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 No longo recesso
O prefeito Celso Pozzobom não quis esperar o fim do

recesso  no Legislativo Municipal e  enviou projetos para
votação. A Comissão Representativa dos vereadores, que é
composta por todos os vereadores, convocou as  sessões

extraordinárias, que já foram realizadas ontem mesmo. E já
tem vereador pensando em propor a redução desse período
de recesso, para retomar os trabalhos em 1o de fevereiro.

 Estratégia?
O deputado estadual
Fernando Scanavacca faz
um certo  mistério quanto à
sua candidatura à
reeleição. Para alguns ele
diz que não é candidato e
que vai descansar um
tempo, para depois retornar
nas eleições municipais
como candidato a prefeito.
Mas para outros deixa
apenas no ar...

Estranho
Postura estranha de Valdir
Rossoni, chefe da Casa
Civil, que está percorrendo
o interior do Paraná para
distribuir recursos de
programa oficiais  do
governo, no lugar do
secretário da Pasta. Está
usando a máquina para
fazer sua política de
reeleição à Câmara Federal.
Se ficar sem mandato.....

Giro PolíticoGiro Político
redação@tribunahoje.jor.br

 Buracos: Enquanto isso os buracos aumentam na pista,
mesmo onde já foi recapeado. Mas a situação é pior no
trecho entre Cianorte e Maringá...

 Preocupação:  A preocupação dos prefeitos, agora, é
se o governo do Estado vai liberar todos os recursos já
agendados para os municípios antes  do calendário
eleitoral...

 Pergunta: Será que as obras de reforço feitas no
entorno do buracão do poliesportivo aguentam outro
volume de chuvas como o que ocorreu em janeiro?

RODOVIA X POLITICA
 A duplicação da PR-323, no trecho entre Francisco Alves
e Maringá, com certeza não sai este ano. E isso está
revoltando empresários e outras lideranças da região, que
pretendem  se mobilizar para cobrar os candidatos. Eles
(os candidatos) ainda vão aparecer pedindo votos e,
neste momento, essas lideranças pretendem “arrancar” um
compromisso quanto à duplicação. O pior é que nenhum
candidato vai negar esse tipo de compromisso. Beto
Richa já fez isso no passado e até agora nada...

Atendendo requerimen-
to  do Executivo Municipal,
a presidente da Câmara
de Umuarama, vereadora
Maria Ornelas, convocou
sessões extraordinárias
para os dias  5 e 8. Ontem
foi realizada a primeira ses-
são extra, com um plená-
rio praticamente vazio
(foto),  e os edis decidiram
pela realização da segunda
sessão já na sequência,
procedimento previsto
pelo Estatuto.

No requerimento do Exe-
cutivo constava a necessi-
dade de votar   três proje-
tos de lei, sendo um de cré-
dito suplementar para a Se-
cretaria de Saúde. Outro
projeto é da Secretaria de

Resultado de economia praticada durante todo o ano de
2017, a  Câmara de Umuarama  devolveu mais de Quatro
Milhões de Reais para o Executivo Municipal. A presidente
da Casa, vereadora Maria Ornelas,  pretende continuar com as
ações  que visam ao controle das despesas, com intuito de
aumentar ainda mais  o volume de devolução. No ano passado,
as  devoluções foram feitas mensalmente, na média de  R$ 400
mil por mês, prática que deverá continuar neste ano. Apesar
disso, a divulgação de gastos com diárias e viagens, por parte
de alguns vereadores, chamou a atenção da comunidade.

Vereadores
aprovam

Indústria e Comércio, que
está implementando o Pro-
deu - Programa de Desenvol-
vimento de Umuarama - e
pede autorização para em-
presa alienar imóvel, via de-
safetação. E teve ainda um
projeto de lei complementar,
tratando  da regulamentação
de cargos públicos na Secre-
taria de Saúde. As propos-
tas do executivo foram apro-
vadas sem muitas discus-
sões, principalmente por-
que os vereadores foram
para Plenário já sabendo os
detalhes dos projetos.

O recesso termina no
dia 15 e a primeira ses-
são ordinária vai aconte-
cer no dia 19, a par tir
das 19h30

Devolução de recursos
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A procuradora-geral da Repúbli-
ca, Raquel Dodge, entrou hoje (5)
com uma ação direta de inconsti-
tucionalidade (Adin) no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) para derrubar
a obrigatoriedade do voto impres-
so em parte das urnas eletrônicas
nas eleições de outubro. Para a pro-
curadora, a impressão do voto ofen-
de o princípio constitucional do si-
gilo do voto.

