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‘Fraternidade e Políticas Públicas’
Durante o lançamento da Campanha da Fraternidade 2019, Dom Mamede fala
sobre abusos sexuais de menores por membros da igreja Católica e da política

de ‘tolerância zero’ do Papa Francisco.  Pág. 21

GDE recupera carreta
roubada em São Paulo

Policiais civis localizaram em uma oficina de Umuarama uma
carreta frigorífica que havia sido tomada de assalto no interior do
estado de São Paulo. Veículo transportava 26 toneladas de carne

bovina quando foi alvo de quadrilha armada.
ALEX MIRANDA

 Pág.08



RADAR02 TRIBUNA HOJE NEWS, 28 DE FEVEREIRO DE 2019

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

 Secretário da Fazenda do Paraná,
Renê Garcia Júnior, ao apresentar

os resultados das finanças do
Estado referentes a 2018.

 “A situação do
Paraná, comparada a
outros estados, não é
tão ruim, mas ainda

temos muito a fazer e
a situação exige

controle de gastos,
análise de processos e

de desempenho e
busca de eficiência”.
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Kellin Inocêncio é professora do curso de Pedagogia nas modalidades
Presencial e a Distância do Centro Universitário Internacional Uninter

 Ao observarmos os processos históricos da educação brasileira,
compreenderemos alguns encaminhamentos educacionais e “sociais”
que se conservam até a contemporaneidade. Um exemplo disso é a
relação estabelecida entre escola e sociedade. Sim, essa relação per-
severa desde o surgimento da escola em solo brasileiro, caminhando
conforme os interesses não somente políticos e econômicos, mas, igual-
mente, pelo cenário social.

No presente, nos deparamos com o discurso frenético de que a
escola precisa trazer a família para adentrar os portões escolares e, na
mesma perspectiva, a família deve, por sua própria responsabilidade,
aproximar-se da instituição escolar.

De fato, essa relação na prática se configura um tanto quanto des-
gastada e, a partir desse contexto, fica perceptível um “quase” pedido de
socorro vindo pela maior parte dos docentes que atuam na educação
básica brasileira: “Família, eduquem suas proles!”

Essa situação quase que insustentável se dá pela inversão de valo-
res estabelecidos pela própria sociedade que, equivocadamente, atri-
buiu para a escola a principal função de educar, indo além das questões
cognitivas, de ensino e aprendizagem.

Para tanto, a escola se respalda legalmente em diversos contextos,
um deles é a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
que apresenta em seu segundo artigo a partilha no ato de educar crian-
ças e jovens brasileiros, estabelecendo assim um significativo tripé envol-
vendo o Estado, a família e a sociedade.

Tal situação nos permite uma reflexão intensa sob quais perspec-
tivas estamos educando nossos filhos e transferindo a eles valores
que, nem sempre, se adéquam às necessidades sociais contemporâ-
neas. Em contrapartida, a escola precisa compreender situações que
vão muito além de diplomas docentes, livros didáticos ou planejamen-
tos e metodologias específicas. Ela precisa chegar a desenvolver seu
olhar humano e docente de fato, a fim de identificar a realidade, a
sociedade e o núcleo familiar de seu aluno. Assim, a escola vai contri-
buir na formação integral desse cidadão.

SOCIEDADE: A FAMÍLIA TAMBÉM EDUCA.

Chuva
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Parcialmente
nublado com

poucas nuvens
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Em busca de recursos
Delegado Fernando,

deputado está cada vez
mais atuante. Na manhã da
segunda-feira (25), visitou

a Fomento Paraná e foi
recebido pelo Diretor-

presidente Vilson Ribeiro
de Andrade. A Fomento

Paraná tem por finalidade
fornecer apoio financeiro

para iniciativas de modernização e ampliação das
atividades de pequenas e médias empresas e micros e

pequenos empreendedores, do campo ou da cidade, de
forma a estimular a geração de emprego e renda no

Paraná. A visita foi em busca de recursos para o
desenvolvimento regional.

Auxílio mudança
Dos 30 deputados federais
eleitos pelo Paraná em
outubro do ano passado,
25 receberam na segunda-
feira (25) uma “ajuda de
custo” de R$ 33.763,00
relativa à mudança para
Brasília. Entre os
beneficiados, estão 13
paranaenses reeleitos, ou
seja, aqueles deputados
federais que já possuíam
residência na capital
federal. Dos 513 deputados
federais, 477 receberam o
dinheiro, em um total de
R$ 16.104.951.

Os beneficiados
Os 13 reeleitos pelo
Paraná que receberam o
“auxílio-mudança” na
segunda-feira (25) são os
seguintes: Leandre (PV),
Giacobo (PR), Hermes
Frangão Parcianelllo
(MDB), Christiane Yared
(PR), Luciano Ducci
(PSB), Aliel Machado
(PSB), Sérgio Souza
(MDB), Ricardo Barros
(PP), Zeca Dirceu (PT),
Rubens Bueno (PPS), Luiz
Nishimori (PR), Toninho
Wandscheer (PROS) e Ênio
Verri (PT).

SEGURANÇA EM BARRAGENS NO PR

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

Na terça-feira (26), a CCJ da Assembleia Legislativa do
Paraná discutiu o projeto de lei  que dispõe sobre
normas e diretrizes para verificação da segurança de
barragens de qualquer natureza e de depósitos de
resíduos tóxicos industriais. A matéria recebeu parecer
favorável da relatora, deputada Maria Victória (PP). O
presidente, Delegado Francischini (PSL), destacou a
importância do tema que, a seu ver, demanda amplo
debate.

Comissão vai revisar
mais de 19 mil leis

DIVULGAÇÃO

Responsável por revi-
sar as mais de 19 mil leis
em vigor no estado do
Paraná, a Comissão de
Revisão e Consolidação
Legislativa definiu como
prioridade a análise de
leis da área ambiental,
que envolvem questões
tributárias e sobre os di-
reitos dos consumidores.
Segundo o deputado Tia-
go Amaral (PSB), que per-
manece como presidente
da comissão, a ideia é
“atacar leis que atingem
mais diretamente e de
forma perceptível o dia a
dia e o futuro do cidadão”.

A comissão tem a mis-
são de avaliar a eficácia, a
aplicabilidade e a funciona-

lidade das leis e atos nor-
mativos sugerindo adequa-
ções ou até mesmo a revo-
gação. O grupo também
pode orientar o processo de
criação e atualização da le-
gislação estadual, prezando
pela desburocratização. “Eu
tenho convicção plena que
o caminho da revisão das
leis, da simplificação, da di-
minuição da quantidade de
leis é que vai fazer que o
nosso estado tenha uma
situação de prestação de
serviços mais adequados e
compatível com os valores
que a gente tem de arreca-
dação tributária, ou seja,
gastar menos com eficiên-
cia e também diminuir a cor-
rupção”.

EQUILÍBRIO
No primeiro ano de atuação, a comissão conseguiu revisão quase
cinco mil leis sugerindo a revogação de 4,3 mil delas. “Nós
conseguimos chegar ao entendimento que não serviam para
absolutamente nada, só para travar e prejudicar o andamento
das coisas”. Amaral destaca ainda que “as questões ambientais
hoje são fundamentais e nós precisamos equilibrar o
desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente.
Esse equilíbrio depende basicamente de leis modernas que não
travam a vida do cidadão e que ao mesmo tempo não penalizem
o equilíbrio da nossa fauna e flora. E o outro foco é a parte
tributária porque a gente vive em um verdadeiro emaranhado de
leis e decretos e normativas. É justiça fiscal que vem do equilíbrio
e da simplificação dessas leis”.

Composição
Também integram a comissão os deputados Tião
Medeiros (PTB), que é vice-presidente, Homero

Marchese (PROS), Delegado Jacovós (PR), Subtenente
Everton (PSL), Nelson Justus (DEM) e Paulo Litro

(PSDB). São suplentes os deputados: Artagão Junior
(PSB), Michele Caputo (PSDB), Anibelli Neto (MDB),
Luiz Fernando Guerra (PSL), Soldado Fruet (PROS),

Delegado Fernando (PSL) e Alexandro Amaro (PRB).
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Governador recebeu o PR
com R$ 192 milhões livres

GERALDO BUBNIAK/ANPR

SECRETÁRIO da Fazenda Renê Garcia Junior na Assembleia Legislativa

Acabou o mistério. O secretário
da Fazenda, Renê Garcia Junior,
apresentou na Assembleia Legisla-
tiva o balanço do terceiro quadri-
mestre de 2018, que mostrou a si-
tuação financeira do Estado herda-
da pelo novo governo. Quem não per-
deu uma sílaba foi o seu anteces-
sor, José Luiz Bovo, que da tribuna
de honra municiava alguns deputa-
dos com informações que pudes-
sem rebater os números que esta-
vam sendo apresentados. A grande

questão era: quanto dinheiro foi dei-
xado efetivamente pelo governo an-
terior? Garcia Junior mostrou que
apesar do superávit de R$ 2,2 bi-
lhões somente R$ 192 milhões es-
tavam realmente disponíveis em cai-
xa para serem utilizados. E foi taxati-
vo: quem duvidar dos cálculos pode
contratar uma auditoria externa para
checar. Segundo ele, sua apresenta-
ção foi puramente técnica, por isso
não entraria em embates onde a nar-
rativa era política. E fim de papo.

Chega pra lá
Renê Garcia deu um “chega pra lá”
no deputado petista Professor
Lemos, que insistia na defesa da
pauta corporativista do
funcionalismo por aumento de

salário. “Não estamos falando do
mesmo estado e nem do mesmo
País”, retrucou o secretário quando
confrontado com a tese de que está
sobrando dinheiro no caixa do
tesouro estadual.

