
Rede social de chefe de
gabinete é hackeada
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Pesquisa do Procon 
encontra diferença 
de mais de 60% nos 
preços de chocolates

Após três derrotas 
seguidas, Afsu pega 
hoje, fora de casa, o 
Amperé Futsal

Carretas de Umuarama 
e de Alto Paraíso 
levavam contrabando 
avaliado em R$ 4 mi 

PÁGINA PÁGINA PÁGINA

08 14 24

,18/04/2019
Edição 2330 - Ano VIII

UMUARAMA

Investigação na Prefeitura de Umuarama aponta que hackers podem ter invadido 
contas de redes sociais do chefe de gabinete Luiz Genésio Picoloto. Caso será 

investigado pela Polícia Civil.

Aprovado crédito para
duplicação da PR-489

Vereadores aprovaram Projeto de Lei sobre 
abertura de crédito ao orçamento do município 
para duplicação da rodovia que liga a rotatória 
da UEM ao Conjunto Sonho Meu. A proposição 

estima a liberação de R$ 10 milhões.

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

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
12/04 - 16h06

Fases da lua

Umuarama Curitiba

‘‘O deputado Zeca Dirceu (PT-PR) disse que o ministro da 
Economia é “tigrão” com aposentados e “tchutchuca” com a “turma 
mais privilegiada”. “Tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a vó”, respon-
deu Guedes. O pedigree não nega. Tal pai, tal fi lho. O Parlamento 
é para ser respeitado e não para servir de arena a saltimbancos.

O PT e segmentos de esquerda querem cobrar, em três meses 
do Governo Bolsonaro, o que em mais de 13 anos Lula, que está 
legalmente preso, e Dilma, que foi legitimamente cassada, não 
fi zeram, inclusive deixaram o Brasil à beira da bancarrota, com 
mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados e endivida-
dos, empresas quebradas e a Petrobras saqueada. Deveriam ter 
vergonha de ainda se manifestarem.

Quanto à proposta da reforma da Previdência Social, sabemos 
que ela não é perfeita e carece, portanto, de questionamentos. Por 
isso, a necessidade de ser submetida democraticamente ao crivo 
parlamentar. Se os parlamentares não concordam com a proposta, 
então, que a rejeitem ou que corrijam as imperfeições durante a 
fase de apreciação do mérito e votação.

Agora, o que não é aceitável é a sociedade assistir a cenas 
quixotescas, próprias de arenas de circo, ocorridas naquela quarta-
-feira dia 3 de abril na audiência da CCJ da Câmara, onde os extin-
tos primitivos da esquerda, sempre inconformada por ter perdido o 
trono, deram o tom de desrespeito, chamando inclusive o ministro 
Paulo Guedes de mentiroso e de outras descortesias não compa-
tíveis com o decoro da Casa nem com as funções do mandato.

Parafraseando Rui Barbosa, a pátria não é de ninguém, embora 
o PT pensasse de forma diferente e intencionasse se estabelecer 
aqui por muito tempo.

A pátria é um conjunto de regras civilizadas às quais os cida-
dãos devem se submeter, incluindo os parlamentares que não 
podem faltar ao respeito com aqueles que vão ao Congresso para 
expor os seus projetos ou defender as suas ideias. 

Tigrão, thucatchuca, mentiroso e 
outras descortesias, que horror!

Júlio César Cardoso é servidor federal aposentado - 
Balneário Camboriú

‘‘ AGÊNCIA BRASIL

Presidente da República, 
Jair Bolsonaro.  

“Acredito no Brasil e 
em suas instituições e 

respeito a autonomia dos 
poderes, como escrito em 
nossa Constituição. São 

princípios indispensáveis 
para uma democracia. 

Dito isso, minha posição 
sempre será favorável 
à liberdade de expres-
são, direito legítimo e 

inviolável”. 

Quinta

Cheia
19/04 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47
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Megasena
Concurso: 2143

02 12 35 51 57 58

Dupla sena
Concurso: 1924

18 22 26 30 34 411º sorteio
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Lotofácil
Concurso: 1802
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Quina
Concurso:  4953
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Timemania
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TIME DO VILLA NOVA/MG
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Concurso: 1961
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33 37 41 51 58 63 65
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Federal
Concurso: 05380

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

39.422
25.201
54.871
27.945
05.318

Dia da Sorte
Concurso: 138

09 13 15 17 21 27 29
JUNHOMÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

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

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

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

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

IPMC

Giro PolíticoGiro Político
redacao@tribunahoje.jor.br

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

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

A Câmara de Vereadores vota hoje o Projeto de Lei
73/2017 que trata sobre a forma de amortização do
déficit técnico atuarial do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Cascavel.
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Pedidos de vistas
E de Plenário ao projeto de lei nº 190, de autoria 
do Executivo, que alteram dispositivos das leis nº 

19.802/2018 e nº 18.748/2016 tiveram a votação adiada 
na Assembleia Legislativa do Paraná, após receberem 

pedidos de vista formulado pelo deputado Tadeu Veneri 
(PT). As emendas receberam parecer favorável do 

relator, deputado Tiago Amaral (PSB), na forma de uma 
subemenda modificativa geral.

Linhas 
contraditórias
Apesar da explicação 
do relator, de que 
acatou as emendas 
apenas no quesito 
constitucionalidade e 
legalidade, enquanto o 
mérito será debatido e 
votado pelo Plenário, 
Veneri manifestou dúvidas 
em função de algumas 
emendas apresentarem 
linhas totalmente 
contraditórias.

Redução de 
honorários
Uma emenda reduz 
para 2% os honorários 
advocatícios pagos a 
Procuradoria Geral do 
Estado em ações de Refis 
e garante parcelamento 
em igual número do 
principal. Outra dispensa 
os honorários para 
créditos ajuizados e que 
serão quitados com os 
benefícios da lei.

R$ 25 milhões aos 
produtores rurais

Em sessão extraor-
dinária na manhã de 
ontem (17), a Comissão 
de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(ALEP) aprovou o projeto 
de lei do Poder Executivo, 
autorizando a aber tura 
de crédito especial no 
valor de R$ 25 milhões 
ao vigente orçamento da 
Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abaste-
cimento, visando fomen-
tar a produtividade rural 
noturna com a concessão 
de desconto mensal na 
tarifa de energia elétrica 
(Tarifa Rural Noturna) aos 

produtores rurais.
A medida atende princi-

palmente aos produtores 
de aves, suínos e pecuá-
ria e os recursos para a 
abertura do crédito são 
provenientes do superá-
vit financeiro apurado no 
Balanço Geral do Estado 
na fonte 101(recursos não 
passíveis de vinculação) 
no exercício de 2018.

A Comissão também 
aprovou o projeto de lei 
nº 136/2019, igualmente 
originário do Poder Exe-
cutivo, instituindo o Pro-
grama de Integridade e 
Compliance da Adminis-
tração Pública Estadual.

Combate a corrupção
Este projeto visa estabelecer diretrizes para implementa-

ção do Programa de Integridade e Compliance com o objetivo 
de demonstrar o compromisso do Governo com o combate à 
corrupção em todas as suas formas e contextos, com a trans-
parência pública, controle interno, gestão eficiente de recur-
sos públicos, adoção de mecanismos de punição de agentes 
públicos por desvios de conduta e com o aprimoramento da 
relação estado-cidadão. Na justificativa à proposta, o gover-
nador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) argumenta que “o 
serviço público deve ter compromisso com a ética, motivo 

pelo qual a implementação de um Programa de Integridade e 
Compliance é imprescindível para o bom funcionamento do 

Poder Público”.

Limitação
A proposta original do Governo limita em 5% os 

honorários advocatícios devidos em relação aos créditos 
ajuizados e quitados com os benefícios da lei que 

estabelece o tratamento diferenciado de pagamento de 
dívidas tributárias relacionadas ao ICM e ao ICMS.

3ª e 4ª emendas
Uma terceira propõe 
que não serão devidos 
honorários advocatícios 
nem de sucumbência para 
créditos ajuizados ou não 
que serão quitados em 
decorrência de adesão 
ao parcelamento previsto 
na Lei nº 19.802/2018, 
inclusive nas reaberturas 
de prazo que vierem a ser 
operadas. E uma última 
suprime os arts. 2º e 4º 
do projeto do Executivo, 
que permitem que 
honorários de sucumbência 
sejam distribuídos 
aos procuradores, 
independente da data de 
ajuizamento da ação, antes 
ou depois da vigência da 
Lei Federal 13.105/2015, 
permanecendo em vigor 
a previsão legal que 
garante aos procuradores 
o recebimento de 
honorários decorrentes 
de ações ajuizadas à partir 
da vigência do Código de 
Processo Civil/2015.

ORLANDO KISSNER/ALEP
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Greca de licença
O engenheiro Eduardo Pimentel 
assumiu ontem o cargo de prefeito 
de Curitiba por 11 dias até o 
retorno do prefeito Rafael Greca 
que estará em licença até o dia 28 
de abril. 

Orçamento
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), recebeu ontem 
o projeto da lei de diretrizes 
orçamentárias de 2020 que prevê 
receitas correntes de R$ 57,6 
bilhões e estabelece as diretrizes 
para a elaboração e execução da 
Lei de Orçamento Anual que será 
votada pela Assembleia no segundo 
semestre. 