Nas eleições deste ano, o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE)
deve usar em torno de 30
mil urnas com impresso-
ra. A impressão foi apro-
vada no Congresso em
2016 e prevê a continui-
dade da votação por
meio da urna eletrôni-
ca, mas com a impres-
são de um boletim
dos votos computa-
dos, que serão co-
locados em uma
urna física lacra-
da, para que pos-
sam ser auditados. O com-
provante não será dado ao eleitor.
O custo total de implantação das
impressoras em todas as urnas
do país é de R$ 1,8 bilhão.

“A implementação da mudança
potencializará falhas, causará trans-
tornos ao eleitorado, aumentará a
possibilidade de fraudes, prejudica-
rá a celeridade do processo eleito-
ral. Elevará, ainda, as urnas em que
a votação terá que ser exclusivamen-
te manual”, afirma Dodge.

A ação será relatada pelo mi-
nistro Luiz Fux, que tomará posse
hoje (6) no cargo de presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
órgão responsável pela realização
das eleições.

  PGR quer
derrubar voto

impresso

Ainda a Reforma

 Imprimir os
votos vai

custar caro ao
País

O relator da reforma da Previdência na Câmara do Deputados, deputado
Arthur Maia (PPS-BA), disse que “dificilmente” o projeto será aprovado
caso não seja apreciado em primeira votação até o fim de fevereiro. No
dia em que o Congresso Nacional retoma os trabalhos, o relator admitiu
que as regras de transição para acesso à aposentadoria podem ser
alteradas. Disse, no entanto, que o importante é não mexer em dois pontos
chaves do texto que acabam com privilégios.
Em entrevista a jornalistas antes da sessão do Congresso que deu início ao
ano legislativo, Arthur Maia disse que ainda “não tem nada fechado”
quanto a novas alterações que garantam mais votos favoráveis à proposta.

DIVULGAÇÃO
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Cofre aberto
A mais recente aferição do Palácio do Planalto apontou que os votos

favoráveis à reforma da Previdência estancaram no patamar de 250 a 260 -
bem distante dos 308 necessários para aprovar a PEC no plenário da Câmara
Federal. Além do desbloqueio de emendas parlamentares, o vale-tudo para
conquistar os ‘indecisos’ inclui a liberação de recursos dos ministérios das

Cidades, Integração, Saúde e Desenvolvimento Agrário.

Samba, Suplicy
O vereador Eduardo Suplicy, que

toca pandeiro há décadas, integra
no sábado a bateria do Bloco

Solteiro e Vagabundo, criado pelo
filho João, em Pinheiros.

do Brasil. O payout médio lá
(convertido em prêmio) é de 61,7%
do arrecadado. Isso explica os
valores de até US$ 900 milhões em
apenas um sorteio...

Adeus, CLT
Um pouco do efeito imediato da
reforma trabalhista, sem a carteira de
trabalho: médico de uma conhecida
clínica de medicina no trabalho do
DF atesta: número de exames
demissionais atendidos no
consultório dele caiu pela metade em
um ano. Em 2017, diz, chegou a
fazer 38 em um dia. Hoje, a média
fica entre 15 e 17.

Leite derramado
A Comissão de Direitos Humanos do
Senado realiza audiência pública
hoje para debater o relatório
(esquecido) da (esvaziada) CPI da
Previdência. Representantes de
magistrados, auditores da receita,
procuradores da fazenda estarão
presentes.

Onde?
Dois dias antes do lançamento da
pré-candidatura de Lula, marcado
para amanhã, o PT ainda não havia
definido o local do ato em Belo
Horizonte. “O evento deve ocorrer no
Expominas”, dizia o convite enviado
aos filiados.

Assalto
A avaliação nas hostes e gabinetes
do Palácio é a de que nunca um
Congresso Nacional foi tão ‘fominha’.
As demandas condicionantes ao voto
de apoio não param.

De perto
Roberto Freire, ministro da Cultura
por alguns meses, lançará até julho o
livro ‘Governo de Transição’, com
bastidores do impeachment de Dilma
Rousseff e do atual Governo.