Sem margem
O líder do governo na Assembleia,
deputado Hussein Bakri, disse que
o governo está fazendo um grande
esforço para cortar despesas e
fazer frente a três grandes
demandas: a reposição salarial do
funcionalismo público; a
contratação de novos funcionários
para atender áreas prioritárias
como segurança, saúde e
educação; e a realização de
investimentos. Bakri comentou a
apresentação do secretário da
Fazenda dizendo que “a situação
do Estado é boa, mas não tem os
R$ 5 bilhões em caixa que haviam
sido informados pelo governo
anterior”.

Brics aqui
Será no dia 13 de março, em
Curitiba, a abertura do encontro
de representantes do Brics, grupo
formado por Brasil, Rússia, China,
Índia e África do Sul. O evento
deve contar com os vice-
ministros de relação
internacionais dos países que
compõem o grupo para debater
assuntos relacionados a comércio
e cooperação mútua.

Licença
Para assumir a chefia do poder
Executivo, enquanto o
governador Ratinho Junior está
no exterior, o vice, Darci Piana,
também teve que pedir licença da
presidência do Sistema
Fecomércio, que ocupa há mais
de 15 anos. Mas já tem data para
voltar ao cargo, dia 11 de março,
com chegada de Ratinho dos
EUA. O último ato de Piana na
Fecomércio foi a renovação do
Programa Varejo Mais, uma
parceria com o Sebrae Paraná que
já dura 10 anos e ajuda a tornar
micro e pequenas empresas mais
rentáveis e competitivas. Pelo
estatuto da instituição, Piana
pode acumular as duas funções.
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Ruralista$
O Governo de Jair Bolsonaro (PSL) lança ofensiva sobre a maior bancada da
Câmara para alcançar os 308 votos necessários visando aprovar o texto da
reforma da Previdência no plenário. Apesar da baixa nas últimas eleições,
a Frente Parlamentar Agropecuária se recompôs na nova Legislatura e já

conta com mais de 200 deputados. Na última semana, Bolsonaro e
ministros foram à posse do novo presidente da Frente, Alceu Moreira

(MDB-RS), e nesta semana o secretário especial de Previdência e Trabalho,
Rogério Marinho, foi a almoço oferecido pelos ruralistas.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Nem tanto
Mas a bancada tem divergências
sobre o texto. Alguns deputados
preparam emendas para alterar a
idade mínima do trabalhador rural e
aumentar tempo de transição.

Bloco na rua
O deputado federal Wladimir
Garotinho (RJ) está deixando o PRP
para ingressar nas fileiras do PSD.
Consultada, a assessoria não retornou.

O Hino
Vem do Governo Lula, a pedido do
então ministro Fernando Haddad, a
obrigatoriedade de cantar o Hino
Nacional diariamente nas escolas
públicas, conforme antecipamos no
Twitter na segunda. Mas filmar a
garotada foi invenção de Vélez
Rodriguez.

Terceirização
A terceirização irrestrita na
administração pública amplia o
risco de corrupção e traz prejuízos
aos cofres públicos, afirma a
procuradora Ana Cristina Tostes
Ribeiro, vice-coordenadora
nacional de Conap (Combate a
Irregularidades Trabalhistas na
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Administração Pública). A
flexibilização da terceirização entrou
em vigor este ano após a assinatura
do Decreto 9.507, e da Portaria 443,
do Ministério do Planejamento.

Nos autos
A procuradora Carolina Mercante,
coordenadora nacional da Conap,
lembra que, “na operação Lava Jato,
foram constatados diversos casos de
corrupção envolvendo a contratação
de empresas terceirizadas”.

Fala, Saturnino
Do ex-senador Saturnino Braga, ao
lamentar as mortes - quase 400 vidas
ceifadas - em Brumadinho: “Desde
que foi privatizada, a Vale perdeu seu
caráter desenvolvimentista e passou
a ter como prioridade o lucro. A Vale
privatizada está desmoralizada pelo
que aconteceu em Mariana e
Brumadinho”. Tem razão.

Defesa na pista
A Dismaf e a Infosolo, empresas de
Basile Pantazis, enviaram à Coluna
certidão do Supremo Tribunal Federal
comprovando que nunca estiveram
envolvidas no Mensalão (embora a
Dismaf tenha sido investigada), nem
condenadas por inidoneidade pela

CGU. Os trilhos importados da China
que a Dismaf vendeu para a Ferrovia
Norte-Sul receberam atestado de
qualidade após perícia técnica
provocada pelos concorrentes.

Guerra 1
As empresas de Pantazi e a poderosa
B3, empresa dona da Bolsa de São
Paulo, trava na praça uma velada
disputa pelo mercado de registro de
contratos de financiamento de
veículos pelo Brasil.

Guerra 2
Um advogado entrou com ação
criminal perante o Ministério Público
de Minas Gerais. Acusa ser proposital
o “espelhamento” no pagamento
igual do volume de todos os registros
de financiamentos de automóveis no
último ano do Governo de Fernando
Pimentel (PT), que somam R$ 40
milhões. As empresas Infosolo e CBTI
receberam exatamente a mesma
quantia pelos registros. A suspeita é
de que a coincidência seja burla da lei.

Bandeira
Além de criar o monopólio do
Detran de Minas Gerais durante a
gestão do petista Pimentel, a
empresa Infosolo demonstra
força com outro comissário da
esquerda:  comanda o registro de
automóveis no Governo Flavio
Dino, do PCdoB.
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Desemprego volta a subir
após duas quedas seguidas

A taxa de desocupação no Bra-
sil subiu para 12% no trimestre en-
cerrado em janeiro, de acordo com
os dados da Pnad Contínua (Pes-
quisa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua) divulgados nes-
sa quarta-feira (27) pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística). No trimestre até dezem-
bro de 2018, o resultado havia fi-
cado em 11,6%.

O aumento na taxa representou
a entrada de 318 mil pessoas na
população desocupada, totalizando
12,7 milhões de trabalhadores nes-
sa condição. A subutilização da for-
ça de trabalho ficou em 24,3% no
período, somando 27,5 milhões de
pessoas nesse grupo.

Ainda havia, de acordo com a
Pnad, 4,716 milhões de pessoas
em situação de desalento (aquela
que estava fora da força de traba-
lho contra sua vontade) no trimes-
tre encerrado em janeiro. O resul-
tado significa 17 mil desalentados
a menos em relação ao trimestre
encerrado em outubro. Em um ano,
porém, 296 mil pessoas a mais
caíram no desalento.

Nos dois últimos anos o cresci-
mento na população desemprega-
da não havia sido tão relevante
como foi neste início de ano.

Os dados da Pnad Contínua in-
dicam que a população ocupada
do País fechou o trimestre encer-
rado em janeiro deste ano em
92,5 milhões, registrando uma
queda de 0,4 ponto percentual
(menos 354 mil pessoas) em re-
lação ao trimestre de agosto a
outubro de 2018, mas cresceu
0,9% (mais 846 mil pessoas) em
relação ao trimestre de novembro
de 2017 a janeiro de 2018.

Movimentação maior
Os Portos do Paraná se preparam para um ritmo mais intenso no

escoamento dos grãos destinados para exportação, com a chegada da
safra 2018/19, que vem do interior do Estado e dos estados do Sudeste

e Centro-Oeste do País. A partir desta semana, a expectativa é de
aumento tanto no fluxo de caminhões para descarga do produto
quanto no número de navios para carregar as commodities com

destino a outros países. A Appa (Administração dos Portos de
Paranaguá e Antonina) trabalha com a comunidade portuária para

evitar filas nas estradas e nas vias de acesso, além de manter a
eficiência no embarque dos navios, reduzindo o tempo de

permanência das embarcações.  A equipe operacional do Porto de
Paranaguá prevê um aumento gradativo na quantidade de caminhões
com destino aos terminais paranaenses. O fluxo no Pátio de Triagem,

que normalmente é de mil veículos por dia, subiu para 1,7 mil
caminhões e pode alcançar até 2 mil veículos já no início de março.

 AGÊNCIA BRASIL
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Governo apresenta
contas do Estado

O secretário da Fazenda do Para-
ná, Renê Garcia Júnior, apresentou
nessa quarta-feira (27), em audiên-
cia pública na Assembleia Legislati-
va, os resultados do terceiro quadri-
mestre de 2018. Garcia Junior dis-
se que, embora o Estado tenha en-
cerrado 2018 com um superávit de
R$ 2,2 bilhões, descontados os res-
tos a pagar e recursos de fundos
com destino específico, somente R$
192 milhões estão efetivamente li-
vres e disponíveis em caixa.

“A situação do Paraná, compa-
rada a outros estados, não é tão
ruim, mas ainda temos muito a fa-
zer e a situação exige controle de
gastos, análise de processos e de
desempenho e busca de eficiên-
cia”, afirmou Garcia Junior.

O secretário também confirmou
que o contingenciamento determina-
do no início de janeiro pelo governa-
dor Ratinho Júnior, não afetará obras
relevantes, cuja destinação orçamen-
tária esteja prevista. Garcia Junior fez
uma apresentação técnica, sem qual-
quer “narrativa política”, como defi-
niu, e colocou os cálculos feitos pela
secretaria à disposição dos deputa-
dos para auditoria externa.

