá-la. Quem encabeça tal protesto é Celso
Antonio Bandeira de Mello, contando com adesões, entre outros, de
José Eduardo Cardozo e outros juristas.

Os que aplaudem a inversão do que um dia foi elaborado pelo
legislador como uma segurança a todo cidadão brasileiro numa demo-
cracia, e que assistem com certa satisfação a um amontoado de prisões
em sequência sem os requisitos necessários, estão, de forma insidiosa, a
se condicionar ao autoritarismo, ao esquecimento da democracia e ao
Estado Democrático de Direito, estão, sim, da mesma forma participando
de um processo em que a habitualidade nefasta de alguns membros do
Judiciário poderá um dia bater sem cerimônia na casa dos inocentes, no
refúgio dos pobres e de todos que, alegres, se exaltavam com as prisões
sequenciais. Muitos desprovidos da educação, ignorando a segurança
da lei, ao se darem conta, poderá ser tarde demais.

Fernando Rizzolo é advogado, jornalista, mestre
 em Direitos Fundamentais e professor de Direito

Parcialmente
nublado Sol

Parcialmente
nublado
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Verbas para as estradas
Informações ainda não oficiais, dão conta de que 
o Governador Carlos Massa Ratinho Junior estará 

disponibilizando cerca de meio bilhão de reais para serem 
investidos em reformas nas rodovias do Estado. De acordo 
com o deputado estadual Delegado Fernando, o Noroeste 
do paraná não ficou de fora. A previsão é de que em breve 

as pistas ‘das bandas de cá’ passem por uma reestruturação. 
Os detalhes do processo administrativo só serão divulgados 

assim que os recursos estiverem disponíveis.

POLÍTICA 03UMUARAMA, 05 DE FEVEREIRO DE 2018

Conselho Territorial
Em reunião realizada com
moradores do Território II,
foram eleitos os membros
do Conselho Territorial do
Interlagos/Brasmadeira.
Acompanharam a reunião
os vereadores Alécio
Espínola e Josué Oliveira,
o secretário de Ação
Comunitária, José Carlos
Costa, o “Cocão”, e
membros da equipe do
setor Território Cidadão,
Algacir Portes e Ailton Lima.

40 pessoas
Ao todo 40 pessoas irão
compor o Conselho, que
tem como principal
finalidade estabelecer um

canal de comunicação
direto e permanente entre
a comunidade e a
administração municipal.

Asfalto
O prefeito Leonaldo
Paranhos e o vereador
Misael Junior (PSC)
assinaram o projeto para
execução da obra de
pavimentação asfáltica na
Avenida Amazônia,
localizada no Parque Verde.
A via dá acesso ao Centro
de Treinamento Nacional
de Atletismo. A obra é
resultado da aplicação da
emenda parlamentar de
R$ 300 mil, do deputado
federal Hidekazu Takayama
e destinada a Cascavel.

IPMC

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

 Também na pauta de hoje do Legislativo está o
Projeto de Lei que dispõe sobre a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

 O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos,
acompanhou de perto, na sexta-feira, a entrega de carnes
e frios para escolas municipais. Ele está de olho na
qualidade dos produtos.

A Câmara de Vereadores vota hoje o Projeto de Lei
73/2017 que trata sobre a forma de amortização do
déficit técnico atuarial do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cascavel.

Cotado 
para a Sesp

O deputado estadual 
Delegado Fernando (PSL) 
está sendo cotado para 
assumir a (Sesp) Secreta-
ria de Segurança Pública 
e Administração Peniten-
ciária do Paraná. O nome 
do parlamentar foi divul-
gado pela imprensa de 
Curitiba e ganhou força 
assim que o titular da 
pasta, general Luiz Felipe 
Craemer Carbonell, pediu 
para deixar o cargo, ale-
gando problemas de 
ordem pessoal.

Em nota, Delegado 
Fernando negou que 
tenha recebido convite do 
governador e que foi pego 
de surpresa ao ver seu 
nome sendo divulgado 
pela imprensa estadual. 
Tudo não passaria de 
mera especulação. 

“Informo que não 

recebi nenhum convite 
oficial para assumir a 
Secretaria de Segurança 
Pública do governo Carlos 
Massa Ratinho Junior, ao 
contrário do que foi divul-
gado pela imprensa esta-
dual. Foi uma surpresa 
ver meu nome cogitado. 
Como deputado estadual, 
estou à disposição do 
povo do Paraná”.

O delegado foi o ter-
ceiro deputado mais 
votado do PSL no Paraná. 
Fernando Ernandes Mar-
tins é delegado da Polícia 
Civil há cerca de 16 anos, 
sendo que 12 deles, foram 
dedicados ao trabalho ope-
racional na Delegacia de 
Polícia Civil de Umuarama. 
Em campanha, levantou a 
bandeira da segurança 
pública como prioridade 
de mandato.

DIVULGAÇÃO

Prêmio
A vereadora Ana Novais, citada como a vereadora 

mais atuante na Câmara Municipal de Umuarama, 
estará recebendo o troféu de destaque do ano, 

que será entregue pela empresa V.S. Pesquisas e 
Promoções. A solenidade de entrega acontecerá no 

Centro de Eventos Kaskata, na terça-feira, 30 de abril.

Avanço na Marcha I
Luis Carlos Borges 
Cardoso, prefeito de Alto 
Piquiri e presidente da 
Associação dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 
do Paraná– ACISPAR, do 
Consórcio Intermunicipal 
de Saúde Cisa-Amerios, 
retornou de Brasília 
confiante depois de ficar 
sabendo sobre os avanços 
nas negociações sobre 
participação do Governo 
Federal no custeio dos 
consórcios de saúde 
Paraná e também de todo 
o Brasil. Ele participou da 
XXII Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios.

Avanço na Marcha 
II
Um dos avanços foi 
a criação da Frente 
Parlamentar dos 
Consórcios, que aconteceu 
durante uma reunião 
temática que contou 
com a participação de 
parlamentares e outros 
prefeitos que também são 

presidentes de consórcios 
em todo o território 
nacional. Cardoso disse que 
a Frente vai ampliar debates 
sobre a importância dos 
Consórcios no Congresso 
Nacional, permitindo a 
criação de novas leis e a 
ampliação dos investimentos 
no setor.

Compromisso
“Atualmente, os municípios 
arcam com cerca de 70% 
do custeio dos consórcios 
de saúde, enquanto a 
contrapartida do Governo 
Federal não chega a 20%”, 
disse Cardoso durante 
a reunião. “Foi firmado 
um compromisso de 
realizar um trabalho 
em prol dos consórcios. 
Como representante dos 
Consórcios de Saúde do 
Paraná, vamos cobrar esse 
compromisso e lutar por 
mais recursos para a saúde, 
pois os municípios estão 
sobrecarregados e, ainda 
assim, não estamos dando 
conta da demanda”, disse 
prefeito.
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POLICIAIS FEDERAIS
O presidente Jair Bolsonaro convo-
cou mais de mil policiais federais 
aprovados em concurso no ano 
passado. “Vamos compor gradati-
vamente o quadro de inteligência, 
como no trabalho da Lava-Jato 
(combate à corrupção) e outros 
serviços de segurança nacional 
dentro do orçamento possível 
destes primeiros 100 dias de man-
dato”, escreveu Bolsonaro em sua 
conta no Twitter.

MARIA ANTONIA
Nasceu nesta sexta-feira, 12, em 
Curitiba, Maria Antonia, filha da 
deputada Maria Victória (PP) e 
do advogado Diego Campos. É a 
primeira neta da ex-governadora 
Cida Borghetti. Maria Victória 
ficará licenciada do mandato 
por 180 dias, e quem assume a 
cadeira neste período é o primeiro 
suplente Élio Rush (DEM), que 
volta à Assembleia depois de ter 
sido eleito titular por sete manda-
tos consecutivos.