Criança Feliz
O programa Criança Feliz será 
implantado no Paraná nesta quinta-
feira (18), às 10h, pelo governador 
Ratinho Junior e o ministro da 
Cidadania, Osmar Terra. No Estado, 
o programa terá uma abordagem 
diferente do restante o país, com 
ampliação da faixa etária atendida, 
de 6 para 12 anos, e dos serviços 
oferecidos.

Dissoluções
O MDB do Paraná decidiu pela 
dissolução dos diretórios municipais 
do partido em Foz do Iguaçu e 
Paranaguá. O pífio desempenho 
eleitoral do partido nas duas 
cidades foi determinante na escolha 
de uma nova direção. 

Klabin investe
O presidente da Klabin, 
Cristiano Cardoso Teixeira, 

anunciou o investimento de R$ 
9,1 bilhões na ampliação da 
fábrica de Ortigueira no Paraná. 
A empresa explica que a nova 
unidade prevê a instalação de 
duas máquinas com capacidade 
de produção de 920 mil 
toneladas anuais de papéis. A 
construção da nova planta vai 
abrir 11 mil postos de trabalho 
na região e a companhia estima 
iniciar as atividades da nova 
planta em 2021.

Queda de embarques
Entre 2014 e 2018, o número 
de decolagens domésticas e 
internacionais realizadas pelos 
aeroportos paranaenses caiu 
16%. De acordo com o deputado 
Homero Marchese (Pros), foram 
57.223 decolagens em 2014 ante 
48.051 no ano passado. A queda 
foi acompanhada por aumento 
do preço das passagens. Nas 128 
principais linhas dos cinco maiores 
aeroportos (Curitiba, Foz do Iguaçu, 
Londrina, Maringá e Cascavel), 
houve aumento da passagem ou 
interrupção do serviço em 103 delas 
(80% do total das linhas analisadas). 
Em Curitiba, o aeroporto Afonso 
Pena, o mais movimentado do 
estado, os aumentos bateram 
na casa dos 201% no voo para 
Viracopos, em Campinas, e 160% no 
voo para Londrina.

Turismo de Itaipu
Os atrativos da Itaipu Binacional 
estão preparados para receber 8 mil 
turistas neste feriado prolongado 
de Páscoa – um crescimento de 5% 
em relação ao mesmo período no 
ano passado. A projeção é para o 
movimento entre a sexta-feira santa 

(19) e o domingo de Páscoa (21). 
O complexo turístico, administrado 
pelo Parque Tecnológico Itaipu, terá 
uma programação especial para o 
feriado, com ampliação dos horários 
de atendimento.

O novo PSDB
O presidente do PSDB do Paraná, 
deputado Ademar Traiano, disse 
ser favorável à mudança de nome 
da legenda que está sob consulta 
dos filiados. O presidente 
nacional do PSDB, Geraldo 
Alckmin, disse que a ideia é 
“fazer uma profunda mudança no 
estatuto e aprovar o 1.° código 
de ética do PSDB”. 

Hospital de Toledo
O deputado estadual Michele 
Caputo (PSDB) defendeu a abertura 
imediata do Hospital Regional de 
Toledo. A estrutura está pronta há 
mais de três anos. O impasse está 
no modelo de gestão que ainda 
não foi definido. A ideia é que 
a unidade se torne um hospital 
escola vinculado à UFPR servindo 
ao curso de medicina instalado em 
Toledo. “A estrutura foi construída 
com recursos federais e tem como 
vocação ser um hospital de ensino”, 
defende Michele Caputo.

Bancada da bala
Dos 30 deputados federais 
paranaenses, 14 fazem parte da 
bancada da bala composta por 
199 parlamentares. São eles: Aline 
Sleutjes (PSL), Boca Aberta (Pros), 
Christiane Yared (PR), Evandro Roman 
(PSD), Felipe Francischini (PSL), Filipe 
Barros (PSL), Luísa Canziani (PTB), Luiz 
Nishimori (PR), Paulo Martins (PSC), 
Pedro Lupion (DEM), Stephanes Junior 
(PSD), Sargento Fahrur (PSD), Toninho 
Wandscheer (Pros) e Vermelho (PSD).

Da Redação ADI-PR 
Curitiba
Coluna publicada simultaneamente 
em 22 jornais e portais associados. 
Saiba mais em www.adipr.com.br
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Conversas portuguesas
Pressionado por colegas para reabrir a CPI da Lava Toga, o presidente do
Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), será cobrado também pelos
togados no 7º Fórum Jurídico de Lisboa, onde estará frente a frente com

alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O evento tem o ministro
Gilmar Mendes como um dos padrinhos - a faculdade IDP, de Brasília,

ligada a ele, é a organizadora. O Fórum acontece de segunda a quarta-feira,
e Alcolumbre, na volta a Brasília, será confrontado pelos seus pares para

não interferir na votação em plenário, onde será decidido haverá ou não a
investigação sobre atos dos ministros do Supremo.

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Nosso Congresso
O Senado Federal estará fechado
hoje. A direção da Câmara Federal
mandou aviso geral ontem fim do dia
dando ponto facultativo a
servidores. E o ano avança, sem
soluções.

Enquanto isso...
Os presidentes da Câmara e do
Senado, Rodrigo Maia e Alcolumbre,
viajam para Lisboa onde passeiam e
cumprem agenda oficial em evento
de Gilmar Mendes.

Da bomba
O reajuste do óleo diesel nos postos
será de 4,5%. Como antecipou a
Coluna, a Petrobras e o Palácio
chegariam a índice abaixo dos 5,7%.
Embora o presidente não apareça
nisso.

É guerra...
A deputada federal Alê Silva (PSL-MG),
que acusou o ministro do Turismo e
presidente da legenda em Minas,
Marcelo Álvaro Antônio, de tê-la
ameaçado de morte, montou uma
força-tarefa de servidores do gabinete
e apoiadores para monitorar e
denunciar as fakenews divulgadas
contra ela nas redes sociais.

...em casa
A parlamentar virou alvo de
linchamento virtual após revelar as

supostas ameaças do ministro
durante reunião com correligionários
no fim de março, em Belo Horizonte.
Todo o material - como áudios
manipulados e prints falsos - que está
sendo levantado pela equipe da
parlamentar será repassado para a
Polícia Federal.

Grita militar
Mesmo com o projeto na carona da
reforma da Previdência, o que não
se esperava há décadas, nem tudo é
alegria na Caserna. Sargentos, cabos
e soldados das Forças Armadas
alegam que a proposta de
reestruturação de carreiras (PL
1645/2019) apresentada pelo
governo não é justa porque ignora
as peculiaridades de cada categoria.

Calma, dona
“Um terceiro sargento hoje ganha
pouco mais de R$ 3 mil. É preciso
que se enxergue a íntegra da tropa.
Faltou afeição a quem elaborou a
reestruturação da Previdência
para com os praças”, critica a
presidente da União Nacional de
Familiares das Forças Armadas e
Auxiliares, Kelma Costa. Ela diz
ainda que os praças das Forças
Armadas continuam sendo
tratados como “a ralé do Exército”
nas patentes.

E agora, Guedes?
Com o orçamento no vermelho - o
rombo previsto para este ano é de

R$ 139 bilhões -, o governo não
definiu de onde sairá dinheiro
para o 13º salário dos
beneficiários do Bolsa Família. A
alternativa é remanejar recursos
de outros ministérios, mas
ministros estão reticentes em já
perder o “pouco” que lhes sobrou.

Gordura?
A despeito do contingenciamento
de R$ 29,7 bilhões nos gastos para
conseguir cumprir a meta fiscal de
2019, o ministro da Cidadania,
Osmar Terra (MDB-RS), tem dito
que há “gordura” no orçamento
para cumprir a promessa de
campanha de Bolsonaro.

Dentista & livraria
José Dirceu está correndo ao
dentista para fazer implantes em
três dentes que o incomodam -
resultado dos tempos de cadeia
onde não conseguiu tratamento.
Depois, sai em viagem pelo
interior do Rio de Janeiro e Minas
para lançar sua autobiografia.
Dirceu, condenado na Lava Jato,
tem aval do ministro Dias Toffoli,
do STF, que lhe concedeu liminar
há meses.

Esplanada Cultura
O livro “Hora de Alimentar
serpentes”, de Marina Colasanti,
foi o escolhido para a 1ª etapa do
vestibular da Uerj, dia 9 de junho.
E o livro da peça “Gota d’água”, de
Chico Buarque e Paulo Pontes, é
leitura indicada para a 2ª etapa,
dia 15 de setembro.
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Petrobras anuncia alta 
de R$ 0,10 no diesel

A Petrobras vai aumentar o 
preço do diesel em R$ 0,10 por 
litro. O anúncio do reajuste foi 
feito pelo presidente da estatal, 
Roberto Castello Branco, logo no 
início da coletiva de imprensa na 
noite de ontem (17). O executivo 
afirmou que a política de preços da 
empresa será mantida. O preço do 
diesel a partir desta quinta-feira, 

dia 18, será de R$ 2,2470, alta 
de 4,84%.

Segundo ele, a petrolífera não 
teve prejuízo com o adiamento 
do reajuste, por conta de opera-
ções financeiras que protegiam a 
empresa contra a oscilação dos 
preços. Castello Branco afirma que 
o reajuste anunciado nessa quarta-
-feira será menor do que o previsto 

na semana passada, pois o custo 
do frete marítimo caiu.

Na terça-feira, após anúncio 
do pacote de medidas anunciada 
pelo presidente Jair Bolsonaro para 
atender o setor de transportes, os 
caminhoneiros retrucaram que elas 
não eram suficientes e que não 
aceitariam reajuste do óleo diesel, 
prometendo nova greve geral.