RECEITA E DESPESAS
O balanço apresentado mostra que a
receita tributária de 2018 apresentou
queda real (já descontada a inflação) de
0,79% em 2018, chegando a R$
32,2 bilhões contra R$ 31,3 bilhões
em 2017. As receitas correntes também
tiveram queda real de 1,14%,
passando de R$ 44,9 bilhões em
2017 para 45,9 bilhões em 2018. O
Paraná teve aumento de despesas
correntes de 1,35% no período, com
valores nominais que passaram de R$
41,5 bilhões em 2017 para R$ 42,1
bilhões em 2018.

ICMS
As transferências de ICMS aos municípios tiveram uma alta de 1,12%, saltando
de R$ 7,3 bilhões em 2017 para R$ 7,4 bilhões em 2018. Os valores são
transferidos semanalmente às 399 cidades do Paraná e são utilizados pelas prefeituras
para investimentos e manutenção de serviços nas áreas de educação, saúde e segurança.

INVESTIMENTOS
Houve uma queda no ritmo de investimentos do Estado. Em 2017 foram empenhados
R$ 3,6 bilhões contra R$ 3,3 em 2018, ou seja, uma queda nominal de 10,28%.
O total de investimentos consumiu 7,11% das receitas do Estado.

EDUCAÇÃO E SAÚDE
A área da educação teve um repasse no valor de R$ 10,4 bilhões no último ano,
superando o mínimo constitucional, chegando a 33,49% das receitas do Estado. Já
para a área da saúde os repasses chegaram a R$ 3,8 bilhões em 2018. O valor
corresponde a 12,17% das receitas do Estado, também acima do mínimo constitucional.

Gastos com pessoal
As despesas com pessoal continuam sendo motivo de atenção por parte do
governo do Estado. A parcela da receita corrente líquida que o Executivo

estadual usou em 2018 com a folha de pagamento foi de 44,56%, se deduzidas
despesa com inativos, parcelas da cobertura do déficit dos fundos de

repartição simples e do gasto com pensionistas.
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Carreta roubada em SP é
recuperada em Umuarama

Um semirreboque frigorífico que
está estacionado há dias na aveni-
da Dr Ângelo Moreira da Fonseca,
ao lado da delegacia de polícia de
Umuarama, foi recuperado por inves-
tigadores da cidade no ano passa-
do. Levada à perícia, está prestes a
ser entregue a seus proprietários.

A carreta foi localizada no interi-
or de uma oficina em Umuarama ao
final do de 2018. Segundo os inves-
tigadores que fazem parte do Grupo
de Diligências Especiais (GDE) da 7ª
Subdivisão Policial (SDP), denúnci-
as anônimas levaram ao paradeiro
do semirreboque, que havia sido
deixado no local, provavelmente por
um dos autores do roubo.

No curso das investigações, os
policiais descobriram que a carre-
ta, com placas de Toledo, carrega-
va produtos perecíveis e teve a car-
ga tomada durante o assalto.

Consta no boletim de ocorrênci-
as que o motorista foi abordado na
noite de 21 de março do ano passa-
do, quando estava no pátio do Auto
Posto Paulistão, situado em Andra-
dina – SP (município situado a mais
de 470 quilômetros de Umuarama).

Apenas um homem armado o ren-
deu inicialmente, fazendo com que ele
saísse da cabine e depois foi levado
refém por três comparsas que aguar-
davam em uma caminhonete. Posteri-
ormente permaneceu sob a mira das
armas dos criminosos em uma propri-
edade rural até que o caminhão esti-
vesse longe do alcance. Só então foi
libertado e procurou ajuda da polícia
em um município do interior paulista.

Ainda de acordo com as decla-
rações do motorista, o caminhão
Volkswagen modelo Actros 2546,
transportava no baú frigorífico 26

toneladas de carne bovina.
A carga é propriedade do frigorí-

fico Marfrig e havia sido carregada
em Ji-Paraná – RO, tendo como des-
tino o município de Belford Roxo –
RJ. O caminhão pertence à Trans-
portadora JSL, com matriz em São
Paulo e filiais espalhadas por vári-
os Estados da Federação.

Ouvido e liberado
Segundo os investigadores de Polícia Civil de Umuarama, o proprietário da

empresa onde o baú frigorífico foi encontrado, não tem nenhum envolvimento
com a gangue e apenas prestava serviços. Ouvido em declaração, ele repassou

nomes de pessoas que teriam deixado o baú em sua empresa, bem como a data
da entrega e detalhes pertinentes às investigações. A empresa onde estava a

carreta fica situada às margens da rodovia PR-323, nas proximidades do Parque de
Exposições Dario Pimenta da Nóbrega. Depois de periciada a carreta foi colocada

à disposição dos proprietários, podendo ser retirada a qualquer momento.

ALEX MIRANDA

CARRETA baú frigorífico transportava
26 toneladas de Carne bovina quando foi
roubada. Caminhão VW também foi
levado pelos bandidos
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Polícia rodoviária apreende
contrabando na PR-323

A Polícia Rodoviária Estadual
(PRE) realizou a apreensão de di-
versos produtos contrabandea-
dos na madrugada de ontem (27).
A ação aconteceu na rodovia PR-
323. Uma pessoa foi detida e pos-
teriormente liberada.

Segundo informações dos pa-
trulheiros que realizaram a abor-
dagem e a apreensão, os produ-
tos vinham do Paraguai seguindo
pelo interior do Paraná, em um
veículo Chevrolet Corsa, com pla-
cas de Betim – MG.

Ao chegar nas proximidades do
município de Doutor Camargo, foi
que os patrulheiros resolveram
averiguar o interior do carro.

Depois que o Corsa foi parado,
uma inspeção foi realizada. Ele era
usado para carregar uma grande
quantidade de receptores de ante-
na, amplificadores, bebidas, telefo-
nes celulares, frascos de perfumes,
modens, roteadores e rádios.

O motorista foi autuado e pos-
teriormente liberado e deverá res-
ponder por contrabando e sonega-

ção fiscal. O veículo com a carga foi
recolhido e encaminhado à Delega-
cia da Receita Federal em Maringá.

Outros veículos
Ainda no decorrer da operação que era realizada pelos patrulheiros durante a

madrugada da quarta-feira (27) na ação voltada principalmente ao combate ao
tráfico de drogas e descaminho, três ônibus, vinte caminhões e dezenove automóveis

foram abordados e averiguados dentro de um intervalo de apenas seis horas.

PRODUTOS contrabandeados
foram apreendidos em Corsa com
placas de Betim - MG

DIVULGAÇÃO
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Por volta das 13h de ontem (27) patrulheiros rodoviários estaduais de Iporã se deslocavam pela
rodovia PR-323 e, chegando nas proximidades de Cafezal do Sul, notaram que o condutor de uma
camioneta GM S-10 tentou acelerar quando notou a aproximação da viatura. Ele foi perseguido e
abandonou o veículo no acostamento, fugindo a pé por um matagal e não foi possível localizá-lo. Na
vistoria ao veículo com placas de Paranavaí, foram encontradas 20 caixas de cigarros paraguaios de
diversas marcas. O veículo e o cigarro foram encaminhados a Delegacia da Receita Federal de Guaíra.

DIVULGAÇÃO

Ex presidiário preso com
comprimidos de ecstasy

Denúncias anônimas levaram
policiais militares de Umuarama a
localizar um ex detento suspeito de
estar comercializando comprimidos
de ecstasy. O fato aconteceu no fi-
nal da tarde da terça-feira (26).

Depois que receberam as in-
formações a respeito do suspei-
to, os PMs seguiram até o par-
que Tarumã, por volta das 17h e,
durante um patrulhamento pelo
bairro, localizaram o homem ci-
tado pelo denunciante.

Uma abordagem foi iniciada e
o rapaz foi identificado. Além dele
outros três jovens que estavam
nas proximidades, em frente ao
portão de uma residência também
foram averiguados. Um deles era
o morador e franqueou a entrada
dos policiais para averiguarem o
interior do imóvel.

Dentro da casa foram localiza-
dos 34 comprimidos de ecstasy
que estavam acondicionados em
uma embalagem plástica escon-
dida numa gaveta.

O dono do entorpecente revelou
então aos policiais que havia com-
prado pela internet a droga, e teria
pago a quantia de R$ 10por cada
um dos comprimidos.

CANIL NA AÇÃO
Ainda conforme os policiais,
durante a ação de busca, fio
solicitada a utilização de cães
farejadores que realizaram a busca
de outros tipos de drogas, mas
nada além do ecstasy foi
encontrado.

Antecedentes
Segundo relato dos policiais, o rapaz abordado relatou que já teve passagens por
tráfico e que essa teria adquirido o ecstasy para revender em eventos na cidade.
A finalidade ra apenas ganhar dinheiro com a comercialização do produto. Outro

jovem abordado relatou que havia saído do trabalho minutos antes e estava
comprando a droga, fato que fortaleceu ainda mais a denúncia de tráfico.

ALEX MIRANDA

DROGA foi levada à Delegacia de Polícia Civil, onde será periciada e proprietário foi denunciado por tráfico
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Indústria de reciclagem de
metais ampliará atividades

O Programa de Desenvolvimen-
to de Umuarama (Prodeu) benefi-
ciou mais uma empresa com a con-
cessão de terreno para ampliação
da atividade industrial. Na última
terça-feira, 27, o empresário Pas-
coal Pitioti assinou com o prefeito
Celso Pozzobom, no gabinete do
Executivo, o contrato de concessão
de direito real de uso de imóvel
público municipal, localizado no
Parque Industrial do município.
Com a instalação do novo espaço,
a expectativa é de gerar pelo me-
nos mais 20 empregos diretos.

