(44) 99915-0243
Umuarama quarta-feira,
06 de setembro de 2017

R$ 1,00

Edição nº 1953- Ano V

Gás de cozinha fica 12,2%
mais caro a partir de hoje
THIAGO CASONI

Segundo a Petrobras o aumento foi
causado por estoques baixos e eventos extraordinários,
como os impactos
do furacão Harvey,
nos EUA. Em agosto, a estatal havia
aplicado o reajuste
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INFORME

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) está com
inscrições abertas para o Processo Seletivo
2018. Estão sendo ofertadas 3.771 vagas nos
cursos técnicos de nível médio e 1.637 para
cursos superiores distribuídas em 24 cidades
do estado. Neste ano, 15 novos cursos estão
sendo implementados, Umuarama ganhou os
cursos de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e Bacharelado
em Arquitetura e Urbanismo. As inscrições
custam R$ 50,00 e devem ser realizadas até o
dia 08 de outubro exclusivamente pelo site
http://concursos.funtefpr.org.br/ifpr2018/. As
provas serão aplicadas no dia 19 de novembro
das 14h às 18h. Do total de vagas, 80% são
destinadas à inclusão social e 20% à
concorrência geral.

Vendas

Pérola

Começou as vendas dos
ingressos para o show da
cantora Anitta que se
apresentará no dia 9 de
dezembro no Harmonia
Clube de Campo. Além do
clube, os ingressos estão
sendo comercializados na
Drogaluz, Duccifarma e
Gourmet Real ou pelo
link: https://goo.gl/
BnsVba.

Estão abertas as
inscrições para o
concurso Miss Pérola
2018. O evento será
realizado no Centro
Cultural da cidade no dia
30 de setembro. Os
interessados devem ter de
14 a 25 anos. Para mais
informações e/ou
inscrições basta entrar em
contato pelos telefones
(44) 99175-4527 ou
(44) 98431-3120.

Festa
Começa amanhã (07) a
21ª edição da Festa do
Peão de Nova Olímpia, o
evento contará com os
shows das duplas Edson&
Hudson, Léo & Raphael &
May e Karen. Os
passaportes antecipados
estão sendo
comercializados por
R$ 60,00 no Posto
Nova Olímpia, Lotérica
Noroeste e Rustick
Tabacaria.

Festival
Lovat recebe neste final
de semana (09 e 10) a 5ª
Festa Sertaneja e o
Festival do Morango,
promovido pela
Associação de Pais e
Funcionários do Colégio
Estadual de Lovat. A
programação conta com
apresentações de danças,
concurso de beleza e
música ao vivo.
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DIVULGAÇÃO

Processo Seletivo

OPINIÃO
O ENSINO RELIGOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS

O

ensino religioso em escolas públicas foi objeto de
discussão e votação no
Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu, em seu voto,
que os professores não façam
da sala de aula espaço de proselitismo religioso, seja de qual
for a religião, argumentando ainda o caráter facultativo do ensino religioso. Em reportagem no
UOL educação, Felipe Amorim
explica que “o acordo com o Vaticano e o artigo 33 da LDB afirmam que o ensino religioso
‘constitui disciplina dos horários
normais das escolas públicas’”.
Enquanto a LDB proíbe ‘quaisquer formas de proselitismo
(doutrinação)’, o acordo com o
Vaticano proíbe “qualquer forma
de discriminação” e diz garantir
“o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil’”. E destacou ainda que afirmou o ministro Barroso em seu voto: “O ensino religioso convencional viola a laicidade (do Estado), porque identifica Estado e igreja, o
que é vedado pela Constituição”.
Na verdade, o que percebemos é que em nome da laicida-

de do Estado, muitos grupos anticristãos vêm fazendo lobby nos
poderes constituídos (Legislativo, Executivo e Judiciário), para
diminuir a difusão do cristianismo não apenas nas escolas,
mas também em outros espaços,
como por exemplo, tentativas já
foram feitas no sentido de retirar símbolos religiosos principalmente o crucifixo das repartições públicas. Enquanto isso, os
mesmos poderes constituídos
vão favorecendo uma agenda
anticristã, em vários aspectos.
Nesse sentido, é preciso que tenhamos o discernimento e percebamos que há um movimento
visando minar a cultura cristã em
nosso país, cuja tradição cristã
é historicamente constituição da
identidade nacional. Por isso, é
importante ampliar o debate
dessa questão.
O fato é que a liberdade religiosa é um direito constitucional,
e é democrático que também
nas instâncias da educação pública seja garantido ao cidadão
brasileiro o ensino religioso, de
todas as religiões, para que o
aluno possa ao menos ter uma
base de cada uma delas, aju-

dando assim a sua formação
como pessoa humana. Retirar
essa possibilidade é reduzir o
leque de oportunidades ao conhecimento, nada enriquecedor.
Por isso, é importante que haja
a garantia do ensino religioso
nas escolas públicas, assim
como as demais disciplinas que
fazem parte do acervo do conhecimento humano.
*ValmorBolan é Doutor em Sociologia e Especialista em Gestão Universitária pelo IGLU
(Instituto de Gestão e Liderança Interamericano) da OUI (Organização Universitária Interamericana) com sede em Montreal, Canadá e Representa o
Ensino Superior Particular na
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade
para Todos do MEC.”.
Envie sua opinião ou
sugestão de artigo para o
endereço
editoria@tribunahoje.jor.br .
Os artigos devem ter até
3.800 caracteres, com
identificação do autor.
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Bunker
E

Flechada sem rumo

Polícia Federal encontra
malas cheias de dinheiro

m uma operação para
cumprir mandado de busca e apreensão, emitido
pela 10ª Vara Federal de
Brasília, a PF (Polícia Federal) encontrou ontem (05) várias caixas e malas com dinheiro em
imóvel na Rua Barão de Loreto,
no bairro da Graça em Salvador,
“que seria, supostamente, utilizado por Geddel Vieira Lima
como ‘bunker’ para armazenagem de dinheiro em espécie”.
A operação, chamada de Tesouro Perdido, é decorrente de
dados colhidos nas últimas fases
da Operação Cui Bono. De acordo com a PF, “os valores apreen-

didos serão transportados a um
banco onde será contabilizado e
depositado em conta judicial”.
OPERAÇÃO CUI BONO
A primeira fase da Operação
Cui Bono foi deflagrada pela PF
em 13 de janeiro deste ano. Ela
investigou esquema de fraude na
liberação de créditos da Caixa no
período entre 2011 e 2013. De
acordo com a investigação, entre março de 2011 e dezembro
de 2013, a vice-presidência de
Pessoa Jurídica da instituição era
ocupada por Geddel Vieira Lima.
A investigação da Operação
Cui Bono - expressão latina que
em português significa “a quem

beneficia?” - é um desdobramento da Operação Catilinárias, deflagrada em dezembro de 2015,
no âmbito da Operação Lava
Jato, quando policiais federais
encontraram um telefone celular na residência do então presidente da Câmara dos Deputados o ex-deputado federal
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que
revelou intensa troca de mensagens eletrônicas entre Cunha e
Geddel. A operação tinha a finalidade de evitar que provas importantes fossem destruídas por
investigados da Lava Jato.
Atualmente, Geddel Vieira
Lima cumpre prisão domiciliar.

Odebrecht abre o jogo a Moro:
Ex-presidente Lula recebeu dinheiro vivo
O ex-presidente da Odebrecht Marcelo Odebrecht prestou
depoimento ao juiz Sergio Moro
segunda-feira e disse que o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva foi beneficiário de pagamentos em espécie da empreiteira.
Ele afirmou ainda que o petista
sabia da existência de uma planilha com uma “conta” que a
empresa possuía com o PT.
Marcelo depôs na ação penal
sobre o suposto favorecimento
ao ex-presidente pela empreiteira com a compra de um terreno
para o Instituto Lula, em São Paulo, e de um apartamento vizinho
ao que mora, em São Bernardo
do Campo (SP). Esse é o segundo processo do ex-presidente
sob responsabilidade de Moro.
Foram mais de três horas de
depoimento, nas quais Marcelo
Odebrecht falou sobre a relação
da empreiteira com os governos do PT. Segundo ele, um dos
motivos para os pagamentos a
Lula era manter a influência sobre Dilma Rousseff, considerada uma “incógnita” pela empresa quando assumiu o governo,
em 2011.