RECORDE DE PRODUÇÃO
O ano de 2018 foi recorde de pro-
dução de carne bovina no Paraná. 
De acordo com o IBGE, o Estado 
produziu quase 350 mil toneladas 
da proteína vermelha, incremento 
de 12% frente ao ano anterior, em 
volume e no número de abates, 
que totalizou 1.441.473 cabeças. 
A quantidade de carne produzida 
representa quase 11 mil toneladas 
a mais que o recorde anterior, de 
2010, que apresentou 338,5 mil 
toneladas.

DESAFIOS
O engenheiro agrônomo e pro-
fessor Xico Graziano participa do 

ciclo de palestras organizado pela 
Faep sobre os desafios do agro-
negócio nas cidades de Cascavel 
(22), Toledo (23), Umuarama (24), 
Maringá (25) e Campo Mourão (26). 
Nas palestras, um dos principais 
pontos defendidos por Graziano é a 
necessidade de evolução constante 
– de olho na revolução tecnológica. 
Tudo isso, de olho na organização do 
setor – por meio de entidades, como 
cooperativas, associações e sindica-
tos – e com um processo de renova-
ção constante.

FOMENTO PARANÁ
A Fiep passou a oferecer crédito 
de R$ 20 mil a R$1,5 milhão da 
Fomento Paraná para micro, peque-
nas e médias empresas. “É uma 
cooperação que gera uma grande 
oportunidade para que os industriais 
conseguir acesso a essas linhas de 
crédito”, disse o presidente da Fiep, 
Edson Campagnolo. As taxas de juro 
de mercado, apesar de a taxa Selic 
estar baixa, ainda estão elevadas. 
“Quando você tem linha de crédito 
específica com Fomento, o empreen-
dedor passa a ter acesso a uma taxa 
de juros e prazos mais alongados, 
especialmente naquilo que se refere 
a investimentos”, disse.

FINALISTA
O aplicativo “Agora é Lei no Paraná” 
da Assembleia Legislativa é finalista 
de premiação nacional. A ferra-
menta que reúne mais de 270 leis 
estaduais é um dos 10 selecionados 
para o 8º Redes WeGov!. “É mais 
uma demonstração de que o nosso 
projeto de comunicação está no 
caminho certo. Esse aplicativo faz 
parte de um amplo processo de 
reestruturação iniciado há qua-
tro anos. São iniciativas que estão 

servindo de modelo para o país”, 
diz o presidente do legislativo, 
deputado Ademar Traiano (PSDB).

VISITAS ÍNTIMAS
O deputado Soldado Adriano José 
(PV) apresentou projeto de lei que 
proíbe visitas íntimas nas peniten-
ciárias paranaenses. Segundo o 
deputado, a iniciativa não decorre 
somente pelo descontentamento 
da sociedade com essa situação, 
mas, principalmente, como medida 
de segurança. Ele afirma que, mui-
tas vezes os momentos das visitas 
íntimas são utilizadas pelas facções 
criminosas para troca de informa-
ções, planejar rebeliões, e que até 
mesmo os presidiários utilizam 
essas ocasiões para deflagrá-las.

BRDE FINANCIA
O BRDE é um dos agentes finan-
ciadores do programa Trator 
Solidário. A meta é financiar até 
1000 tratores, 30 colhedoras e 150 
pulverizadores. O programa é des-
tinado a pequenos produtores com 
propriedades com até 75 hectares 
e renda bruta anual de até R$ 415 
mil. O agricultor interessado em 
adquirir máquinas e implemen-
tos deve procurar a unidade da 
Emater.

CONGRESSO APROVADO
A aprovação do Congresso 
Nacional (Câmara dos Depu-
tados e Senado) aumentou e 
atingiu um quinto da população 
(22%), segundo pesquisa Data-
folha divulgada neste final de 
semana. Em abril de 2015, só 
11% tinham avaliação boa ou 
ótima do Congresso. Em 2007, 
eram 16%. A aprovação é maior 
entre evangélicos pentecostais 
(31%), moradores da região Sul 
(27%), partidários do PSL (53%) e 
entre quem avalia o governo de 
Jair Bolsonaro (PSL) como ótimo 
ou bom (41%). 

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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Com  Luana Lopes, Equipe de DF e SP

Autodestruição
Assessores palacianos do presidente Jair Bolsonaro e do ministro de

Relações Exteriores, Ernesto Araújo, buscam uma saída verbal honrosa para
a confusão que o presidente causou ao falar de improviso sobre “perdoar o

holocausto”. Ao provocar involuntariamente os judeus mundo afora,
Bolsonaro derrubou seu discurso de atração de investidores que fez em

Davos, Nova York e Wanshington. A equipe tenta salvar ele e o Governo. Uma
ideia é usar um grande evento internacional - ou uma entrevista a um canal

de TV estrangeiro - para ele encerrar a polêmica. Mas há quem veja risco.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Resposta
Famílias judias bancam o Museu
de História Natural de Nova York.
Quem manda na cidade há
séculos são os judeus. Isso
contribuiu para o cancelamento
do jantar de gala dentro do
museu, em homenagem a
Bolsonaro em maio.

Na moita
E o silêncio ensurdecedor do
primeiro-ministro de Israel,
Benjamin Netanyahu? A
comunidade o pressiona de um
lado, e de outro os empresários
judeus temem que qualquer sinal
seu contra Bolsonaro possa derrubar
negócios bilionários com o Brasil.

Ecos da batalha
Não são coincidências as críticas
do The NYT a Bolsonaro e o
cancelamento do Museu de
História. Tudo ocorreu depois da
batalha verbal do prefeito Bill de
Blasio com os defensores de
Bolsonaro, a quem criticou.

Mais essa
No episódio de barrar o reajuste
dos combustíveis pela Petrobras,
Bolsonaro passou a imagem de
intervencionista no mercado -

justo o que as multinacionais
temem quando pensam em
investir na América do Sul.

Xerifado
A seção paranaense da Esmafe -
Escola de Magistratura Federal vai
cobrar até R$ 160 o ingresso para
quem quiser assistir às palestras de
Sérgio Moro, Deltan Dalagnol,
Marcelo Bretas, Gebran Neto e outras
estrelas do Judiciário. Será dia 13 de
maio, em Curitiba, no “Congresso
Nacional sobre Macrocriminalidade e
Combate à Corrupção”. Um detalhe,
os palestrantes não cobram cachê.

Centrão x Planalto
A série de boicotes à reforma da
Previdência pelos partidos que
integram o Centrão na Câmara tem
irritado ministros do Planalto e o
presidente Bolsonaro. A rodada de
conversas na última semana entre o
presidente e caciques dos partidos,
como PP, PR, PSD, MDB e
Solidariedade, não gerou resultados
e rachou a articulação do governo.

Efeito
Bolsonaro, no entanto, diverge de
auxiliares que falam em “engrossar o
tom” com o bloco e defende a
manutenção do diálogo para evitar
novos atritos e derrotas na Câmara. O

Centrão já se articula para comandar
a Comissão Especial que vai analisar
a PEC da Previdência depois da
Comissão de Constituição e Justiça.

Impacto...
Prevista na PEC da Previdência, a
alteração das alíquotas das
contribuições dos servidores
federais civis trará impacto fiscal
positivo. Esse efeito decorre das
elevadas remunerações pagas pela
administração. De acordo com
estimativas do Instituto Fiscal
Independente, vinculado ao
Senado, a mudança trará ganhos na
receita de contribuição ao regime
próprio da União de R$ 25,5 bilhões
no acumulado de 2020 a 2029.

...positivo
O Relatório de Acompanhamento
Fiscal de abril do Instituto também
confirma que a redução da despesa
previdenciária do RGPS, nos
primeiros quatro anos da vigência
da reforma, está estimada em R$
76,1 bilhões: “O ganho fiscal é
crescente, chegando a R$ 670,9
bilhões no horizonte de 10 anos”.

Oi, leitor
O jornal O DIA, do Rio de Janeiro,
publica interessante série sobre o
mercado de combustíveis de
bandeira branca, desmitificando
todas as fake news de concorrentes
sobre o setor. Vale acompanhar.
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Governo anuncia
economia de R$ 80 mi
O governo do Paraná economi-

zou R$ 80,3 milhões em gastos 
com pessoal e com a renegocia-
ção e cancelamento de contratos. 
O resultado foi anunciado nesta 
segunda-feira (15) pelo governador 
Ratinho Jr, durante apresentação 
do balanço de 100 dias de gestão.