A empresa beneficiada foi a No-
roeste Metais, especializada em
reciclagem de metais como alumí-
nio, cobre, bronze e ferragens em
geral. “Com o apoio do município,
por meio do Prodeu, pretendemos
implantar um novo espaço onde a
matéria-prima será limpa, prensa-
da e preparada para a comerciali-
zação”, disse o empresário.

O investimento na ampliação da
atividade, com implantação de nova
estrutura, será de aproximadamente
R$ 500 mil. “O Prodeu é um progra-
ma que caiu do céu, muito bom para
nós empresários, pois ajuda a desen-
volver as nossas empresas e gerar
mais empregos”, apontou Pitioti.

Nos últimos dias, várias empre-
sas têm aderido ao programa para
obter a concessão de terrenos, a
fim de expandir suas atividades. O
prefeito Celso Pozzobom lembra que
as concessões inicialmente são
temporárias (pelo prazo de 5 anos),
“mas decorrido este período, caso
as empresas mantenham a saúde
financeira e os empregos gerados,
a posse passa a ser definitiva”,
acrescentou.

Critérios
“As empresas beneficiadas precisam comprovar o potencial de investimento e

precisam seguir todas as exigências do programa, para usufruírem do terreno e
almejar a posse definitiva. Com isso, ganha a população – com mais empregos e

renda –, a empresa e o município, através do crescimento da arrecadação”,
completou o secretário municipal de Indústria e Comércio, Douglas Bácaro.
Além do empresário, do prefeito Celso Pozzobom e do secretário Douglas

Bácaro, acompanharam a assinatura do contrato de concessão do imóvel os
vereadores Júnior Ceranto, Newton Soares e Maria Ornelas, além do

coordenador da Casa do Empreendedor, Paulo Leon Baraniuk.

Estímulo
Este é um estímulo que o município oferece, continua Pozzobom, “para fortalecer a
atração de novas indústrias e também o crescimento das empresas que já atuam
em Umuarama e que apresentem potencial de crescimento. O Prodeu é muito
criterioso na seleção de propostas, que são definidas após concorrência pública e
amplamente divulgadas, para assegurar a transparência”, afirmou. “É uma relação
de confiança que se estabelece entre o município e o setor produtivo, com a
finalidade maior de gerar empregos, promover o desenvolvimento e o crescimento
econômico do município”, assegurou o prefeito. A opinião é compartilhada pelo
secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Douglas Bácaro, também
presente à assinatura do contrato.

EMPRESÁRIO Pascoal Pitioti e o prefeito Celso Pozzobom após o ato de assinatura do contrato

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Carnaval da Saudade
reúne mais de 500 foliões

Cerca de 500 integrantes do
Projeto Vida Ativa, Melhor Idade,
realizado pela Prefeitura de Umu-
arama por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer (Smel),
protagonizaram um animado des-
file com motivos carnavalescos na
manhã de ontem (27), na Avenida
Paraná. O Carnaval da Saudade
começou pela Praça Miguel Ros-
safa, com a presença do prefeito
Celso Pozzobom, e terminou na
Arthur Thomas, com um delicioso
lanche para os idosos.

O desfile foi conduzido pelo di-
retor de Esporte e Lazer do municí-
pio, Jeferson Ferreira. Para o pre-
feito Celso Pozzobom, o que impor-
ta é manter a saúde e a alegria,
para uma boa qualidade de vida.
“Fico muito feliz em ver toda essa
animação. Agradeço a disposição
e a presença de todos, que propor-
ciona esta festa bonita. Desejo que
todos se divirtam, além de movi-
mentar o corpo com as marchinhas
de carnaval e a caminhada entre as
duas praças”, afirmou.

O prefeito disse também que pre-
tende visitar todos os grupos do
Vida Ativa, Melhor Idade para ver de
perto as atividades e conversar com
os integrantes. “É sempre bom ou-
vir a população, saber as deman-
das de cada segmento, receber crí-
ticas, elogios e sugestões. E o pes-
soal da terceira idade tem muito co-
nhecimento sobre as necessida-
des do seu bairro, como anda a
saúde, a assistência social, a mo-
bilidade, enfim tudo o que tem im-
pacto sobre o dia a dia desta im-
portante faixa da população”, com-
pletou Pozzobom.

FOLIÕES saíram da praça Miguel Rossafa e seguiram até a praça Arthur Thomas

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

SEGURANÇA
O desfile foi amparado por viaturas da Guarda Municipal, que orientaram o
trânsito no trajeto dos idosos pela Avenida Paraná. Muitos populares aplaudiram
a iniciativa, cumprimentaram sorridentes os foliões e até registraram a passagem
em vídeo com aparelhos celulares. Um caminhão de som animou os foliões e o
passeio acabou com sucos e salgadinhos servidos na Praça Arthur Thomas.

Melhor Idade
Com 15 núcleos de

atendimento em regiões
estratégicas do município e

distritos, o Projeto Vida
Ativa, Melhor Idade

atende a comunidade
idosa com atividades

recreativas, aeróbicas,
ginásticas especiais,

alongamentos, jogos e
entretenimento. “É uma

iniciativa voltada à
qualidade de vida desta

população que já fez muito pela cidade. Tiramos os senhores e senhoras de casa
para movimentar o corpo, reencontrar e conviver com amigos e se divertir,

porque a vida precisa ser mais leve. E tudo isso reflete positivamente na saúde
deles e também no convívio com seus familiares”, apontou Jeferson Ferreira.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU



LOCAL 13UMUARAMA, 28 DE FEVEREIRO DE 2019

Vida e Solidariedade sorteará
terreno avaliado em R$ 38 mil

A Associação Vida e Solidarieda-
de, situada no Parque Industrial de
Umuarama, está realizando uma
Ação Entre Amigos que vai sortear
um terreno avaliado em R$ 38 mil.
O objetivo é angariar recursos para
a manutenção da entidade, que
atende integrantes da comunidade
local – abrangendo vários bairros.

A Associação disponibiliza au-
las de esportes, música, bibliote-
ca, entre outras atividades para as
crianças. E também para muitas
mães, que participam de cursos
para a geração de renda, por exem-
plo. Além disso, faz parte da enti-
dade a Casa da Sopa, da Dona
Maria da Sopa, que diariamente

serve dezenas de refeições para
pessoas carentes.

Cada número para o sorteio custa
apenas R$ 25. O terreno a ser sorte-
ado fica localizado no Jardim Pimen-
tel, rua Manuel Tapejara, quadra 19,
lote 14, em Umuarama. Ele possui
144 metros quadrados (8x18m).

De acordo com Roselene Souza,
coordenadora da Associação, tal ter-
reno é fruto de uma doação. “Nós
ganhamos o terreno justamente para
fazermos a ação e arrecadarmos re-
cursos para a Associação”, conta.

Marli de Fátima Silva, filha da
Dona Maria do Carmo da Silva, ‘Ma-
ria da Sopa’, presidente da, expli-
ca que a doação foi feita por Hermí-

nio Pimentel, irmão do vice-prefei-
to Hermes Pimentel. “A família Pi-
mentel tinha uma grande proprie-
dade rural aqui nesta região do Par-
que Industrial que foi loteada. Um
dos proprietários resolveu fazer a
doação de um de seus terrenos
para que pudéssemos realizar a
ação. Foi uma forma que ele encon-
trou de ajudar a entidade”, conta.

Os cupons estão sendo vendi-
dos na sede da Associação Vida e
Solidariedade, no Parque Industri-
al e podem ser adquiridos também
pelo telefone (44) 3639-3688.

O sorteio acontecerá no dia 14
de abril, às 17h, pelo sistema de
cumbuca.
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Final do Campeonato
Suiço na Arena MR

Aconteceu no último domingo
(24) na Arena MR, a final do campe-
onato de Futebol Suíço ‘Time do
Coração Rancho MR 2019’.

Os finalistas foram Corinthians/
Unipar e São Paulo/Madesul. O tri-
color começou melhor a partida e
abriu o placar aos 12 minutos do
primeiro tempo, com um gol do ar-
tilheiro Preti. No segundo tempo,
aos 8 minutos de jogo, Jorginho Gre-

Inscrições abertas para o
Circuito Sesc de Corridas

Umuarama terá etapa do Circuito Sesc de Corridas, as inscrições já estão
abertas e podem ser feitas até o dia 27 de março, através do site do Sesc pelo
endereço eletrônico www.sescpr.com.br A prova na Capital da Amizade está
marcada para 31 de março com largada às 7h30, na Avenida Ângelo Moreira
da Fonseca, ao lado da Feira do Produtor Rural. Serão dois percursos, sendo

um de 6 quilômetros na categoria acima de 16 anos e de 12 quilômetros para
competidores com idades superiores a 18 anos. Além disso, acontecerá a

tradicional caminhada, onde serão percorridos 3 quilômetros. No momento da
inscrição, o competidor poderá optar pelos kits ouro, prata ou bronze. Eles

possuem materiais diferentes e valores diferenciados. A premiação será para o
1°, 2º e 3° lugares por categoria. A inscrição para a caminhada é gratuita e

todos os participantes receberão medalha.

Raposas
No último domingo (24), foi realizado no
Ginásio de Esporte Amário Vieira da
Costa, a primeira etapa da Liga
Paranaense Norte Noroeste de
Basquetebol – LPNNB 2019. A equipe
Raposas Umuarama entrou em quadra as
16h30, para enfrentar o Marialva. Em um
jogo acirrado, os umuaramenses saíram
vencedores da competição com o placar
de 61 a 53. Dessa forma o time da
Capital da Amizade ficou em terceiro na
tabela, atrás do Campo Mourão e do
Cambé. A segunda etapa do confronto
será em Cambé no dia 24 de março.

