
Dupla mata metalúrgico
no Conjunto 1º de Maio

l Pág. 11

Vereadores querem 
que prefeito proíba 
reajuste de 12% nas 
contas de água

Agentes da PF recebidos 
a tiros na madrugada 
por contrabandistas em 
Altônia

Câmara vota na 
segunda-feira gratuidade 
do transporte coletivo 
aos distritos
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 Jeferson Santos foi quem construiu um parquinho 
com materiais recicláveis em frente sua residên-

cia onde antes existia um lixão. Segundo a Polícia 
Civil, usuários de drogas frequentavam o local 

destinado para as crianças do bairro. Autores do 
crime deixaram cadeado na boca da vítima.

Conservação de 
solo na APA

Programa de gestão de solos e água em microbacias 
beneficia 11 agricultores da Área de Proteção 

Ambiental (APA) do Rio Piava. O convênio objetiva 
desenvolver ações para sustentabilidade ambiental 
no sistema produtivo da microbacia, com práticas 

sustentáveis de conservação do solo, da água e do meio 
ambiente, minimizando os impactos ambientais da 

atividade agropecuária.
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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

‘‘A indústria brasileira tem hoje a menor fatia do PIB em cerca 
de 70 anos. Ao mesmo tempo, um estudo feito pela Fiesp 
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) revela 
que a indústria nacional pagou em 2018 R$ 37 bilhões em 
tributos. Isso quer dizer que 1,2% do seu faturamento é ape-
nas para pagar os impostos!

Nada novo. Uma agroindústria que processa batatas, por 
exemplo, e quer disputar os mercados internacionais terá que 
contar com uma competência e competitividade acima de cam-
peões olímpicos mundiais para obter chance de êxito. Dessa 
forma, o PIB brasileiro jamais conseguirá crescer 4% ao ano no 
patamar aonde chegamos.

Se o agronegócio brasileiro, nas minhas contas, signi-
fica um terço do PIB total do País e 60% desse total está 
no pós-porteira das fazendas (falamos da indústria, comér-
cio e serviços), para crescermos o PIB do Brasil em 20% 
nos próximos seis anos precisaremos dobrar o tamanho do 
nosso agronegócio. E como 60% dele estão na transforma-
ção industrial e comércio, não será possível fazer isso sem 
uma revolução estratégica agroindustrial.

Agronegócio é indústria no antes e no pós-porteira. Ministro 
Paulo Guedes e ministra Tereza Cristina: precisamos de uma 
política pública agroindustrial; sem a agroindústria nacional 
jamais dobraremos o agro do País, e, se não fi zermos isso, 
não haverá crescimento da nação a níveis necessários de 4% 
ao ano, minimamente.

Podemos dobrar o agro com a agroindústria e o comércio, 
e ainda mais, com estabilidade para o produtor rural. 

Agroindústria também 
é agronegócio no Brasil

‘‘

DIVULGAÇÃO

Malala 
Yousafzai, 

paquistanesa 
que ganhou 

Prêmio 
Nobel da Paz 
por sua luta 
pelo direito 
à educação 

no seu país. 
artigo

 “Percebemos a importân-
cia da nossa voz quando 

somos silenciados.”  

Sexta

Cheia
19/04 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47
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Sol

José Luiz Tejon Megido é mestre em Educação Arte e História da 
Cultura pelo Mackenzie, doutor em Educação pela UDE/Uruguai e 

membro do CCAS (Conselho Científi co Agro Sustentável)

Nublado

Megasena
Concurso: 2143

02 12 35 51 57 58

Dupla sena
Concurso: 1924

18 22 26 30 34 411º sorteio

02 06 17 25 30 442º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1802

01 02 05 08 11 12 14 15
16 19 20 21 23 24 25

Quina
Concurso:  4954

23 24 73 74 75

Timemania
Concurso: 1320

19 39 46 51 63 66 69
TIME DO LONDRINA/PR

Lotomania
Concurso: 1961

08 09 11 12 13 17 26
33 37 41 51 58 63 65

68 77 80 86 89 90

Federal
Concurso: 05380

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

39.422
25.201
54.871
27.945
05.318

Dia da Sorte
Concurso: 139

03 04 11 13 18 19 22
JULHOMÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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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.
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Mais de 12% nas contas de água
A atitude do prefeito de Paranavaí, delegado Caíque, 

que assinou decreto proibindo o reajuste de 12% 
das tarifas da Sanepar autorizado pela Agepar, 

repercutiu em Umuarama, tanto que três vereadores 
protocolaram uma indicação para que o prefeito Celso 
Pozzobom tome a mesma atitude que o administrador 

paranavaiense. O documento dos vereadores, 
publicado em diário oficial, afirma que o aumento 

‘extrapola a inflação aferida nos últimos 12 meses’ e 
veda a Sanepar da aplicação do reajuste das tarifas de 

água e esgoto do município.

PEC da 
aposentadoria fica 

para depois da Páscoa
O p res iden te  da 

Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), depu-
tado Ademar Traiano 
(PSDB), afirmou que a 
Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 
que prevê o fim das 
aposentadorias para 
ex-governadores estará 
na pauta de discussões 
dos deputados na pró-
x ima  semana .  “ Já 
estará na pauta ainda 
na semana que vem a 
questão das aposen-
tadorias dos ex-gover-
nadores. A comissão 
especial deve se mani-
fes ta r  na  segunda -
-feira (22) e tendo ela 
se manifestado eu já 
incluirei na pauta”.

O texto original da 
proposta e a emenda 
formulada pelo depu-
tado Homero Marchese 
(PROS) e apoiada por 
d iversos deputados 
estão em análise na 
Comissão Especial de 
Reforma à Constituição, 
que tem reunião agen-
dada para a próxima 

segunda-feira (22), a 
par tir das 13h30. O 
relator dos textos é o 
deputado Cobra Repór-
ter (PSD). Depois de 
aprovado pela Comis-
são Especial, o parecer 
precisa ser publicado 
em Diário Oficial e só 
então estará apto para 
entrar em debate em 
Plenário.

A PEC nº 1/2019, 
apresentada pelo Poder 
Executivo, revoga o § 
5º do ar t. 85 da Cons-
tituição do Estado do 
Paraná, que estabe-
lece o pagamento de 
subsídio mensal e vita-
lício para quem tiver 
exercido em caráter 
permanente o cargo de 
governador do Estado. 
Já a emenda prevê a 
extinção do pagamento 
do subsídio mensal e 
vitalício a ex-governado-
res ou a suas viúvas, 
inclusive aos atuais 
beneficiár ios. Atual -
mente, 11 ex-governa-
dores e viúvas recebem 
o benefício.

Debates
Outros dois temas também devem dominar 

as discussões no Legislativo na próxima semana. 
“Nós voltaremos a discutir na semana que vem a 
Reforma Administrativa e também vamos tratar 
da questão dos honorários dos procuradores do 

Estado, que é um assunto recorrente, que recebe-
ram inúmeras emendas, que serão analisadas na 

semana que vem”, destacou Traiano.

Mobilização
Mateus Barreto está mobilizando as pessoas que o 

acompanham nas redes sociais para que pressionem 
o gestor local para que proíba o reajuste. “Li que o 
prefeito de Paranavaí assinou decreto proibindo a 
Sanepar de reajustar a tarifa de água e esgoto sem 

prévia e expressa homologação do pedido de reajuste. 
Eu, como vereador e cidadão, considero abusivo o 

reajuste de 12%. Mas, como o decreto é ato normativo 
do Executivo, cabe apenas ao prefeito editá-lo”.

Na rede
Em Umuarama, os 
vereadores Ana Novais, 
Deybson Bitencourt e 
Mateus Barreto utilizaram 
suas redes sociais e 
protocolaram documentos 
para solicitar que o 
prefeito Celso Pozzobom 
que adote a mesma 
postura tomada pelo 
colega daquele município 
(situado a 150 km).

Proibição do 
reajuste
Deybson protocolou uma 
indicação para que o 
prefeito proíba o reajuste 
em Umuarama. “Fiz uma 
indicação aqui na Câmara 
Municipal que será lida 
na próxima segunda-feira 
(22) na sessão ordinária, 
sugerindo ao prefeito que 
siga o exemplo do prefeito 
K.I.Q de Paranavaí.