Ele disse que foi criada a conta “Amigo” para atender a interesses de Lula e que o gerenciamento cabia ao ex-ministro Antonio Palocci, que está preso no
Paraná. Já a planilha batizada de
“Italiano” envolvia contrapartidas como a negociação de uma
linha de crédito e o refinanciamento de dívidas.
SAQUES
Marcelo Odebrecht disse ainda que seu pai, Emílio, era o interlocutor do grupo empresarial
com o então presidente. “Pela
comunicação que tinha com o
meu pai, ficou evidente que Lula
sabia da conta como um todo”,
disse o empreiteiro. Em outro
momento, porém, afirmou que
“a única pessoa que pode dizer
o quanto o Lula sabia” é seu pai.
Os saques em espécie, afirmou, foram feitos por meio de
BranislavKontic, ex-assessor
de Palocci e também réu, e somaram R$ 9 milhões em 2012
e 2013.
TERRENO
Sobre a compra do terreno
para o instituto, Marcelo disse
que foi procurado por José Car-

los Bumlai, amigo do presidente
e também condenado na Lava
Jato, para providenciar a aquisição. Segundo ele, Palocci autorizou que a quantia despendida
fosse debitada da conta “Amigo”.
Marcelo, porém, afirmou a
Moro não ter informações detalhadas sobre parte das acusações relativas aos pagamentos do terreno porque isso não
ficou mais sob sua responsabilidade.
OUTRO LADO
Em nota, a defesa de Lula
disse que o depoimento “desmontou” as acusações contra
o ex-presidente. “Marcelo, que
é delator, negou peremptoriamente qualquer atuação em
relação aos 8 contratos indicados na denúncia e ainda que
tenha tratado de qualquer contrapartida em relação a esses
contratos em favor de Lula.”
“A verdade é que Lula jamais
recebeu a propriedade ou a posse de qualquer dos imóveis indicados pelo MPF, muito menos
em contrapartida de qualquer
atuação em contratos firmados
pela Petrobras.”

Embora o Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, tenha
deixado claro que a descoberta do áudio-bomba de Joesley Batista
não invalida as provas da denúncia contra o presidente Michel Temer,
o peemedebista saiu fortalecido politicamente do episódio, e deve
‘matar no peito’ a ‘flechada’ que virá do PGR numa eventual segunda
denúncia. Temer vai repetir para deputados o discurso de que foi o
primeiro (e único) a declarar publicamente a suspeição do procurador
Marcelo Miller, então braço-direito do PGR, agora nos holofotes como
suspeito de ter colaborado com a JBS ainda na Lava Jato.

Em tempo

americana Bell vendeu 8
A eventual nova denúncia contra helicópteros do seu novo
Temer será baseada na delação do modelo num fly-show no Rio,
Belo Horizonte e São Paulo.
doleiro Lúcio Funaro.

#DrProtogenes

Copo cheio

Morando na Suíça e
condenado em 1ª instancia
por calúnia contra Daniel
Dantas, o delegado afastado
da PF Protógenes Queiroz
tem simpatizantes no Brasil.
Eles farão manifestação no 7
On the Road
de setembro, no Sambódromo
O contingenciamento de verbas
de São Paulo, pedindo
na PF é tão latente que um grupo sua volta.
de agentes viajou de carro de
Brasília para São Paulo, para a
Se foi
operação de segunda contra o
Na esteira do vídeo que
narcotráfico.
entregou a frase “Óia o tanto
de vagabundo!”, solta por um
Estupro coletivo
companheiro de Lula da Silva,
Num País onde sobram tarados
dentro do ônibus em passagem
disfarçados de passageiros, a
pelo Nordeste, o deputado
administração de São Paulo dá sua Pauderney Avelino (DEM-AM)
contribuição. A Câmara de
provoca: “Cadê o povo?”.
Vereadores e a Secretaria
Municipal de Transportes, aliadas
Sheikinho
às empresas, consideram normal,
Proliferam-se as casas de Poker
nos editais de linhas, caberem 7
no País – e em especial no DF.
pessoas por metro quadrado
Não são para amadores. Em
dentro de um ônibus.
junho passou discreto por
Brasília o filho de um sheik
Nós pagamos
árabe, cuja nacionalidade foi
Na contramão da população que,
preservada. Frequentou por
se ver aprovada a Reforma da
semanas a Casa Nova. Numa
Previdência vai ter que trabalhar
mais, o Senado Federal acaba de noite, perdeu R$ 70 mil. Saiu
rindo, depois de mostrar para
conceder aposentadoria integral
novos amigos o saldo de US$
ao ex-senador Cícero Lucena
11 milhões na conta.
(PSDB-PB), por seus oito anos de
mandato (2007 a 2015).
Procuradores e ministros do STF
que aparecem nas gravações de
Joesley e Ricardo Saud já têm
discurso pronto para suas defesas:
era conversa de bêbado.

Índio protegido

Menores

A Câmara, a exemplo do Senado,
segura propostas sobre a redução
da maioridade penal. Há 13
proposta sobre o tema em
tramitação na Casa – porém 8
deles trata apenas sobre
plebiscito. O projeto mais
polêmico (7857/14) é de Nelson
Marquezelli: “Serão penalmente
imputáveis quaiquer menores,
independentemente de idade”.

US$ 11,8
,8 milhão

Não crise para uma turma que
gosta de aviação executiva. A

Mesmo com orçamento curto
– houve contingenciamento de
44% para este ano – a Funai dá
exemplo de como gerir com
pouco recurso. O presidente
Franklimberg de Freitas
entregou em Mato Grosso e
Rondônia quatro Coordenações
Técnicas Locais da Funai. Num
acordo com as prefeituras, que
cederam os terrenos.

Imprensa livre

A Associação Brasileira de
Jornalismo Investigativo (ABRAJI)
completou 15 anos.

Ponto Final

O mundo nunca esteve à beira do fim da ordem. De um lado um
presidente arrogante dono da verdade; de outro uma criança
querendo explodir o planeta.
Com Walmor Parente (DF), Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ)
e Henrique Barbosa (PE).
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1ª Discussão

Vereadores aprovam projeto
sobre esterilização de animais

Promotora de Justiça Silva Leme usou a frente para tratar do Projeto que
autoriza a institui o Programa de Esterilização de animais

Coordenadora da UAB é
eleita para direção estadual
de ensino superior.
A coordenadora adjunta é
Regiane Souza Soltovski e o
secretário Jorge Henrique,
que finalizam a composição da
diretoria. De acordo com a secretária de educação Marly
Lara, a eleição da professora
Florinda demonstra o respeito que as demais instituições
têm com a UAB de Cruzeiro
do Oeste.
“O prefeito Beto é um entusiasta da educação e nos dá
todo subsídio para realizar um
trabalho de excelência. Em
nome dele parabenizo a professora Florinda e deixo aberto o
convite para a população para
que prestigie nosso polo da UAB
que oferece cursos de altíssima
qualidade gratuitamente”, disse
a secretária.

cou, e pediu doações de alimentos para serem doados aos doentes de baixa renda.
Por fim, a Doutora Silva Leme
Corrêa, Promotora de Justiça,
explanou sobre o Projeto de Lei
Nº 063/2017, dos vereadores
Ana Novais e Junior Ceranto,
autorizando o Poder Executivo
Municipal a instituir Programa
Municipal de Esterilização de
Cães, Gatos e outros Animais de

Foi aprovado, em primeira
apreciação, o Projeto de Lei Nº
081/2017, que prorroga o prazo para conclusão da construção do prédio destinado às Promotorias de Justiça da Comarca de Umuarama.
Em primeira discussão, foram
aprovados os projetos Nº 063/
2017, sobre o Programa Municipal de Esterilização de Cães, Gatos e outros Animais de Pequeno Porte pertencentes às famílias em situação de vulnerabilidade social ou abandonadose
o Nº 072/2017, estabelecendo a obrigatoriedade de
apresentação de cantores,
instrumentistas, bandas ou
conjuntos musicais locais na
abertura dos shows ou eventos musicais financiados por
recursos públicos, no Município de Umuarama.
Os vereadores aprovaram
ainda o Título de Cidadã Honorária de Umuarama a Idineis Novais dos Santos (Tia Inês) e projeto denominando vias públicas
no Município de Umuarama.