NOTA

chechen converteu o segundo para
o São Paulo.

O Corinthians descontou aos 15
minutos o seu primeiro com o arti-
lheiro Morais e ficou só neste.

Aos 23 minutos o craque do São
Paulo, Tiago Silva decretou os núme-
ros do placar, marcando o terceiro
para o tricolor, fazendo a torcida vi-
brar com a garantia da vitória.

Após a partida o treinador Ka-

manducaia, do Corinthians agrade-
ceu o desempenho dos jogadores.
“Apesar do sol forte do domingo, o
Corinthians desempenhou o seu
papel pré-estabelecido pela comis-
são técnica”, disse.

O esporte no Rancho MR volta
após o carnaval com o início do cam-
peonato de futebol suíço Ordem de
Chegada. Também acontece a 2º
etapa do Ranking de Truco.

A EQUIPE Corinthians/Unipar venceu o São Paulo/Madesul, por 3 a1

DIVULGAÇÃO
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Tricolor com quase
todo time no médico

Vettel sem controle
A manhã de testes de pré-temporada da Fórmula 1 foi de susto para Sebastian
Vettel. O piloto da Ferrari perdeu o controle do carro ontem (27) e ‘beijou’ o
muro no circuito da Catalunha. O alemão não sofreu qualquer lesão, mas teve de
ir ao centro médico por precaução. Ele foi liberado para voltar às pistas pouco
tempo depois. De acordo com a Ferrari, um problema mecânico causou a colisão,
que aconteceu na curva 3 do circuito. "Não havia nada que eu pudesse ter feito
para evitar o impacto. Eu não estava mais no controle do carro e fui direto para o
muro”, disse o piloto.

Peixe fora da Sul-Americana
Contratado após o período de inscrições, o volante Jean Lucas não atuou no
empate na terça-feira (26) por 1 a 1 com o River Plate (URU) que eliminou o
Santos da Copa Sul-Americana. Mesmo assim, ele não vê o resultado como um
vexame para o time. “Não, claro que não. Tinha uma excelente equipe do outro
lado, se fosse uma equipe de menor expressão não jogaria a Sul-Americana”. O
Peixe volta a campo sábado (2), às 19h, quando enfrenta o Oeste, no estádio
do Pacaembu, em São Paulo, pela nona rodada do Paulistão.

Cicloturismo
No último domingo (24) aconteceu o 2º Cicloturismo de Altônia, evento que
teve início no Recanto Portal de Luz na Lagoa Xambrê Comunidade Paineira
Dois. A organização do 2º Cicloturismo foi da Associação MTB – Altônia, que
ficou satisfeita com o número de participantes da cidade e das regiões oeste e
noroeste do Paraná.
O presidente da Associação MTB – Altônia, Ademir Lozano, disse que cerca de
160 participantes, dos quais 120 ciclistas realizaram o percurso. “Todos ficaram
encantados com as maravilhas da natureza, pois passaram pelas trilhas da Lagoa
Xambrê e Rio Paraná, no Parque Nacional de Ilha Grande”. O 2º Cicloturismo
contou com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, ICMBio
e Coripa (Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio
Paraná e Áreas de Influência), além das secretarias de Saúde e de Obras e
Serviços, Divisão de Cultura, Guarda Civil Municipal e Corpo de Bombeiros.

NOTAS

Não bastasse a má fase dentro
de campo e a pressão diária exerci-
da por sua insatisfeita torcida, o
São Paulo ainda lida com vários
desfalques neste início de tempo-
rada. Atualmente, o Tricolor tem dez
jogadores do elenco principal, qua-
se um time inteiro, sob os cuida-
dos dos profissionais do Reffis do
CT da Barra Funda.

Dos atletas lesionados, pelo
menos cinco são prováveis titula-
res na equipe hoje dirigida por Vag-
ner Mancini. São eles: Reinaldo,
Hernanes, Everton, Joao Rojas e
Hudson. Além deles, o departa-
mento médico ainda cuida de Bren-
ner, Willian Farias, Liziero, Araruna
e Biro Biro.

O número alto de jogadores fora
de combate acaba atrapalhando o
trabalho da comissão técnica no dia
a dia de treinamento no CT da Bar-
ra Funda. Os desfalques impossi-
bilitam a escalação de uma mes-
ma equipe em jogos seguidos e a
criação de entrosamento.

O problema acontece justamen-
te em uma fase decisiva para o Tri-
color na temporada. Depois de ser
eliminado precocemente da Copa
Libertadores, em um episódio vexa-
tório de sua vitoriosas história, o São
Paulo se vê com a possibilidade de
ficar fora do mata-mata do Paulistão.

NO GRUPO D
Vale lembrar que o time está na terceira
colocação do Grupo D e precisa tirar
a diferença para Oeste e/ou Ituano
para conseguir disputar as quartas de
final do estadual. Restam apenas
quatro rodadas para o fim da fase de
classificação e o Tricolor precisa ganhar
'reforços' vindos do Reffis.

ÉRICO LEONAN

JOGADORES têm
trabalhado em tempo

integral para retornarem o
mais breve possível



VARIEDADES16 TRIBUNA HOJE NEWS, 28 DE FEVEREIRO DE 2019

N  o  velas

* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Patrick e Lidiane ficam juntos
Em “Verão 90”, Janaína e João encontram a cadela de Tutano perdida na estrada
e resgatam o animal. Quinzinho desconfia do jeito de Jerônimo. Patrick reconhece

Lidiane dos filmes de pornochanchada, e os dois ficam juntos. Janaína e João
surpreendem Diego e sua família ao chegar à casa de Janice. João vai ao

encontro de Manu e estranha seu  visual novo. Gisela pede a Quinzinho para
contratar Herculano para a PopTV. Herculano dispensa sua equipe das gravações

do filme. Nicole convence Quinzinho a fazer um show de lambada na festa da
PopTV. Jerônimo rouba a moto de Catraca com as camisetas-convites para a

festa da emissora. Vanessa furta uma camiseta de Diego. Janaína descobre uma
pista sobre o paradeiro de Jerônimo. Candé acusa Catraca de estar dando golpe

inventando o roubo de sua moto. Janaína pede a Galdino que a leve até
Jerônimo. João leva Manu para conhecer seu apartamento, mas ambos se

surpreendem ao encontrar Moana na cama do radialista.

 • SBT

 Malhação
Bárbara e Luís se desesperam e tentam cha-

mar ajuda para Flora. Gabriela afirma a Paulo e
Alex que acredita que algo aconteceu com Flora.
Solange dorme com Tarcísio, mas lamenta sua
solidão. Hugo despista Osvaldo e convence o
pai a desistir de Solange. Érico e os amigos le-
vam Gutuber ao encontro de Rafael, e os dois se
emocionam. Gutuber anuncia que será o financi-
ador da ONG Percurso, e todos comemoram.
Dandara lamenta que Pérola não se lembre da
pessoa que explodiu uma bomba no banheiro
da escola. Gabriela fica transtornada ao desco-
brir o estado de Flora, e todos vão para o hospi-
tal. Os médicos anunciam que Flora precisa de
uma transfusão de sangue. Dandara confronta
Solange. Com o apoio de Paulo, Gabriela revela
a Rafael que ele é pai de Flora.

Espelho da vida
Sob efeito do remédio, Cris se exalta ao

ler a carta de Julia, e todos se alarmam. Sheila
guarda o pote do remédio como prova contra
Isabel. Cris descobre que Julia teve um filho
com Danilo. Cris acredita que é Julia, e Dalton
conclui que é preciso encaminhá-la aos cuida-
dos de um psiquiatra. Américo tenta se aproxi-
mar de Cris, que o vê como Eugênio e ofende
o pai. Américo se emociona quando Margot o
conforta. Dalton, Ana e Flávio levam Cris a um
hospital psiquiátrico. Gerson impede que Isa-
bel fale com Sheila. Alain fica arrasado com o
estado de Cris. Mariane sofre por não conse-
guir falar com Marcelo. Isabel garante a Lenita
que reatará com Alain. Jorge beija Marina, e
Dalva flagra os dois. Bola e Daniela se sur-
preendem ao ver Gigi. André visita Cris.

O sétimo guardião
Luz fica inconformada com a atitude de Sós-

tenes. Geandro revela a Gabriel que já tinha
visto Murilo na cidade. Sóstenes exige que Muri-
lo explique o motivo de sua ausência durante
tantos anos. Eurico pede que Marilda pare de
ameaçar a Irmandade. Nicolau tenta conversar
com Afrodite, que é irredutível. Luz descobre a
ligação entre Murilo e Sóstenes. Gabriel decide
abrigar Murilo. Valentina manda Sampaio pegar
água na fonte. Lourdes Maria pede para traba-
lhar na loja de Geandro. Feijão sai com seu gru-
po para procurar tábuas e tijolos. Geandro exige
que Olavo se afaste de Lourdes Maria. Marilda
se desculpa com Feliciano. Afrodite pede para

trabalhar com Milu. Feijão cai em um buraco e
some, deixando todos preocupados. Murilo beija
Valentina à força.