Decreto
Os vereadores pediram para 
que Pozzobom publique um 
decreto proibindo o aumento 
abusivo na tarifa da conta 
de água promovido pela 
Sanepar. “Vamos aguardar 
um posicionamento do nosso 
Chefe do Poder Executivo 
Municipal”, escreveu o 
parlamentar.

Requerimento
Ana Novais protocolou um 
requerimento com o mesmo 
sentido. Segundo a vereadora, 
é de suma importância que 
a tarifa não seja reajustada 
em 12%. “O aumento é na 
tarifa de água e da rede de 
esgoto. Além do acúmulo, 
está subindo mais que a 
correção da inflação”, disse. O 
requerimento foi protocolado 
e, após o despacho na sessão 
de segunda-feira, deve ser 
encaminhado ao prefeito, que 
tem 15 dias para responder.
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Apoio ao transporte
Os prefeitos da Amunorpi 
consultaram o Tribunal de Contas 
do Estado sobre a possibilidade das 
prefeituras fazer o transporte de 
trabalhadores entre os municípios 
da região. “Temos algumas empresas 
na região que disponibilizam postos 
de trabalhos. Muitas prefeituras 
auxiliam com o transporte. É preciso 
fazer dentro da legalidade esta 
disponibilidade”, diz o presidente 
da Amunorpi e prefeito de Pinhalão, 
Sérgio Rodrigues .

PEC da aposentadoria
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), afirmou que a PEC 
que prevê o fim das aposentadorias 
de ex-governadores estará na pauta 
de discussões dos deputados na 
próxima semana. “Já estará na 
pauta ainda na semana que vem 
a questão das aposentadorias dos 
ex-governadores. A comissão especial 
deve se manifestar na segunda-feira 
(22) e tendo ela se manifestado eu já 
incluirei na pauta”.

Tarifa Rural Noturna
A Comissão de Constituição e Justiça 
aprovou o projeto de lei que autoriza 
a abertura de crédito especial no 
valor de R$ 25 milhões para fomentar 
a produtividade rural noturna com 
a concessão de desconto mensal 
na tarifa de energia elétrica aos 
produtores rurais. O projeto segue 
para outras comissões e depois 
ao plenário para ser votado pelos 
deputados.

Concurso para candidatos
O Partido Novo iniciou processo 
seletivo paras as eleições municipais 
de 2020. A ideia é escolher candidatos 

“capacitados” a concorrer pelo partido. 
Curitiba faz parte da primeira leva de 
cidades com inscrições abertas, junto 
com São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), 
Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), 
Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Recife 
(PE).

Cadê a violência?
Levantamento do Instituto Paraná 
Pesquisas aponta que 87,6% dos 
brasileiros dizem não terem sido 
vítimas de qualquer tipo de violência 
nos últimos 12 meses. O maior receio 
para 66,2% é ser assaltado, mas mais 
da metade dos entrevistados (51,2%) 
não deixam de fazer nada por medo da 
violência. Entre os que responderam ter 
sido vítima da violência nos últimos 12 
meses, 43,8% afirmaram que foram alvo 
de bandidos uma vez.

Violência II
A sensação de medo, diz a pesquisa, 
é maior no Sudeste, mas a região é 
a segunda menos violenta, atrás da 
região Sul. Noite e madrugada são os 
períodos mais propícios para serem 
alvo de bandidos para 2% e 16,9% dos 
brasileiros. Mas 6,8% não têm medo. A 
Paraná Pesquisas ouviu 2.080 pessoas 
em 26 estados e DF entre os dias 5 e 9 
de abril. A margem de erro é de 2% para 
mais ou menos.

Rodada de Negócios
O 25º Salão Paranaense de Turismo, 
entre os dias 3 e 4 de maio no 
Expo Unimed Curitiba, tem espaço 
exclusivo para maior interação entre 
agentes de viagens, profissionais 
de turismo e expositores. Trata-se 
da Rodada de Negócios agendada, 
que possibilita quem for ao evento 
agendar antecipadamente uma reunião 
exclusiva, de 15 minutos, com qualquer 
expositor, em espaço criando dentro do 

Salão especialmente para esse tipo de 
atendimento.

Horário ampliado
O Parque Nacional do Iguaçu abrirá 
a visitação desta sexta-feira (19 de 
abril), a domingo (21 de abril), às 
8 horas, uma hora mais cedo. A 
ampliação do horário tem o objetivo 
de melhor atender os visitantes de 
todos os cantos do mundo que virão 
às Cataratas do Iguaçu, Maravilha 
Mundial da Natureza. O Parque 
espera receber mais de 30 mil pessoas 
entre os três dias de feriado.

Parceria lindeira
“O pagamento dos royalties é 
uma obrigação de Itaipu e vamos 
mantê-lo”, garantiu o diretor-geral 
da Itaipu Binacional, Joaquim Silva 
e Luna ao prefeito de Pato Bragado, 
Leomar Rohden, presidente do 
Conselho de Desenvolvimento 
dos Municípios Lindeiros ao Lago 
de Itaipu. Para os lindeiros esses 
recursos foram ampliados: agora, do 
total repassado ao Tesouro Nacional 
por Itaipu, 65% são destinados às 
cidades (antes eram 45%), 25% aos 
estados (eram 45%) e 10% para 
órgãos federais.

Tapa buraco
O deputado Romanelli (PSB) recebeu 
a confirmação nesta quarta-feira, 17, 
que o DER iniciou a operação tapa 
buraco em cinco rodovias estaduais 
do Noroeste. Na lista estão a PR 180, 
do trevo de Moreira Sales a Cruzeiro 
do Oeste e entre Planalto a Amaporã. 
A PR 218, entre Santa Cruz do Monte 
Castelo e Querência e entre Santa 
Cruz do Monte Castelo e Loanda. A 
PR 478, entre Loanda a São Pedro do 
Paraná. A PR 576, entre Santa Cruz do 
Monte Castelo a Santa Isabel do Ivaí 
e Santa Isabel do Ivaí a Santa Mônica. 
A PR 281, entre Santa Isabel do Ivaí a 
Planalto.

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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Fraternidade política
Atrás de votos que confirmem a aprovação da reforma da Previdência, o

Palácio do Planalto finaliza mais uma medida para agradar os ruralistas
que comandam a maior bancada da Câmara Federal. Já está na Casa Civil

a Medida Provisória que regulamenta o Fundo de Aval Fraterno para
liberar financiamentos para produtores rurais. O governo também estuda

enviar ao Congresso proposta para anistiar as dívidas previdenciárias
das empresas do agronegócio com o Fundo de Assistência ao Trabalhador

Rural, o famoso Funrural.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Memória
No início do mês, a bancada
ruralista anunciou posição a favor
da reforma da Previdência.

Nada republicanos
A sensação de deputados - alguns da
oposição - é que o PT não engole a
derrota eleitoral, e na CCJ quer
prejudicar o governo, não debater a
reforma da Previdência.

Aliás...
... foi assim quando os petistas
tentaram barrar a aprovação do
Plano Real. E os partidos do
Centrão? Botam a faca no pescoço
do presidente para que atenda seus
interesse$.

Aproximações
Alvo de críticas desde o início do
governo, o ministro das Relações
Exteriores, Ernesto Araújo, recebeu
há dias o apoio do deputado
federal João Campos (PRB-GO), um
dos líderes das bancadas
evangélica e da segurança. Em
encontro no Itamaraty, Campos
disse que a aproximação com os
Estados Unidos e Israel foi bem
recebida no Congresso porque
estimula o comércio e o avanço
tecnológico, além dos valores
cristãos.

Luz vermelha
O revés da cambaleante base
governista na Comissão de
Constituição da Câmara acendeu a luz
vermelha no “núcleo duro” do Governo
de Jair Bolsonaro. A oposição e líderes
de partidos do Centrão emperraram a
tramitação da reforma da Previdência
e conseguiram o que queriam:
sinalização do relator, Marcelo Freitas
(PSL-MG), e do Governo de que o texto
será modificado.

Centrão 2.0
Uma das medidas emergenciais em
análise no Planalto é antecipar a
criação do conselho político para
tentar aproximar o Planalto com os
partidos e o Congresso Nacional.

Salvo da degola
O Conselho Nacional de Previdência
foi preservado no Decreto nº 9.759,
que “extingue e estabelece diretrizes,
regras e limitações para colegiados da
administração pública federal”. Além
do governo federal, o Conselho de
Previdência tem em sua composição
representantes de centrais sindicais
como CUT, UGT, Contag e CTB.