Guedes diz que País  não pode ficar parado 
“O Brasil não pode ficar parado esperando a aprovação da reforma da Previdência”, disse o ministro da Eco-

nomia, Paulo Guedes, após reunião, ontem (17), com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, na residência oficial do Senado, em Brasília. “Não podemos ficar parados esperando 

isso [reforma da Previdência]. Isso vai ser votado em 2, 3, 4 meses. E temos que continuar deflagrando as refor-
mas”, disse Guedes. O ministro defendeu o aperfeiçoamento do pacto federativo, para os recursos públicos serem 

mais bem distribuídos, chegando “onde o povo está”, nos estados e municípios. 
Guedes disse que o governo está elaborando o plano de equilíbrio financeiro para estados e municípios. Nesse 

plano, o governo estuda antecipar até R$ 6 bilhões do dinheiro que será arrecadado com o leilão da cessão one-
rosa do petróleo, previsto para o fim do ano. 

No total, o plano de equilíbrio deve chegar a R$ 10 bilhões. “Estamos lançando o plano de equilíbrio finan-
ceiro, onde estamos pegando mais do que era a Lei Kandir [desoneração do Imposto Sobre Circulação de Merca-

dorias e Serviços (ICMS) sobre alguns produtos destinados à exportação, com a respectiva compensação aos esta-
dos pela União] de R$ 1,9 bilhão, mais do que o fundo de exportações [Fundo de Auxílio Financeiro de Fomento 

às Exportações (FEX)], que era de um pouco menos de R$ 2 bilhões”, disse.
Entretanto, Guedes defendeu que será preciso aprovar as reformas para que a União possa ajudar estados e 

municípios. “Sem as reformas, a União também está em dificuldade e é um abraço de afogados. A União vai aju-
dar estados e municípios como, se ela também está afogada?”, argumentou.
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Ipem Paraná verifica peso 
e segurança de brindes

O Ipem (Instituto de Pesos e 
Medidas) do Paraná finalizou nessa 
quarta-feira (17) a Operação Pás-
coa. Foram verificados 16.427 
unidades de produtos mais con-
sumidos nessa época, como ovos 
de chocolate, colomba pascal, cho-
colate em pó, chocolate ao leite, 
bombons de chocolate, alfajores, 
barras de chocolate, coelhos de 
chocolate, entre outros, além de 
pescados congelados e enlatados.

Houve 29 infrações por falta 
quantitativa e dez infrações por 
erros formais na embalagem.

A fiscalização dos brinquedos 
ou brindes fornecidos com os 
chocolates também fizeram parte 
dessa Operação Páscoa.

Foram fiscalizadas 3.622 uni-
dades, com nenhuma reprovação, 
todas estavam segundo os requi-
sitos e padrões do Instituto Nacio-
nal de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia, ou seja, com o selo do 
Inmetro e com a indicação da faixa 

etária, garantindo que o brinquedo 
é seguro para a idade indicada.

O consumidor que desconfiar 
ou encontrar irregularidades pode 
recorrer ao serviço da Ouvidoria do 

IPEM-PR pelo telefone 0800 645 
0102, ou enviar e-mail para ouvi-
doria@ipem.pr.gov.br, ou acessar 
o site www.ipem.pr.gov.br e relatar 
o caso.

Avianca cancela 304  voos; 30 no Paraná 
A companhia aérea Avianca Brasil atualizou a lista de voos cancela-

dos devido à redução da sua frota. De terça até domingo (21), 304 voos 
programados da companhia deixarão de decolar. Há 24 voos partindo 
do Aeroporto Internacional Afonso Pena, que fica localizado em São 

José dos Pinhais, município da Região Metropolitana de Curitiba, e 6 do 
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu - Cataratas. 

A empresa está em recuperação judicial e suas operações têm sido impac-
tadas por decisões judiciais que determinaram a devolução de aviões por falta 
de pagamento. Avianca Brasil opera com 25 aeronaves, diz Anac. A atualização 
dos voos cancelados também pode ser visualizada na página da Avianca Brasil.

A companhia aérea disse que vai entrar em contato com os passageiros afe-
tados para oferecer reembolso ou opções de reacomodação. Também infor-
mou que, se as passagens foram compradas por meio de agências, sites de 

viagem, o passageiro deve entrar em contato diretamente com as empresas.
Segundo a Anac, em caso de cancelamento ou de alteração do voo por 

iniciativa da Avianca, o passageiro deve ter os seus direitos respeitados, dispo-
níveis para consulta no portal da ANAC na internet.
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Trânsito será bloqueado
para recape no centro

O trânsito de veículos será blo-
queado na manhã de hoje (quinta-
-feira, 18), no contorno da Praça 
Mascarenhas de Moraes, para rea-
lização de reperfilamento e recape 
asfáltico. A passagem será liberada 
assim que o serviço for finalizado, 
ao longo do dia. Nos próximos 
dias, a melhoria será estendida a 
outros trechos nas imediações da 
Paróquia São Francisco de Assis – 
na rua Arapongas, entre a Avenida 
Maringá e a Rua Mandaguari.

O serviço, realizado pela Pre-
feitura de Umuarama, visa melho-
rar as condições de tráfego, 
assegurar mais confor to aos 
motoristas e reduzir gastos com a 
manutenção constante das vias. 
“Como trata-se de asfalto antigo, 
em trechos de grande movimento 
– inclusive com veículos pesados 
– a necessidade de manuten-
ção é constante, principalmente 
tapa-buraco. Com o recape, esse 
trabalho é eliminado e as vias 
públicas estarão em boas condi-
ções por vários anos”, explicou o 
prefeito Celso Pozzobom.

Esses trechos foram incluí-
dos em um pacote de pavimen-
tação e recapeamento asfáltico 
de mais de R$ 2 milhões, em 
execução com recursos próprios, 
que incluem também a recupe-
ração da Rua Cezare Pozzobom 
(próximo ao antigo poliesportivo), 
implantação da Miguel Martins de 
Mello (no Parque dom pedro I) e 
trechos de duplicação nas aveni-
das Presidente Castelo Branco 
(jardins Araxá e Cima), Olinda e 
Francisco Inácio de Lira (próximo 
da Associação Cultural e Espor-
tiva de Umuarama – Aceu).

Trabalho adiantado
“As ruas Miguel Mar tins de 

Mello e a Cezare Pozzobom (nas 
duas margens do córrego Pinhal-
zinho) já foram pavimentadas. O 
trabalho está bem adiantado na 
Avenida Francisco Inácio de Lira 
e a limpeza já foi realizada na 

Avenida Olinda e no trecho da Cas-
telo Branco que receberá asfalto. 
Do projeto inicial, a Avenida Basí-
lio Sgorlon teve de ser suprimida 
devido a falta de anuência de 
alguns proprietários”, explicou o 
secretário de Obras do município, 
Isamu Oshima.

Procon aponta diferença de mais de 60% 
nos preços de chocolates

O Procon Municipal divulgou ontem (17), pesquisa com preços de ovos de 
páscoa e derivados de chocolate realizada nos principais supermercados e lojas de 
departamentos de Umuarama. Às vésperas da Páscoa, a diferença nos preços mos-
tra que ainda é possível fazer uma boa economia se o consumidor pesquisar antes 
de comprar. Embora a diferença média tenha ficado em 38,19%, há produtos em 
que a variação chega a 61,55% – caso do chocolate KitKat de 332 gramas, encon-
trado por R$ 38,99 em um estabelecimento e por R$ 62,99 em outro. A pesquisa 

foi realizada na terça-feira, 16, com os produtos das marcas mais consumidas, 
nas linhas especial e infantil. “Com uma variação média de mais de 38% entre os 
maiores e menores preços praticados no mercado, fica evidente o quanto o con-
sumidor pode poupar se fizer uma rápida pesquisa, antes de definir pela compra. 
O levantamento de preços realizado pelo Procon é um bom indicador para se ter 
uma base do quanto dá para economizar ao adquirir chocolates e derivados. Asta 
ficar atento”, orientou o secretário e coordenador do Procon Municipal, Aparicio 
Bernardo Calderaro Junior. O Procon divulgou também pesquisa com a variação 

nos preços dos pescados, muito procurados na semana santa.

Outros trechos
Com a mudança no planejamento o cronograma incluiu o recapeamento da 
Praça Mascarenhas de Moraes, de três quadras da rua Arapongas e também 
da Travessa Euclides Peracane, entre as ruas Desembargador Antônio Franco 
Ferreira da Costa e a Avenida Rio Branco, informou o diretor de Obras da 
Prefeitura, Nelson Bigeschi Júnior. “Como o serviço é rápido, no mesmo dia o 
contorno da praça deve ser liberado ao tráfego”, concluiu.

Pacote de pavimentação 
e recapeamento orçado em 
mais de R$ 2 milhões com 
recursos próprios

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Páscoa no Ceju
A secretária municipal de 

Assistência Social, Izamara 
Amado de Moura, e a chefe da 
Divisão da Juventude da Secre-
taria de Assistência Social, 
Bruna Daiane de Lima, recebe-
ram ontem (17), colaboradores e 
parceiros para a distribuição de 
ovos de chocolate e caixas de 
bombons para crianças e jovens 
atendidos pelas oficinas do Cen-
tro da Juventude (Ceju). Com o 
apoio de empresas, entidades e 
da comunidade o Ceju arrecadou 
563 caixas de bombons, 100 
ovos de páscoa, barras de cho-
colate, caixas de Bis e dezenas 
de bombons avulsos.