Teresa
Oriana sugere a Luisa que viva com Fer-

nando, e assim descubram juntos se já estão
preparados para o casamento. Mayra e Rubens
tentam ver Esperança mas Renan não permite e
ameaça chamar a segurança se insistirem em
molestar sua mulher. Aída os observa. Luisa pro-
põe a Fernando que vivam juntos e ele gosta da
ideia. Aída, fora de si, diz a Aurora e Mariano que
torce para que o filho de Esperança morra, por-
que suspeita que esse filho é realmente de seu
pai. Mariano fica indignado com a reação de Aída
e decide terminar o relacionamento. Aída diz a
Aurora que Mariano lhe importa muito mais do
que ela queria. Mariano consola Esperança.

As aventuras de Poliana
Bento diz a João que o perdoa por ter rido

dele, mas os dois acabam discutindo mais uma
vez. Nanci percebe uma presença em casa e
acha que é um besouro gigante. Poliana chega
magoada na escola e desabafa com Bento. Os
alunos riem de Mirela no corredor da escola por
conta do vídeo que ela postou dançando com
Branca. Sophie se irrita com as provocações de
Salvador e Marcelo e Iuri percebem. João fica
furioso por Bento estar fazendo parte da Chapa
Contente e sai furioso no meio da reunião. A en-
trevista que Otto deu é superbem repercutida na
imprensa e as ações da O11O sobem. Os funci-
onários comentam e comemoram entre si. Hugo
pede cola para João na prova e Éric o defende,
“assumindo a culpa”. Roger fica muito bravo por
não ter sido citado na reportagem. Waldisney
entra na sala de Roger e é pressionado para
dizer onde conseguiu o colar que o CEO com-
prou para sua esposa.
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á

ri
es

Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas
próximas a você. É um dia para surpresas. Você está
pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e a sua
mente está cheia de novas ideias. Planeje suas ativi-
dades em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

To
ur

o

Você terá uma ideia clara das intenções de algu-
mas pessoas. Há conclusões úteis que podem ser
tiradas aqui. Você precisa abandonar hábitos
antigos e revê-los de antemão antes de se dirigir
na direção certa.

G
êm

eo
s Você precisa desacelerar o seu ritmo. Não se sin-

ta culpado por fazê-lo, caso contrário pode se
sentir esgotado. Você não tem uma dieta equili-
brada - seria uma boa ideia parar e olhar o que
está fazendo errado.

C
ân

ce
r Você precisa fugir da realidade da vida diária.

Faça um favor a você mesmo e faça uma pausa,
você vai se sentir fisicamente exausto e precisa
recarregar suas baterias. Durma mais!

Le
ão

A clareza das suas ideias vai fazer você ganhar
alguns fãs e você defenderá a sua causa com
energia. Você tem confiança interior para en-
frentar suas obrigações, mas você ainda pode
relaxar.

V
ir

ge
m Você precisa saber mais coisas antes de tomar

uma decisão que o envolva. Você se beneficia de
influências planetárias que melhoram a sua moral
e estão indo na direção certa.

Li
br

a

Hoje é um bom dia para discussões familiares. Você
vai ser capaz de alcançar grande satisfação se não
ficar isolado. Você não será capaz de manter seu ritmo
de forma constante; precisará descansar. Uma via-
gem para a praia ou alguma meditação seria ideal.

E
sc

or
pi

ão Você vai ter que fazer um compromisso se quiser
que seus planos funcionem sem problemas - olhe
as coisas em longo prazo. Você pode sentir os
músculos que está usando ultimamente - desace-
lere e relaxe seu corpo.

Sa
gi

tá
ri

o Os primeiros sinais de sucesso lhe darão impulso
hoje, mas não vá rápido demais. Você estará em
excelente forma durante todo o dia, apesar da
falta de sono, que está aumentando. Estar cansa-
do não é uma fraqueza.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Você pode definir limites mais firmes e isso permite

que você perceba os jogos de outras pessoas.
Apesar dos relacionamentos tumultuosos, você
está em excelente forma e conseguirá manter o
ritmo sem esforço.

A
qu

ár
io O clima poderia ser tenso no aspecto emocional.

Você vai encontrar um equilíbrio, então começar a
pensar. As circunstâncias são uma razão para
manter sua vida privada separada. Não há nu-
vens à vista.

 P
ei

xe
s Você terá que tomar decisões repentinas. O dia

será muito carregado de emoções, mas no bom
sentido. Você estará mais ciente de suas necessi-
dades de hoje. Você tem melhor controle de suas
energias e estará no caminho certo.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Gostar é
provavelmente

a melhor
maneira de
ter, ter deve
ser a pior
maneira de

gostar.
José

Saramago

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal
Tribuna Hoje News que comemoram
aniversário hoje -, Carla Megda Ortiz,
Aline Lira Ferre, Guido Riccitteli,
Aparecida Penachini Alexandrino
Leidy Micheliny Castilhos , Gilberto
Leal Valias Pasquinelli e Rosely Brasil
dos Santos. Da coluna: felicidades!

Rainha  da Expo
Acontece hoje, às 20h, o concurso

Rainha da ExpoUmuarama 2019. Ao
todo 10 candidatas desfilam para a

escolha oficial e após haverá um coquetel
na SRU .  Nos bastidores Cris Ranzani e
Elis Borghi.  A ExpoUmuarama acontece

no Parque Dario Pimenta da Nóbrega,
de 7 a 17 de março.

No Miss Brasil!
A bela Djenifer Frey, Miss Paraná 2019,  iniciou ontem o confinamento para o
concurso que elege a Miss Brasil, a representante do país no concurso Miss
Universo. Ela já está em Campos do Jordão (SP) onde será realizado o concurso
no Expoimigrantes. Já com o traje típico ( foto)  ela faz divulgação do concurso
que acontece dia 9 de março, com transmissão ao vivo pela Rede Bandeirantes.

 JEFERSON KIELLING

TRÊS
Esse workshop faz parte das ações do
Senac PR. Todo mês será contemplado
com um novo tema e uma nova área.
“Iniciamos esse ciclo de palestras e
workshops com o pé direito, tratando de
um assunto muito importante e que gera
muita reflexão. O nosso intuito é aproximar
a comunidade do Senac e também
apresentar os cursos do nosso portfólio”,
detalhou o gerente executivo Marcos
Vinícius Homem da Cruz, de Umuarama.

UM
Para comemorar o Dia
Internacional da Mulher o Senac
PR realizou no dia 26 de
fevereiro, o Workshop “O Poder
da Mulher ”. Ao todo 25
unidades ofertaram mais de mil
vagas gratuitas em todo o estado
para auxiliar a mulher na busca do
autoconhecimento e encontrar seu
verdadeiro poder.

DOIS
O Senac Umuarama  recebeu cerca de 70
mulheres entre empreendedoras, gestoras,
colaboradoras de RH de grandes empresas
e público em geral, para a palestra com a
instrutora do Senac, Lauriê Fernanda Silva.
“O primeiro passo para a mulher encontrar
o seu poder é o autoconhecimento. Depois
que a mulher se conhece ela pode usar
tudo a seu favor, principalmente dentro do
mercado profissional”, ressaltou a
palestrante.

EXCELENTE
O Workshop programado pelo Senac Paraná envolvendo várias unidades do Estado, fez sucesso aqui em Umuarama.
Ministrado por Lauriê Fernanda Silva, o evento rendeu aplausos e elogios pelo assunto e pelo quilate da professora. "O
Poder da Mulher " nos levou a refletir nossas escolhas e como assumir a nossa força. Parabéns a equipe Senac e para as
mulheres que lá estiveram. A coluna este lá e registrou.

A
R

Q
U

IV
O

REUNIÃO MENSAL
As integrantes da ACIU

Mulher também
registraram  presença no

encontro na ACIU
realizado esta semana -, e

comemoraram o sucesso
do jantar em homenagem

ao Dia da Mulher que
será realizado na segunda,

dia 11, com convites
esgotados. No clique:
Carina Previatto, Anita

Dias,  Orlando Santos e
equipe ACIU Mulher.
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CARNAVAL
CRISTÃO
Está chegando a segunda edição do
Acamps Alegria 2019. O evento
realizado pela Paróquia São José
Operário com apoio da Prefeitura de
Umuarama, está marcado para o dia 05
de março a partir das 16h. Encerrando
o acampamento juvenil, os campistas
serão recepcionados por suas famílias,
amigos e pela comunidade em clima de
festa e descontração. Em seguida, serão
conduzidos por um trio elétrico com
músicas sacras em ritmo de carnaval e
seguirão até a Paróquia São José
Operário.

ROTINA DOS
ESTUDANTES
Está disponível para download gratuito
o aplicativo Escola Paraná, ferramenta
da Secretaria de Estado da Educação
criada para incentivar e facilitar a
participação dos pais e/ou
responsáveis na rotina dos estudantes e
o acompanhamento do desempenho
escolar. Com o aplicativo é possível
monitorar o boletim escolar, a agenda
de atividades da escola, a grade de
disciplinas e receber mensagens e avisos
de eventos. A função mais recente,
incluída no final do ano passado, é o
aviso de faltas, em que os usuários
recebem um alerta no mesmo dia toda
vez que o estudante faltar.

COMO USAR
Pais e/ou responsáveis e os estudantes
podem baixar o aplicativo no Google
Play, para o sistema operacional
Android, ou na App Store, para o
sistema iOS. Para acessar é necessário
fornecer um número de telefone celular
à instituição de ensino participante.
Esse número receberá uma mensagem
com um código de segurança com o
qual será possível acessar o aplicativo.
Para começar a utilizar o aplicativo no
celular, basta informar o CPF dos pais
ou Cadastro Geral de Matrícula
(CGM) do estudante. Caso o usuário
troque de número de celular, é
necessário atualizar a informação na
escola.
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Campanha Fraternidade
Todo ano, durante o pe-

ríodo da quaresma, a Igreja
Católica reflete sobre um
assunto que envolve a vida
dos fiéis. O movimento, re-
alizado anualmente, é co-
nhecido como Campanha
da Fraternidade e, neste
ano terá como tema, ‘Frater-
nidade e Políticas Públicas’,
com o lema “Serás liberta-
do pelo direito e pela justi-
ça”, trecho bíblico extraído
do livro de “Isaías 1,27”.