A lista
Entre os colegiados extintos estão o
Conselho Nacional de Combate a
Discriminação e Promoção dos Direitos

LGBT, o Conselho Nacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência; a Comissão
Nacional de Educação Escolar Indígena;
a Comissão Nacional de Florestas; o
Conselho da Transparência Pública e
Combate à Corrupção.

Que medo é esse?
A convocação da Força Nacional para
acompanhar e monitorar os nativos
conota para os caciques desrespeito e
preconceito com os indígenas de
variadas etnias que estão em Brasília
para os festejos. Ano passado, no
acampamento Terra Livre, não houve
confusão. Este ano não há
acampamento - eles estão espalhados
por pousadas e casas de amigos na
capital, e no Santuário dos Pajés, no
Noroeste, bairro nobre da capital.

Os Lacerdistas
Responsável pela reforma do
Maracanã, reinaugurado em 1963, e
do Theatro Municipal, palco da festa
do Quarto Centenário do Rio de
Janeiro, Emílio Ibrahim, 94, conclui
livro sobre o ex-governador Carlos
Lacerda. O título é “Os lacerdistas”.

Do baú
O engenheiro diz ter pérolas guardadas
para a edição. “O ex-governador morreu
(em maio de 1976) abandonado pelos
puxa sacos, mas conseguiu manter
seguidores fiéis, como o poeta Carlos
Drummond de Andrade. Tenho uma linda
frase do escritor mineiro de elogio ao
Lacerda, além de fotos, cartas, material
de acervo pessoal”, diz Ibrahim.
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ACP alerta para impacto
de reajuste da Sanepar

O presidente da ACP (Associa-
ção Comercial do Paraná), Glaucio 
Geara, divulgou manifesto contra o 
reajuste da tarifa de água e esgoto 
da Sanepar e alerta que o aumento 
no valor da água “causará impacto 
significativo nos custos de empre-
sas de vários segmentos, contri-
buindo para a elevação dos preços 
finais de seus produtos”. 

“Fazemos um apelo à sua sen-
sibilidade para rever tal índice ou, 
se isto não for possível, para que 
pelo menos este reajuste possa 
ser parcelado para causar menos 
impacto nos custos dos empresá-
rios e no orçamento das famílias 
paranaenses, pegos de surpresa 

com um índice tão expressivo, 
neste momento, ainda, de reces-
são econômica no Brasil”, diz o 
documento.

O reajuste de 12,13%, bem 
acima da inflação, que foi de 4,5% 
no período, foi autorizado no último 
dia 15 pela Agepar (Agência Regu-
ladora do Paraná), a pedido da 
Sanepar. Em seis anos da gestão 
Beto Richa (PSDB), entre 2011 e 
2017, o reajuste foi de 123,96% - 
acima da inflação do período, que 
ficou em 47,49%. O último reajuste 
da tarifa da Sanepar, de 2018, 
ficou em 5,12%. (2019: 12,13%; 
2018: 5,12%; 2017: 8,53%; 2016: 
10,48%; 2015: 12,5% - em duas 

etapas de 6,5% e 6%).
A Sanepar não anunciou que 

dia o reajuste entra em vigor, mas 
isso deve ocorrer antes do dia 15 
de maio. 

Nota
AGU cobra R$ 2,1 bilhões 
desviados do setor público
A AGU (Advocacia-Geral da 
União) está cobrando na Justiça 
o pagamento de R$ 2,1 bilhões 
desviados de autarquias e 
fundações ligadas ao setor 
público. De acordo com a 
AGU, nos últimos três anos, 
foram movidas 659 ações de 
improbidade administrativa para 
rever os valores.
A maioria das ações propostas 
ao Judiciário envolvem desvios 
na Previdência Social e na 
aplicação indevida de recursos 
do FNDE (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação). 
No caso do INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social), as fraudes 
mais comuns são falsificação 
de documentos para receber 
aposentadorias e auxílios, além 
da contratação de pessoas para 
comparecer às perícias médicas no 
lugar do real beneficiário.
Nos recursos envolvendo a 
educação foram encontradas 
fraudes na compra de merenda 
escolar. Em alguns municípios, 
notas fiscais indicavam a 
compra de alimentos de 
primeira linha, mas insumos 
mais baratos eram encontrados 
na dispensa das escolas.
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Imposto de Renda
Mais da metade dos contribuintes 
já acertou as contas com o Leão. 
Até as 17h de ontem (18), a Receita 
Federal havia recebido 15.513.046 
declarações do Imposto de Renda 
Pessoa Física, o equivalente a 50,9% 
do esperado para este ano. 
O prazo para envio da declaração 
começou em 7 de março e vai até as 
23h59min59s do dia 30 deste mês. A 
expectativa da Receita Federal é receber 
30,5 milhões de declarações neste ano.
A declaração pode ser feita de três 
formas: pelo computador, por celular 
ou tablet ou por meio do Centro 
Virtual de Atendimento (e-CAC). 
Pelo computador, será utilizado o 
Programa Gerador da Declaração - 
PGD IRPF2019, disponível no site da 
Receita Federal.
Também é possível fazer a 
declaração com o uso de 
dispositivos móveis, como tablets 
e smartphones, por meio do 
aplicativo “Meu Imposto de Renda”. 
O serviço também está disponível 
no e-CAC no site da Receita, com 
o uso de certificado digital, e pode 
ser feito pelo contribuinte ou seu 
representante com procuração.

Moraes recua e revoga censura
O ministro do STF (Supremo Tri-

bunal Federal) Alexandre de Moraes 
revogou ontem à tarde a decisão 
que determinou a retirada de uma 
reportagem sobre o presidente da 
Corte, ministro Dias Toffoli, do site 
O Antagonista e da revista Crusoé.

A medida foi tomada após críti-
cas de membros da Corte, da PGR 
(Procuradoria-Geral da República), 
de parlamentares e de entidades 
como a OAB (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil).

Na segunda-feira (15), por deter-
minação do ministro, o site de 
notícias O Antagonista e a revista 

Crusoé foram obrigados a retirar da 
internet a reportagem intitulada “O 
amigo do amigo de meu pai”.

A decisão ainda determinou 
que os responsáveis pelas publi-
cações prestassem depoimento na 
PF (Polícia Federal) e aplicação de 
multa de R$ 100 mil em caso de 
descumprimento. 

A matéria trata de uma citação 
feita pelo empresário Marcelo Ode-
brecht - um dos delatores da Ope-
ração Lava Jato - a um codinome 
usado em troca uma de e-mails 
com um ex-diretor da empreiteira. 

Segundo os advogados do 

delator, a expressão “o amigo do 
um amigo de meu pai” refere-se 
ao ministro Dias Toffoli. Contudo, o 
texto das mensagens não trata de 
pagamentos ou de alguma situação 
ilícita. O caso teria ocorrido quando 
Toffoli era advogado-geral da União, 
durante o governo da então presi-
dente Dilma Rousseff, sobre inte-
resses da Odebrecht nas licitações 
envolvendo usinas hidrelétricas.

Alexandre de Moraes revogou 
a decisão por entender que foi 
esclarecido posteriormente que o 
documento no qual Toffoli foi citado 
realmente existe.

“Exército sempre esteve ao lado da 
vontade nacional”

Ao participar ontem (18) de solenidade em comemoração dos 371 anos do 
Exército Brasileiro, no Quartel-General do Ibirapuera, em São Paulo, o presidente 
Jair Bolsonaro disse que o Exército “sempre esteve ao lado da vontade nacional” 

nos momentos difíceis que a nação passou. A instituição completa 371 anos nesta 
sexta-feira (19). Em seu discurso, ele ressaltou que o governo precisa da mídia para 
que “a chama da democracia não se apague”: “Precisamos de vocês cada vez mais, 
palavras, letras e imagens, que estejam perfeitamente emanadas com a verdade. 
Nós, juntos, trabalhando com esse objetivo, faremos um Brasil maior, grande, e 

reconhecido em todo o cenário mundial. É isso o que nós queremos, as pequenas 
diferenças fiquem para trás. O Brasil é maior do que todos nós juntos”, afirmou.