No total, a estimativa do Execu-
tivo é que a economia alcance no 
mínimo R$ 237,3 milhões em todo 
o ano, valor que poderá chegar a R$ 
260 milhões se forem implementa-
das ainda em 2019 todas as três 
etapas da reforma administrativa. 
Segundo Ratinho Junior, a economia 
é essencial, mas a reestruturação 
do Estado é tão importante quanto 
a redução de gastos.

“Nosso foco nunca foi apenas eco-
nomizar, mas aumentar a eficiência 
do governo”, disse Ratinho Jr. “E pela 
velocidade que estamos trabalhando 
já dá para ver que está dando certo”, 
destacou o governador, que elencou 
mais de 60 iniciativas que estão con-
tribuindo para o bom desempenho do 
Paraná neste ano.

A primeira par te da reforma 
do Estado está em tramitação na 
Assembleia Legislativa e reduz o 
número de secretarias de 28 para 
15, além de extinguir 339 cargos 
comissionados e funções gratifica-
das, resultando em uma economia 
de R$ 10,6 milhões anuais aos 
cofres públicos. As outras duas 
etapas tratarão da junção de autar-
quias e da redução da estrutura 
física do Estado.

A reforma administrativa foi uma 
das ações de impacto realizadas 
pelo governo de janeiro até o início 
de abril. O governador destacou, 
ainda, a implantação do programa 

de Integridade e Compliance, a san-
ção da lei das concessões – que 
descreve como “a mais moderna 
do país” – e a elaboração da Lei 
da Eficiência na Gestão, que esta-
belece metas de crescimento da 
economia do Estado, investimen-
tos e geração de empregos.

“Realizamos uma ação relevante 
a cada dia e meio de trabalho”, afir-
mou. “E este é o ritmo que vamos 
adotar até o fim da nossa gestão”, 
afirmou o governador durante apre-
sentação do balanço da gestão para 
jornalistas. O encontro ocorreu no 
Palácio Iguaçu.

Austeridade
Ratinho Jr ressaltou que as medidas de austeridades adotadas já nos primeiros dias de 
janeiro, como o contingenciamento de 20% dos gastos de todas as pastas, a revisão de 
contratos e convênios, o congelamento de salários do primeiro escalão, e o corte de 
privilégios foram responsáveis diretas pelo resultado apresentado. Lembrou do status 
das iniciativas iniciais e dos projetos estruturantes do governo, tais como a ampliação 
dos vôos internacionais e a implantação da Cidade da Polícia. Também citou dificuldades 
enfrentadas pela gestão. “Recebemos o governo com 40% da frota da Polícia Militar no 
conserto e com um sistema de radiocomunicação ultrapassado”.

Rodovias
Boa parte do balanço foi dedicada à infraestrutura do Estado. O destaque foi a 
negociação com o Ministério da Infraestrutura para contemplar, no pacote de 
concessões federal, além das atuais rodovias concessionadas, mais 1000 quilômetros 
de estradas, com a inclusão da PR-092 (Norte Pioneiro), PR-323 (Noroeste), PR-280 
(Sudoeste), PR-445 (Norte), além da ligação entre os municípios de Guarapuava (Centro-
Sul) e Campo Mourão (Centro-Oeste).
Trechos ou estradas em situação mais crítica, que não poderão esperar até 2021, 
data dos novos contratos de concessão, serão incluídos no banco de projetos de 
infraestrutura. Serão R$ 300 milhões aplicados na elaboração de projetos executivos 
para obras de mobilidade, melhorias em rodovias e ampliação do modal ferroviário.
Na apresentação dos 100 dias de gestão, não faltou a menção ao trabalho de prospecção 
de novos negócios. Segundo Ratinho Junior, estão em negociação R$ 16 bilhões em 
investimentos. “Teremos boas novas nos próximos dias”, anunciou.

RATINHO Jr ressaltou que as 
medidas adotadas nos primeiros 
dias de janeiro foram responsáveis 
pelo resultado

Geraldo Bubniak/ANPr
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Catedral de Notre-Dame 
é atingida por incêndio
A famosa catedral de Notre-Dame, 

em Paris, foi atingida por um incêndio 
de grandes proporções nessa segun-
da-feira (15). Ainda não se sabe o que 
teria causado as chamas. O fogo teria 
se originado nos andaimes instalados 
na parte superior do prédio para tra-
balhos de restauração, segundo o 
jornal francês Le Monde.

O fogo foi visto no topo da cons-
trução, nas duas torres principais, 
por volta das 18h50 (13h50 no 
horário de Brasília). 

Não há registro de feridos. 
Uma investigação preliminar 

feita pela polícia e pelo Ministé-
rio Público da França indica que a 
causa do incêndio na Catedral de 
Notre-Dame é acidental.

A previsão era de que o fogo 
estivesse totalmente controlado 
até o início da noite dessa segun-
da-feira (horário de Brasília), o que 
seria crucial para que outras alas 
não desmoronassem.

A catedral passava por uma 

reforma. Não há informação sobre 
as condições do acervo.

Uma das mais impor tantes 
e famosas catedrais de Paris, a 
Notre-Dame, dedicada a Santa 
Maria, mãe de Jesus Cristo, foi 
construída entre 1160 e 1345, em 

estilo gótico. Ao longo dos anos, 
a catedral foi palco de cerimônias 
celtas e romanas, além de ter ins-
pirado o romance conhecido como 
O Corcunda de Notre-Dame, do 
escritor francês Victor Hugo, publi-
cado em 1831.

Menos da metade já declarou IR 
A 15 dias do fim do prazo, menos da metade dos contribuintes enviou a decla-

ração do Imposto de Renda Pessoa Física. Até as 17h de ontem (15), a Federal havia 
recebido 13.627.760 declarações, equivalente a 44,7% do esperado para este ano. 

O prazo para envio da declaração começou em 7 de março e vai até as 
23h59min59s de 30 de abril. A expectativa da Receita Federal é receber 30,5 

milhões de declarações neste ano. 

François Guillot/AFP
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Sai do forno projeto que
extingue o Voto Secreto
Saiu ontem do forno, o projeto 

que será analisado na Câmara de 
Vereadores ainda durante semes-
tre que trata, entre outros, da extin-
ção da votação secreta no Poder 
Legislativo municipal.

A comissão parlamentar formada 
por vereadores terminou os estudos 
que alteram o Regimento Interno do 
Poder Legislativo. Uma das finalida-
des é acabar definitivamente com 
as votações secretas. Outras alte-
rações referentes à votação, discus-
são, uso da palavra e gestão das 
reuniões também foram analisadas.

O vereador Mateus Barreto é o 
presidente da comissão. Ele afir-
mou ontem à reportagem que os 
estudos feitos desde 2017 ter-
minaram e falta apenas a elabo-
ração do relatório, para que seja 
levado aos tramites corriqueiros 
na Câmara Municipal. “O início da 
tramitação só depende do relator. 
Eu mesmo vou acompanhar a ela-
boração para agilizar o processo, 
pois pretendemos colocar em vota-
ção tais alterações até o final do 
primeiro semestre”, explica.

Barreto explica que se trata de 
um Projeto de Resolução que altera 
o Regimento Interno e deverá pas-
sar por uma séria de diretrizes até 
que chegue à votação.

‘Durante três sessões consecu-
tivas o texto é lido e, dentro deste 
período receberá emendas. Em 
seguida vai às comissões perma-
nentes, onde será analisado nova-
mente. Recebendo parecer é enca-
minhado à pauta da ordem do dia”.

A comissão é formada por Bar-
reto, Ana Novais, Deybson Biten-
court, Jones Vivi e Marcelo Nelli. Os 
parlamentares estudam mudanças 

consideradas urgentes no Regi-
mento Interno. “A intenção principal 
é acabar com o voto secreto em 
algumas situações”, cita a vereadora 
Ana Novais, lembrando da votação 
de vetos de projetos que vieram do 

Poder Executivo. Ela lembra também 
que as eleições para as comissões 
permanentes também terão que ser 
transparentes, bem como votações 
de perda de mandato e cassação de 
vereador.