Caiu a ficha
“Se eu não puxo palma ninguém
aplaude”, desabafou o presidente
Michel Temer, reclamando da plateia
no lançamento do Documento de
Identidade Nacional.

É guerra
Duas propostas em análise no
Senado vão acirrar os ânimos
entre o Congresso e o Judiciário.
O primeiro, em tramitação na
Comissão de Constituição e
Justiça,  extingue o auxílio-
moradia. O outro, já pronto para
votação em plenário, acaba com a
cela especial em caso de prisão de
magistrados.

Sem cantinho
A proposta, de autoria do ex-
senador Marcelo Crivella, prevê a
revogação de normas da Lei
Estatutária do Ministério Público
e da Lei Orgânica da Magistratura

que asseguram aos juízes e
procuradores o direito de ficarem
em ala separada no presídio onde
estejam cumprindo pena definitiva.

PSDB x Lula
É nítida uma torcida da oposição pela
prisão do ex-presidente Lula da Silva.
O deputado Carlos Sampaio (SP), vice-
presidente Jurídico do PSDB, aposta
que Lula “deverá ser preso em no
máximo dois meses”, ao rechaçar a
hipótese de o STF rever a prisão após
condenação em segunda instância:
“Espero que não aconteça”.

Conexão Roma
Antônio Neto, presidente da CSB e do
Sindpd, e Carlos Lupi, que preside o
PDT, darão apoio à candidatura do
advogado Luis Melossi, ítalo-brasileiro
de Curitiba , às eleições para o
Parlamento italiano, que começarão
logo após o Carnaval.

Governo papão
O payout – proporção de arrecadação
de loteria e pagamento do prêmio –
no Brasil é o mais baixo do mundo; o
Governo abocanha grande parte, citou
a Coluna na Mega da Virada – foram
R$ 600 milhões para o Tesouro e R$
280 milhões aos ganhadores.

American way
Um dos maiores especialistas no País
em loterias e jogos, o professor
Magnho José, do Instituto Jogo
Legal, lembra que os EUA têm
tradição em pagar bem, ao contrário



CIDADES06 TRIBUNA HOJE NEWS, 06 DE FEVEREIRO DE 2018

Dengue: Epidemia ronda o bairro
Membros do Comitê de Acom-

panhamento das Ações de Contro-
le da Dengue em Umuarama e
agentes de combate a endemias
(ACEs) da Secretaria Municipal de
Saúde, promoveram – no sábado,
3 – a sensibilização dos morado-
res do Jardim Cruzeiro e Jardim
Alphaville, alertando-os sobre a
necessidade de combater o mos-
quito da doença. O bairro enfrenta
infestação, pois no último levanta-
mento realizado pela Secretaria de
Saúde foram encontradas larvas
de Aedes aegypti em 25% das re-
sidências visitadas – o maior índi-
ce de toda a cidade.

Com esse percentual, existe o
risco de um surto ou epidemia de
dengue, caso medidas imediatas
não sejam tomadas pelos morado-
res, principalmente. Os agentes e
os membros do comitê, composto
por representantes pela sociedade
civil e do poder público, visitaram os
dois bairros (porta a porta) levando
orientações sobre a doença e os
cuidados necessários. Também aler-
taram a comunidade sobre o Progra-
ma Bairro Saudável, iniciado nesta
segunda-feira, 5, naquela região, e
sobre a coleta de materiais reciclá-
veis, que ocorre semanalmente.

“Informamos aos moradores
que coloquem na calçada, para co-

leta, materiais que acumulem água
e favoreçam a reprodução do mos-
quito, bem como móveis velhos,
eletrodomésticos, bacias, baldes e
outros que a população costuma
deixar expostos à chuva”, explicou
a presidente do comitê, Lígia Adria-
na dos Santos. Galhos de árvores
e folhas secas – desde que ensa-
cadas – também serão recolhidos.
A ação envolveu 16 pessoas, entre
voluntários do comitê e ACEs, que
percorreram 847 imóveis na manhã
do último sábado.

Saúde com mais  funcionários
A Câmara de Vereadores aprovou o Projeto de Lei Complementar 01/2018, de

autoria do Executivo Municipal, que amplia o número de vagas de cargos
públicos na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. Entre outras

adequações, está previsto o aumento do período de funcionamento do Pronto
Atendimento Municipal para 24h/dia, a abertura de um posto de saúde no
Conjunto Sonho Meu, a ampliação no quadro de agentes comunitários de

saúde (ACS) e de agentes de combate a endemias (ACEs), que atuam junto à
população no combate à dengue, ente outras ações.