Plantão no feriado de Independência
Para facilitar o
comparecimento dos
eleitores, o Cartório
Eleitoral de Umuarama
terá atendimento nesta
quinta-feira, 07 de
setembro, feriado da
Independência, das 8h às
17h. O cartório tem
atendido cerca de 4 mil
eleitores por semana,
média aproximada de
800 pessoas/dia, que
procuram a unidade para
realizar a biometria e
atualização dos dados
cadastrais junto à Justiça Eleitoral. Para que a revisão seja concluída até 22 de
setembro, a média diária precisa aumentar, por isso a tendência é de que a
procura cresça nos próximos dias. Para a biometria o eleitor deve se dirigir ao
cartório eleitoral levando consigo o título de eleitor, comprovante de endereço e
um documento de identificação com foto. Quem deixar o prazo passar terá o título
cancelado e ficará impedido de obter documentos, além de perder o benefício,
entre outros.
ARQUIVO TRIBUNA HOJE

CAN, também esteve presente
e destacou o trabalho realizado
pela entidade no sentido de acolher e dar assistência às pessoas
acometidas com o câncer. Na
ocasião, Célia ainda falou sobre
o projeto de confecção de perucas, destinado a mulheres que
perdem os cabelos. “Pedimos às
pessoas com boa vontade para
que doem seus cabelos para colaborar com a iniciativa”, convo-

CRUZEIRO DO OESTE

Entre os dias 14 e 15 de
agosto, ocorreu o encontro regional de coordenadores de polo
da UAB, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que
elegeu a coordenadora do polo
de Cruzeiro do Oeste, Maria Florinda Risseto, como coordenadora estadual.Oevento teve
como intuito de promover a integração entre os coordenadores, para entender as demandas e desafios das diferentes regiões do país.
Na ocasião a professora Maria Florinda Risseto foi escolhida
para ser coordenadora do Fórum Estadual de Coordenadores da Universidade Aberta do
Brasil, que tem como objetivo
representar o âmbito dos polos
da UAB no paraná, dialogando
com outras instituições públicas

Pequeno Porte pertencentes às
famílias em situação de vulnerabilidade social ou abandonados.
Drª Silvia salientou que
como membro do Ministério
Público, tem atuado há cinco
anos na luta da defesa do meio
ambiente e de todos os seres
vivos. A magistrada pediu aos
parlamentares da Casa sensibilidade na votação e apresentação de projetos que se voltem
a garantir mais dignidade aos
animais, em especial ao projeto na pauta do dia, uma vez
que iniciativas como esta são
de grande importância na promoção de uma sociedade mais
justa e mais fraterna.
Após os pronunciamentos,
os vereadores votaram as matérias em pauta. A primeira foi
Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal Nº 1/2017,
relativa à inclusão de todos os
deficientes com o passe livre
no transporte coletivo municipal, que foi aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação.

DIVULGAÇÃO CMU

R

epresentantes de diversos segmentos compareceram a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Umuarama, na última segunda-feira (04) Ao todo,
três cidadãos fizeram uso da tribuna livre para falar de assuntos relativos à coletividade.
Elidimara Simões Nunes, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, usou a frente para
tratarda Proposta de Emenda à
Lei Orgânica Municipal Nº 1/
2017, a qual inclui na Lei Orgânica do Município, pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência na condição de beneficiário da gratuidade do transporte coletivo. O projeto é de autoria dos vereadores Deybson
Bitencourt, Jones Vivi, Mateus
Barreto e Noel do Pão.
Entre os pontos destacados
por Elidimara foi que 90% dos
alunos atendidos por instituições da Apae, Apadev e Assumo se encontram em situação
de vulnerabilidade. “São famílias que precisam do passe urbano para que seus filhos cheguem a escolas, postos de saúde e demais tratamentos, além
de melhorar autonomia do deficiente”, encerrou.
Célia Paulo Lira, presidente da
Legião Feminina do Combate ao
Câncer e diretora da UOPEC-
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Município

Leilão de veículos e máquinas
arrecada mais de R$ 230 mil

J.A SABINO

O

leilão de veículos e máquinas inservíveis que ocupam espaço no pátio rodoviário do município, realizado na manhã de ontem (05),
no auditório do Paço Municipal,
arrecadou R$ 231,4 mil. “Dos 35
lotes ofertados, apenas quatro
não foram arrematados, portanto podemos considerar que o leilão foi um sucesso. Alguns itens
tiveram um preço final acima do
dobro do lance inicial, proposto
no edital”, informou o secretário
municipal de Administração, Vicente Afonso Gasparini.
O prefeito Celso Pozzobom
acompanhou o certame. “O leilão
é sempre uma oportunidade de
bons negócios para os dois lados.
Os compradores pagam um valor razoável, que permite lucro –
seja na recuperação ou na venda
de peças e sucata – e o município
arrecada recursos para novos investimentos, além de desocupar
o pátio rodoviário de veículos e
equipamentos que já não tinham
mais utilidade”, destacou.

Leilão ocorreu no auditório da Prefeitura na manhã de ontem
novos veículos e equipamentos.
Foram vendidos lotes com motocicletas (a mais em conta saiu
por R$ 200,00), veículos, cami-

O secretário explicou que a
intenção da Prefeitura é aplicar os
recursos arrecadados na manutenção da frota e aquisição de

DIVULGAÇÃO UNIPAR

Jornada de Estética destaca tecnologia
no tratamento para rejuvenescimento

FERIADO

Prefeitura de Umuarama terá
ponto facultativo na sexta-feira
A administração municipal terá
ponto facultativo na próxima sexta-feira (08), em virtude do feriado da Independência do Brasil –
comemorado em 7 de setembro.
A medida foi anunciada pelo prefeito Celso Pozzobom, por meio
do decreto 152/2017. Nestes
dois dias não haverá expediente
de trabalho na Prefeitura e nos
órgãos públicos municipais da administração direta e indireta, com
exceção dos serviços essenciais
que, por sua natureza não possam sofrer paralisação.
Portanto, funcionam normalmente os departamentos de Vigilância em Saúde, serviços funerários e a Guarda Municipal. A Secretaria Municipal de Educação seguirá o calendário escolar, por isso
não haverá aula na sexta-feira. A
Secretaria Municipal de Saúde
manterá o Pronto Atendimento

Municipal para os casos de urgência e emergência, enquanto as unidades de saúde dos bairros permanecerão fechadas. Para os casos mais graves, os hospitais de
plantão nos próximos dias serão
Norospar/ Hospital São Paulo na
quinta-feira (07), e Hospital do
Câncer/Uopeccan na sexta (08).
Não haverá varrição de ruas
nem coleta de lixo orgânico e reciclável na quinta-feira, 7. O trabalho volta ao normal na sextafeira, , tanto no centro quanto
nos bairros residenciais de Umuarama. “Os garis foram dispensados para acompanhar as festividades cívicas do Dia da Independência na Praça Santos Dumont, pela manhã, e poderão
passar o restante do dia com a
família”, justificou o secretário
municipal de Serviços Públicos,
José Guimarães de Melo.

ram automóveis de passeio, peruas Kombi, motocicletas, caminhões (um deles tinha lance inicial de R$ 5,5 mil e foi vendido
por R$ 12 mil 100,00), rolo
compactador, pás carregadeiras, ônibus, pick-ups, trator de
esteira (que saiu por R$ 25
mil), uma usina de asfalto (R$
40 mil), torno mecânico, caçambas de caminhões de lixo,
tanques de combustível e sucatas diversas. A documentação dos compradores foi conferida no momento do arremate e o pagamento realizado
com cheque pessoal. A liberação dos veículos ocorrerá após
a compensação dos cheques e
a homologação das vendas.