Transparência
De acordo com a vereadora Ana Novais, o objetivo das alterações é dar transparência 
aos atos e ações do Poder Legislativo. “Pretendemos deixar às claras as ações dos 
vereadores, facilitar e agilizar todo o processo legislativo”, conta.
Além dos procedimentos referentes às votações, algumas alterações nas apresentações 
de autoridades representantes da sociedade civil organizada também estão sendo 
analisadas. Entre as alterações previstas, está a utilização de espaço de tempo para 
discurso na Tribuna Livre.

Dubiedade
De acordo com o presidente da comissão, durante os estudos foram encontradas 
brechas que dão margens à dupla interpretação nos textos do Regimento Interno que 
chegou a sofrer algumas alterações em 2018, mas foi elaborado em dezembro de 
1990. As ‘falhas’ encontradas no RI foram sendo descobertas durante o andamento das 
sessões. Com as alterações, pretendemos melhorar a discussão dos projetos, facilitando 
acesso a informação, através da liberação de espaço para utilização da palavra em 
Tribuna por representantes da sociedade antes das votações e darmos clareza aos atos 
dos vereadores”, conclui Barreto.

VEREADORES em reunião fazendo a analise final do texto que passará a tramitar na Câmara

Joas Cavalcante
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Show de Daniel reúne
mais de 700 pessoas

Na sexta-feira (12), mais de 
700 pessoas compareceram ao 
show do cantor Daniel, que se 
apresentou no Metropolitan Centro 
de Eventos de Umuarama, evento 
beneficente em prol do Hospital 
do Câncer Uopeccan. Durante o 
evento foram leiloados violão, cha-
péu e o livro “Anjos do bem”, todos 
autografados pelo cantor.

Em entrevista, o cantor Daniel 
conta como surgiu o desejo de 
contribuir com trabalhos sociais, 
“a vontade sempre existiu dentro 
do meu coração poder participar da 
vida de alguém e de somar para 
aqueles que realmente necessi-
tam. Ajudando o próximo quem 
acaba se beneficiando somos nós 
mesmos porque acaba retornando 
como satisfação por saber que 
você contribuiu com alguém”, diz.

Daniel já se apresentou em 
outro momento para um show bene-
ficente para a Uopeccan em 2017. 
No ano de 2018, por questões de 
saúde, o cantor não foi liberado 

Turnê Especial
Daniel possui mais de 30 anos de carreira e para comemorar ele traz a turnê 

especial, “Versões de Mim”, com uma nova roupagem no repertorio que estreia 
nos dias 16 e 17 de abril em São Paulo no teatro Bradesco.

Em junho, ele lança uma turnê para lá de especial com sucessos de Roberto 
Carlos, “Daniel interpreta Roberto Carlos”, com data prevista para o dia 12 de 

junho no Rio de Janeiro, no vivo Rio. “A ideia dessa turnê surgiu durante o pro-
jeto de um programa de televisão e com o consentimento do Roberto Carlos e 

será muito legal apresentar esses dois projetos paralelos”, afirma Daniel. 

EVENTO realizado em parceria com a Gazin em 
prol do Hospital do Câncer Uopeccan

ASSESSORIA
pela equipe médica, ele chegou a 
cidade de Umuarama, mas não se 
sentia bem e infelizmente o show 
teve que ser adiado então para 
abril de 2019, onde ele cumpriu 
sua agenda beneficente com a 
Uopeccan. Daniel ressalta que é 
o segundo show que participa em 
prol da instituição e afirma que 
deseja ser o segundo de muitos 
outros que virão, “é um trabalho 
muito bonito que o hospital faz, e, 
desejo que venham muitos outros 
projetos em parceria”, comenta.

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

13/3 a 13/4 0,5000 0,3715 0,0000
14/3 a 14/4 0,5000 0,3715 0,0000
15/3 a 15/4 0,5000 0,3715 0,0000
16/3 a 16/4 0,5000 0,3715 0,0000
17/3 a 17/4 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/19 898,75 3,50 -1,2%
FARELO mai/19 311,00 3,10 0,1%
MILHO mai/19 362,75 1,75 -2,8%
TRIGO mai/19 459,50 -5,00 -0,6%

Ações % R$
Petrobras PN +0,39% 25,93 
Vale ON -0,29% 51,33 
Brasil ON +0,28% 46,86 
ItauUnibanco PN -0,06% 32,93 
Petrobras BR ON +4,09% 22,90 
Marfrig ON +3,53% 6,74

IBOVESPA: +0,22% 93.082 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 67,65 0,5% -1,5% 66,50
MILHO 26,61 0,0% -8,8% 26,00
TRIGO 46,51 0,0% -6,7% 47,00
BOI GORDO 151,91 0,3% 0,8% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 112,02
Libra est. 0,7630
Euro 0,8846
Peso arg. 41,56

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,5% 3,8680 3,8690 -1,2%

PTAX  (BC) +0,1% 3,8724 3,8730 -0,6%

PARALELO -0,5% 3,8000 4,0900 -0,7%

TURISMO -0,5% 3,8000 4,0700 -0,7%

EURO +0,1% 4,3770 4,3780 0,0%

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 15/04

Iene R$ 0,0346
Libra est. R$ 5,08
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.603,85 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/04

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 15/04 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 15/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 15/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 71,00 -1,4% -2,1%
SOJA Paranaguá 76,80 -0,9% -1,5%
MILHO Cascavel 32,00 -1,5% -5,9%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Enfermeiro é ferido pelo
tiro destinado ao paciente

Um enfermeiro de 50 anos ficou 
ferido no ombro após uma invasão 
a um hospital em Cidade Gaúcha 
(70 quilômetros de Umuarama), na 
tarde do domingo (14). O invasor 
estava armado e efetuou, segundo 
a Secretaria Municipal de Saúde, 
ao menos 20 disparos dentro do 
hospital. Ainda de acordo com a 
Secretaria, ao menos 11 tiros atin-
giram a porta de um ambulatório. 
Lá estava um paciente que havia 
sido alvejado momentos antes por 
disparos de arma de fogo e teria 
sobrevivido, sendo levado para 
atendimento médico.

De acordo com a Polícia Mili-
tar, o suspeito estava encapu-
zado e procurava pelo homem que 
ele havia tentado matar na outra 
ocasião, que aconteceu em uma 
estrada rural.

Ainda de acordo com a PM, o 
paciente tem 25 anos de idade e 
estava dentro de um carro quando 
dois homens se aproximaram em 
uma moto e fizeram vários dispa-
ros contra o automóvel.

O jovem foi socorrido e encami-
nhado ao hospital por uma equipe 
do Samu. Ele havia sofrido apenas 
ferimento em uma das mãos.

Cerca de uma hora e meia 
depois da primeira tentativa de 
homicídio, um dos atiradores foi 
até o hospital e mais uma vez ten-
tou matar a vítima, conseguindo 
apenas feri-lo. Um dos tiros atin-
giu o enfermeiro que foi socorrido 
e transferido para a Santa Casa de 
Cianorte.

Policiais militares de Umuarama foram acionados pouco antes da 0h de domingo para 
atender a um acidente de trânsito na avenida Londrina. Quando a equipe chegou ao 

local, se deparou com um Gol, que havia colidido contra um Astra que estava estacio-
nado. O Astra foi empurrado contra uma moto que estava estacionada à sua frente. Os 
três veículos ficaram muito danificados. Os PMs descobriram que o condutor do veículo 
Gol apresentava visíveis sinais de embriagues e após ser submetido ao teste do etilômetro, 
apresentou o resultado de 1,05 mg/l. após receber voz de prisão, o condutor foi encami-

nhado à Delegacia de Polícia de Umuarama.