Para encaminhar as contratações foi necessária a autorização do Legislativo,
com a aprovação de lei complementar – o que ocorreu durante sessões

extraordinárias na manhã desta segunda-feira, 5.

Agentes orientaram
para  recolhimento
de entulhos e risco

da doença

PMU/ENTULHO NA RUA/DENGUE
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Tarefa urgente
Brasília - A reforma da Previdên-

cia será questão-chave para os tra-
balhos do Congresso Nacional em
2018. O tema, ainda sem consen-
so entre os parlamentares, é tra-
tado como prioritário pelo presi-
dente da República, Michel Temer,
em sua mensagem presidencial
enviada ao Congresso. Com a lei-
tura, deu-se início à sessão sole-
ne de abertura dos trabalhos legis-
lativos deste ano.

“Na sessão legislativa que ora
se inaugura, nossas atenções es-
tão voltadas para a tarefa urgente
de consertar a Previdência. O atual
sistema é socialmente injusto e fi-
nanceiramente insustentável. É
socialmente injusto porque trans-
fere recursos de quem menos tem
para quem menos precisa, concen-
trando renda. É financeiramente

insustentável porque as contas
simplesmente não fecham, pondo
em risco as aposentadorias de
hoje e de amanhã”, diz a mensa-
gem, lida pelo primeiro secretário
da Mesa Diretora do Congresso
Nacional, deputado Fernando Gi-
acobo (PR-PR).

Ainda segundo o texto, em
2017, a Previdência Social regis-
trou déficit recorde de R$ 268,7
bilhões - 18,47% maior que em
2016. “A sociedade brasileira
mostra-se cada vez mais consci-
ente de que a reforma é questão-
chave para o futuro do Brasil. A
reforma combate desigualdades,
protege os mais pobres. Respon-
de à nova realidade demográfica
de nosso País e dá sustentabili-
dade ao sistema previdenciário”,
afirma a mensagem.

ATAQUES
CIBERNÉTICOS

São Paulo - Os riscos cibernéticos
continuam causando muitos danos às
empresas. Em 2017, ameaças à
segurança de redes gerou milhões em
perdas para grandes empresas, que
tiveram dados sigilosos acessados
por hackers. De acordo com um
estudo da Cyber Handbook, até
2019 estima-se que as perdas com
esse tipo de crime possam atingir
US$ 2,1 trilhões.
A vulnerabilidade no sistema de
segurança, pode gerar a perda de
dados sigilosos, resultando em sérias
consequências reputacionais e
financeiras para as organizações. O
Brasil possui números alarmantes: é o
segundo país que mais perdeu
financeiramente com ataques
cibernéticos, atrás apenas da China.
Em 2017, cerca de 62 milhões de
brasileiros foram vítimas de
cibercrime, o que representa 61% da
população adulta conectada do País.

“Consertar” a Previdência
é tarefa urgente, diz Temer

DIVULGAÇÃO
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Curitiba - O publicitário João
Santana e sua esposa, Mônica
Moura, reafirmaram ontem ao juiz
federal Sérgio Moro que receberam
recursos não contabilizados (caixa
2) em todas as campanhas que
participaram, incluindo as do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e do PT. O casal, que assinou acor-
do de delação premiada, prestou
depoimento ontem na ação penal
na qual Lula é réu no caso do sítio
de Atibaia (SP).

Ao responder a questionamen-
tos do representante do MPF (Mi-
nistério Público Federal) na audiên-
cia, Mônica reafirmou que os recur-
sos para o pagamento de seu tra-
balho nas campanhas eram entre-
gues em mãos e por meio de depó-
sitos no exterior. As transferências
eram enviadas para uma conta que
Santana tinha na Suíça, destinada
a receber valores de caixa 2.

“Não existe campanha política
no Brasil sem dinheiro não conta-
bilizado, caixa 2. Não se faz. Se al-
guém disser que faz, não está fa-
lando a verdade”, disse Mônica.

Durante o depoimento, Mônica
também afirmou que não tratava
de questões financeiras de cam-
panha com o ex-presidente Lula,

mas com o ex-ministro Antônio
Palocci. “Nunca falei de dinheiro
com o presidente Lula”.