A campanha de 2019
começa no dia 6 de mar-
ço (Quarta-Feira de Cin-
zas) e tem o objetivo de
“estimular a participação
em políticas públicas, à
luz da Palavra de Deus e
da Doutrina Social da Igre-
ja para fortalecer a cida-
dania e o bem comum”.

Dom João Mamede, bis-
po Diocesano de Umuara-
ma, afirma que a campanha
é uma oportunidade para
“quebrar a individualidade
de fé e política, implantan-
do a ideia de que política
são coisas limpas tam-
bém”. O bispo reitera que

o propósito da igreja não se
trata de política partidária,
mas sim a política que en-
volve a moradia, educação,
qualidade de vida, transpor-
te e segurança.

Em entrevista coletiva na
manhã de ontem (27), Dom
Mamede destacou a impor-
tância da Amerios (Associa-
ção dos Municípios de Entre
Rios) para com a igreja. “As-
sim como age a Igreja, a
Amerios interliga cidades,
instituições e pessoas. Des-
sa forma o bem comum
pode chegar mais perto e
ser mais atingível”, aponta
Dom Mamede, lembrando
que a eleição para a a presi-
dência da associação acon-
tece amanhã (1º). “Meu pen-
samento é que trocando de
presidência em cada ano, a
Amerios não produz o efeito
que pode produzir nos muni-
cípios que a compõem. Só
se contar com um conjunto
de técnicos ou um parlamen-
to mais permanente. Nesse
caso, o presidente seria qua-
se igual a rainha da Inglater-
ra”, ressalva.

Abusos expostos
Na ocasião, o bispo Dom João Mamede, concedeu uma entrevista ao

Jornal Tribuna Hoje News, e ressaltou sobre a posição da igreja a
respeito dos abusos sexuais expostos recentemente pelo Vaticano.

“O Papa Francisco está fazendo uma coisa que tinha quer ser feito há
muito tempo. Sabemos que existem mesmo (abusos sexuais), embora

a mídia que superdimensiona os fatos. O foco é real, existe sim.
Tínhamos que levantar a questão. Quem está envolvido, quantos
estão envolvidos e como reparar essa ferida. Até onde é possível

repará-la. O que isso causou nas pessoas, dentro e fora do Vaticano”,
indaga. Dom Mamede cita que casos desta natureza aconteceram

dentro de um processo iniciado na igreja, mas ressaltou sobre a
idoneidade na formação do concílio. “Em algum lugar nossa formação
está atingindo o que pretende, está formando pessoas capazes, não
frias, mas capazes de compaixão, sem usar o outro para si. Esse é o

desafio, como formar pessoas com saúde espiritual e Deus no
coração. Também é preciso saber como detectar essa falha, para

sanar tais problemas”, encerra.
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MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - MITSUBISHI  ASX  2.0  AWD  CVT  MOD.  2016 - GASOLINA, BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4,
BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, 37 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETA.  R$  87.800,00R$  87.800,00R$  87.800,00R$  87.800,00R$  87.800,00
BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – BMW  X1 TB / SDRIVE  2.0  MOD. 2015 – PRETA, FLEX, TÉTO PANORAMICO, COURO,
AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, RODAS, Ú/DONA , 14 MIL KM.  R$ 101.800,00R$ 101.800,00R$ 101.800,00R$ 101.800,00R$ 101.800,00
PASSAT  HIGHLINE  2.0  TSI  AA  MOD. 2017 – PASSAT  HIGHLINE  2.0  TSI  AA  MOD. 2017 – PASSAT  HIGHLINE  2.0  TSI  AA  MOD. 2017 – PASSAT  HIGHLINE  2.0  TSI  AA  MOD. 2017 – PASSAT  HIGHLINE  2.0  TSI  AA  MOD. 2017 – BRANCA, GASOLINA, TETO SOLAR,
BANCOS DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, C/ 19 MIL KM, NA GARANTIA.  R$R$R$R$R$
1 3 2 . 8 0 0 , 0 01 3 2 . 8 0 0 , 0 01 3 2 . 8 0 0 , 0 01 3 2 . 8 0 0 , 0 01 3 2 . 8 0 0 , 0 0
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
HB-20  CONFORT  PLUS  1.6  MOD.  2016 – HB-20  CONFORT  PLUS  1.6  MOD.  2016 – HB-20  CONFORT  PLUS  1.6  MOD.  2016 – HB-20  CONFORT  PLUS  1.6  MOD.  2016 – HB-20  CONFORT  PLUS  1.6  MOD.  2016 – PRATA, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS,
SOM, RODAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00R$ 45.800,00
HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - HB-20S 1.6 PREMIUM MOD. 2014 - BRANCA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS, AR, DIRE-
ÇÃO, VIDROS, RODAS, COMPLETO. R$ 43.800,00R$ 43.800,00R$ 43.800,00R$ 43.800,00R$ 43.800,00
C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - C-3 TENDANCE 1.5 MOD. 2015 - BRANCA PEROL, FLEX, MECANICO, AIRBAG, ABS, AR, DIRE-
ÇÃO, COMPLETO. R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00R$ 37.800,00
HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – HONDA  HR-V 1.8 EXL  MOD. 2016 – BRANCA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, SOM, BANCOS
DE COURO, COMPLETA, C/ 45 MIL KM, REVISADA, ÚNICA DONA.  R$ 82.800,00R$ 82.800,00R$ 82.800,00R$ 82.800,00R$ 82.800,00
HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ,
COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00R$ 64.800,00
HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – HONDA FIT  1.5  EX  ANO 2016 – CINZA METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, SOM,
C/ 37 MIL KM, Ú/DONA, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00R$ 62.800,00
HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – HONDA  CIVIC  TOURING  TURBO  2.0   ANO  2017 – CINZA,     FLEX,  IPVA QUITADO, C/
19 MIL KM, TETO SOLAR, ÚNICO DONO,  NA GARANTIA.  R$ 110.800,00R$ 110.800,00R$ 110.800,00R$ 110.800,00R$ 110.800,00
HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  - HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  - HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  - HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  - HONDA  CIVIC  EXL  2.0  ANO  2017  -  PRETO, FLEX, IPVA QUITADO, C/ 20 MIL KM, ÚNICO
DONO, NA GARANTIA, COMPLETO.  R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO,
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00R$ 58.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – FLEX, BRANCA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, SOM, AIRBAG, ABS, RODAS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00
COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2018 – PRATA, FLEX, PARTIDA CHAVE PRESENÇA, COURO,
AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, C/ 14 MIL KM, COMPLETO. NA GARANTIA.  R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00R$ 93.800,00
COROLLA XEI  2.0  ANO  2015  -  COROLLA XEI  2.0  ANO  2015  -  COROLLA XEI  2.0  ANO  2015  -  COROLLA XEI  2.0  ANO  2015  -  COROLLA XEI  2.0  ANO  2015  -  PRATA, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, BANCOS DE COURO,
SOM/MULTIMÍDIA, EMPLACADO, COMPLETO. R$ 76.800,00R$ 76.800,00R$ 76.800,00R$ 76.800,00R$ 76.800,00
COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  COROLLA XEI  2.0  MOD.  2015  -  PRETO PEROLIZADO, AUTOMÁTICO, FLEX, AIRBAG, ABS,
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, COMPLETO, REVISADO. R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00R$ 73.800,00
COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – COROLLA  XEI  2.0  MOD.  2012 – BEGE CLARO METÁLICO, AUTOMÁTICO, BANCOS DE
COURO, AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO. R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00R$ 53.800,00
COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – COROLLA GLI  1.8  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BCOS. EM COURO, AIRBAG,
ABS, SOM, Ú/DONA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00R$ 57.800,00
COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – COROLLA 1.8  GLI  MOD. 2013 – PRETO METÁLICO, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COU-
RO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, COMLETO.  R$ 52.800,00R$ 52.800,00R$ 52.800,00R$ 52.800,00R$ 52.800,00
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, BANCOS DE COURO, C/ TETO SOLAR,
4X4, AUTOMÁTICA, CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00
HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – HILUX  SRV  CAB. DUPLA  2.8   4X4  ANO 2017 – PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA,
COURO, AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA, COMPLETA, Ú/DONO, REVISADA,  NA GARANTIA.  R$R$R$R$R$
1 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 01 4 8 . 8 0 0 , 0 0
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$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00R$ 129.800,00
HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – HILUX  3.0  SW4  SRV  MOD.  2013 – PRETA, DIESEL, 7-LUGARES, AUTOMÁTICA, BANCOS
DE COURO, AIRBAG, ABS, SOM, PNEUS NOVOS, IPVA PAGO, REVISADA.  R$ 122.800,00R$ 122.800,00R$ 122.800,00R$ 122.800,00R$ 122.800,00
HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – HILUX   SRV  CD  3.0  4X4  MOD.  2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,
RODAS 17, CONTR. DE ESTAB., TOP/ LINHA, Ú/ DONO.  R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00R$ 127.800,00
HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – HILUX  SRV CD 3.0 4X2  MOD. 2011 – PRATA, DIESEL, MANUAL, ABS, AIRBAG, AR, DIRE-
ÇÃO, VIDROS, Ú/DONO, COMPLETA. R$ 79.800,00R$ 79.800,00R$ 79.800,00R$ 79.800,00R$ 79.800,00
HILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG,
ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00
PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 –PEUGEOT  207   XR  SPORT  1.4   MOD. 2011 – PRATA,  FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO,
RODAS,  SOM, ALARME, COMPLETO,  2ª DONA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00
PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – PEUGEOT  307  1.6  PK   MOD. 2010 – VERMELHO, FLEX, TETO SOLAR,  RODAS, AR,

VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, Ú/ DONA, COMPLETO.  R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00R$ 20.800,00
CRUZE  1.8  HATCH  LTZ  SPORT  ANO 2014 – CRUZE  1.8  HATCH  LTZ  SPORT  ANO 2014 – CRUZE  1.8  HATCH  LTZ  SPORT  ANO 2014 – CRUZE  1.8  HATCH  LTZ  SPORT  ANO 2014 – CRUZE  1.8  HATCH  LTZ  SPORT  ANO 2014 – BRANCA, AUTOMÁTICO, FLEX,
BANCOS DE COURO, TETO SOLAR, RODAS ESPORTIVAS, 26 MIL KM, Ú/DONA.  R$R$R$R$R$
5 3 . 8 0 0 , 0 05 3 . 8 0 0 , 0 05 3 . 8 0 0 , 0 05 3 . 8 0 0 , 0 05 3 . 8 0 0 , 0 0
MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – MONTANA  1.4  LS  MOD.  2015 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS  ELETRICAS, ALARME, COMPLETA, ÚNICO DONO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00
CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-
NOVOS, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00R$ 13.800,00
AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – AGILE  LTZ  1.4  MOD.  2011 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRA-
VAS, ALARME, Ú/DONA, COMPLETO.  R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00R$ 26.800,00
AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00R$ 29.800,00
ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCO, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00R$ 17.800,00
ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - ASTRA  SEDAN  ADVAN.   MOD.  2007  - PRATA, FLEX, MECÂNICO, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, TRAVAS, COMPLETO.  R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00R$  19.800,00
ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$R$R$R$R$
2 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 02 5 . 8 0 0 , 0 0
CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  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$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00R$ 47.800,00
ONIX  LT  1.0  MOD. 2018 – ONIX  LT  1.0  MOD. 2018 – ONIX  LT  1.0  MOD. 2018 – ONIX  LT  1.0  MOD. 2018 – ONIX  LT  1.0  MOD. 2018 – BRANCO, FLEX, MECÂNICO, SOM, AIRBAG, ABS, AR, VI-
DROS, DIREÇÃO, COMPLETO, 12 MIL KM, ÚNICA DONA.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00
S-10 CAB.  DUPLA  2.5  LT  MOD  2018 – S-10 CAB.  DUPLA  2.5  LT  MOD  2018 – S-10 CAB.  DUPLA  2.5  LT  MOD  2018 – S-10 CAB.  DUPLA  2.5  LT  MOD  2018 – S-10 CAB.  DUPLA  2.5  LT  MOD  2018 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, 4X2,
MULTIMÍDIA, AIRBAG, ABS, 26 MIL KM, RODAS ARO 18 COM  PNEUS BF, MAIS ACESSÓRIOS.  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
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$ R$ R$ R$ R$
8 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 08 1 . 8 0 0 , 0 0
FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – FORD  KA  1.5  SEL  MOD.  2017 – PRETO METÁLICO, 5-PORTAS, MECÂNICO, AIRBAG,
ABS, SOM, RODAS, Ú/DONO, COMPLETO.  R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00R$ 41.800,00
FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – FORD  KA  1.5  SEL  SEDAN  ANO  2015 – BRANCA, FLEX, CÂMB. MANUAL, AIRBAG,
ABS, SOM, RODAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, COMPLETO, C/ 65 MIL KM.  R$R$R$R$R$
3 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 03 8 . 8 0 0 , 0 0
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$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00R$ 36.800,00
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
VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – VOYAGE  1.0  TRENDLINE  MOD.  2012 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, AR, VIDROS,
DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, Ú/DONA,  COMPLETO.  R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00R$ 25.800,00
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  ANO  2013 – FOX  1.6  GII  ANO  2013 – FOX  1.6  GII  ANO  2013 – FOX  1.6  GII  ANO  2013 – FOX  1.6  GII  ANO  2013 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS E
TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO.  R$ 32.800,00R$ 32.800,00R$ 32.800,00R$ 32.800,00R$ 32.800,00
FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – FOX 1.6  GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS,
TRAVAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00R$ 28.800,00
FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – FOX  1.6  GII  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VIDROS,
TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00R$ 30.800,00
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 6 . 8 0 0 , 0 01 6 . 8 0 0 , 0 01 6 . 8 0 0 , 0 01 6 . 8 0 0 , 0 01 6 . 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
CLASSIC 1.0 LS ...................................................................... 13/14 ......................... PRETO ................................... BASICO .................................................................................... R$ 19.900.00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 34.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 13/14 ......................... PRETO ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 35.900,00
COBALT 1.4 LTZ ..................................................................... 14/15 ......................... PRATA ................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
COBALT 1.8 LTZ ..................................................................... 13/13 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO,AUT,COURO ......................................................... R$ 36.900.00
COBALT 1.8 ELITE .................................................................. 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 54.900,00
COBALT 1.8 LTZ AT. ................................................................ 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 62.900,00
CRUZE SEDAN LT .................................................................. 11/12 .......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 46.900.00
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$ 82.900,00
CRUZE SEDAN LTZ 1.8 ........................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 65.900,00
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 LTZ I TURBO ............................................... 17/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................ R$ 89.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO .............................................. 16/17 ......................... VERMELHO ............................ COMPLETO, AUT, COURO, TS. ................................................ R$ 98.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER ............................................. 18/18 ......................... PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................ R$ 144.900,00
MONTANA LS .......................................................................... 14/15 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .................................................................... R$ 32.900,00 ........
NEW FIESTA 1.6 ..................................................................... 16/17 ......................... PRATA .................................... COMPLETO .............................................................................. R$ 51.900,00
ONIX LT 1.4 ............................................................................. 17/18 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 39.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 41.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ...................................................................... 16/16 ......................... PRATA .................................... COMPLETO,AUT ...................................................................... R$ 52.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ......................................................... 12/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 92.900,00
SIENA ATTRACTIV 1.4 ........................................................... 16/17 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 43.900,00
SPIN ACTIV 1.8 ....................................................................... 17/18 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT ..................................................................... R$ 68.900,00
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
SUZUKI GSXR 750 SRAD ....................................................... 14/15 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO .............................................................................. R$ 35.900,00
TRACKER LTZ ........................................................................ 13/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ................................................. R$ 64.500.00
TRACKER LTZ ........................................................................ 14/14 ......................... BRANCO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................................... R$ 60.900.00
TRAILBLAZER LTZ V6 ............................................................ 15/15 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ................................................. R$ 94.900,00
TRAILBLAZER LTZ DIESEL .................................................... 13/13 ......................... PRETO ................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L. ................................................ R$ 104.900.00

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
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Operação Carnaval
nas rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF)
lança a Operação Carnaval 2019 nes-
ta sexta-feira (1º) em todo o país.
Com duração de seis dias, a operação
termina às 23h59 de quarta-feira (6).

Entre os focos da fiscalização da
PRF estão condutas irregulares como
excesso de velocidade, embriaguez ao
volante, ultrapassagens proibidas e
transporte de crianças sem o equipa-
mento de retenção adequado (bebê-
conforto, cadeirinha ou assento de ele-
vação, conforme a faixa etária).

Policiais rodoviários federais que
atuam em áreas administrativas irão
reforçar as ações de policiamento
ostensivo.

Na saída para o feriado, o pico do
movimento deve se concentrar no
final da tarde e início da noite de sex-
ta-feira (1º), e na manhã de sábado
(2). O retorno deve ter um maior flu-
xo entre a tarde de terça (5) e a ma-
nhã de quarta-feira (6).

Veículos de carga com dimensões
excedentes ou peso superior a 57
toneladas estão impedidos de transi-
tar em trechos de pista simples, das
16h às 22h de sexta-feira, na manhã
de sábado, das 16h às 22h de terça-
feira e na manhã de quarta-feira.

BALANÇO DO ANO PASSADO
No Carnaval de 2018, nove pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais
do Paraná. Outras 169 saíram feridas. A PRF atendeu 198 acidentes no estado.
Excesso de velocidade e desatenção foram as principais causas dos acidentes fatais.
Dos nove mortos no ano passado, três eram pedestres, que foram atropelados.As
equipes da PRF flagraram em território paranaense, naquela ocasião, 106 motoristas
sob efeito de bebidas alcoólicas, 637 manobras proibidas de ultrapassagem e 7,2
mil veículos acima da velocidade máxima permitida.

Orientações
Entre as dicas para uma viagem segura, a PRF orienta que os motoristas respeitem

os limites de velocidade, mantenham distância de segurança em relação aos
outros veículos, ultrapassem apenas quando houver plenas condições de segurança

e não desviem a atenção do trânsito. A PRF também orienta os usuários de
rodovias, mesmo antes de viagens curtas, que façam uma revisão preventiva do

veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos
equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

DIVULGAÇÃO

ENTRE os focos
da PRF estão
condutas irregulares
como excesso de
velocidade e
embriaguez ao
volante
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