Alex Miranda

Escudo
O paciente usou a maca em que era transportado pelo corredor, para se proteger e 
proteger os enfermeiros que o ajudavam. Eles usaram a maca como escudo.
A primeira vítima, que não teve sua identidade revelada, foi liberada e apenas o 
enfermeiro permaneceu internado. A Polícia Civil deu início às investigações ainda no 
domingo.

Porta do ambulatório ficou crivada de balas após 
o atentado

Divulgação



11LOCALUMUARAMA, 16 DE ABRIL DE 2019

Encontrado morto
A Polícia civil de Cidade Gaúcha 

investiga uma morte registrada 
na manhã da segunda-feira (15). 
A vítima, um homem de 58 anos, 
foi encontrada morta dentro de sua 
própria residência.

O imóvel fica situado na rua João 
Paizinho, centro da cidade e, assim 
que forma acionadas as autoridades 
policiais estiveram no local para ave-
riguar as circunstancias do fato.

De acordo com o delegado Lucas 
Américo Magron, que assumiu a inves-
tigação, poucas informações foram 
coletadas a respeito do caso, mas o 
homem morto foi identificado como 
Paulo João e teria sido assassinado 
a golpes de arma branca, possivel-
mente uma faca. A quantidade de 
golpes não foi confirmada, pois ape-
nas um exame no corpo poderá deter-
minar quantas perfurações haviam. 
Um laudo será expedido pelo Instituto 
Médico Legal (IML) de Umuarama 
assim que foi realizada a necropsia.

Um perito do Instituto de Crimina-
lística de Umuarama também foi até a 
residência e coletou informações, que 
devem fazer parte de um relatório a 
ser divulgado nos próximos dias.

O delegado apenas informou que 
uma das linhas de investigação é de 
um crime de latrocínio (roubo seguido 
de assassinato), mas todas as hipóte-
ses não são descartadas. “Não des-
cartamos nenhuma informação, mas 
o que verificamos aqui é que se trata 
de uma vítima possivelmente alcoóla-
tra e a casa é considerada desprovida 
de objetos de interesse econômico. 
Por isso acreditamos que a investiga-
ção tenha como orientação um caso 
de homicídio, um possível desacerto”, 
disse o delegado.

Ainda não há informações 
sobre a motivação e nem auto-
ria. As investigações estão em 
andamento.

Morto a tiros
A polícia de Tapejara ainda investiga a morte de Uederson Macedo Simão, 20, 
assassinado a tiros na noite do sábado (13). Um primo que estava com ele também foi 
alvejado e fugiu. Os atiradores dispararam diversas vezes com pistolas 9 milímetros 
e dois projéteis atingiram a cabeça de Simão, que chegou a ser socorrido, mas não 
resistiu. A vítima possuía antecedentes criminais por lesões corporais, ameaça, dano e 
desobediência. O corpo foi encaminhado para o IML de Umuarama.

Vândalo
Após quebrar a porta de vidro de uma agência bancária que fica na rua João Ormino de 
Rezende, em Cruzeiro do Oeste, um rapaz de 24 anos acabou sendo preso por policiais 
militares, na noite do domingo (15). Os PMs foram acionados por populares que 
flagraram o vandalismo. Após quebrar o vidro, o jovem saiu correndo e foi localizado 
nas imediações. Segundo a equipe, ele estava muito agressivo e foi necessário o uso de 
força moderada e algemas para a contenção. O rapaz foi autuado em flagrante na 17ª 
Delegacia Regional.

Crack iporã
A Polícia Rodoviária de Iporã apreendeu 16 quilos de crack que estava dentro do tanque 
de combustíveis de um carro abordado na PR-323, em Cafezal do Sul, ao final da manhã 
do sábado (13). Além do motorista, de 37 anos, estavam no Fiat Uno a esposa e duas 
filhas, de 3 e 11 anos. Na averiguação, os patrulheiros encontraram 16 tabletes da 
droga, embalados em bexigas, totalizando dezesseis quilos. O motorista relatou ter 
emprestado o carro e que não sabia da existência do entorpecente. Ele foi encaminhado 
à delegacia junto com a família. Conselheiros tutelares acompanharam a situação. 

Notas

Divulgação

RESIDÊNCIA onde aconteceu o crime estava toda revirada
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Motorista sofre ferimentos leves em grave acidente

Congestionamento
O tráfego, que era intenso, foi inter-

rompido nos dois sentidos e voluntários 
ajudaram a controlar o movimento dos 
veículos até a chegada dos patrulheiros 

rodoviários que atuam no posto de fisca-
lização em Cruzeiro do Oeste. Os bombei-

ros tiveram que utilizar o equipamento 
desencarcerador para cortar as ferragens 

e retirar mulher do interior do carro. 
Enquanto isso uma equipe do Samu, 

orientada por um médico intervencio-
nista, prestava os primeiros socorros à 

vítima, que estava consciente.

FRENAGEM do caminhão 
mostra que o carro foi arrasta-
do após a colisão

ALEX MIRANDA

ALEX MIRANDA

Um grave acidente na tarde da segunda-feira 915), deixou uma mu-
lher gravemente ferida. A colisão frontal, que envolveu um carro e um 
caminhão, aconteceu na rodovia PR 323, mais precisamente em frente à 
empresa Paraguaçu, na saída para o município de Perobal, ainda dentro 
do perímetro urbano.

Um caminhão Ivecco, de modelo 380, que seguia em direção a Umua-
rama, bateu de frente contra o Volkswagen Gol, de cor branca, que seguia 
no sentido contrário pouco antes das 15h. A condutora, identificada como 
Cristiane Hitomi Saiki, de 42 anos ficou presa às farragens do carro, que 
acabou preso embaixo da cabine do caminhão.

Invadiu a pista
O caminhão, que estava car-
regado com carne de frango 

congelada, arrastou o Gol por 
cerca de 20 metros sobre a 

pista de rolamento. O moto-
rista, de 72 anos, e morador 

em Marechal Cândido Rondon, 
afirmou que a condutora teria 
invadido a pista contrária. Ele 

ainda afirmou ter tentado des-
viar, mas não houve tempo.

Ferimentos
De acordo com o 
Tenente Willian 
Marques, do Corpo 
de Bombeiros, a 
vítima foi retirada 
do veículo estável. 
“Pode ter ocorrido 
alguma fratura nas 
pernas, devido ao 
esmagamento do 
painel do carro 
sobre seus mem-
bros inferiores. 
Porém, visivelmente 
não foram cons-
tatadas fraturas, 
nem ferimentos 
mais graves. Além 
disso, ela sofreu 
uma pancada na 
cabeça, mas estava 
consciente”, disse o 
bombeiro. Cristiane 
foi encaminhada 
pela ambulância do 
Samu ao hospital 
Uopeccan (plantão) 
para atendimento.

ALEX MIRANDA



14 ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE ABRIL DE 2019

Afsu bate bolão em solidariedade

A Associação Futsal de Umua-
rama (Afsu), desde sua fundação 
em 2003 se destaca no futsal 
nacional e desempenha impor-
tante papel esportivo e social. Pou-
cas equipes no país possuem um 
histórico tão grandioso de títulos, 
troféus e medalhas e ao mesmo 
tempo gerencia o futuro de crianças 
e adolescentes.

Com o projeto “Transformando 
Vidas Através do Esporte”, a Afsu 
tem como objetivo a inclusão social 
e a iniciação esportiva de crianças 
de 7 a 17 anos, estudantes da 
rede pública de ensino da cidade 
de Umuarama e seus distritos no 
contra turno escolar.

Atualmente a associação conta 
com 500 crianças atendidas em 
10 núcleos, sem qualquer custo 
para os alunos e para seus pais. 
Além da alimentação a cada início 
de ano os participantes recebem 
um kit com uniforme, tênis e bolsa 
para frequentar os treinos.

Como forma de incentivo ao 
estudo, a permanência na sala 
de aula e a dedicação no projeto, 
os alunos com as melhores notas 
e rendimento na associação são 
premiados anualmente com uma 
medalha personalizada e uma 
bicicleta por meio dos programas 
“Bom de Nota” e “Bom de Bola”.