João Santana reafirmou que par-
te dos recursos da campanha foi
paga pela empreiteira Odebrecht,
mas disse que não tinha conheci-
mento da suposta origem em con-
tratos desviados da Petrobras, con-
forme denúncia do MPF. “Era um
dinheiro que vinha da Odebrecht,
como se fosse ajuda de campanha,
ajuda política da Odebrecht”.

Segundo a denúncia apresen-
tada pelo MPF, a Odebrecht e a
OAS pagaram reformas feitas no
sítio de Atibaia, utilizado por Lula
e pela família dele, com recursos
desviados de contratos superfa-
turados da Petrobras.

 A inadimplência do consumidor caiu 3,8% no acumulado 12
meses (fevereiro de 2017 até janeiro de 2018 frente aos 12 me-
ses antecedentes), de acordo com dados nacionais da Boa Vista
SCPC. Já na avaliação mensal com ajuste sazonal, janeiro apre-
sentou crescimento de 1,6%. Quando comparado o resultado con-
tra o mesmo mês de 2017, o indicador caiu 6,2%.

Regionalmente, na análise acumulada em 12 meses, ocorreu
queda nas regiões Nordeste (-5,9%), Sudeste (-3,8%), Norte (-4,1%)
Centro-Oeste (-4,2%) e Sul (-0,1%).

Veículos novos
crescem 23,14%
São Paulo - Em todo o País, as
vendas de veículos novos cresceram
23,14% em janeiro deste ano na
comparação com o mesmo mês de
2017. Segundo balanço da
Fenabrave (Federação Nacional da
Distribuição dos Veículos
Automotores), divulgado ontem em
São Paulo, foram emplacadas
181,2 mil unidades no primeiro
mês de 2018, contra 147,2 mil
no ano passado. Em relação ao
último mês de dezembro, no
entanto, foi verificada uma
queda de 14,75%.
O setor de caminhões registrou
expansão de 56,26% em janeiro
de 2018, com a comercialização
de 4,6 mil unidades. As vendas
de ônibus tiveram alta de
57,71% no período, com 1,1
mil unidades emplacadas.
Os automóveis e veículos
comerciais leves (como picapes e
furgões) acusaram crescimento de
22,29% nas vendas. Em janeiro
último, foram comercializados
175 mil veículos dessas
categorias, enquanto no primeiro
mês de 2017 os emplacamentos
totalizaram 143,5 mil.
A alta nas vendas reflete, segundo
o presidente da Fenabrave,
Alarico Assumpção, a melhora do
cenário econômico em relação ao
começo de 2017.

Publicitário
reafirma caixa 2

 Inadimplência cai

O publicitário João
Santana e sua

esposa, Mônica
Moura
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Dez suspeitos de depredarem a
sede da 7ª Subdivisão Policial de
Umuarama, em 27 de setembro do
ano passado, foram presos na ma-
nhã de ontem (5) durante uma ação
realizada por policiais civis e mili-
tares. Entre os detidos na Opera-
ção denominada ‘Areté’, dois foram
autuados em flagrante por tráfico
de drogas e um terceiro era procu-
rado pela Justiça por homicídio.

Os policiais também apreende-
ram uma garota de 16 anos, acu-
sada de tráfico de drogas e de acor-
do com o delegado Fernando Ernan-
des Martins, um dos acusados pela
destruição e tentativa de invasão
da DP já se encontrava preso. Jho-
natan da Silva Santana, de 18 anos,

‘Areté’ colocou 10
atrás das grades

foi detido por policiais militares acu-
sado de roubo a pedestre.

Na ação desencadeada ontem
foram presos Robson Prata Dias Fe-
liciano, 39; Leandro Oliveira Vieira,
26 (também acusado de tráfico);
Henrique Leandro dos Santos,
19; Elvis Plácido dos Santos, 25;
Leandro Ribeiro da Silva, 28; Re-
nan Neves dos Santos, 27; Vi-
tor Hugo Fator, 18; Vitor Hugo Pe-
reira da Silva, 20; Vanessa Oli-
veira Vieira, 28 (acusada de trá-
fico) e José Pedro Camargo, 45
(procurado por homicídio).

Foram cumpridos mandados ju-
diciais de busca e apreensão e de
prisão no decorrer da manhã em
diversos endereços da cidade.