UNIPAR

CRUZEIRO DO OESTE - ABRE E FECHA
A Prefeitura de Cruzeiro do Oeste terá pronto
facultativo nesta sexta-feira (08), após o feriado de
Independência do Brasil, celebrado na quinta-feira, dia
07. O atendimento no Paço Municipal retorna na
segunda-feira (11). As Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) funcionam em esquema de plantão na sextafeira: UBS Central - 7h30 às 11h30; UBS Jardim
Cruzeiro - 13h30 às 17h e Hospital Municipal 24 horas,
sem interrupção.

nhões e ônibus, implementos e
maquinário pesado – duas pás
carregadeiras foram arrematadas
por mais de R$ 40 mil cada.
“Apenas em uma máquina
que estava encostada no pátio,
nós conseguimos arrecadar R$
45,3 mil e outra foi vendida por
R$ 40,3 mil. São somas expressivas para custear a manutenção dos equipamentos e da frota em circulação e ainda adquirir
outros veículos necessários”,
acrescentou Gasparini. A Secretaria de Administração considerou o leilão um sucesso, tanto
pela venda da maioria dos lotes
ofertados quanto pela valorização obtida em muitos itens.
Os compradores arremata-

Durante a Jornada aconteceu exposição de produtos e equipamentos estéticos
Durante cinco noites, estudantes, professores e profissionais se reuniram na 8ª Jotec
(Jornada de Tecnologia em Estética e Cosmética). Promovido
pelo curso de Estética e Cosmética da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Umuarama, o evento foi pautado por
palestras, minicursos e exposição, que priorizaram a atualização de conhecimentos científicos
e a apresentação de técnicas inovadoras, na última semana de
agosto. O Reitor Carlos Eduardo Garcia prestigiou.
Paralelamente aconteceu

também a 3ª Mostra Científica,
com premiação dos melhores
trabalhos científicos realizados
pelas alunas. A semana foi aberta pela coordenadora do curso,
professora Cláudia Mika. Em seguida, a fisioterapeuta Patricia
Martinez Lopez, de Amparo/SP,
compartilhou seus conhecimentos sobre o tema Alta Tecnologia Aliada ao Rejuvenescimento
– recursos e combinações. Outro assunto que instigou as futuras esteticistas foi sobre Cosmetologia Aplicada à Saúde, discutido pelo farmacêutico e especialista em Cosmetologia, Lu-

cas Portilho, de Campinas/SP.
A jornada prosseguiu com a
palestra Micropigmentação: autoestima, beleza e praticidade,
ministrada pela esteticista Luciane Torres, de Londrina/PR. De
Águas de Lindoia/SP veio a proprietária da Consultoria do Banho &Aromaterapia, Sylvia de
Seganttini, que abordou o tema
Conceito Spa e Tendências Internacionais.
A semana terminou com a
professora da Unicampo/PR e
presidente da APEPR (Associação
dos Profissionais de Estética do
Paraná), Mariana Wichineski, falando sobre O Tecnólogo em Estética e sua Participação na Saúde e Sociedade. Durante a Jornada, os participantes puderam
conferir exposição de novos produtos e equipamentos estéticos.
“Assim como nas edições anteriores atingimos nossas expectativas e estamos felizes por mais esta
Jornada, que tem como foco
principal a integração do curso
com as novas informações do
grande universo da estética e
beleza, beneficiando tanto a população acadêmica, como os profissionais do mercado”, destacou
a coordenadora.

Variedades
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Fatos do Dia

1922 - A poesia de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada, foi
oficializada como a letra do Hino Nacional Brasileiro por meio de um
decreto do presidente Epitácio Pessoa.
DIVULGAÇÃO

HORÓSCOPO

O catálogo
aumenta

ÁRIES (21/03 - 20/04)

Receberá uma ajuda significante do elemento
fogo na sua condição de agir destemidamente. Porém tenha em mente o que você
está fazendo exatamente. A impulsividade
pode vir a ser sua inimiga neste processo.
TOURO (21/04 - 20/05)

Terá um forte sentimento possessivo, deixe
fluir os relacionamentos sejam eles quais
forem. A Lua ajudará para que continue sendo perseverante, não se deixe levar, tome
a frente das situações.
GÊMEOS (21/05 - 20/06)

Voltará a agir com dualidade, trazendo consigo muitas dúvidas a respeito das coisas
mais variadas. Júpiter será um dos responsáveis por apresentar uma personalidade tão contraditória. Acredite em si e aja
com inteligência.
CÂNCER (21/06 - 21/07)

LEÃ0 (22/07 - 22/08)

Os exageros serão algo presente no seu
dia, Urano fará com que você se apresente desta forma. Deixará uma má impressão para algumas pessoas. Irão
pensar que você está com uma mania
de grandeza.
VIRGEM (23/08 - 22/09)

Tudo estará praticamente como você gosta, Mercúrio exaltará muito bem interligado
com o seu sentido de organização. Irá também estar mais observador. Porém aja
com cautela sem ser muito apressado.
LIBRA (23/09 - 22/10)

Estará mais manipulador tentando tomar
conta das opiniões. Isso lhe trará algumas
desavenças principalmente com Escorpião. Saturno convergirá totalmente de forma negativa para com a sua constelação.
ESCORPIÃO (23/10 - 21/11)

Passará por um processo muito interessante de transformação, irá estar com um
pensamento mais profundo e intenso. Plutão para esta constelação irá fazer com que
possa realizar alguns de seus projetos.
SAGITÁRIO (22/11 - 21/12)

Irá se sentir um pouco mais confiante e
bem otimista, que será proporcionado por
Júpiter. Isso ajudará a não desistir tão facilmente por pequenos problemas. Porém
Mercúrio irá fazer com que aja com despreocupação.
CAPRICÓRNIO (22/12 - 20/01)

Pode vir a ter alguns problemas referente a
forma com que conversa com as pessoas. Será Júpiter que irá despertar o seu
sentido mais autoritário. Precisará ser um
pouco menos combativo e seja mais competitivo e realista.
AQUÁRIO (21/01 - 19/02)

Agirá de forma bem energética o que pode
te deixar um pouco transtornado. Suas atividades durante o dia podem ficar turbulentas e você se sentirá irrequieto. O Sol é
quem irá atrapalhar o desenvolvimento do
seu dia.
PEIXES (20/02 - 20/03)

Haverá algumas oscilações durante o dia,
porém nada que possa lhe atrapalhar seriamente. Vênus e Mercúrio para esta constelação surtirão pouco efeito o que deixará seu
dia mais brando. Aproveite para refletir mais.

Primeiro
De cara
nova
dia de aula

REPRODUÇÃO/INSTAGRAN

Irá se sentir muito bem, Marte fará com que
você possa desenvolver bem a sua sensibilidade. Conseguirá sentir bem o que está
acontecendo ao seu redor. A Lua deixará
você um pouco instável emocionalmente
neste momento.