Bolsonaro ainda destacou a necessidade de união para o desenvolvimento do 
País. “Tenho certeza que, sozinho, não chegarei a lugar algum. Precisamos de todos 

vocês, civis e militares, ao lado do Brasil, para colocá-lo realmente no lugar que 
ele merece”. O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril em alusão à Batalha dos 
Guararapes. No ano de 1648, brancos, negros e índios defenderam a pátria contra 

invasores holandeses em Pernambuco, segundo informações do Exército Brasileiro.

Nota
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PAZ
O presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos, recebeu 
representantes dos sindicatos 
dos patrões e dos empregados 
no comércio de Umuarama para 
encontro, realizado na tarde da 
última quarta-feira (17), que 
contou com a participação do 
procurador federal do Trabalho, 
Dr. André Melatti. O objetivo da 
reunião foi o estabelecimento 
de um possível acordo para o 
estabelecimento da Convenção 
Coletiva de Trabalho da base 
territorial, adiada desde 2018.

AJUSTE
Foram discutidos, de forma 
amigável e direta, os pontos 
controversos que estão 
emperrando a assinatura do 
documento, fundamental 
para a garantia dos direitos 
trabalhistas, além de 
estabelecer as regras para 
o horário de funcionamento 
do comércio na cidade. De 
acordo com Leocides Fornazza, 
presidente da Federação dos 
Trabalhadores no Comércio 
do Paraná, que também 
participou da reunião, das 23 
bases territoriais existentes no 
Estado, apenas Umuarama não 
havia firmado a CCT.

EQUILÍBRIO
Após a análise de todos os 
pontos de maior repercussão, 
as partes (Sindilojistas e 
Sindecomu) deram um passo 
importante rumo a um 
entendimento: a liberdade para 
abertura do comércio até às 17h 
nos dois primeiros sábados de 
cada mês, abertura em horário 

especial no Dia das Mães e Dia das 
Crianças, garantia de alimentação 
aos funcionários trabalhando 
em horário estendido e reajuste 
salarial de 4%. Os presidentes das 
entidades sindicais agora devem 
apresentar as propostas às suas 
diretorias e, se tudo se confirmar, 
na próxima semana finalmente a 
Convenção Coletiva de Trabalho 
será assinada.

CÉU
Dia 12 de maio é Dia das Mães e o 
Conselho da Mulher Empresária e 
Executiva da Aciu está organizando 
um Jantar Especial, no dia 8 de 
maio, no Buffet Kaskata, exclusivo 
para mulheres. O ingresso inclui 
jantar com cardápio super especial 
(com entradas, pratos principais 
e sobremesa), bebidas e show 
acústico. As vagas são limitadas, 
por isso reserve já seu convite com 
a Camila, pelo telefone (44) 3621-
6700 e whats (44) 98422-1805.

STARS
Empresários não podem perder um 
super evento no dia 7 de maio no 
auditório da Aciu. Trata-se do Fórum 
Empresarial – Execução da Estratégia 
e Produtividade, apresentado por 
Fabiano Zanzin, presidente do 
Instituto Brasileiro de Gestão e 
Liderança, criador do elogiadíssimo 
Método 4 Leis. O encontro não tem 
custo para associados Aciu, porém 
as vagas são limitadas e devem ser 
reservadas até dia 6 de maio pelo 
telefone (44) 3621-6700, falar com 
Rafael ou Camila.

TOPO
Não há mais vagas para a 2ª 
Semana Aciu de Gestão – Atender 
Melhor, Vender Mais – Especial 

Dia das Mães. As capacitações 
serão apresentadas por Kenny 
Gonçalves (Você é Apaixonado 
Pelo Problema de Seu Cliente?), 
André Oliveira (Inteligência 
Emocional Nos Negócios), 
Rodrigo Resende (Tudo É Venda), 
Ricardo Camargo (Como Vender 
e Surpreender o Cliente) e 
Adriano Pereira (Indo Além do 
Óbvio). Obrigado aos apoiadores 
Unipar, Sebrae, Faculdade Alfa e 
CredFacil.

ZOOM
* Wilson José Lopes dos Santos, 
da Imobiliária Triângulo, é o novo 
Delegado do Creci – Regional 
Umuarama. A cerimônia de 
posse foi esta semana e contou 
com a presença de Luiz Celso 
Castegnaro, presidente do Creci 
Paraná.

* Jane Panaro Queiroz, do Sebrae 
Umuarama, especialista em 
consultoria empresarial, agora 
responde oficialmente como 
Consultora de Negócios da instituição. 
Parabéns.

* Dia 1º de Maio participe da Santa 
Missa em intenção das vítimas de 
acidentes na Rodovia PR-323, com 
início às 9h30 no Posto 3 Cavalos (ao 
lado da Umuarama Diesel).

* A festa está garantida: de 20 a 22 de 
junho acontece em Umuarama mais 
uma edição dos Jogos Engenharíadas 
Paranaenses. Hora de vender (muito) 
para mais de 5 mil visitantes.

FOCO
Domingo é Páscoa e representa 
Renascimento e Ressurreição de 
Jesus, filho de Deus e salvador 
do mundo. É uma data especial, 
para ser comemorada em família 
e amigos, um momento para 
agradecer todos os “renascimentos” 
que tivemos, as oportunidades e 
conquistas permitidas por Deus. 
Cristo renasceu e está presente 
na vida de todos os que creem. A 
Aciu, Casa do Empresário, deseja a 
todos uma Páscoa de muita saúde e 
alegrias.
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Transporte grátis aos distritos
Está em discussão na Câmara 

de Vereadores de Umuarama um 
projeto de lei que autoriza o Execu-
tivo a disponibilizar transporte cole-
tivo gratuito aos moradores dos 
distritos Vila Nova União e Roberto 
Silveira até a sede da cidade.

A proposta é de autoria do 
Poder Executivo e tramita na 
Câmara desde o dia 18 de março. 
Na última segunda-feira (15), os 
vereadores aprovaram por unanimi-
dade a primeira votação do projeto.

Conforme a redação da proposta, 
poderá ser disponibilizado um ôni-
bus, micro-ônibus ou van para o 
transporte dos moradores dos dis-
tritos até a sede do município. Atual-
mente, as localidades não possuem 
linhas de transporte coletivo regular 
de passageiros, diferentemente de 
outros distritos da cidade.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Prefeitura, a finali-
dade do projeto é assegurar aos 
cidadãos das respectivas regiões 
o transporte gratuito, como asse-
guram os ar tigos 30 e 175 da 
Constituição Federal “de forma 
que seja resguardada a dignidade 

humana tendo em vista o caráter 
essencial do serviço”.

A segunda votação do projeto 

Mais na pauta
Ainda na pauta da sessão ordinária da segunda-feira (22), consta um projeto de 

Lei de autoria do vereador Mateus Barreto, que cria o programa ‘Cidade Verde’. De 
autoria do presidente, vereador Noel do Pão, também será discutido pelos vereado-
res o texto do projeto de lei que dispensa do pagamento das de serviços funerários, 
os doadores de órgãos de parentes e familiares a serem sepultados em Umuarama.

De autoria do vereador Junior Ceranto, será discutida a proposição que trans-
forma em instituição de utilidade pública a Casa de Recuperação Projeto Restau-

ração. A vereadora Ana Novais propõe a instituição no município, do Programa de 
Combate à Intimidação sistemática (Bullying).

ocorre na próxima segunda-feira 
(22), durante a sessão ordinária 
da Câmara. 

A colisão entre um caminhão de transporte de lenha e um Ford Fiesta por volta das 
07h30 da quinta-feira (18), matou uma pessoa. O acidente aconteceu perto do trevo 
de acesso a São Lourenço na PR-323. Os veículos envolvidos trafegavam no sentido 
Tapejara a Cianorte quando o Ford Fiesta colidiu na traseira do caminhão. Duas 
pessoas ocupavam o carro e a passageira morreu no local. O condutor foi socorrido 
em estado grave.