A depredação da 7ª SDP, que culminou também em rebelião e tentativa de fuga em massa da cadeia, ocorreu após a
prisão de Eduardo Leonildo da Silva, 30, acusado de abusar sexualmente e assassinar uma menina de 6 anos de
idade. Ele aguarda julgamento, preso na Penitenciária Central do Estado, em Piraquara, na região metropolitana de
Curitiba.

BANDO DETIDO durante a Operação Areté (que significa ‘propósito ou da função a que o indivíduo
se destina’)

Quebra-quebra

DIVULGAÇÃO

A (PRF) apreendeu um caminhão com
placas de Paranaguá carregado com
cerca de 500 mil maços de cigarros
contrabandeados do Paraguai. A
abordagem ocorreu no quilômetro 8 da
rodovia BR 376, contorno Norte de
Maringá, no sábado (3) e, de acordo
com o condutor – um homem de 42
anos –, a carga foi adquirida em
Umuarama e seria levada para Londrina.

500
mil maços

Tiros
 na cabeça
Rafael Lourenço da Fonseca de
Brito, de 29 anos de idade, foi
encontrado morto na noite do

domingo (4), depois de alvejado com
disparos de arma

de fogo na cabeça.
De acordo com os levantamentos
feitos por peritos do Instituto de
Criminalística de Umuarama, o

jovem foi executado com ao
menos dois tiros.

O crime aconteceu na Praça da
Igreja Matriz, em Moreira Sales (a

58 quilômetros de Umuarama).
Conforme levantamentos realizados

pela Polícia Militar, o assassinato
aconteceu por volta das 23h e, além

da vítima e do autor, algumas
pessoas frequentavam a mesma
praça no momento dos disparos.
As testemunhas relataram aos

policiais que o autor do crime fugiu a
pé. Além disso, nada mais souberam,

ou quiseram revelar a respeito da
identidade ou características do

assassino.
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Parque Jabuticabeiras

O TRANSPORTE
Grande parte dos moradores do Parque
Jabuticabeiras  se desloca até  o centro
da cidade utilizando ônibus urbano. De
manhã, além da movimentação de carros e
motos particulares, muita gente espera
pelo ônibus para ir  para o trabalho. Mas
é um trajeto tranquilo. Para aqueles que
têm bicicleta,  foi construída uma ciclovia,
paralela à rodovia de Serra dos Dourados
(que liga o bairro à cidade) e o
deslocamento é feito com mais segurança.

O Bairro é o Parque Jabuticabei-
ras, ao lado da Rodovia PR 487, que
tem uma população girando em tor-
no de 5 mil pessoas. Começou a se
formar no final da década de 1970,
com o surgimento das primeiras ca-
sas. A construção de casas avançou,
inclusive com um programa habita-
cional da década de 80, chamado
Mutirão, e o  bairro ganhou infraes-
trutura. Ganhou também a fama de
violento por algum tempo, mas hoje
é considerado um lugar tranquilo,
muitas vezes até pacato. É uma mini
cidade, que conta com 2.850 eleito-
res, número que supera o de mui-

tos municípios do Estado.
Nesse contexto de melhoria, o

Parque Jabuticabeiras  conta com
uma Associação de Moradores que
hoje é presidida por Rogério Anto-
nio Gonçalves, o Pirilampo, sempre
antenado com os problemas locais.
Em entrevista à equipe do Tribuna
Hoje News, “Pirilampo” relata que
o bairro tem boa estrutura, mas
carece de mais atenção, principal-
mente na área de esportes. O pre-
sidente do bairro reconhece que a
comunidade deveria ajudar mais
nessa questão da manutenção,
mas reclama de falta de recursos.

No Posto de Saúde,  o atendimento
é diário, com clínico geral e auxiliares.
A reportagem abordou uma Mãe
(que não quis se identificar) que
elogiou o atendimento, mas  ressaltou
que seria importante se  a Unidade
pudesse contar com atendimento de
pediatria, já que o bairro tem muitas
crianças. Semanalmente  o serviço de
saúde realiza visitas a famílias
cadastradas, através do programa
Médico da Famiília.