Além de atender 255 crian-
ças e adolescentes do Ceju, 
os chocolates excedentes tam-
bém farão a alegria de pessoas 
atendidas pela Casa da Paz, 
Projeto Amor e Ação (do Parque 
Industrial) e do Projeto Vida e 
Solidariedade. “A arrecadação 
superou as expectativas. Agra-
decemos aos apoiadores, que 

se sensibilizaram com a situa-
ção e o sentido da páscoa, e 
contribuíram com doações para 
a alegria das crianças. Todas 
receberam caixas de bombons 
e como os ovos de páscoa foram 
insuficientes, eles foram dividi-
dos após em dinâmicas sobre 
par tilha, solidariedade, coopera-
ção e espírito de equipe”, expli-
cou Bruna Daiane.

Izamara afirmou que momen-
tos como a celebração da pás-
coa ajudam a aproximar os par-
ceiros e benfeitores das ações 
realizadas pela administração 
municipal. “A Prefeitura tenta 
fazer a sua par te, mas com a 
par ticipação da sociedade é 
possível fazer muito mais. O 
Centro da Juventude é quase 
como um clube social, onde os 
jovens e adolescentes podem se 
diver tir, adquirir conhecimentos 
profissionais, a conviver em 
grupo, par tilhar e se relacionar, 
além da alimentação que rece-
bem diariamente”, lembrou a 

secretária de Assistência Social.
Destacou ainda que cuidar da 

formação dos jovens é investir 
no futuro da sociedade e de 
Umuarama, “por isso atuamos 
com uma equipe profissional e 
multidisciplinar, voltada para o 
bem-estar dos alunos e foca no 
melhor futuro que eles podem 
ter”, disse Izamara, agrade-
cendo o bom coração e a cola-
boração dos parceiros.

As doações foram feitas 
pelo grupo Jofac, da Paróquia 
São Francisco de Assis, Aca-
demia Sinapse, Torcida Organi-
zada Fla Umuarama, curso de 
Ciências Contábeis da Unipar, 
grupo maçônico Luz, Ciência e 
Liberdade, GS Toldos, amigos 
e familiares dos técnicos que 
trabalham no Ceju e também 
pela comunidade. Atualmente o 
Centro da Juventude oferece ofi-
cinas de natação, violão, infor-
mática, dança, tênis de mesa, 
xadrez, ar tesanato e futsal, nos 
períodos da manhã e tarde.

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

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

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

18/3 a 18/4 0,5000 0,3715 0,0000
19/3 a 19/4 0,5000 0,3715 0,0000
20/3 a 20/4 0,5000 0,3715 0,0000
21/3 a 21/4 0,5000 0,3715 0,0000
22/3 a 22/4 0,5000 0,3715 0,0000

ASSALARIADOS

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

SOJA mai/19 879,00 -9,00 -3,3%
FARELO mai/19 303,90 -2,60 -2,2%
MILHO mai/19 358,25 -0,75 -4,0%
TRIGO mai/19 447,00 2,00 -3,3%

Ações % R$
Petrobras PN +0,11% 26,75 
Vale ON -1,60% 52,25 
ItauUnibanco PN -1,55% 32,39 
Bradesco PN -1,38% 34,28 
Gol PN -3,56% 21,92 
Klabin S/A UNT +3,44% 16,54

IBOVESPA: -1,11% 93.284 pontos

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

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

Iene 112,02
Libra est. 0,7671
Euro 0,8851
Peso arg. 41,82

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 3,9330 3,9340 +0,5%

PTAX  (BC) +0,8% 3,9219 3,9225 +0,7%

PARALELO +1,2% 3,8300 4,1600 +1,0%

TURISMO +1,2% 3,8300 4,1400 +1,0%

EURO +0,8% 4,4290 4,4316 +1,3%

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

DÓLAR 17/04

Iene R$ 0,0350
Libra est. R$ 5,11
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.585,04 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/04

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 17/04 PR DIA 30d. Casc.

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

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

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

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

*II: do més ticos

SAL. MÍN.
PARANÁ

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/04 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 71,00 -1,4% -2,1%
SOJA Paranaguá 76,50 -1,3% -1,9%
MILHO Cascavel 32,00 -1,5% -5,9%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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Rede social de chefe de
gabinete é hackeada

Uma investigação interna na Pre-
feitura de Umuarama apontou que 
hackers podem ter invadido contas 
de redes sociais do chefe de gabi-
nete Luiz Genésio Picoloto. Segundo 
a Secretaria de Comunicação (Secom), 
foram descobertas quatro invasões.

As invasões ás contas de Picoloto 
passaram a ser investigadas depois 
que uma mensagem foi divulgada em 
redes sociais, a respeito da discus-
são sobre a instalação da Casa de 
Custódia no Jardim São Cristóvão. 
Além de Picoloto, também esteve 
envolvido na discussão o deputado 
estadual Delegado Fernando.

Na quinta-feira (11), o parlamen-
tar chegou a comparecer à Delega-
cia de Polícia em Umuarama onde 
registrou um boletim de ocorrên-
cias citando o chefe de gabinete, 
como autor da divulgação de uma 
frase em tom de suposta ameaça.

Consta no registro lavrado pelo 
Delegado Fernando, que a decisão 
de procurar a polícia veio depois de 
ter visto tal postagem feita em uma 
página do Facebook. Na publicação, 
existia uma foto do deputado ao lado 
da esposa durante uma solenidade 
em Umuarama. Logo abaixo, no pri-
meiro comentário, estava a frase: 
“Temos que arrumar uma alguma 
para esse cara”. A citação se referia 
ao deputado e teria sido publicada 
através da página pessoal de Picoloto.

O delegado acredita que tal 
comentário tenha sido feito em razão 
das atitudes expostas pelo parla-
mentar sobre as discussões que 
envolvem a doação do terreno para 
a construção da Casa de Custódia.

Uma audiência preliminar no Jui-
zado Especial Criminal de Umua-
rama foi marcada para acontecer 
no dia 6 de maio, às 14h.

Investigação
Depois da descoberta, Picoloto pediu que uma busca fosse feita na rede de 

computadores da Prefeitura, com a finalidade de descobrir de que forma alguém 
teria invadido sua conta pessoal na rede social e até mesmo identificar o autor.

Na terça-feira (15), a Secom recebeu o relatório dos técnicos, apontando qua-
tro números de IP diferentes e quatro invasões, uma delas foi no dia da publicação 
citada na denúncia. Os acessos aconteceram nos municípios de Umuarama e São 

Tomé, no Paraná e na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. No momento da 
publicação da referida frase, o autor a teria usado um aparelho móvel.

Ainda de acordo com a Secom, todos as informações descobertas pela 
investigação, através dos registros de atividades da página de Picoloto no 
Facebook, comprovam as invasões. Os documentos referentes à tal ação 
serão anexados ao boletim de ocorrências também registrado pelo chefe 

de gabinete na delegacia de Umuarama.

Não é do feitio
O chefe de gabinete já havia citado em entrevista ao Jornal Tribuna Hoje News, 

que não havia feito tal postagem, relatando ainda que não era de seu feitio fazer 
publicações daquela natureza e nem mesmo usava tal tipo de linguagem.
“Nunca diria tal frase e nem mesmo me envolveria em discussão de tal natu-

reza. Coloco meus computadores a disposição para serem periciados. Nem mesmo 
uso tal tipo de expressão. Acredito que alguma pessoa mal-intencionada tenha pra-

ticado o ato”. O chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Umuarama ressalta 
também que a publicação foi feita e apagada da rede poucos minutos depois.

Mais duas mortes por dengue confirmadas no PR
O boletim semanal da Secretaria da Saúde, que atualiza os números da 

dengue, confirma mais dois óbitos em Londrina: um homem de 40 anos, 
morador da zona Leste da cidade e uma mulher de 63, moradora da zona 

Sul. São casos autóctones, o que significa que as pessoas contraíram 
a doença nos locais de residência. O município já tinha outras duas 

mortes confirmadas no mês passado. O Paraná registra oficialmente 5 
óbitos por dengue. O outro caso, também confirmado em março, é de 

Cascavel. Além de Londrina, os municípios em alerta para epidemia são 
Foz do Iguaçu, Cianorte e Jacarezinho. E os municípios com epidemia 

confirmada são Missal, Anahy, Nova Olímpia e Andirá.
O levantamento da semana tem 561 novos casos no Estado. Agora são 

3.114 casos confirmados contra os 2.553 da semana anterior.
Dez municípios apresentaram casos de autoctonia pela primeira 
vez. São eles Irati, Marmeleiro, Santa Tereza do Oeste, Goioerê, 

Mamborê, Quinta do Sol, Brasilândia do Sul, Mariluz, Congoinhas, 
Nova Fátima e São Jerônimo da Serra.

A Secretaria da Saúde segue com as ações de combate à dengue, em 
parceria com os municípios em todas as regiões.
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Rota do contrabando
A Polícia Rodoviária Estadual de 

Cruzeiro do Oeste apreendeu na 
tarde de ontem (17) uma picape 
carregada com cigarros contraban-
deados. A ação policial aconteceu 
na rodovia PR-323, por volta das 
14h15, logo depois que o condutor 
passou pelo Posto de Fiscalização 
com o veículo GM Montana.