Divulgação

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

18/3 a 18/4 0,5000 0,3715 0,0000
19/3 a 19/4 0,5000 0,3715 0,0000
20/3 a 20/4 0,5000 0,3715 0,0000
21/3 a 21/4 0,5000 0,3715 0,0000
22/3 a 22/4 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/19 880,50 1,50 -2,8%
FARELO mai/19 303,20 -0,70 -2,1%
MILHO mai/19 358,50 0,25 -3,5%
TRIGO mai/19 444,25 -2,75 -2,7%

Ações % R$
Petrobras PN +3,18% 27,60 
Brasil ON +3,50% 48,85 
ItauUnibanco PN +1,36% 32,83 
Gol PN +8,58% 23,80 
Cielo ON -7,30% 8,25 
Magazine Luiza ON +6,87% 170,80 

IBOVESPA: +1,39% 94.578 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 67,78 0,2% -1,3% 67,00
MILHO 26,46 -0,4% -9,4% 26,00
TRIGO 46,83 0,5% -6,1% 47,00
BOI GORDO 151,87 -0,1% 0,8% 150,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 111,95
Libra est. 0,7690
Euro 0,8894
Peso arg. 41,88

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 3,9290 3,9300 +0,4%

PTAX  (BC) +0,4% 3,9364 3,9370 +1,0%

PARALELO -0,2% 3,8300 4,1500 +0,7%

TURISMO -0,2% 3,8300 4,1300 +0,7%

EURO -0,1% 4,4241 4,4268 +1,2%

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 18/04

Iene R$ 0,0352
Libra est. R$ 5,12
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.577,54 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/04

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 17/04 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 18/04 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 18/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 71,00 0,0% -2,1%
SOJA Paranaguá 76,50 0,0% -2,2%
MILHO Cascavel 32,00 0,0% -9,9%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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PFs recebidos a tiros por
contrabandistas em Altônia
Agentes da Polícia 

Federal forma recebidos 
a tiros na madrugada da 
quinta-feira (18), quando 
realizavam patrulha-
mento de rotina embar-
cados pelo rio Paraná. 
O confronto aconteceu 
nas proximidades de um 
porto clandestino locali-
zado na Vila Yara, região 
de Altônia.

A equipe formada por 
policiais federais e mili-
tares da Força Nacional 
percebeu a movimenta-
ção suspeita de barcos 
aparentemente carrega-
dos às margens de uma 
ilha próxima e resolveu 
abordar os suspeitos.

Ao se aproximarem, 
mesmo dando todos os 
sinais disponíveis, os 
policiais foram recebidos 
a tiros disparados por 
contrabandistas que se 
estavam perto da embar-
cação carregada. Foi 
necessário um revide e 
nenhum policial foi ferido.

Com a fuga dos indiví-
duos foi possível obser-
var que se tratava de uma 
carga de cigarros contra-
bandeados do Paraguai.

Apesar das buscas 
realizadas no local, nin-
guém foi localizado. Os 
agentes acreditam que 
nenhum dos contraban-
distas tenha se ferido, 
pois marcas de san-
gue também não foram 
encontradas. Não acon-
teceram prisões.

Segundo os policiais, 
durante a ação foi apreen-
dida uma embarcação de 
fibra com 5 metros de 
comprimento carregada 
com cigarros; outro barco 
de ferro com 7 metros, 
que também carregaria 
cigarros; um caminhão 
VW 24.280, placas AWY-
8957, de Francisco Bel-
trão, carregado com cigar-
ros, e que foi abandonado 
pelos criminosos perto do 
porto, além de 180 caixas 
de cigarros paraguaios.

Agentes apreenderam o caminhão, barcos e cigarros contrabandeados do Paraguai

Divulgação
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Dupla agride, esfaqueia e
mata morador do 1º de Maio

Jeferson Santos foi assassinado 
com aproximadamente oito facadas 
na madrugada da quinta-feira (18). 
O crime aconteceu na residência 
onde a vítima morava, na Rua dos 
Professores, Conjunto Habitacio-
nal 1º de Maio, em Umuarama. Os 
autores do assassinato tiraram 
o homem da cama, segundo a 
esposa, que assistiu à execução. 

Após relato da mulher (que não 
foi identificada), a Polícia Militar teve 
conhecimento de que dois homens 
encapuzados invadiram a casa e 
agrediram o metalúrgico de 36 anos 
com pauladas. Os golpes foram des-
feridos em sua cabaça enquanto ele 
ainda estava na cama.

Ferido e desorientado, ele foi 
arrastado até o quintal e morto a gol-
pes de faca pela dupla, que ainda, 
de acordo com a Polícia Militar, teria 
fugido. Para tanto, os algozes de 
Santos contaram com o apoio de 
um terceiro envolvido, que aguardava 
em um automóvel, o carro não foi 
identificado. Os policiais realizaram 
patrulhamentos na região, mas não 
encontraram nenhum suspeito. O 
caso foi repassado para ser inves-
tigado pela Polícia Civil.

Investigação
De acordo com Aécio Santos, superintendente da 7ª Subdivisão Policial (SDP), a 

vítima não possuía antecedentes criminais e inicialmente, nada de ilícito foi encon-
trado. “Informações deram conta de que em frente à residência havia uma praça 

onde constantemente usuários de drogas se reuniam e a vítima costumava espan-
tá-los”, relata o policial, que não descarta nenhuma hipótese. “O crime é peculiar, 
homens invadiram a casa, provavelmente sabendo que a porta da sala estava com 
defeito e, cometeram o crime com a intenção de mata-lo na cama, pois a primeira 

pancada na cabeça do rapaz foi muito violenta”, comentou.

Perícia
A cena do crime foi isolada pelos militares que também acionaram agentes do 
Instituto de Criminalística de Umuarama. No local, foi verificado que os autores 
do assassinato deixaram um cadeado na boca da vítima. Depois de realizado o 
levantamento técnico da cena, o corpo do metalúrgico foi trasladado ao Instituto 
Médico Legal (IML) de Umuarama, onde foi necropsiado.

Luto no portão da residência da vítima

Alex Miranda

Ao atender capotamento, PM descobre contrabando
A PM de Altônia apreendeu cigarros contrabandeados quando 

atendia a um acidente na noite da quarta-feira (17), em uma estrada 
rural perto da PR-496, entre Altônia e Pérola. Um Vectra de cor preta, 

de Maringá, carregado de contrabando, foi localizado assim que os PMs 
chegaram ao local. Eles perceberam uma movimentação suspeita de 
pessoas que estariam retirando a carga do veículo envolvido no aci-
dente, um Ford Ranger de cor prata, com placas de Curitibanos – SC, 
que teria capotado. Os suspeitos conseguiram fugir, mas deixaram a 

carga e os dois veículos no local. Documentos pessoais de um homem e 
de uma mulher foram recolhidos dentro de um dos veículos.

Furto
Conforme a PM de Altônia, após a apreensão, uma pessoa de Maringá registrou um boletim de ocorrência denunciando 

o furto do veículo Vectra preto, que seria o mesmo encontrado abandonado pelos policiais.

Divulgação
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Alex Mi-

Conservação do solo na Área de Proteção Ambiental
Em parceria com o governo do Estado, a Prefeitura de Umuarama vem executando um programa de gestão de 

solos e água em microbacias que beneficia 11 agricultores familiares da microbacia do Córrego Jabuticaba, na Área 
de Proteção Ambiental (APA) do Rio Piava. O convênio objetiva desenvolver ações para sustentabilidade ambiental no 
sistema produtivo da microbacia, com práticas sustentáveis de conservação do solo, da água e do meio ambiente, 
minimizando os impactos ambientais da atividade agropecuária.

O município conta com uma área agricultável de 119,4 mil hectares, explorados com culturas anuais (milho, man-
dioca, soja, cana-de-açúcar, olerícolas e outras) e permanentes (café, amora, citros, frutas diversas e silvicultura), e 
ainda 69,8 mil hectares com pastagens destinados à bovinocultura de corte e leite.

Agricultura Familiar
“Ao todo, temos 5.740 produtores rurais, dos quais 1.200 são agricul-

tores familiares com poucas condições financeiras e sem os equipamentos 
necessários para a condução de suas propriedades, de acordo com as 

recomendações de manejo e conservação de solos”, explica o agrônomo 
e diretor de Agricultura do município, Elídio Pavan. Por estas razões, os 

recursos naturais não estão recebendo o devido cuidado, ocorrendo cada 
vez mais problemas com a erosão, assoreamento dos mananciais, redução 
na produtividade entre outros desafios. “É nesse contexto que o programa 
de gestão de solos e águas em microbacias que envolve a Secretaria de Es-
tado da Agricultura e Abastecimento (Seab), o Instituto Emater e a Prefei-
tura vem contribuir para a recuperação do meio ambiente e da fertilidade 
do solo, dando condições ao agricultor familiar de aumentar sua produtivi-

dade e renda e permanecer na propriedade”, completou o diretor.