“Ações como essa que promo-
vem a socialização de crianças 
e adolescentes preenchendo o 
tempo livre e mantendo-os longe 
da criminalidade são fundamentais 
para nossa cidade e para o futuro 
dos nossos jovens”, incentiva o 
presidente da Afsu, Edivanilson 
Romeiro.

Terceira derrota seguida
O Afsu foi derrotado pelo Pato Futsal por 3 a 1, no jogo válido pela 4ª rodada do 

Campeonato Paranaense de Futsal – Série Ouro. Com o resultado Umuarama está 
em 9º lugar na tabela classificatória.

O jogo começou equilibrado, com boas chances para ambos os lados, mas aos 
poucos, o Pato Futsal foi controlando a partida e tomando a iniciativa nos lances, 

enquanto o Afsu buscava aproveitar os espaços deixados pelo lado nos contra-ata-
ques. No final do primeiro tempo, o adversário abriu o placar para o Pato Futsal.

Na volta do segundo tempo, o Pato fez mais dois gols e aumentou sua vantagem. 
O Faltando 10 minutos para o final, o Afsu adiantou com o goleiro linha até que 

descontou, com o Gol de Honra, marcado por Augusto.
O próximo jogo do Umuarama agora será fora de casa, contra o Amparé Futsal, 

na quinta-feira (18), às 20h30.

A AFSU possui uma das melhores equipes de 
futsal do país e um projeto social especial para 

encontrar novos talentos no esporte

Assessoria Afsu



Os maratonistas Anderson 
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son garantiu o 1º lugar na 
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UMUARAMA NO PARANAENSE DE VÔLEI

No último final de semana (12 à 14) atletas de Umuarama participaram do Cam-
peonato Paranaense de Voleibol Sub-15 masculino - 1° etapa em Cascavel.
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tou o Santa Mônica e o Círculo Militar, mas conseguiu apenas os mesmos resultados; 

foi derrotado por 3 sets a 1. No quarto jogo a equipe da Capital da Amizade conse-
guiu voltar em cena e venceu o Tamboara por 3 sets a 0. Depois encarou o Maringá, 

derrotando o time da cidade canção por 3 sets a 2. Com tais resultados, o time segue 
firme no campeonato onde vai disputar mais dos jogos para fechar a primeira fase. “A 
equipe realizou bons jogos, apesar dos deslizes, conseguimos duas vitórias. Os atletas 

já estão se preparando para a próxima competição que deve acontecer em setem-
bro”, disse Douglas Griffo, coordenador.

Smel
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ÓRFÃOS DA TERRA
Laila conta sobre sua gravidez para Jamil, 

antes que ele possa revelar a verdade sobre 
sua vida. Aziz manda Youssef levar Laila e 
Jamil a seu encontro. Bóris avisa à família do 
convite de Ester. Ester manda Bruno sair de 
sua casa durante o jantar. Sara se diverte ao 
ver o estado de Abner. Bruno não aceita a 
ajuda financeira de Tereza. Santinha suborna 
Camila e conta o que descobriu sobre Laila. 
Ester obriga Abner a fazer um pedido para 
Bóris. Dalila inventa uma mentira sobre Jamil 
para Aziz. Camila manipula Benjamin para se 
vingar de Laila.

VERÃO 90
Jerônimo coloca Dandara e Ticiano no 

lugar de Vanessa, para testar a imagem do 
casal. Álamo passa mal com a empadinha 
sabotada que Galdino levou para Manu e can-
cela o encontro com Vanessa. Mercedes fica 
irritada ao ver que o restaurante de Janaína 
foi elogiado na coluna de Vinícius.Vanessa fica 
furiosa quando Jerônimo avisa que Dandara 
e Ticiano irão substituí-la no Disque PopTV. 
Madá prevê o sucesso de Manu ao olhar para 
a mandala de sua loja. Herculano aprova o 
resultado do teste de Manu, que é observada 
de longe por João.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Sampaio leva Murilo para a delegacia. 

Júnior não gosta quando Valentina pede para 
Luz ficar sozinha com seu filho. Gabriel segura 
a mão de Luz, que se assusta. Rivalda mani-
pula Nicolau para viajar com Diana e Walid 
para o exterior. Murilo disfarça a preocupa-
ção quando Sampaio diz que convocará Judith 
para depor. Sóstenes estranha o nervosismo 
de Luz ao falar sobre Gabriel. Ondina se 
embriaga e comenta sobre sua filha com Ada-
mastor. Luz sonha com Léon, e ajuda Gabriel 
a despertar do coma.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Fernanda revela a Durval que não 

reservou hotel e que prefere dormir na casa 
dele. Durval não gosta da situação. Mirela 
confronta Luca ao dizer que ele sempre a 
esnobou. Vini questiona à família de Jeff 
sobre o passado de Lindomar e eles disfar-
çam. Fernanda diz à Raquel e à Lorena que 
voltou para ficar. Jeff tenta desvendar a voz 
do pen drive. Verônica visita Gui na casa de 
Marcelo e implora para que ele volte. Jeff e 
Ciro notam que as vozes de Pendleton e de 
Otto, com o efeito, ficaram idênticas. Claudia 
diz a Joana que está insegura com a volta 
de Fernanda. Roger recebe Fernanda para 
uma consultoria. Branca pede vários favores 
à Nanci. Gleyce atende uma ligação e diz que 
algo ruim aconteceu com Marlos. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Regina pede a Priscila para se aproximar 

mais de Isabela. Priscila se encontra com 
Frederico, o personal stylist que ela contra-
tou. Isabela entra no túnel secreto e é sur-
preendida ao ver que a saída fica na casa 

da piscina, onde os capangas de Geraldo 
dormem. 

JESUS 
Os soldados romanos não encontram 

os apóstolos no esconderijo. Lázaro e Tiago 
Justo se esforçam para esconder o disfarce. 
Sula implica com Mirina. Yoná confessa sen-
tir falta de Jesus. Mateus explica a Cornélius 
como fugiram. Tiago Justo descobre que 
Deborah está grávida e se emociona. Cláudia 
revela que sentirá falta de Cassandra. Pilatos 
ameaça Petronius. Tadeu fala de seu amor 
por Helena. Livona percebe que Caifás está 
gostando de seus serviços e fica satisfeita. 
Lázaro e Susana se declaram. Marta revela 
seu amor por Malco. Pedro e os apóstolos 
saem para pescar, mas se decepcionam com 
a falta de peixes. Os apóstolos veem Jesus 
durante a pesca, porém não O reconhecem. 
Milagrosamente, eles pescam muitos peixes. 
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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.

 • RECORD
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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.

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

 • RECORD
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Rita descobre que sua filha não morreu
Em “Malhação: Toda Forma de Amar”, Lígia e Joaquim passeiam com os filhos, Filipe 

e Nina, que foi adotada pelo casal. Rita se despede do pai e recebe os pêsames na igreja. 
Rita descobre que sua filha não morreu. Thiago não gosta de ver Raíssa perto de Camelo. 
Anjinha vence a partida de futebol. Marco Rodrigo conversa com Anjinha e se surpreende 
com a determinação da filha. Rita exige que Isaura conte tudo o que sabe sobre sua filha. 

Jaqueline confessa a Madureira que descobriu uma maneira de conhecer seu pai. Joaquim e 
Lígia comemoram o aniversário de Nina. Rita afirma a Tadeu que encontrará sua filha. 
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Os falsos também. Convém se mostrar atento e 
precavido. Não é hora de confidenciar e revelar 
seus segredos. Nem todos merecem confiança. 
Mas a pessoa amada ou o cônjuge está preparado 
para ouvir você e compreender.

Os opositores e inimigos declarados estão agindo e 
confrontando você de alguma maneira. Nesta fase vio-
lenta e agressiva, pela influência de Marte, todos têm 
que se resguardar e controlar os impulsos. Talvez você 
possa ofender a pessoa amada, o marido ou a esposa.

Você está sentindo firmeza e proteção da parte de 
amigos, de Carneiro principalmente ou de Libra. 
Ideias construtivas e criatividade na atividade que 
exerce. No trabalho haja sem mais demoras e com 
honestidade. Os resultados não tardarão.