Os patrulheiros iniciaram um 
acompanhamento tático, que se 
prolongou por alguns quilômetros, 
até que nas proximidades do trevo 
de acesso ao município de Cru-
zeiro do Oeste, o condutor parou 
a picape no acostamento e fugiu 
correndo em meio a uma mata. A 
equipe realizou buscas, mas não 
conseguiu encontrar o homem.

Carroceria cheia
Na vistoria ao veículo, os policiais constataram que na carroceria estavam 20 caixas 
de cigarros contrabandeados. A picape foi levada para o posto da Polícia Rodoviária 
Estadual e a checagem no sistema apontou que o emplacamento de Ubiratã era 
falso. O chassi era cadastrado na cidade de Ribeirão Preto – SP, e mostrava ainda 
que a Montada era roubada. O veículo foi entregue à Polícia Civil de Cruzeiro do 
Oeste e o cigarro encaminhado para a Delegacia da Receita Federal em Guaíra.

Veículo roubado é apreendido com cigarros contrabandeados do Paraguai

DIVULGAÇÃO

Preso ladrão de restaurante
 A Polícia Militar de Pérola foi 
acionada pelo proprietário de 
um restaurante para verificar um 
arrombamento seguido de furto. 
O fato aconteceu na madrugada 
de ontem (quarta-feira, 17).
Com base em imagens do 
sistema de câmeras de 
monitoramento, os policiais 
conseguiram chegar até 
o suspeito e prendê-lo. O 
homem usa tornozeleira 
eletrônica. A prisão aconteceu 
pouco depois do furto.
Segundo a PM, o detido havia 
sido preso recentemente 
após ter arrombado o 
salão da igreja católica. Na 
oportunidade, ele também foi 
identificado graças a imagens 
de câmeras de segurança.

Nota

Policiais rodoviários estaduais da equipe Rotam da 4ª Companhia localizaram um automóvel 
abandonado com drogas durante patrulhamento de rotina, na madrugada de ontem (quar-
ta-feira, 17). O patrulhamento ocorria na PR-468, entre Umuarama e Mariluz. O carro, 
um Vectra preto com placas de Guaíra, foi avistado à margem da rodovia. Estava aberto 
e com a chave na ignição. Na averiguação, a equipe encontrou um fardo com 35 tabletes 
de maconha, que totalizaram aproximadamente 31 quilos. O entorpecente e o carro foram 
encaminhados à delegacia de Umuarama. O automóvel não possui queixa de furto e está no 
nome de um morador de Guaíra.

DIVULGAÇÃO
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PRF lança Operação 
Semana Santa

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) deu início à zero hora de hoje 
(18) a Operação Semana Santa 
2019 em todo o país.

A operação, que termina no 
domingo (21), terá como foco prin-
cipal ações de controle de veloci-
dade com radares portáteis, fis-
calização de ultrapassagens em 
trechos de pista simples e a rea-
lização de exames de bafômetro.

O uso dos equipamentos de 
retenção para as crianças –o bebê-
-confor to até um ano de idade, 
a cadeirinha até os 4 anos e o 
assento de elevação até os sete 
anos e meio— também será alvo 
prioritário das ações de fiscaliza-
ção da PRF.

Foco
Entre os focos da Operação 

Semana Santa estão ainda as 
abordagens de motocicletas e de 
ônibus de viagem.

Os picos de movimento devem 
ocorrer no fim da tarde e início da 
noite de quinta-feira, na manhã de 
sexta-feira e na tarde e noite de 
domingo. Em média, o fluxo de veí-
culos deve estar entre 20% e 30% 
superior ao de dias normais.

No mesmo feriado prolongado 
de 2018, seis pessoas morreram 
no Paraná ao longo dos quatro dias 
de operação. Outras 104 saíram 
feridas. As equipes da PRF aten-
deram 102 acidentes. As seis 
mortes foram registradas em aci-
dentes provocados por excesso de 
velocidade, embriaguez ao volante 
e desatenção.

Nos últimos quatro anos, entre 
2015 e 2018, a PRF registrou 
um total de 43 mortes no estado 

durante as operações durante os 
feriados prolongados de Páscoa.

Além de ações de fiscalização e 
de combate a crimes, a PRF reali-
zará ainda atividades de educação 
de trânsito em todas as regiões 

do Paraná. Na região de Curitiba, 
a principal ação educativa acontece 
nesta quinta-feira (18), das 9 às 
13 horas, na Unidade Operacional 
Wanser, localizada na BR-277, em 
São José dos Pinhais.

Dicas para uma viagem segura
Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em rela-

ção aos outros veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de 
segurança e não desviar a atenção do trânsito. Estas são algumas das principais 

orientações da Polícia Rodoviária Federal para reduzir o risco de acidentes.
A PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, 

a fazer 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 radia-
dor, entre outros itens. Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, 
na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta 

o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é 
recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.

Motoristas de carretas bitrens com dimensões excedentes, de caminhões cego-
nhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem observar as datas e 

horários de restrições de tráfego, em trechos de rodovias federais de pista simples.

Histórico no PR
2015:
- 15 mortos
- 120 feridos
- 165 acidentes

 2016:
- 9 mortos
- 131 feridos
- 128 acidentes

2017:
- 13 mortos
- 110 feridos
- 109 acidentes

2018:
- 6 mortos
- 104 feridos
- 102 acidentes

Além de ações de fiscalização e de combate a crimes, a PRF realiza atividades de educação de trânsito em todas as regiões

DIVULGAÇÃO
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Com um voto contrário, a 
Câmara de Vereadores de Umua-
rama aprovou o projeto de lei de 
autoria do Executivo que propõe 
abertura de crédito suplementar ao 
orçamento para duplicação de um 
trecho da rodovia PR-489, situado 
entre a rotatória da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) e o 
Conjunto Habitacional Sonho Meu. 
Outras obras também estão dentro 
do programa.

A aprovação ocorreu na sessão 
ordinária desta segunda-feira (15), 
em segunda discussão e votação. 
A proposição estima a liberação de 
R$ 10 milhões.

O governador Carlos Massa Rati-
nho Junior autorizou a homologação 

Recape
Já o recapeamento asfáltico da avenida Ângelo Moreira da Fonseca terá exten-

são de 1.750 m (entre o trevo do Posto Gauchão e o final da Avenida Brasil), ao 
custo aproximado de R$ 2 milhões – incluindo rampas de acessibilidade, ciclovia, 
1.730 metros de novas galerias pluviais, adequações nos canteiros e novas traves-

sias, facilitando o acesso aos pedestres.

Aprovado orçamento para
obras na rodovia PR-489

da licitação para a implantação da 
avenida Ivo Shizuo Sooma e para 
a revitalização da avenida Ângelo 
Moreira da Fonseca durante a Expo 
Umuarama.

A nova avenida compreenderá 
2 quilômetros, seguindo desde a 
Praça Odete Mossurunga até o Jar-
dim Império do Sol II. O custo da 
obra foi orçado em R$ 7,4 milhões 
e inclui a implantação de 2,5 qui-
lômetros de ciclovia no canteiro 
central, entre faixas de calçadas.

Em cada sentido, a avenida Ivo 
Shizuo Sooma terá 6 metros de lar-
gura e uma nova intersecção com 
a Ângelo Moreira da Fonseca, eli-
minando a atual rotatória. Haverá 
acessos aos jardins Universitário 
e São Fernando, à Associação 
Cultural e Esportiva de Umuarama 
(Aceu) e ao Parque Tarumã, além 
de uma trincheira ligando as mar-
ginais na altura do Parque Irani, 
beneficiando os moradores dos 
bairros próximos.

ALEX MIRANDA

Trecho terá acessos aos jardins Universitário e São 
Fernando, Aceu e ao Tarumã, além de trincheira para o 
Parque Irani
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Afsu encara hoje o Amperé Futsal
O Afsu Umuarama Futsal joga fora 

de casa hoje (18), pela 5º rodada 
do Campeonato Paranaense – Série 
Ouro. O adversário é o Ampernet 
Amperé Futsal, o jogo está marcado 
para às 20h30 no Ginásio do Rodi-
nha em Campo Largo.

Para este compromisso o téc-
nico Nei Victor, tentará reabilitar a 
equipe, que está em 9º lugar na 
tabela de classificação, vindo de 
três derrotas consecutivas. “Será 
um jogo difícil, ainda mais na casa 
do adversário. Precisamos melho-
rar as decisões tomadas durante a 
partida”, disse o técnico.

Uma das peças chaves do Afsu, 
para o confronto será o ala/pivô, 
Augusto. O jogador é um dos mais 
presentes dentro de quadra. Foi ele 
quem marcou quatro gols nesta tem-
porada. Para Nei Victor, entre as duas 
equipes não há favorito dentro de qua-
dra. “Não gosto de destacar apenas 
um jogador. Preciso que a equipe se 
entregue para e confiem cada um em 
si mesmo, para garantirmos a vitória”, 
finaliza o técnico do Afsu.

Adversário
O Amperé Futsal, no último jogo 

da Série Ouro, foi derrotado pelo 
Palmas, com o placar de 4 a 0. 
O time de Campo Largo luta para 
subir na tabela de classificação, no 
momento o time está em 11º lugar 
com 2 pontos.