Investimento
A máquina foi contratada pelo município e a locação dos 

terraços também foi feita por técnico da Prefeitura, que utiliza 
sua estrutura para apoiar a implantação do convênio. “Nossa 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente tem um quadro 

de técnicos qualificados a orientar e acompanhar as ações do 
plano de trabalho. O investimento é de R$ 87,5 mil, com contra-

partida de R$ 2.625,00 do município e a participação ativa do 
nosso pessoal, acompanhando o trabalho e prestando assistên-

cia técnica aos produtores, que não precisam pagar nada por 
esse importante serviço”, lembrou o prefeito Celso Pozzobom.

A Prefeitura também conta com uma pá carregadeira 
disponível para atender pequenos produtores fora da APA 
do Rio Piava. Para acessar o serviço, o agricultor deve fazer 
requerimento de hora máquina na Secretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente – localizada no Paço Municipal – e o atendi-
mento será programado. “O município oferece o maquinário e 
operador, enquanto o produtor entra com o óleo diesel. Temos 
uma máquina exclusiva para a área da APA e outra para atendi-
mento rotineiro de pequenos produtores em outras regiões do 

município”, completou o diretor Elídio Pavan.
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Serviços
Pelo convênio, são realizados serviços de terraceamento, 

proteção de APP (Área de Preservação Permanente), saneamento 
doméstico e adequações de carreadores. “O terraceamento é 

realizado com pá carregadeira e atende 11 agricultores familia-
res com 259 horas/máquina e conservação de uma área de 152 

hectares”, informou o técnico agrícola Anderson Cleiton Quinaia, 
chefe de divisão na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Além disso, serão construídos 1.800 metros de cerca para 
proteção de mananciais em seis propriedades, implantado sanea-
mento doméstico com a construção de fossas sépticas em três sí-
tios e adequação de carreadores internos em cinco propriedades, 

totalizando 72 horas/máquina com extensão de 2 quilômetros.
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Ontem (18), teve início a Fase Municipal dos Jogos Escolares do Paraná – JEPs 2019. Aproximadamente 1000 atletas de 21 colégios 
da rede pública e privada de Umuarama, estão participando do evento. Os jogos seguem até o dia 26 de abril e acontecem no Ginásio 
de Esportes Amário Vieira da Costa, Ginásio de Esportes Alphaville, Ginásio de Esportes Mario Oncken, Harmonia Clube de Campo, 
Estádio Municipal Lúcio Pepino e no Ginásio de Esportes UEM/SESI. Pará assistir aos jogos, é preciso utilizar pulseiras identificadoras, que 
podem ser adquiridas nos colégios participantes.

Umuarama na Copa Cristã de Futsal
Acontece no dia 1º de maio 

a Primeira Copa Cristã de Futsal 
Pérola. Serão oito equipes dispu-
tando o prêmio final da competi-
ção. Umuarama será representada 
por 4 times.

Serão duas chaves e, no grupo 
‘A’ foi escalada a Comunidade 
Evangélica de Umuarama, Comuni-
dade Cristã de Umuarama, Palavra 
Viva de Umuarama e Força Jovem 
de Pérola. As equipes que com-
põem o grupo ‘B’ são: Comunidade 
Evangélica de Pérola, Comunidade 
Cristã de Pérola, Ministério Nova 

Prazo final para se inscrever no 
Campeonato Inter Bairros

Na próxima segunda-feira (22), termina o prazo de inscrições do Campeonato Inter Bairros de Futebol – Sub 13. Os respon-
sáveis pelas equipes da cidade e dos distritos devem procurar a sede da Smel no Ginásio de Esporte Professor Amário Vieira 
da Costa, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. Os inscritos receberão o regulamento da competição. O congresso técnico será 
no dia 22, às 19h na sala de reuniões da Smel. No encontro serão reunidas as equipes dos bairros e distritos para conhecer a 

forma de disputa do certame.

PREMIAÇÃO
Haverá premiação de troféus 
e medalhas para as 3 equipes 
melhores colocadas. Também 
será entregue troféu para 
o melhor goleiro e para o 
artilheiro.
O campeonato acontece em 
Pérola no Ginásio de Esporte 
Márcio Aparecido de Oli-
veira, com início às 8h30. 
Terá transmissão ao vivo pela 
página do Facebook do Portal 
Líder Umuarama.

Vida de Altônia e Igreja Pentecostal 
de Umuarama.

“Os times foram compostos por 
atletas que participam das igrejas, 
mas cada equipe pode convidar até 
três atletas que não frequenta as 
comunidades. Dessa forma eles 
podem se aproximar mais da religião”, 
disse o organizador Marcio Butinhoni.

No dia do jogo serão definidos, 
através de sorteio, os times que vão 
se enfrentaram dentro de cada chave. 
Na classificação os dois primeiros 
escolhidos de cada chave se enfren-
tam e jogam a semifinal e final.

Smel
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Domingo será a final do Paulistão
Neste domingo (21) acontece a 

decisão do Campeonato Paulista. 
Corinthians e São Paulo entram em 
campo precisando quebrar o jejum 
de gols. Os rivais paulistas vivem 
uma “seca” e não sabem ainda o 
que é estufar as redes em abril.

A última vez que o time alvine-
gro balançou as redes foi diante 
do Santos no dia 31 de março 
na vitória por 2 a 1. Desde então 
foram quatro jogos no mês e nada 
de bola no barbante.

Se ampliarmos para os últimos 
30 dias podemos ver a baixa arti-
lharia do Corinthians. São apenas 
seis gols em nove jogos, a média 
não chega nem a um gol por par-
tida (0,66).

Após a derrota diante da Cha-
pecoense, Carille deu uma justi-
ficativa para a seca de gols nos 
últimos jogos e apontou deficiên-
cia na finalização das jogadas 
construídas.

“É uma falta de terminar melhor 

as jogadas. De tantos que tem, 
eu me lembro de um lance con-
tra o São Paulo que o Vital con-
segue escapar e erra passe para 
o Gustavo. Também a tomada de 

decisões dos atletas precisa ser 
melhor. O passe no terço final. 
Antes é dar tranquilidade e passar 
confiança para alcançarmos nos-
sos objetivos”, disse o técnico.

Quatro gols em 6 partidas
Já o São Paulo vive situação semelhante, mas com jogos a menos em relação ao 

rival. O Tricolor disputou apenas duas partidas (Palmeiras e Corinthians) e também 
passou em branco nos duelos disputados no mês de abril. O fato se dá pelo clube 
ainda não estar na disputa da Copa do Brasil e também pela eliminação precoce 
na Libertadores. Por outro lado, os últimos 30 dias do São Paulo se igualam aos 

do Corinthians se tratando de média. Foram seis partidas disputadas com apenas 
quatro gols marcados, média também de 0,66 tentos por partida.

Semifinais da Liga 
dos Campeões
A Uefa definiu as datas dos jogos 
das semifinais da Liga dos Campeões 
da Europa. Tottenham e Ajax 
serão os responsáveis por abrir as 
partidas decisivas e fazem o jogo 
de ida em 30 de abril, na Inglaterra. 
Barcelona e Liverpool se enfrentam 
no dia 1º de maio na Espanha. Os 
confrontos de volta acontecem na 
semana seguinte. No dia 7 de maio, 
o Liverpool recebe o Barcelona no 
estádio Anfield para o segundo jogo 
da semifinal. Enquanto que o Ajax 
será o anfitrião no confronto contra 
o Tottenham no dia 8 do mesmo 
mês, na Amsterdam Arena. Todas as 
partidas serão às 16h (de Brasília).

Nota

Decisão no Carioca
No próximo domingo (21), o Flamengo tem pela frente mais um duelo contra 

o Vasco. Com a boa vantagem construída no primeiro jogo - vitória por 2 a 0 -, o 
Rubro-negro ficou mais perto do 35º título estadual. A conquista, claro, tem peso 
pela rivalidade, pois possibilitaria a ampliação da hegemonia no Rio de Janeiro. 
Mas não é só isso. A final do Carioca tem mais a oferecer ao Flamengo. Além de 

erguer a taça, o clube da Gávea pode colher benefícios importante como embolsar 
R$ 3,5 milhões da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Além, 
claro, de R$ 1 milhão já em caixa pelo título da Taça Rio. Mesmo se perder por um 
gol de diferença, o Flamengo será campeão estadual por conta da vantagem obtida 
no primeiro jogo. Mas, se empatar ou vencer novamente, o Rubro-negro alcançará 

a maior marca de invencibilidade sobre o principal rival.