A ex-BBB Fani Pacheco está animadíssima
com a aulas da Faculdade de Medicina, na
Universidade Estácio de Sá, em Angra dos
Reis, na Costa Verde do Rio. Ela que
celebrou no ano passado a aprovação no
vestibular, vibrou no início da semana o seu
primeiro dia de aula. “Primeiro dia de aula!
Sou a pessoa mais feliz do mundo. Não
acredito! Acordei às 5h30 da manhã e foi o
dia mais feliz da minha vida”, disse. “É o
inicio de muitos anos, mas passa rápido.
Descobri o propósito de vida. Não tem
preço. Foram quatro anos tentando no Brasil
inteiro”. Fani se saiu muito bem no vestibular
e ficou na 12ª posição, entre 55 aprovados.

NOTAS
Expandindo

O ator do canal Portas dos
Fundos, Luís Lobianco, vai
estrear na novela “De volta
para casa”, de João Carneiro.
Ele tinha recusado um papel
em “Deus salve o rei”,
alegando compromissos no
cinema.

De volta

Novelas
A Força do Querer

Bibi se desespera com a possibilidade de
represália de Sabiá. Zeca descobre que Jeiza
está saindo com Caio e afirma que o
relacionamento dos dois não tem mais volta.
Ivana sofre discriminação ao procurar um
emprego. Sabiá perdoa o mau negócio de Bibi.
Ruy repreende Cibele por tentar ajudar Ivana.
Alertada por Biga sobre a rejeição da família a
Ivana, Silvana encontra uma forma de ajudar, e
Simone agradece a mãe. Ritinha implora que
Jeiza não conte a Caio que é bígama. Jeiza
provoca Zeca. A polícia procura por Bibi, que
pede asilo na casa de Silvana.

Pega Pega

Agnaldo depõe na delegacia, mantendo a
versão do roubo contada por Júlio. Eric pede a
Isabel que não ligue mais para sua empresa e
avisa que fará o depósito que ela pediu.
Malagueta sente que Eric está desconfiado.
Prazeres convida Timóteo para jantar em sua
casa. Cristóvão conta a Bebeth que Dom é seu
filho. Mônica pede a Cíntia para não revelar a
ninguém seu histórico com Evandro. Timóteo
diz para Elza que alugará a casa da vila. Lígia se

A Netflix confirmou na última
segunda-feira (4) que já está
produzindo “Samantha!” , sua
segunda série brasileira. A nova
obra será estrelada por
Emanuelle Araújo e Douglas
Silva. A nova série da Netflix
conta a história de um casal
decadente. Samantha
(Emanuelle Araújo) é uma exestrela mirim dos anos 1980
que vive resgatando a memória
de seus dias gloriosos.
Enquanto isso, seu marido
Dodói (Douglas Silva), um
famoso jogador de futebol,
volta para casa após passar
mais de 10 anos na cadeia. O
elenco ainda tem Sabrina
Nonato e Cauã Gonçalves. A
série tem direção de Luis
Pinheiro e Julia Jordão, além de
produção executiva de Alice
Braga, Felipe Braga e Rita
Morais, fundadores da
produtora Losbragas, que
assina a nova obra.

inclui no convite que Sabine faz à família de
Dom para jantar. Luíza conta a Douglas que
marcou um encontro com um vizinho de Eric e
Mirella e teme o que pode vir a descobrir. Tânia
conta a Sabine que Dom convencerá Cristóvão
a ir ao jantar. Wanderley visita Agnaldo na
delegacia. Eric procura Sandra Helena.

Novo Mundo

Leopoldina, Bonifácio, Anna e Joaquim
analisam a relação entre Portugal e as
províncias do Brasil. Thomas e Sebastião
torcem pelo retorno de Dom Pedro e
Leopoldina a Portugal. Tibiriçá aconselha Piatã
a visitar novamente a aldeia em que esteve.
Dom Pedro declara seu amor por Domitila, e
Chalaça fica incomodado. Hugo e Elvira se
beijam. Dom Pedro consegue o apoio político
da província de São Paulo. Schultz decide não
dar o chá preparado por Greta para Wolfgang
e percebe a melhora do patrão. Elvira e
Quinzinho conseguem atrair clientes para a
taberna. Patrício alerta Thomas sobre a reunião
com os ministros convocada por Leopoldina.
Após uma votação, Leopoldina declara
aprovada a separação do Brasil de Portugal.

Lara Cariello, que interpretou
a Chiara de Rock Story,
voltará à TV em “O outro
lado do paraíso”, próxima
novela das 21h de Walcyr
Carrasco. Ela será Adriana,
filha da personagem de
Glória Pires. Depois de uma
passagem de tempo, o papel
caberá a Julia Dalavia.

Exigência

A direção da Globo
determinou que não pode
mais haver repetição de
nomes de personagens nas
novelas. Por isso, a Catarina
de “Orgulho e paixão” foi
rebatizada e agora será Cecília.
Tudo por causa da vilã
Catarina de “Deus salve o rei”.

Humor

Fernando Caruso
protagonizará “Cansei de ser
nerd”. Fiorela Mattheis
também estará na comédia,
dirigida por Gualter Pupo.
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Petrobras
O

s consumidores que
comprarem o gás de cozinha a partir desta quarta-feira (06) devem preparar o bolso. Na tarde de ontem (05), a Petrobras anunciou
reajuste de 12,2% para o gás
liquefeito de petróleo (GLP). O
aumento foi decidido pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços (Gemp) da empresa.
Segundo a Petrobras, o
Gemp considerou para efeito de
ajustes nos preços do gás para
uso residencial o cenário externo de estoques baixos, além dos
reflexos de eventos climáticos,
como o furacão Harvey, na maior região exportadora mundial
do produto, que é a cidade de
Houston, no Texas, Estados
Unidos, cujos terminais permanecem fora de operação, o que
afeta o mercado internacional.
Com a menor disponibilidade de
gás, os mercados consumidores, inclusive o brasileiro, sofreram aumento de preço.
A estatal afirmou, entretanto, que o reajuste aplicado “não
repassa integralmente a variação
de preços do mercado internacional”. O Gemp fará nova ava-
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Novo reajuste no preço gás de
cozinha passa a valer nesta quarta

liação do comportamento do
mercado no próximo dia 21.
A Petrobras destacou que o
reajuste previsto foi aplicado sobre os preços praticados sem
incidência de tributos. Se for integralmente repassado aos preços ao consumidor, a empresa
indicou que “o preço do botijão
de GLP P-13 pode ser reajustado, em média, em 4,2% ou cerca de R$ 2,44 por botijão, isso
se forem mantidas as margens
de distribuição e de revenda e
as alíquotas de tributos”.
A Petrobras reajustou também os preços de venda às distribuidoras do GLP destinado aos
usos industrial e comercial. O
aumento médio de 2,5% entra
em vigor amanhã (6).
SINDIGÁS.
Em nota, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras

de Gás Liquefeito de Petróleo
(Sindigás) estimou que o reajuste
para o gás residencial ficará entre 11,3% e 13,2%, de acordo
com o polo de suprimento.Como
o aumento não repassa de forma integral a variação de preços do mercado internacional, a
entidade calculou que o preço
do produto destinado a embalagens até 13 quilos ficará
16,56% abaixo da paridade de
importação. Segundo o Sindigás, isso inibe investimentos privados em infraestrutura no setor de abastecimento.
OUTROS REAJUSTES
No início de agosto a Petrobras aumentou o preço do o gás
de cozinha em botijões para uso
residencial em 6,9%. No mês anterior, o reajuste do produto chegou a 4,5%, após ter aumentado o valor em 6,7% em junho.
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Operação

PRF aumenta fiscalização
em rodovias durante feriado

DIVULGAÇÃO

O

Operação Independência inicia hoje a partir das 14 h e segue até à 23h do domingo (10)
Ainda segundo o Comandante do BPRv, a operação contará
com policiais do serviço administrativo. “Também atuaremos em
conjunto com a Agência Nacio-