Circuito de Corrida
Os organizadores da etapa do Circuito de Corrida mais Color em Umuarama definiram que a largada acontecerá em frente 

a Prefeitura. O evento esportivo está marcado o dia 28 de abril, com saída às 8h.
Esta é a primeira vez que a Capital da Amizade recebe o circuito, que terá percurso de até 5 quilômetros, sem cronome-

tragem, em que os participantes ou ‘Color Runners’, são mergulhados da cabeça aos pés em diferentes cores. A confraterni-
zação entre amigos, familiares e a população de modo geral são os objetivos do evento. Todos os atletas, amadores ou pro-

fissionais, receberão medalha de participação. A inscrição custa R$ 40,00 (individual) e os valores sofrem alteração (redução) 
conforme a quantidade de ingressos adquiridos, pois o objetivo é levar a família toda. Serão duas categorias: crianças (de 

1 a 10 anos) e adultos (masculino ou feminino). O evento acontece em parceria com a Corrida Mais Color, já realizada com 
grande sucesso em outras cidades. De acordo com os organizadores do evento ainda será definido apresentações artísticas, 

como dança e bandas de música. As inscrições podem ser feitas no site eventbrite.

Mais jogos
Nesta quarta-feira (18), mais dois times jogam pela 5ª rodada do Paranaense de 

Futsal. Paranavaí enfrenta Matelândia e Marreco confronto o Foz Cataratas. Para o 
jogo do Afsu, haverá transmição ao vivo, na TV AFSU no Youtube e no Facebook na 

página do Umuarama Futsal em parceria com o Portal Líder.

No último jogo o Afsu perdeu para a equipe do Pato Futsal, por 3 a 1

DIVULGAÇÃO
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PSG aposta em Neymar
para garantir titulo

O Paris Saint-Germain, pela ter-
ceira rodada consecutiva, perdeu a 
chance de se sagrar campeão fran-
cês de forma antecipada. Ontem 
(17), a equipe sofreu com os des-
falques, perdeu por 3 a 2 para o 
Nantes, no Stade de la Beaujoire, 
e novamente viu adiada a confir-
mação da conquista nacional. A 
única boa notícia para os parisien-
ses veio com o golaço anotado por 
Daniel Alves.

A segunda derrota seguida pelo 
Campeonato Francês abre a pos-
sibilidade de o PSG ser campeão 
com Neymar em campo. Depen-
dendo apenas de uma vitória para 
confirmar o troféu, o técnico Tho-
mas Tuchel já anunciou que deve 
relacionar o atacante brasileiro 
para o jogo de domingo, às 16h 
(de Brasília), contra o Monaco, no 
estádio Parque dos Príncipes.

O revés deste meio de semana 
deixa o PSG com 81 pontos, 17 a 

mais do que o vice-líder Lille, que 
ainda pode alcançar os 82. O Nan-
tes, com o triunfo diante do virtual 
campeão da temporada 2019, 
chegou aos 37 e praticamente se 
livrou das possibilidades de rebai-
xamento na Ligue 1.

Elenco curto
O PSG sequer ocupou todas 

as vagas no banco de reservas 

na tarde desta quarta-feira. Sem 
Neymar há meses, a equipe 
também não contou hoje com Di 
María, Mbappé, Cavani, Verratti, 
Thiago Silva e Marquinhos, alguns 
dos principais nomes do elenco. 
Das estrelas, apenas Dani Alves, 
Draxler e Buf fon estavam em 
campo. As ausências custaram 
mais um resultado. Foram dez des-
falques contra o Nantes.

REPRODUÇÃO

Neymar participou de 
treino coletivo na última 
semana

Hélio maratonista
O atleta umuaramense Hélio Faria, 
participou no último sábado (13), da 
5ª Corrida Rústica do Padroeiro São 
Jorge. A maratona em São Jorge do Ivaí, 
contou com mais de 400 atletas. Hélio 
conquistou o 15º lugar na categoria 
entre 71 e 75 anos. O competidor 
percorreu os 5 quilômetros da prova, 
com o tempo de 37 minutos e 29 
segundos. Hélio, aos 73 anos, participa 
de corridas há 22 anos. “Esta é a 
minha segunda corrida do ano e estou 
no preparo para a próxima, que vai 
acontecer em Maringá no dia 28 de 
abril”, conta o maratonista.

Nota Alexandre Pato entra 
em ritmo

Alexandre Pato estará liberado para defender as cores do São 
Paulo nas partidas do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

O atacante poderá principal jogar contra o Corinthians, 
pois na primeira passagem de Pato pelo clube, uma cláusula 
do contrato de empréstimo com o rival alvinegro impedia o 

atacante de jogar contra o Corinthians.
Pato participou na última terça-feira (16) no jogo-treino do 

São Paulo diante do São Caetano. O atacante saiu do campo 
satisfeito com o resultado, apesar da derrota tricolor por 3 a 2. 
“Feliz por jogar meu primeiro jogo treino depois de meses. E 

saiu um golzinho. Foram 45 minutos. Bom pra começar entrar 
no ritmo de jogo“, disse o atleta.
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MALHAÇÃO: TODA FORMA DE AMAR
Joaquim tenta acalmar Lígia. Marco 

Rodrigo organiza uma festa surpresa para 
Anjinha. Carla explica a Rita que ela pode 
não conseguir sua fi lha de volta. Anjinha se 
encanta com Cléber. Lígia prepara Nina para 
o seu batizado. Rita vai ao encontro do casal 
que adotou sua fi lha. O Juiz assina a guarda 
defi nitiva de Nina. Rita descobre que sua fi lha 
será batizada. Regina não consegue descobrir 
a identidade da pessoa com quem Guga se 
encontra. Anjinha mente para Marco Rodrigo 
e procura Cléber. Guga se encontra com Ser-
ginho. Rita chega ao batizado de Nina.

ÓRFÃOS DA TERRA
Laila não deixa Jamil se explicar e o expulsa 

do salão. Youssef observa os dois. Jamil 
machuca Bruno, e Laila acode o amigo. Bruno 
chega com Laila à casa de Rania, e Missade se 
desespera. Abner conta para Bóris que viu Sara 
estudando hebraico. Soraia não consegue falar 
com Hussein sobre a ida de Youssef para o Bra-
sil. Sara se desespera quando ouve Ali recriminar 
Jamil por ter mentido para a namorada. Jamil 
recebe a medida protetiva para não se aproximar 
de Laila. Youssef avisa a Aziz que iniciará seu 
plano contra Laila e Jamil.

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Valentina se emociona ao ver o fi lho acor-

dado. Padre Ramiro, Aranha e Ondina questio-
nam Sampaio sobre o sumiço de Milu. Afrodite 
não aceita que Rivalda vá com Walid e Diana para 
o exterior. Sampaio vai com os guardiães para a 
delegacia. Luz desiste de contar para Júnior que 
foi ao casarão. Marilda confronta Eurico sobre as 
mortes dos guardiães e o sumiço de Milu. Lourdes 
Maria consegue falar com Olavo. Murilo encontra 
o corpo de Milu e avisa a Ondina.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Paola se incomoda com a maneira que 

Filipa trata Verônica. Poliana pede para Luísa 
deixar Bento morar com elas. Nadine visita 
Marcelo e joga videogame com João. Gleyce 
faz as contas e fi ca preocupada em acolher 
Bento. Jeff e Vini tentam descobrir o passado 
de Lindomar. Fernanda conhece Guilherme e 
ele e Raquel explicam a situação deles com 

Roger. Claudia desabafa com seus amigos 
sobre Fernanda pedir muitas coisas a ela na 
O11O. O clubinho MaGaBeLo vai até à casa de 
Pendleton para tirar uma dúvida sobre o pas-
sado. O clima na mesa da padaria fi ca tenso. 
Claudia tenta provocar Fernanda. Arlete conta 
a verdade do passado de Lindomar para Vini e 
Jeff. Mirela tenta convencer Nanci de que Wal-
disney não é um bom homem para ela. Roger 
pergunta para Débora se ela sabe algo sobre 
Pendleton. Luísa diz a Poliana que vai lhe contar 
o porquê não gosta do Jogo do Contente.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Flora se emociona ao ver as coisas dos 

sobrinhos. Ela sente falta deles, mas não 
tem coragem de voltar para casa depois de 
ter fugido. Regina manda Manuela se arrumar 
para ir até a gravadora. A menina pergunta 
o motivo dela não gostar de Isabela, mas 
Regina diz que é a menina que não gostou 
dela. Clara aconselha Rebeca a não se man-
ter separada de Otávio, pois ele é seu ponto 
seguro no meio da tormenta. Frederico pede 
conselhos amorosos para Otávio, que diz que 
não sabia que ele gostava de mulher. O esti-
lista garante que sim e que é apaixonado por 
Lurdinha. Dinho conta para Meire que viu uma 

mulher no apartamento dos irmãos Vaz. Meire 
diz que ele teve um contato de primeiro grau 
com um espírito. Dinho repete “eu vejo gente 
morta”. Eles acham que Flora foi assassinada 
pelas crianças.