Olhe lá na frente e pode ousar. Os planos e pro-
jetos em mente e deixe fluir sua fantasia. Os que 
mais sonham são os que mais realizam, pelo 
menos em parte. Pode viajar ou empreender 
mudanças na vida. Reencontro frustrado no amor.

O aspecto da saúde exige alguns cuidados, os quais 
já estão sendo tomados. Prossiga com tratamentos 
já iniciados. Fique sozinho e isole-se um pouco para 
pensar, meditar e ouvir a voz de Deus dentro de 
você. Depois disso sentirá a inspiração maior.   

Os amigos e colegas têm sugestões valiosas para 
lhe dar. Ouça-os com maior interesse. Mas por outro 
lado, procure relaxar e moderar os impulsos nervosos 
e irritados. Até a saúde pode melhorar se assim for. No 
setor amoroso, um reencontro é possível de ocorrer.

A força da Lua torna as pessoas mais irresponsá-
veis e agressivas. Assim elas não vão cumprir a 
palavra empenhada com você. Isto pode ocorrer 
em família e na intimidade. Um velho amor pode 
estar voltando de maneira complicada.

Siga somente a intuição, sem medo de errar. Assuma 
liderança e poder e exerça o seu direito com dig-
nidade, em qualquer setor de ação. A cabeça está 
muito clara e atuante. Lucidez saudável. Oposições 
de terceiros no amor. Tenha calma com a situação.

Certo saudosismo envolve seus sentimentos de família 
e também de um romance de amor. Talvez as coisas 
não se deem como você imagina, por isso mesmo não 
espere demais de ninguém. Evite agir com excesso de 
autoridade ou muita benevolência. Modere.

Procure a companhia de amigos e irmãos, colegas e 
parceiros de todo tipo. O momento é de franco diálogo, 
de troca de ideias e colaboração de todos. Grandes 
resoluções serão tomadas em favor de todos. Mesmo 
que com dificuldades, alguém o ama de verdade.

Emotividade a flor da pele. Não se deixe abater por 
sentimentos negativos ou falta de confiança em si. 
Olhe a frente e para o alto e confie em que tudo está 
sendo bem direcionado e encaminhado pela providên-
cia divina. Reencontro feliz no setor amoroso, à noite.

O sexto sentido está apurado e preciso. Siga seus pres-
sentimentos e ideias que são positivas. Aposte hoje 
em Loterias, jogos e concursos. Confie que a sorte 
está lhe ajudando. O amor de um amigo, namorado 
ou namorada, será o seu maior incentivo e apoio hoje. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Enquanto imperar 

a filosofia de 
que há uma raça 
inferior e outra 

superior o mundo 
estará perma-

nentemente em 
guerra.

(Haile Selassie)

“

“

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversá-
rio hoje  -, Leila Patricia Barnabé, Ruben 
Ramires Antunes de Souza, Carla Moreira 
Frasquette, Vanio Pressinatte e Lindamara 
Correa Pugas. Da coluna: felicidades!

Arte
A Associação Atlética Acadêmica 
de Psicologia da Unipar,  em par-
ceria com o Sebo Universo Para-
lelo,  realizarão no domingo (28), 

um sebo de l ivros,   apresentações 
culturais gratuitas na sede do Uni-

verso Paralelo. Na agenda do dia:  
vendas e trocas de l ivros,  recitais 

de poesias,  danças e músicas.  O 
objetivo é promover a cultura e 

atividades culturais.  A coluna dará 
mais detalhes. 

Italianíssimo
O sábado, 25 de maio, já ganha 
agenda gastronômica e musical  

com mais uma edição do Jantar I ta-
l iano, do Rotary Catedral.  Reserve a 
data, compre os convites e aguarde 

pois nos bastidores está Fernando 
Monteiro e pessoal do Rotary Cate -

dral.   Imperdível

LUCI LEMES 

PORTRAIT
Francielli Zabini posa descontraidamente para as lentes da renomada 
fotógrafa Luci Lemes que assina o clique para a exposição temática Rock’n 
Ladies, na quarta (17),  no Old Rock Bar.  

Lançamento Outono & Inverno USAFLEX!
A franquia Usaflex, loca-

lizada na Avenida Paraná, 
foi palco do lançamento 
(na última quinta-feira 
11)  da nova coleção 

para a próxima tempora-
da. A empresária Regina 
Santana reuniu parceiras 
em Acessórios e Modi-

nha  para mostrar a sua 
clientela as novidades 
-, brindes rechearam a 

noite que teve desfile da 
coleção antenadíssima. 

Vá conhecer!Um brinde com as parceiras da noite!

Loja descolada na Avenida Paraná... Denise Freitas e Maze Cardoso Reis

As novidades a seus pés ... Cores quentes, tendência Usaflex 
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Encontro literário
Nesta quarta-feira (17), o 
Núcleo Regional da Educa-
ção de Umuarama realizará o 
Encontro Literário das Secre-
tarias Municipais de Educação. 
O evento tem como iniciativa 
a comemoração do Dia Nacio-
nal do Livro Infantil (18 de 
abril) e visa à valorização do 
livro e da leitura, para que os 
participantes se apropriem 
dessa iniciativa e as levem para 
o cotidiano escolar de cada 
município, além de promo-
ver a interação entre o NRE e 
as Secretarias Municipais de 
Educação. O encontro será às 
9h, com atividades culturais, 
espaço para leitura, contação 
de histórias e participação da 
escritora Ângela Russi.

Oficina de dança
No dia 28 de abril, terá em Umua-
rama oficina de dança contemporâ-
nea “O corpo e a urbe”, ministrada 
pelos coreógrafos Mari Paula e 
Wody Santana. A oficina aconte-
cerá no Centro Cultural Vera Schu-
bert, às 15h, para se inscrever-se é 
necessário ter idade mínima de 16 
anos. Serão disponibilizadas apenas 
30 vagas, maiores informações pelo 
telefone (44) 3621-4112.

Troca de livros
A Associacão Atlética Acadêmica 
de Psicologia da Unipar, em 
parceria com o Sebo Universo 
Paralelo, realiza no domingo 
(28), um sebo de livros, jun-
tamente com apresentações 
culturais gratuitas na sede do 
Universo Paralelo. Na ocasião, 
acontecerão vendas e trocas 
de livros; e também recitais de 
poesias, danças e músicas, em 
que qualquer pessoa interes-
sada pode participar e realizar a 
própria apresentação. O evento 
acontece das 15h às 18h30 no 
Sebo Universo Paralelo, locali-
zado no Edifício Canadá, na rua 
Aricanduva, 4111. Os interessa-
dos podem levar livros para tro-
car com outras pessoas na ação. 
O preço dos livros varia entre R$ 
1 e R$ 20.
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
C. MARCHI JUNIOR REFRIGE-

RAÇÃO - ME, firma inscrita no 
CNPJ sob nº 10.565.284/0001-
17, situada na Avenida Gover-
nador Parigot de Souza, 1661, 

CEP: 87503-410, nesta cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 

vem publicar o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 27.903. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
MADERMÓVEIS INDÚSTRIA 

E COMÉCIO DE MÓVEIS LTDA, 
firma inscrita no CNPJ sob nº 

03.732.066/0001-64, situada na 
Avenida Portugal, 5161 – Arma-

zém CEP: 87504-530, nesta 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, vem publicar o extravio 

do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 22.498. 
Com esta publicação o mesmo fica 

sem nenhum efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
AUTO MECÂNICA BRIVEL 

LTDA, firma inscrita no CNPJ 
sob nº 03.050.603/0001-96, 

situada na Avenida Tiradentes, 
2564 centro CEP: 87505-090, 
nesta cidade de Umuarama, 

Estado do Paraná, vem publi-
car o extravio do ALVARÁ DE 

LICENÇA Nº 22.769. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 

nenhum efeito legal.