No confronto de ida pela final do Paulistão, os times ficaram no 0 a 0

Rubens Chiri
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MALHAÇÃO: TODA FORMA DE AMAR
Lara avança contra Rita. Serginho e Guga 

caminham pelas ruas de Caxias. Rita conta o 
que houve na igreja, e Carla a aconselha a pro-
curar um advogado. Jaqueline se encontra com 
César. Anjinha não consegue se aproximar de 
Cléber. Raíssa convence Rita a acompanhá-la 
a uma festa na casa de Nanda. Jaqueline se 
arrepende de ter conhecido César. Rita per-
cebe o interesse de Raíssa em Camelo. Nanda 
beija Camelo para irritar Raíssa. Thiago chega 
à festa, e Raíssa pede para ir embora. Sergi-
nho se despede de Guga e o acompanha até 
a van. Homens encapuzados retiram um rapaz 
à força da van, deixando Anjinha, Jaqueline, 
Guga, Thiago, Raíssa e Rita desesperados.

ÓRFÃOS DA TERRA 
Jamil pede ajuda a Padre Zoran. Cibele vai 

com Bruno e Laila ao centro de acolhimento, 
e Youssef segue o trio. Fauze conta para Aziz 
que viu uma de suas mulheres deixando o 
quarto de Hussein, e o sheik prepara uma 
armadilha. Sara se esconde ao ver Boris che-
gar com Mamede à casa de chá. Aziz fl agra 
Soraia indo ao encontro de Hussein. Dalila 
ajuda Hussein a fugir da mansão. Aziz conta 
para a fi lha que Jamil se envolveu com Laila. 
Bruno tenta beijar Laila. Valéria pede para 
Bruno voltar para casa. 

VERÃO 90 
Mercedes se surpreende ao ver Gisela 

com Patrick. Lidiane aceita substituir Patrick na 
segunda parte do show, para impressionar o 
sheik Mohamed. Larissa e Quinzinho demons-
tram tristeza às vésperas do casamento. 
Gisela assume o namoro com Patrick. Quinzão 
manda fl ores para Lidiane, que acredita terem 
sido enviadas por Mohamed. A estreia do pro-
grama No Fusca com Manu é um sucesso. 
Larissa fi ca constrangida com sua despedida 
de solteira idealizada por Vanessa. Madá inter-
preta a visão que teve com Larissa. Na sua 
despedida de solteira, Larissa é desafi ada a 
beijar o primeiro homem que surgir em seu 
caminho, e acaba se deparando com Diego.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Nanci diz a Mirela que os olhos dela 

brilham quando ela fala de Vini. Fernanda 
aconselha Raquel sobre seu relacionamento com 
Gui e as duas relembram o passado. Durval fi ca 
comovido. Luísa tem novas lembranças de seu 
passado em família e chora. Vini conta sobre um 
samba que terá na padaria, com o intuito de que 
seu pai vá e volte a cantar. Roger vai à casa de 
Marcelo e pede para conversar com Gui, a fi m 
de que eles se acertem de vez.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Fiorina convoca uma reunião onde só vão 

os católicos do vilarejo. Ela sugere que seja 
contraída uma estatura de “Nossa Senhora 
dos Sonhos”, padroeira do vilarejo, para pro-
teger todos. As pessoas concordam. Regina 
pede para Priscila fi car de olho nas conver-
sas de Joaquim e Isabela, que na verdade é 
Manuela. Raul acompanha a gravação do CD 
da banda. Vargas e Navarro roubam os ins-
trumentos da banda de Manuela, no vilarejo. 
Rebeca vai até a On-Enterprise e vê Otávio 
conversando com Safi ra. Rebeca diz que não 
conseguia parar de pensar nele e que ele lhe 

dá forças para continuar. Os dois se beijam. 
Os evangélicos pedem para o pastor conver-
sar com o padre para que a estátua não seja 
construída. Regina força Manuela a dizer para 
Raul voltar para a Europa. Em troca, ela per-
mite que Manuela ligue para Rebeca. A mulher 
chora ao ouvir a voz da fi lha.

JESUS 
Jesus chama os apóstolos até o Monte 

das Oliveiras. Maria Madalena discute com 
Petronius. Ela descobre que o centurião aju-
dou os apóstolos e se arrepende. Petronius diz 
ter visto Jesus ressuscitado e Madalena aceita 
se casar com ele. Trinta anos se passam. 
Paulo e Lucas conversam e se preparam para 
escrever. Jesus leva os apóstolos até o Monte 
das Oliveiras e Paulo diz que eles tiveram uma 
visão que fi cou marcada para sempre. Jesus 
abençoa os apóstolos e é abduzido por uma 
forte luz. Jesus parte para os céus. Os anjos 
Gabriel e Miguel falam com os discípulos.
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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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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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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.
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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

N  o  velas
VARIEDADES10 HOJE NEWS,  26 DE FEVEREIRO DE 2019

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

 • REDE GLOBO

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

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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Luz conta para Júnior que 
tirou Gabriel do coma

Em “O sétimo guardião”, Sampaio questiona Ondina sobre quem encontrou o corpo de Milu, 
e acaba prendendo a dona da pousada. Luz tenta acalmar Gabriel, e Júnior fi ca enciumado. 
Eurico instrui Marilda a forjar um álibi para ele. Valentina ouve a conversa que Gabriel tem 
com Aranha e Padre Ramiro. Rivalda conta para Geandro que vai para os Estados Unidos. 
Olavo arruma um emprego para Lourdes Maria em São Paulo. Adamastor tenta falar com 

Ondina. Murilo se apresenta na delegacia. Luz conta para Júnior que tirou Gabriel do coma.
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Seu signo está mais ambicioso, sinal de que 
você fará o que estiver ao seu alcance para con-
quistar sucesso, poder e reconhecimento no que 
faz. Pode até pensar em arrumar um segundo 
emprego. 

Os astros despertam curiosidade e vontade de 
aprender. Bom dia ler, estudar, pesquisar e se 
atualizar na profi ssão. É hora de investir na car-
reira e batalhar por um futuro melhor. 

Você vai querer mais estabilidade no emprego 
e terá todo apoio dos astros para explorar os 
seus talentos. Confi e no seu taco: mostre inicia-
tiva, determinação e bom entrosamento com as 
pessoas. 

O céu estimula as parcerias. Você vai produzir 
mais se puder agir em equipe. Terá argumentos 
criativos e inteligentes para defender suas ideias, 
fazer acordos e fechar negócios. 

Ótimo pique para cumprir suas tarefas, organizar 
suas coisas e colocar o serviço em dia. Você terá 
ótimas ideias e muita habilidade para convencer 
as pessoas. 

Seu foco está no trabalho e a Lua no seu paraíso 
astral fará tudo parecer mais fácil e divertido para 
você. Contagie os colegas com seu entusiasmo e 
incentive a cooperação para atingirem uma meta 
em comum. 

A Lua incentiva você a “vestir a camisa” e usar 
toda sua experiência para honrar e defender seu 
trabalho. Além de cumprir as suas tarefas com 
toda determinação, tudo indica que você terá 
muito prazer em ajudar os colegas. 

Você vai sentir muita facilidade para dialogar, dizer 
o que pensa e convencer as pessoas de suas 
ideias. Bom dia para apresentar um projeto aos 
chefes ou até para negociar um aumento. 

Os astros indicam um bom dia para ganhar 
dinheiro. Fique de olho nas oportunidades e con-
verse com conhecidos para descobrir novas for-
mas de faturar. Anote tudo que vier à sua cabeça, 
pois pode ter uma ideia bem lucrativa. 

Raciocínio rápido e facilidade para se comuni-
car vão garantir um dia muito produtivo. Você 
saberá exatamente o que dizer para vender seu 
peixe no emprego. Boa sintonia com amigos 
e parentes. 

Alguns astros vão infernizar seu astral e o melhor 
a fazer é fi car na sua, longe de confusão. Seja 
discreto. Não comente sobre seus projetos nem 
sua vida amorosa. 