JESUS 
Quarenta dias após a ressurreição de 

Jesus, os apóstolos ainda se sentem inse-
guros e temerosos. Um mensageiro romano 
vai em direção à Jerusalém. Uma samaritana 
e sua fi lha procuram Jesus. Pilatos recebe 
o mensageiro e descobre que terá que res-
ponder pelos seus atos a Roma. Sula diz não 
entender o motivo dos apóstolos seguirem 
para Jerusalém. Cláudia se revolta contra Pila-
tos e diz que irá deixá-lo. João e Tiago Maior 
se despedem de Sula e Zebedeu. Alguns dias 
se passam. Lázaro ajuda Shabaka na hospe-
daria. Zebedeu e Sula visitam Sara. Marta fi ca 
emociona ao ver Jesus chegando a sua casa. 
Decididas, Cláudia e Helena se despedem de 
Pilatos. Caifás fala mal do governador romano. 
Pilatos diz estar pronto para deixar o palácio. 
Jesus diz que os apóstolos serão batizados 
com o Espírito Santo.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Isabel se assusta ao provocar o espíri-
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que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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que, e Graça conclui que os dois são ir-
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vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
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Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
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Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.
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Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

Em “Verão 90”,  Álamo aprova o piloto de Herculano e declara Manu como a nova Garota Top 
Wave, deixando Jerônimo e Vanessa furiosos. Raimundo convida Madá para jantar. Janaína 
recebe um convite para um chá benefi cente na casa de Mercedes. Mercedes fi ca furiosa com 

o sucesso de Janaína durante o evento que acontece na sua cobertura. Mercedes escuta 
Isadora contar a Tânia que Gisela está namorando Patrick. Mercedes vai à Galeria Sibéria.

 

DI
VU

LG
AÇ

ÃO



11VARIEDADESCASCAVEL, 18 DE ABRIL DE 2019 

horóscopo

Ár
ies

Gê
me

os
Vir

ge
m

Ca
pri

có
rni

o
Es

co
rpi

ão
Pe

ixe
s

To
ur

o 
Le

ão
Câ

nc
er

Lib
ra

Aq
uá

rio
Sa

git
ári

o

A Lua indica mudanças e imprevistos. No trabalho, 
observe os acontecimentos para tirar o melhor 
proveito das situações. Quem sabe transformar 
desafi os em oportunidades sempre sai na frente! 

Você vai querer curtir o sábado em companhia de 
pessoas queridas. Trabalhe em equipe e conte 
com os amigos para o que precisar. Alguém mais 
experiente pode dar bons conselhos. 

Você pode ter um dia muito produtivo no 
emprego. Vários astros vão estimular sua car-
reira, então, defi na metas ambiciosas e faça a 
sua parte para atingi-las. 

Seu entusiasmo vai contagiar os colegas e traba-
lhar em equipe pode ser muito estimulante. Bom 
dia também para estudar ou orientar os fi lhos nas 
tarefas. Se não tem compromissos, a dica das 
estrelas é se divertir! 

Ótimo astral para curtir sua casa e fi car com a 
família. Aproveite para resolver aquelas questões 
de rotina que sempre fi cam para depois. Vários 
astros vão ajudar você a aprofundar os laços com 
os parentes. 

A Lua vai deixar seu signo mais extrovertido e 
você terá muita facilidade para interagir com as 
pessoas. Troque ideias com colegas e exponha 
mais as suas opiniões no emprego. 

A Lua anuncia um dia muito lucrativo para o seu 
signo. Pode ganhar dinheiro com um serviço feito 
em casa ou com algo que faz como hobby nas 
horas vagas. 

Os astros vão levantar seu astral e você vai agra-
dar todo mundo com seu bom humor. Procure inte-
ragir mais com os colegas, troque ideias e ouça 
dicas para agilizar seu serviço. 

Você pode precisar de mais concentração no 
trabalho. Busque um cantinho mais isolado para 
cumprir suas tarefas, se puder. Depois, a dica dos 
astros é ir para casa e relaxar em companhia da 
família. 

Você terá facilidade para atrair aliados para seus 
projetos e pode ter um dia bem produtivo se tra-
balhar em parceria com os colegas. Juntos, vocês 
terão ideias rápidas e criativas para resolver as 
coisas. 

A Lua deixa seu signo mais ambicioso. Segundo 
os astros, pode ser um dia bem lucrativo para 
quem estiver disposto a se dedicar ao trabalho, 
ainda mais se você trabalha com o público. 

Viajar com os amigos pode ser uma ótima opção 
para você hoje. Também pode visitar alguém que 
mora longe e não vê há algum tempo. Se você vai 
para o serviço, mostre curiosidade e vontade de 
aprender novas funções.
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Dança
folclórica
do Centro-

Oeste

Azar
(pop.)

Cantora
do CD "Es-
tampado"

(MPB)

Fazer
progresso
intelectual

Que se
tornou

perpétua

"(?) me
Alone", 

sucesso do
Rei do Pop

Sistema de
reciclagem
em caixas 
modulares

A região
mais fria
do Brasil
(abrev.)

Passa 
por filtro

Apelido
de

"Regina"

Grande
número
de pere-
grinos

Termina-
ção da 2a 
conjuga-

ção

Sufixo de
"corpete"
(Gram.)

Molho
com água

Veste tra-
dicional

da mulher
indiana

A terceira
incógnita

mate-
mática

Local de 
reunião de

maçons

Assim, em
espanhol

Letras
centrais

de "paço"

Companhia 
Siderúrgica 

Nacional
(sigla)

País afri-
cano dos 

"diamantes
de sangue"

Sucedida 
(uma ação)

Apertar
com nó

Abelha,
em inglês

Banda de
Evandro

Mesquita,
gravou

"Malandro
Agulha"

Origem
(abrev.)

Disfarce usado em
festas a fantasia e

bailes de
Carnaval

Louvar;
enaltecer
Estudam 
o texto

Filme de
Kurosawa
Cometer
engano

Troféu
esportivo
Eu, em
francês

Elisa Lucinda,
atriz e poetisa

Ponto de saque no
tênis e no vôlei

Ideologia 
enfraque-
cida após
a queda
do Muro

de Berlim,
em 1989

Código exclusivo do 
celular

Certo tipo capilar

(?) de plantas: são
pesquisados pela

EmbrapaOleagino-
sa da ceia natalina

2/je. 3/así — bee — ran. 4/imei. 5/leave. 6/siriri. 11/composteira.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
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amazônica
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patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
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inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada
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adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Nunca existiu uma 
grande inteligência 

sem uma veia de 
loucura.

(Aristóteles)

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“ “

LIVROS  
O Encontro Literário no Núcleo Regional de Educação  
acontece  em nova data, na próxima sexta-feira (26)  às  

9h, com atividades culturais, espaço para leitura, contação 
de histórias e participação da escritora Ângela Russi.

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News que comemo-
ram aniversário hoje  -, Danilo Orsi, 
Claudecir João Gadotti, Lucia Emiko 
Amamia Fujihara, Cleide Faleiros 
e Gerson Godoy Leski.  Da coluna: 
felicidades!

Prêmio
Já estão abertas as inscrições para o 
6º Prêmio Fecomércio PR de Jorna-

lismo. Mantidas com recursos do 
empresariado do estado, as insti-
tuições que compõem o Sistema 

Fecomércio Sesc Senac PR desafiam 
jornalistas a mostrar a importância 

do Sesc e do Senac.  Em quatro 
categorias: jornalismo impresso 

e webjornalismo, telejornalismo, 
radiojornalismo e fotojornalismo. 

Somente poderão concorrer ao 
prêmio trabalhos publicados em 

veículos jornalísticos. As inscrições 
devem ser feitas pelo site da Feco-

mércio PR.

VICTOR FIGUEIREDO

PORTRAIT
YUMI SAIKI, nas 

lentes poderosas de 
Victor Figueiredo ilu-
mina o portrait desta 

quinta-feira (18).

Show de Flamenco! 
Máriam Trierveiler Pereira esteve no sábado (13), em São Pau-
lo, para  apresentação de  flamenco em uma festa  particular.  
O evento foi no Iate Clube de Santos, no bairro Higienópolis, 
para cerca de 150 amigos e familiares da aniversariante que 
tem ascendência espanhola, com decoração e cardápio no 
mesmo tema.  Vanessa Resende, de Presidente Prudente, 

completou o dueto na apresentação. . Fotos de Luciola Oka-
moto e Kátia Arantes.

Máriam Trierveiler Pereira Máriam e Vanessa Resende

Rosangela Faria Bitencourt, Sérgio Junges  ( Instituto 
de Pesquisas Brases) e Jaqueline Eller na festa do Prê-

mio Mulher Empreendedora, no finalzinho de março, no 
Sesc Caiobá.  

BRUNO TADASHI ARQUIVO PESSOAL

VIP - Manuela Touma, Ilse Queiroz e Fernando Monteiro, 
na tarde maravilhosa na House Design
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Vagas de emprego
Umuarama tem mais de 80 vagas de 
emprego disponíveis hoje (18), na 
Agência do Trabalhador. Para candida-
tar-se é necessário dirigir-se à Agência 
do Trabalhador, na avenida Rio Branco, 
4211, com Carteira de Trabalho, CPF 
e RG. O telefone para contato e mais 
informações é o (44) 3621-1100. O 
atendimento inicia às 8h e vai até às 
17h. Algumas das vagas disponíveis 
são: auxiliar de dentista, cabeleireiro, 
cozinheiro de restaurante, garçom, 
office-boy e pizzaiolo. Vale ressaltar 
que as vagas estão sujeitas a alteração 
a qualquer momento.