Bloqueio larvário
no combate à dengue

A Vigilância Ambiental realiza 
diversas ações para combate ao 
mosquito da dengue. De maneira 
geral a atuação é preventiva, com 
orientações aos moradores em 
visitas domiciliares, bem como 
distribuição de material informa-
tivo e educativo. Por outro lado, 
também realiza ações de bloqueio 
e eliminação de focos quando há 
casos – suspeitos ou confirmados 
– da doença entre a população, 
contando com equipe própria de 
agentes de combate a endemias 
e também parceiros.

Na última semana, uma ação 
de bloqueio larvário realizada nos 
bairros San Martin, Independência 
e 26 de Junho contou com a par-
ticipação de alunos do curso de 
Técnico em Enfermagem do Colégio 
Estadual Professora Hilda Kamal. 
“O trabalho foi motivado pela noti-
ficação de um caso suspeito de 
dengue naquela região. Visitamos 
casas e comércios, vistoriando 
quintais, orientando a população 
e eliminando criadouros do mos-
quito”, explicou o coordenador Car-
los Roberto da Silva.

Foram visitados 371 imóveis 
e 199 moradores abordados – as 

outras 178 estavam fechadas. 
Foram eliminados 223 criadouros 
e encontrados cinco focos com 
lar vas que foram recolhidas e 

encaminhadas para análise labo-
ratorial – exames vão apurar se 
são larvas de Aedes aegypti ou de 
outros mosquitos.

Palestras
O programa segue agora com palestras ambientais e na área de saúde, em escolas e 
outras instituições. “Mas precisamos que a comunidade permaneça vigilante em seu 
próprio quintal e nas imediações, pois se relaxarmos a dengue pode fugir do controle”, 
completou a secretária.

Casos confirmados
“Umuarama tem hoje 14 casos confirmados de dengue. Os dois últimos foram 
descobertos no Jardim Cruzeiro e no Conjunto Ouro Verde e eram as últimas 
notificações em análise naquela região da cidade. Esperamos agora os resultados de 56 
exames de casos suspeitos, mas a tendência é que a grande maioria seja descartada”, 
afirmou Carlos Roberto.

FORAM eliminados 223 criadouros e 5 focos com larvas que foram recolhidas e levadas para análise laboratorial

Tiago Boing/Assessoria-PMU
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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 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

HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – FLEX, BRANCA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE

COURO, SOM, AIRBAG, ABS, RODAS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00

COROLLA  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

TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 –TRACKER  1.8  LTZ  MOD.  2015 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, SOM/

MULTIMÍDIA, TETO SOLAR, COMPLETA, IPVA PAGO.  R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00R$ 59.800,00

MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – MONTANA  1.4  SPORT   MOD. 2011 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS,  AR, DIREÇÃO, ALARME,

SOM,  VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETA.  R$ 26.800,00 R$ 26.800,00 R$ 26.800,00 R$ 26.800,00 R$ 26.800,00

PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRISMA  1.4  MAXX  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM, TRAVAS, ALARME,

VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00R$ 24.800,00

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

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

AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS,

ALARME, Ú/DONA, COMPLETO.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00

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

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

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

ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - PRATA, FLEX, MECÂNICO, AR, VIDROS,

DIREÇÃO, TRAVAS, COMPLETO.  R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00

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

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

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

CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 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  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VIDROS,

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

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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CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR

Vende-se
02 Lotes de 1.020 m-2 cada
um. Dentro da cidade de

Eliza. 01 Lote R$ 40.000,00, 02
lotes por R$ 70.000,00. OBS.

na compra dos dois, pego um
carro. Contato (44) 9.9974-

2794 ou (44) 9.8407-1674 falar
c/ Idelson

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 ................................................ 13/14 .................. PRATA .......................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 39.900,00
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
ONIX 1.0 LS ...................................................... 16/16 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 36.900,00
ONIX 1.4 LTZ ..................................................... 15/15 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 42.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ................................................ 13/14 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 40.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ........................................... 18/19 .................. PRATA .......................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 59.900,00
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
TRACKER PREMIER 1.4 TURBO ................... 17/18 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ....................... R$ 89.900,00

EXTRAVIO DE ALVARÁ
TANIA C O CHIOCO, firma

inscrita no CNPJ sob nº
10.641.810/0001-80, situada na
Avenida Zaeli 2565 Parque San
Remo, CEP: 87506-230, nesta
cidade de Umuarama, Estado

do Paraná, vem publicar o
extravio do ALVARÁ DE

LICENÇA nº 28.047. Com esta
publicação o mesmo fica sem

nenhum efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
E BRESCIAN CONFECÇÇOES,

firma inscrita no CNPJ sob nº
03.524.035/0001-18, situada na
Avenida Paraná, 3654 Zona 1,
CEP: 87501-030, nesta cidade

de Umuarama, Estado do
Paraná, vem publicar o
extravio do ALVARÁ DE

LICENÇA Com esta publicação o
mesmo fica sem nenhum

efeito legal.
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Mão única na Rua Antônio Ostrenski
Para dar mais segurança ao 

trânsito na Avenida Parigot de 
Souza, uma das mais movimen-
tadas e importantes avenidas de 
Umuarama, a Diretoria de Trânsito 
(Umutrans) decidiu estender o sen-
tido único da Rua Antônio Ostrenski 
– que já vigora entre as avenidas 
Brasil e Manaus – até o início na 
via, na confluência com a Avenida 
19 de Dezembro e a própria Parigot 
de Souza, atendendo aos aponta-
mentos do estudo realizado para 
a implantação do Plano de Mobili-
dade Urbana.

O entroncamento dessas vias, 
que recebe também veículos da 
Rua José Balan e mais abaixo da 
Rua do Bosque, está sendo refor-
mulado em parceria com a inicia-
tiva privada – por conta da criação 
de um novo polo gerador de trá-
fego. O motivo da mudança – que 
acontecerá nops próximos dias – é 
adequar o trânsito à topografia do 
cruzamento para tornar a circula-
ção mais segura. Os moradores 
serão avisados previamente.

“Várias vias desembocam 
naquele ponto da Parigot de Souza, 
por isso temos ali um local de 
conflito que estamos resolvendo 
de forma bastante responsável. 
Não podemos deixar que a Antô-
nio Ostrenski leve mais tráfego 

àquele trecho, então a partir de 
agora – com sentido único – ela 
ajudará a desafogar o fluxo da Pari-
got de Souza”, justificou a diretora 
da Umutrans, Dianês Piffer.

A diretora explicou que, por ser 
uma via ‘recuada’, o condutor que 
chega por ela, não têm visão dos 
motoristas que sobem pela Parigot 

de Souza, que é uma via de maior 
velocidade (50 km/h) e de intenso 
fluxo de veículos. “Conforme indica-
ram os estudos do Plano de Mobi-
lidade, precisamos retirar esse 
tráfego que chega pela Antônio 
Ostrenski para diminuir os riscos de 
acidentes, que ocorrem com certa 
frequência naquele trecho”, reforçou.

Quadras afetadas
A rua Antônio Ostrenski tem cerca de 900 metros de extensão e em quase 500 

metros ela já tem mão única. A mudança no trecho restante afetará três quadras, deli-
mitadas pelas avenidas Parigot de Souza e Brasil, cortadas pelas ruas Japurá e Nicanor 
dos Santos Silva. “Os moradores deste trecho terão de se adaptar à nova condição da 

via pública, bem como motoristas que trafegam por aquela região. Será necessário um 
período de adaptação, mas a mudança foi feita pensando na segurança e no bem-estar 

dos motoristas e da população”, encerrou a diretora da Umutrans.

Testes
Testes realizados com sinalização, proibindo o acesso à Parigot de Souza naquele ponto, 
não mostraram eficácia. “Percebemos os motoristas não respeitam as placas e invadem 
a Parigot de Souza de qualquer forma. Por isso, entendemos que a forma de resolver 
este gargalo é tornar a via de mão única em toda a sua extensão”, completou Dianês.

MOTORISTA que chega pela Antônio Ostrenski não têm visão dos motoristas que sobem pela Parigot de Souza

Tiago Boing/Assessoria-PMU
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