VALE VERDE FM

Acidente na PR-486

Uma moto BMW S1000 pegou fogo em um acidente
na PR-486 entre Assis Chateaubriand e Alto Piquiri
no início da manhã da última segunda feira (04).O
condutor de 22 anos e morador de Assis perdeu o
controle da direção e a motocicleta começou a
incendiar após a queda. Apesar do dano contra o
veículo, o piloto não sofreu graves sofrimentos,
mas foi encaminhado para o hospital.
(Informações Goionews)

as rodovias estaduais tenham
segurança”, destaca.
De acordo com o coronel
Zanatta, para que as ações sejam também preventivas o ba-

nal de Transporte Terrestre
(ANTT), justamente para fiscalizar o transporte de cargas perigosas e de cargas vivas. Queremos que as pessoas que utilizem

PC encontra
700 g de
drogas
enterrada
em quintal
O Grupo de Operações Especiais (GDE) da Polícia Civil de
Umuarama prendeu na manhã
da última segunda-feira (04)
um homem por tráfico de
drogas. Cerca de 700 gramas
de maconha estava enterradas
no quintal do indivíduo que
reside na Rua Bararuba,
próximo à Praça Tamoio.
Segundo a Polícia Civil, o
homem tem 37 anos e já foi
possui passagens como
usuário. De acordo com o
indivíduo, ele estava traficando,
pois estava desempregado. Ele
foi autuado em flagrante por
tráfico de drogas na 7ª Subdivisão Policial. (Informações
Obemdito)

talhão contará com seus 58
postos de fiscalização à disposição da comunidade pelo telefone 198. “As pessoas que pretendem viajar e vão utilizar rodovias estaduais podem fazer
contato para saber sobre as
condições da via no momento.
Tem também o mapa de trafegabilidade que informa se há algum trecho interrompido ou acidente, fazendo com que o usuário possa se programar e evitar atrasos ou se envolver em
congestionamentos”, conta.
Para quem for pegar a estrada é importante cuidar da manutenção do veículo, sendo preciso verificar as condições mecânicas (freios, suspensão e
pneus) para evitar problemas. Os
motoristas também devem sempre portar os documentos do
veículo e a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento
de tributos (IPVA, licenciamento
e seguro obrigatório).

Incêndio
COLABORAÇÃO

Batalhão de Polícia Rodoviária Federal inicia às 14h
desta quarta-feira (06) a
“Operação Independência” em todo o Paraná. A fiscalização tem como objetivo intensificar as ações nas rodovias estaduais devido ao feriado prolongado no dia 7 de setembro. As
seis companhias da unidade atuarão até às 23h de domingo (10).
Os policiais rodoviários acompanharão o fluxo de veículos e
reforçarão a fiscalização em diversos trechos para inibir, além da
embriaguez ao volante, outras
atitudes perigosas como a ultrapassagem em local proibido e delitos que podem ocasionar acidentes fatais. As equipes farão
bloqueios em locais pré-definidos,
atividades rotineiras de verificação
de documentação e de infrações
de trânsito rodoviário.
O Comandante do BPRv,
coronel Antônio Zanatta Neto,
destaca que está programada
a fiscalização ao longo dos mais
de 12,8 mil km de rodovias estaduais. “Haverá operações
com radar e testes etilométricos
em vários trechos, focando no
excesso de velocidade que nos
últimos feriados foi constatado
como uma das maiores causas
de acidentes de trânsito com
óbito”, explica.

Uma residência de alvenaria localizada na Rua
Getúlio Vargas, no bairro Ipiranga, em Iporã, foi
totalmente destruída pelo fogo no início da tarde da
última segunda-feira (04).
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram
acionados. A Polícia Militar informou que não houve
vítimas e a causa do incêndio, que se alastrou
rapidamente, ainda é desconhecida. (Informações
Brandão Júnior)

Esporte
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Paraná Clube se volta à Série B

Passada a euforia vivida na Primeira Liga e o climão por conta da saída do técnico Lisca, o Paraná Clube se volta novamente
para a Série B, competição pela qual desafia o Goiás nesta quarta-feira, às 19h30, no Serra Dourada, pela 23ª rodada. A Gralha
ocupa a quinta colocação na tabela de classificação do campeonato e busca a vitória para chegar à mesma pontuação do
Ceará, que fecha o G4 e que será o adversário do Londrina na rodada, no sábado, no Estádio do Café.

Eliminatórias
C

JOGAM HOJE

19h30
21h45

na América do Sul, o Brasil teve
atuação apática, sem a mesma
intensidade das apresentações
anteriores e apenas empatou (1
a 1) com a Colômbia na tarde de
ontem, em Barranquilla.
O jogo da 16ª rodada foi
marcado por divididas ríspidas,

forte calor, a entrada de um cachorro em campo e por belos
gols. Para os brasileiros, que abriram o placar no primeiro tempo, Willian foi às redes em chute
venenoso de fora da área. Para
os colombianos, que reagiram
no segundo tempo após serem
FIFA

Brasil e Colômbia já começam a pensar nos duelos do próximo mês

NA EUROPA

Itália segue viva rumo à repescagem
Atuando em casa, a Itália teve
enormes dificuldades para superar a defesa de Israel, mas conseguiu arrancar uma suada vitória por 1 a 0, ontem. A partida
realizada no Mapei Stadium foi
válida pela 8ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do
Mundo de 2018, na Rússia.
Com o resultado, a Azzurra,
que havia sido derrotada pela
seleção espanhola na última rodada, manteve-se na segunda
posição do Grupo G com 19
pontos, três a menos do que a
líder Espanha, que goleou o Liechtenstein por 8 a 0.
Em terceiro e com chances

quase nulas de lutar por um lugar na repescagem com os italianos aparece a Albânia, com 13.
Israel, com nove, Macedônia,
com seis, e Liechtenstein, com

Série B
x
Paraná Clube
x
B. de Pelotas

Na Copa 2018

Brasil e Colômbia só empatam

hegou ao fim a série de
vitórias da seleção brasileira sob o comando de
Tite nas Eliminatórias
para a Copa do Mundo de 2018.
Depois de nove triunfos consecutivos e de assegurar a vaga no
Mundial como primeiro colocado

Goiás
Náutico

zero, completam a chave e já
não têm mais como garantir
classificação. Restam ainda mais
duas rodadas para o final da fase
de grupos.

Líder
A Espanha está cada vez mais perto de carimbar passagem para a
Copa do Mundo de 2018. Ontem, os espanhóis visitaram a modesta
seleção de Liechtenstein, no Estádio Rheinpark, pelo Grupo G das
Eliminatórias Europeias, e não tiraram o pé, aplicando uma
arrasadora goleada por 8 a 0. Os gols da Furia foram marcados por
Isco, Goppel (contra), Sergio Ramos e David Silva, além de Iago Aspas
e Morata, que marcaram duas vezes cada. A Espanha volta a atuar
pelas eliminatórias europeias no dia 6 de outubro, quando receberá a
Albânia. No mesmo dia, a Itália receberá a Macedônia.

dominados na etapa inicial, foi
decisivo o faro de gol do centroavante Falcão García.
A seleção brasileira agora
tem 37 pontos e terminará sua
participação nas Eliminatórias
contra Bolívia, fora de casa, no
dia 5 de outubro, e contra o
Chile, no Brasil, no dia 10 de
outubro. Já a Colômbia chegou
aos 26 pontos e na última rodada dupla enfrentará Paraguai,
em casa, e Peru, em Lima.

A Coreia do Sul participará de
sua nona Copa do Mundo
graças a um empate sem gols
com o Uzbequistão em
Tashkent, ontem, que lhe
garantiu uma vaga no
Mundial da Rússia do ano que
vem. O ponto conquistado
selou a segunda colocação do
Grupo A da Eliminatória
Asiática, atrás do já
classificado Irã. A Arábia
Saudita também se
classificou e disputará um
Mundial pela primeira vez
desde 2006 após vencer o
Japão por 1 a 0. Essas duas
seleções se somam à anfitriã
Rússia, e a Brasil, México, Irã,
Japão e Bélgica, que já haviam
garantido vaga no torneio.