Empreendedorismo
Termina no dia 26 de abril o prazo para 
participar do Prêmio Sebrae de Educação 
Empreendedora, que tem como objetivo 
reconhecer e divulgar práticas de educação 
empreendedora realizadas em instituições 
de ensino do Brasil. As inscrições devem ser 
feitas pelo site educacaoempreendedora 
do Sebrae. Professores, diretores, coorde-
nadores e secretários do ensino formal, 
que atuam em instituições reconhecidas 
pelo Ministério da Educação (MEC), podem 
inscrever produtos ou soluções adotadas 
que contribuam para que alunos adquiram 
ou aprimorem atitudes, comportamentos 
e características que os ajudem a lidar 
com situações dos negócios ou da vida, a 
refletir sobre si mesmos e a empreender e 
conduzir negócios. A participação pode ser 
individual ou em equipes de até cinco pes-
soas. As iniciativas devem ser apresentadas 
em forma de relato, com a descrição das 
atividades que possam servir de exemplo a 
outras instituições de ensino.

Premiação
As melhores iniciativas regionais e 
estaduais receberão troféus bronze, 
prata e ouro em cada categoria (ensi-
nos fundamental, médio, profissional 
e superior). Na etapa nacional, os 
três primeiros colocados em cada 
categoria receberão, além dos tro-
féus, um convite para participar de 
uma missão técnica nacional. Para os 
primeiros lugares nacionais em cada 
categoria, haverá ainda a oportuni-
dade de apresentar o projeto em um 
evento de visibilidade nacional. 
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa W. A. RUFATO – MATERIAIS, CNPJ nº 29.746.693/0001-

48, torna público que REQUEREU ao IAP, Instituto Ambiental do 
Paraná, a LICENÇA INSTALAÇÃO, para FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS SEM LINHA DE GALVANOPLASTIA, instalada na Av. 
Presidente Castelo Branco, 3827, Centro, Iporã – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa W. A. RUFATO – MATERIAIS, CNPJ nº 29.746.693/0001-

48, torna público que RECEBEU do IAP, Instituto Ambiental do 
Paraná, a LICENÇA PRÉVIA (n°152301, válida até 21/08/2019), 
para FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS SEM LINHA DE 
GALVANOPLASTIA, instalada na Av. Presidente Castelo Branco, 

3827, Centro, Iporã – PR.

Assembleia no Cisa-Amerios
Prefeitos e represen-

tantes dos municípios 
que integram o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde – 
Cisa-Amerios se reuniram, 
ontem (17), em Assem-
bleia Geral Ordinária.

De acordo com Luis 
Carlos Borges Cardoso, pre-
feito de Alto Piquiri e presi-
dente do Cisa-Amerios e da 
Associação dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 
do Paraná – ACISPAR, a 
ampla participação dos 
prefeitos nas assembleias 
e reuniões da entidade tem 
feito a diferença na melhora 
da qualidade e na amplia-
ção dos serviços.

“Dialogamos, anali-
samos cada situação e 
tomamos as decisões 
juntos. Afinal, não dizem 
que duas cabeças pen-
sam melhor que uma, 
imagine 20 (prefeitos que 
integram o consórcio)”, 
analisa o presidente.

Cardoso também apro-
veitou a oportunidade para 
destacar a XXII Marcha a 
Brasília em Defesa dos 
Municípios, realizada na 
última semana, onde foi 
debatido detalhes sobre 
os consórcios de Saúde 

do Paraná. “Em Brasília 
montamos uma frente 
parlamentar dos consór-
cios, onde foram discu-
tidas situações em que 
caminham os consórcios 
em todo o território nacio-
nal. Do que realmente 
necessitam e de maneira 
o governo pode ajudar, 
porque quem banca hoje 
78% dos custos, são os 
municípios”, disse Car-
doso, ressaltando que em 
2018 houve um gasto de 
20 milhões, entre consul-
tas e exames.

Outras reuniões
O presidente do Cisa 

também afirmou que no 
Paraná já foi realizada 
uma reunião com o gover-
nador e com a Secretaria 
de Saúde. Na ocasião foi 
discutida a maneira mais 
coerente para a monta-
gem de um sistema onde 
o governo possa investir. 
“Vamos cobrar esse com-
promisso e lutar por mais 
recursos para a saúde, 
pois os municípios estão 
sobrecarregados e, ainda 
assim, não estamos 
dando conta da demanda”, 
finaliza Cardoso.

Pauta
Na pauta da Assembleia dos Prefeitos, esteve a inclu-

são de novos procedimentos, consultas e exames, além da 
tratativa de assuntos gerais. “As assembleias do Cisa são o 
momento do encontro, da troca de experiências entre os 

gestores. Debatemos também sobre valores, se irão entrar, 
ou não, na tabela do SUS”, disse Nilson Manduca, coorde-
nador geral do Cisa. Manduca aproveitou a oportunidade 
para destacar sobre novos procedimentos que podem ser 

incluídos, como o caso da Quiropraxia e Reiki.

O presidente do Cisa-Amerios discutiu sobre o gasto dos consórcios e investi-
mentos do Governo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUPHILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  .  SR 2.7  ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG,

ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00R$ 55.800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR , DIREÇÃO,

RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA.  R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00R$ 35.800,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00R$ 11.800,00
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CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR

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

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

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

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

CLASSIC 1.0 LS ............................................... 09/10 .................. PRETO ......................... BASICO ............................................................ R$ 17.900.00
COBALT 1.4 LTZ ................................................ 12/13 .................. PRETO ......................... COMPLETO ...................................................... R$ 34.900,00
COBALT 1.8 LTZ ................................................ 13/13 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 36.900.00
COBALT 1.8 LTZ ................................................ 14/15 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ................................................ ......R$ 41.900,00 .
CRUZE SEDAN LT TURBO ............................. 16/17 .................. PRATA .......................... COMPLETO, AUT, COURO ............................. R$ 78.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ............................. 17/18 .................. CINZA .......................... COMPLETO, AUT, COURO ............................. R$ 80.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ......................... 16/17 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT, COURO ............................. R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ......................... 17/18 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT, COURO ............................. R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 LT TURBO ............................ 17/17 .................. PRATA .......................... COMPLETO, AUT, COURO ............................. R$ 79.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ................................................ 13/14 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 40.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ........................................... 18/19 .................. PRATA .......................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 59.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .............................................. 16/17 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT ............................................ R$ 118.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT .............................................. 17/17 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT ............................................ R$ 119.900,00
S10 LTZ 2.8 4X2 DIESEL ................................... 12/13 .................. PRETO ......................... COMPLETO, AUT, COURO ............................. R$ 86.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST ............................. 16/17 .................. BRANCO ..................... COMPLETO ...................................................... R$ 37.900,00
SPIN LT 1.8 AT .................................................. 13/14 .................. PRETO ......................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 42.900,00
SPIN LT 1.8 AT .................................................. 14/15 .................. PRATA .......................... COMPLETO, AUT ............................................. R$ 45.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT ................................................ 14/14 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT, 7L ....................................... R$ 44.900,00
TRACKER LTZ ................................................... 13/14 .................. BRANCO ..................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ....................... R$ 62.900.00

EXTRAVIO DE ALVARÁ DE
LICENÇA MUNICIPAL

ITAÚ UNIBANCO S/A firma
devidamente inscrita no CNPJ sob
nº 60.701.190/0531-35, situada na

Avenida Tiradentes nº 3240,
Unipar Campos III, Jardim Paraíso,

nesta cidade de Umuarama, Estado
do Paraná, vem publicar o extravio
do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 29209.

Com esta publicação o mesmo fica
sem nenhum efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
CARLOS ROBERTO DANTAS

BORDENALE, firma inscrita no CPF
072.629.988-03, situada na

Avenida Manaus, 3885 – Zona I
CEP: 87501-060, nesta cidade de

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

LICENÇA Nº 32.519. Com esta
publicação o mesmo fica sem

nenhum efeito legal
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Carretas levavam cargas de
cigarros avaliadas em R$ 4 mi

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu em Ibiporã, na 
tarde da terça-feira (16), cerca de 
800 mil carteiras de cigarro. Ava-
liada em aproximadamente R$ 4 
milhões, a carga contrabandeada 
do Paraguai era transportada em 
duas carretas, que transitavam 
pela BR-369, sendo uma com 
emplacamento de Umuarama e 
outra de Alto Paraíso.

De acordo com a PRF, as duas 
carretas se deslocavam aparente-
mente juntas na rodovia. Ao serem 
abordados, os condutores abando-
naram as carretas e empreende-
ram fuga a pé em área de mata 
próxima. Um deles foi alcançado e 
o outro continua foragido.

As carretas estavam carrega-
das de cigarros do Paraguai (cerca 
de 40 mil pacotes cada) e teriam 
como destino a cidade de São 
Paulo, segundo o condutor preso 
de 42 anos. Ele também informou 
à equipe que receberia R$ 5.000, 
pelo transporte do contrabando.

Fugitivo
O homem que fugiu já foi iden-

tificado e continua foragido até o 
momento. O outro foi preso em fla-
grante pelo crime de contrabando 
e encaminhado para a Polícia 
Federal de Londrina e os veículos 
para a Receita Federal da mesma 
cidade. Os nomes dos conduto-
res não foram informados pela 
PRF. Os dois seriam moradores de 
Umuarama.

O Corpo de Bombeiros de Umuarama fez ontem (17), a doação ao Abrigo Tia Lili, dos 
chocolates arrecadados durante a campanha Páscoa Solidaria. No total, 18 crianças terão 
uma Páscoa mais feliz e doce. O 6° Subgrupamento de Bombeiros Independente agradece 
o apoio e a solidariedade da população de Umuarama e da região.

DIVULGAÇÃO

Moradores e Umuarama presos 
com contrabando na região de 

Londrina

DIVULGAÇÃO
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