Viajar com os amigos pode ser uma ótima opção 
para você hoje. Também pode visitar alguém que 
mora longe e não vê há algum tempo. Se você vai 
para o serviço, mostre curiosidade e vontade de 
aprender novas funções. 
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“Quem carrega a 
cruz dos outros 
não tem força 

para fazer o bem. 
Mas quando 

alguém carrega 
sua própria cruz, 
sua culpa e seu 
destino, isto o 

fortalece. Ele os 
carrega de cabe-
ça erguida e tem 
a força para fazer 
com isso algo de 

grande “ (Bert 
Hellinger )

“

“

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemoram 
aniversário. Nesta sexta (19) vivas para 
Nivaldo Hipólito, Francianne Jardim e 
Felipe Coelho Neto.  No sábado (20)  
vivas para Érica Cristina Bernardo da 
Silva, Thiago Lima, Sonia Ribeiro, Edson 
Ortiz e Mauricio Bianco.  No domin-
go (21) cumprimentos para Rodrigo 
Ribeiro Munhoz, Amanda Mackert dos 
Santos, Gláucio Francisco Moura Cruvi-
nel e Luiz Carlos Baisch. E na segunda 
(22) parabéns para Maria Regina Celi de 
Oliveira, Natanael Resende Picaço, José 
Ivo Gomes da Silva, Rodrigo Marcelo 
Moro , Antonio Fiel Cruz Junior, Gelson 
José Casagrande e Giselle Matsunaga. 
Da coluna: felicidades!

Turismo 
A 1ª Conferência Municipal de Turismo acontece 
na sexta (26), às 8h, no anfiteatro do Spazio Hotel 
com o  tema: “ Eventos, negócios e Contatos com 

a natureza”.  

PORTRAIT
DIRCE RUIZ reina absoluta no portrait 

deste feriadão -, tudo por conta do seu 
aniversário nesta sexta-feira. Cercada 
pelo carinho do esposo e dos  filhos, 
ela recebe beijos, abraços e cumpri-

mentos da sua legião de amigas e 
clientes. Da coluna: Tintim! 

THIAGO CASONI

Uvel – aqui você tem muito mais vantagens!

A força e a tecnologia do campo na sua picape!
Se você é uma pessoa antenada às novas tendências, vai se impressionar com as inovações que a S10 
High Country oferece. Feita para carregar o país nas costas, esta picape além da força fora do comum, 
vem equipada com muitos itens de alta tecnologia para ajudar você a superar os desafios de qualquer 

terreno. O design com novas curvas deixa a picape imponente e robusta. Até os mais exigentes vão 
ficar de boca aberta com tanta sofisticação. Se a beleza externa encanta, a interna conquista. A S10 

High Country é um carro espaçoso e foi pensado para quem tem bom gosto e é exigente como você. 
Se você gosta de encarar os desafios dentro e fora da cidade, temos uma boa notícia: o motor turbo da 
Chevrolet S10 High Country é tão forte que causa inveja. A sua potência de 2.8L Turbo Diesel de 200CV 
com 51 kgfm de torque impressiona. Mas não para por aí, esta picape ainda tem tração 4x4 e direção 
elétrica que fazem toda a diferença na hora de enfrentar os desafios do dia a dia. Ande tranquilo por 

qualquer terreno. Você vai dirigir com a sensação que você e sua família estão totalmente protegidos, 
é como um carro para a família deve se comportar em todos os vai fazer parte dos seus trajetos. A S10 

High Country é equipada e preparada para enfrentar o que vier pela frente. Conheça tudo que ela 
oferece e aproveite as condições  na Concessionária Uvel 

DIVULGAÇÃO
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Estagiários de Direito
O Procon de Umuarama sele-
cionará novos estagiários. 
Podem participar do processo 
seletivo estudantes de Direito 
que estejam cursando o 3º ou 
4º ano de graduação. A seleção 
será feita por meio de análise de 
currículo e entrevista. Interessa-
dos devem comparecer à sede 
do Procon, que fica na Avenida 
Presidente Castelo Branco, nº 
3871, na segunda-feira (22), às 
9h, com currículo.

Doação de mudas
Os representantes da Escola 
Municipal Jardim Birigui de 
Umuarama pedem a ajuda da 
população, para que doem 
mudas ou sementes de vege-
tais e plantas medicinais para 
serem cultivadas em uma horta 
pedagógica. A horta fica dentro 
da própria instituição de ensino. 
O intuito da ação é despertar 
o interesse das crianças para 
o cultivo de horta, promover 
o conhecimento do processo 
de plantio e cuidados com as 
mudas e facilitar o acesso aos 
alimentos nutritivos sem o uso 
de agrotóxicos. Os interessa-
dos em doar as mudas podem 
levá-las até a escola, localizada 
na avenida Rio Grande do Sul, 
2063.

Sertanejo na Faisca
Neste sábado (20), a Feira 
Agroecológica de Inclusão Social 
Cultura e Artes de Umuarama 
(Faisca) terá como atração musi-
cal o cantor sertanejo Tom Hen-
rique. O pocket show começa a 
partir das 17h. Na feira também 
contará com os tradicionais 
produtos da economia solidária. 
Haverá hortaliças agroecoló-
gicas, hamburguer artesanal, 
banana chips, suco de laranja, 
chopp artesanal, panificação, 
espetinhos assados, caldo de 
cana e artesanato local. 
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Conceito digital ao
interior do Estado

Construídas a par tir de con-
têineres, as agências Smart do 
Sicredi levam o conceito digital 
ao associado, democratizando o 
acesso aos produtos e serviços 
financeiros em pequenos municí-
pios, sem esquecer da sustenta-
bilidade. No Estado do Paraná, já 
foram implementadas três destas 
estruturas nas cidades de Cafeara, 
Candói e no distrito de Bragantina, 
que pertence à área de atuação da 
Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP.

As agências instaladas em 
pequenos municípios pretendem 
ser modelo de inclusão financeira 
e social, facilitando o acesso da 
população aos serviços bancá-
rios e diminuindo a circulação de 
dinheiro em espécie na cidade, o 
que colabora para maior segurança 
do associado. Além de ser um 
ponto de atendimento das neces-
sidades financeiras das pessoas, 
que contam com conta corrente, 
cartão de crédito, aplicativo mobile 
e internet banking sem custos, o 
novo modelo de agência permite a 
movimentação de valores de forma 
prática e segura.

Para incentivar o hábito de paga-
mento eletrônico nesses locais, o 
Sicredi - instituição financeira coo-
perativa com mais de 4 milhões de 
associados em todo o País - vem 
desenvolvendo várias ações e inte-
rações com as comunidades, como 
cursos de capacitação e distribui-
ção de máquinas de cartões para 
os comerciantes.

“Seguimos crescendo com 
o olhar voltado ao nosso asso-
ciado. Com esse modelo, levamos 

soluções financeiras para a popu-
lação de Bragantina por meio digi-
tal, mas sem esquecer da nossa 
premissa de um atendimento pró-
ximo e personalizado, promovendo 

o desenvolvimento e fazendo a dife-
rença nas regiões onde estamos 
presentes”, comenta o presidente 
da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/
SP, Jaime Basso.

Expansão
Em 2019, o Sicredi inaugurou a primeira agência sustentável da Paraíba, em João 
Pessoa. A obra com conceito de arquitetura contemporânea integra a lista das 
agências Smart da instituição e foi construída a partir de 22 contêineres, gera sua 
própria energia elétrica, capta água da chuva e está em processo de certificação 
para obtenção do Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), selo de 
maior reconhecimento internacional de sustentabilidade.

Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o cres-

cimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. 
O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de 

associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, 
o Sicredi está em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, e 

oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Assessoria

Nova estrutura permite transações financeiras sem circulação de papel moeda. Os espaços de atendimento 
funcionam com energia fotovoltaica.

Na tarde da quinta-feira (18), bombeiros resgataram um 
cavalo manga larga, que estava sendo levado à dona, 
mas se assustou com um cachorro na rua e espantado, 
caiu em uma boca de lobo aberta nos fundos do Patrimô-
nio Umuarama.
O animal, avaliado em R$ 5 mil de que sofreu feri-
mentos, foi comprado pelo catador de recicláveis João 
Batista, de 62 anos. O tamanho do bueiro (1 metro 
de largura por 2 metros de profundidade) dificultou o 
resgate e foi necessário o uso de ‘barrigueira’ e alavancas 
para a retirada do animal.

Portal Umuarama
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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

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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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 ................................................ 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
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 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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