Umuarama, quarta-feira, 06 de setembro de 2017
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SÚMULA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

SÚMULA DE LICENÇA INSTALÇÃO

ÓRCA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. Inscrito no CNPJ.
06.958.597/0001-68, Torna público que requereu do IAP, a Renovação de Licença de Instalação n°. 22618, com validade 05/10/2017,
para Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e
demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por
transportador retalhista (T.R.R.), a ser instalada na LOTE DE TERRA N°
01/B-1, PATRIMÔNIO ELISA, município de Xambrê Estado do Paraná.

ÓRCA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. Inscrito no CNPJ.
06.958.597/0001-68, Torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Instalação n°. 22618, com validade 05/10/2017, para Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador
retalhista (T.R.R.).a ser instalada na LOTE DE TERRA N° 01/B-1, PATRIMÔNIO ELISA, município de Xambrê Estado do Paraná.

COOPLU
Cooperativa dos Produtores de Leite de Umuarama
CNPJ 07.806.884/0001-15
Tendo em vista a convocação pessoal que vem sendo realizada desde o
dia 01/08/2017, CONVOCA nos termos estatutários, todos os cooperados
da entidade, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e eleição da
nova diretoria, a ser realizada no dia 7 de setembro de 2017, na SRU, com
primeira chamada às 8hs00.

3056-6050
Falar com Silvane

Algumas flores precisam
de cuidados especiais
para crescer.

Cuide você também.

Umuarama, quarta-feira, 06 de setembro de 2017

MERCEDEZ / C-250 SPORT 1.8 CGI 2014 - PRATA, GASOLINA, AUTOMATICA, TÉTO, COURO, AIBAGS, ABS,
COMPLETA, Ú/DONO. R$ 98.800,00
BMW
320-I VG
71
ANO
2008 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, COURO, TETO SOLAR,
AIRBAG,ABS,SOM,REVISADA,IMPECÀVEL. R$ 55.800,00
FREELANDER II SD4 SE ANO 2012 – BRANCA, DIESEL, 4X4, PLACA –A , COMPLETA, INTERNA BEGE ,ÚNICA
DONA, COMPLETA. R$ 88.800,00
AZERA 3.0 V=6 MOD. 2013 - PRATA, GASOLINA, AUTOMATICO, TETO, START, C/.63 MIL KM, ÚNICO DONO,
COMPLETO. R$ 74.800,00
AZERA GLS 3.3 V6 MOD. 2008 ––PRATA, GASOLINA, AIRBAG,ABS,TETO,COURO,COMPLETO, REVISADO,ÓTIMA
CONSERVAÇÃO. R$ 31.800,00
HB-20
COMFORT PLUS
SEDAN
1.0
MOD.
2014 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS,ALARME,SOM,COMPLÉTO, IMPECÁVEL. R$ 36.800,00
HB-20 HATCH 1.6 MOD.2013 ––BRANCO,FLEX, AIRBAG,ABS,COMANDO SOM NO VOLANTE, COMPLETO,ÓTIMA
CONSERVAÇÃO. R$ 34.800,00
KIA SORENTO EX2 MOD. 2012 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, RODAS,ÚNICO
DONO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 59.800,00
PEUGEOT
307
HATCH
2.0 FELINE
MOD. 2006 ––PRATA,GASOLINA, AUTOMÁTICO, AR,
DIREÇÃO,RODAS,COMPLETO. R$ 17.800,00
HONDA CIVIC LXS 1.8 ANO 2011 - CINZA, FLEX, MECANICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, COMPLETO,
REVISADO. R$ 38.800,00
HONDA CIVIC SI 2.0 ANO 2010 - PRETA, GASOLINA, MECANICO, AIRBAG, ABS, PLACA-A, ÓTIMA
CONSERVAÇÃO, COMPLETO. R$ 50.800,00
COROLLA
GLI
1.8
MOD. 2014 – PRATA, MECÂNICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS,
COMPLETO,EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 52.800,00
COROLLA
XEI
1.8
ANO 2009 ––PRETO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, COURO,MULTMÍDIA,COMPLETO,ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 42.800,00
ETIOS HATCH 1.3 X MOD. 2015 - BRANCA PEROLIZADO, FLEX, 5-PORTAS, AIRBAG, ABS, SOM, COMPLETO. R$ 36.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 ANO 2015 - BRANCA, DIESEL, 5-LUGARES, 4X4, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, COURO,
MULT-MIDIA, Ú/DONA. R$ 161.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 MOD. 2012 - PRETA, DIESEL, 5-LUGARES, 4X4, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, 79 MIL
KM, PNEUS NOVOS, Ú/DONA. R$ 124.800,00
HILUX CAB. DUPLA SRV 3.0 MOD. 2011 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, COURO, PNEUS BF
NOVOS,COMPLETA,EXCELENTE CONSERVAÇÃO. 91.800,00
AGILE
LTZ
1.4
ANO 2012 ––BEGE METALICO, FLEX, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, RODAS,TRAVAS
,ALARME,COMPLETO,REVISADO. R$ 26.800,00
ASTRA HATCH 2.0 MOD. 2007 - PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, CD PLAYER,
RODAS, COMPLETO. R$ 21.800,00
CORSA
HATCH
MAXX
1.4
MOD. 2011 – PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,
ALARME,SOM,COMPLETO. R$ 21.800,00
CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 04/05 - PRATA, GASOLINA, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME.
R$ 16.800,00
CORSA SEDAN 1.0 MOD. NOVO 03/04 - PRATA, GASOLINA, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME,
REVISADO. R$ 15.800,00
CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 02/03 - PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COMPLETO. R$ 18.000,00
CORSA SEDAN CLASSIC LIFE ANO 2005 ––PRATA, GASOLINA, 4-PORTAS, REVISADO , ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 13.800,00
KADETT GLS 2.0 ANO 1998 – BRANCO, GASOLINA, AR, DIREÇÃO, RODAS, TRAVAS, ALARME,VIDROS
ELÉTRICOS,COMPLETO,ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 9.800,00
PRISMA 1.4 MAXX MOD. 2011 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, EXELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 22.800,00
S-10 CAB. SIMPLES ADVANTAGE 2.4 MOD. 2010 - PRATA, FLEX, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETA. R$ 33.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.4 EXECUTIVE MOD. 2010 – PRATA, FLEX, COURO, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, RODAS, COMPLETA. R$ 40.800,00
VECTRA GLS ANO 1994 – BRANCA, GASOLINA, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS,ALARME,
COMPLETO, REVISADO. R$ 8.800,00
ZAFIRA
ELEGANCE
2.0
ANO
2010 – PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, DIREÇÃO, RODAS,
VIDROS,COMPLETA. R$ 32.800,00
ECOSPORT FREESTYLE 2.0 MOD. 2015 – PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM, C/ CONTROLE
NO VOLANTE,ÚNICA DONA,COMPLETA. R$ 55.800,00
FIESTA SEDAN 1.6 MOD. 2010 - PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RODAS,
COMPLETO. R$ 22.800,00
FUSION AWD/GTDI 3.0 ANO 2014 - BRANCA, GASOLINA, TOP DE LINHA, TÉTO, AIRBAG, ABS, COURO,
PLACA-A, COMPLETO. R$ 81.800,00
RANGER CAB. SIMPLES 3.2 MOD. 2014 – PRATA, DIESEL,4X4, MECÂNICA, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS BF,
COMPLETA, ÚNICO DONO. R$ 73.800,00
FOX CITY 1.0 MI MOD. 2009 – PRATA, FLEX, 5-PORTAS, RADIO, REVISADO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.
R$ 18.800,00
FOX CITY 1.0 MI MOD. 2010 – PRETO, FLEX, 4-PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, TRAVAS, ALARME, REVISADO. R$ 20.800,00
FOX CITY 1.0 MOD. 2010 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO HIDRAULICA, 4-PORTAS, ALARME, TRAVAS E VIDROS
ELETRICOS. R$ 20.800,00
GOL
POWER
G-5
1.6
MOD. 2010 – PRETA, FLEX, 4-PORTAS,AR,DIREÇÃO,RODAS,VIDROS,
TRAVAS,ALARME,COMPLETO. R$ 23.800,00
GOL MI CITY 1.0 MOD. 2005 - VERMELHA, ALCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COMPLETO. R$ 14.800,00
GOL CITY 1.0 ANO 2005 - CINZA URANO, FLEX, 4-PORTAS, VIDROS,TRAVAS, ALARME, C/ 68 MIL KM,ÓTIMA
CONSERVAÇÃO. R$ 13.800,00
GOL MI CITY G-3 1.0 MOD. 2003 - VERMELHA FERRARI, ALCOOL ORIGINAL FABRICA, 4- PORTAS,
BASICO, R$ 11.000,00
GOL SPECIAL MI 1.0 ANO 2000 - BRANCA, GASOLINA, 2-PORTAS, PLACA-A, BASICO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 9.800,00
GOL CL 1.6 AP MOD. 1996 – PRATA, GASOLINA, 2- PORTAS, MODELO BOLA, ALARME. REVISADO,
R$ 8.800,00
POLO HATCH 1.6 MOD. 2004 – PRETA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,ALARME,ÚNICA
DONA,COMPLETO. R$ 20.800,00
VOYAGE
TREND
1.6
MOD. 2009 ––PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
SOM,COMPLÉTO,ÚNICO DONO. R$ 22.800,00
TORO VOLCANO 2.0 MOD. 2017 - PRETA, DIESEL, AUTOMATICA, 4X4, 7-AIRBGS, ABS, BCOS ELÉTRICOS E
COURO, C/.14 MIL KM. Ú/DONO. R$ 108.800,00
IDEA HLX 1.8 MOD. 2006 ––PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, TETO SOLAR, COMPLETA.
R$ 20.800,00
PALIO ATTRACTIVE 1.0 MOD. 2015 - VERMELHA, FLEX, 4-PORTAS, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
SOM, COMPLETO. R$ 31.800,00
PALIO 1.6 ANO 1997 - CINZA STEEL, GASOLINA, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RODAS,
REVISADO. R$ 9.800,00
PALIO
WEEKEND
ADV
LOOKER
MOD. 2011 – PRETA, DUOLOGIC, FLEX, AR, DIREÇÃO,
RODAS,SOM,COMPLETA. R$ 29.800,00
PALIO WEEKEND - ADV
ADV.. 1.8 ANO 2009 - BRANCA,, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COURO, COMPLETA. R$ 25.800,00
UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 ANO 2011 ––PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR CONDICIONADO, REVISADO,ÓTIMA
CONSERVAÇÃO. R$ 20.800,00
HONDA NXR 160 BROS ESDD ANO 2015 ––VERMELHA, FLEX, PLACA –A, PARTIDA,FREIO A DISCO,C/ 9 MIL
KM,ÓTIMA CONSERVAÇAO. R$ 9.800,00
HONDA BIZ 125 EX ANO 2015 – BRANCA, FLEX, PARTIDA ELÉTRICA, RODAS DE LIGA LEVE,C/ 5 MIL
KM,ÚNICA DONA. R$ 9.200,00

CONSULTE NOSSO SITE = www.valvelveiculos.com.br
Av. Londrina, 3556 – FONE: (44) 3622-3348 – (PABX) (44) 9976-1955
CEP 87502-250
UMUARAMA
PARANÁ

Transporte com segurança, use a cadeirinha.
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CARROS

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

CAMARO SS CONVERSIVEL

15/15

PRETO

COMPLETO 2.400 KM

R$ 197.000.00

CAPTIVA SPORT

14/15

BRANCA

COMPLETO

R$ 75.900.00

CAPTIVA SPORT

14/15

VERMELHO

COMPLETO

R$ 79.900.00

COBALT 1.4 LTZ

16/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 53.900.00

COBALT 1.4 LTZ

16/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 53.900.00

CRUZE LTZ II TURBO FLEX

16/17

BRANCO

COMPLETO,AUT

R$ 104.900.00

MONTANA LS FLEX

16/17

BRANCO

COMPLETO

R$ 39.900.00

ONIX 1.4 LTZ FLEX

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 46.500.00

ONIX 1.4 LTZ FLEX

14/15

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 46.500.00

ONIX 1.4 LTZ FLEX

15/16

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 49.900.00

ONIX 1.4 LTZ FLEX

16/16

PRATA

COMPLETO

R$ 46.500.00

PRISMA 1.4 LTZ FLEX

16/16

PRATA

COMPLETO,AUT

R$ 52.900.00

PRISMA 1.4 LTZ FLEX

16/17

VERMELHO

COMPLETO,AUT, KM 3.000

R$ 62.900.00

TRACKER LTZ

14/14

CINZA

COMPLETO,COU

R$ 64.900.00

TRACKER LTZ

14/15

BRANCO

COMPLETO,COU,TS

R$ 74.900.00

TRACKER LTZ

15/15

BEGE

COMPLETO,COU,TS

R$ 72.900.00

TRAILBLAZER DIESEL

13/14

BRANCO

COMPLETO

R$ 124.900.00

BIZ 125 EX

15/15

PRETO

COMPLETO, 3.550 KM

R$ 8.900.00
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Aniversariantes
A coluna destaca os leitores e os assinantes do jornal Tribuna Hoje que
comemoram aniversário, Renato Montana do Lago Albuquerque. Augusto
Ferreira do Nascimento Filho e Carla Fernandes Ribeiro Bonfin Sutil.
Da coluna: felicidades!

Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Semana
Literária

Não corrigir nossas
falhas é o mesmo que
cometer novos erros.
(Confúcio)

Em tempo
A vinda da secretária
de Estado da
Educação, Ana Seres, a
Umuarama foi
marcada por muitas
homenagens. Ela
presidiu o evento que
marcou a
comemoração dos 70
anos da SEED,
organizado pelo
Núcleo Regional de
Educação de
Umuarama e realizado
no Teatro Unipar.
O Reitor participou e
ganhou elogios e
abraços da secretária,
pelo trabalho brilhante
que desenvolve na
Unipar. A chefe do
NRE, Gilmara Zanata,
recebeu homenagens
de sua equipe.

O Sesc & Feira do Livro
traz como tema neste ano
“Literatura e(m)
movimento” com o intuito
de promover encontros,
palestras e oficinas que
coloquem no centro da
reflexão a literatura e todo
o seu potencial de
trânsito.
A programação começa
dia 18 de setembro às
19h30 com os escritores:
Máriam Trierveiler Pe-reira,
Claudio Luiz Mangini,
Samuel Ronobo Soares e
Lídia Maria Cardia, no
Salão Social do Sesc.
E vai até a sexta-feira,
dia 22 com o espetáculo:
O que Conta um Conto
com a Cia Teatro
Solagasta. No Ginásio do
Sesc para um público
Infantojuvenil e em
horários especiais durante
todo dia.

Sorriso
Engana-se quem pensa
que a primeira coisa que
os homens reparam nas
mulheres é o corpo. A
agência de casamentos Par
Ideal realizou uma
pesquisa com mais de 100
homens e o resultado
indica que é o sorriso, com
37% da preferência entre
os entrevistados. Os olhos
aparecem em segundo,
com 16%, seguido pelo
bumbum, com 12%,e
depois pelos seios, que
representam 7%.

Fone (44)3621-6565