FALANDO DO BAIRRO
A equipe da Tribuna Hoje News encontrou também
um dos moradores mais antigos. Valdir da Silva é
dono  de um mercado e está no bairro há cerca de 30
anos. Viu e acompanhou a evolução. Diz que é um
lugar tranquilo, que “tem violência sim, mas como
qualquer outro bairro” . Para Valdir, o Jabuticabeiras
hoje é um lugar representativo, com comércio, Posto
de Saúde, escola estruturada, creche, igrejas, ginásio
de esportes, campo de futebol e outras atividades,
gerando empregos e renda locais. Quem  dá a mesma
opinião é o dono da farmácia do bairro,  Jorge Luiz
Felix, também morador antigo.
  Já a vice-presidente do bairro, Sandra Pinheiro,
desenvolve ações voltadas especialmente para as
mulheres. Segundo ela, é preciso envolver as
moradoras em atividades diversas, para que possam
desenvolver potencialidades. Ela já ajudou a
organizar o Clube de Mães,  com oficinas de costura
e já organizou encontros com palestras sobre saúde e
segurança da mulher. Segundo Sandra, a
participação das  mulheres do bairro é muito boa.

O ESPORTE
Os jovens sentem falta da atividade esportiva  organizada. E a

comunidade não consegue  se estruturar nesse sentido. Tanto que, o
campo de futebol  se encontra em estado de abandono, enquanto o
Ginásio de Esporte, importante conquista da comunidade, tem sido
alvo de vandalismo. Mas a quadra está boa, carecendo apenas de

reparos na iluminação. A reportagem constatou que as luzes
estavam acesas em plena luz do dia e que a caixa de luz fora

danificada. O presidente da Associação de Moradores, o Pirilampo,
diz que  a porta de  ferro do Ginásio estava trancada, mas foi

arrombada e agora os jovens e adolescentes utilizam sem controle,
mas o local, aberto, acaba sendo usado por viciados.

ESCOLA
     Em visita à escola  do bairro, a reportagem do Jornal
Tribuna Hoje News encontrou  as duas diretoras, sendo uma
da escola municipal e outra da rede estadual. Luiza Pagani,  da
escola municipal, destacou a participação dos pais nas
questões  escolares. “Temos um índice de participação dos
pais que é muito bom, fundamental para a escola” destaca a
diretora. Enfim, uma escola com pais participativos, cujos
alunos(cerca de 350) não criam problemas fora dos comuns.
    Na rede estadual, a diretora  Solange Matos Souza também destaca
a questão do comportamento, afirmando que  jovens e adolescentes,
ao contrário do que se imagina, não  criam problemas para a escola.

Posto de Saúde

FOTOS: THIAGO CASONI
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Parque Jabuticabeiras
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Tribuna Hoje News encontrou  as duas diretoras, sendo uma
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO

GLOBO  O OUTRO LADO DO PARAÍSO

 • SBT

MALHAÇÃO
Mitsuko culpa Tina por sua doença.

Lica e Keyla pensam em organizar
eventos culturais na escola. Noboru
implora para Tina voltar para casa. K2
vê Aldo junto a um grupo de moradores
de rua. Anderson incentiva Tina a voltar
para casa. Roney conversa com Tato
sobre a falsa gravidez de K2. Malu fala
para Edgar que chamará Luís para fa-
zer a divulgação do novo colégio deles.
Luís mostra o teste de Fio para Marta,

Lica e Samantha. Lica e Samantha dis-
cutem por causa de Benê.

TEMPO DE AMAR
Gilberte se aproxima de Fernão.

Lucinda enfrenta Gregório, que não se
intimida. Emília não consegue falar com
Carolina e decide sair para dançar com
Justino e Tiana. Maria Vitória garante a
Vicente que não sente mais nada por
Inácio. Fernão conhece Lucinda e a leva
para tomar um chá. Lucerne obriga Fe-
lícia a falar o que contou para Teodoro.
Eunice conta a Reinaldo sobre a visita

de Lucinda. Edgar avisa a Nicota que
sua amiga Eva Dantas chegará ao Bra-
sil e se hospedará na pensão. Fernão
pede indicação a Tomaso e Giuseppe
para encontrar Lucinda. Conselheiro
entrega a Vicente e Maria Vitória o pre-
sente que comprou para o casal. Gre-
gório comenta com Leonor que Lucin-
da ficou interessada em Fernão.

DEUS SALVE O REI
Cássio recomenda que Rodolfo use

a quantia dos impostos arrecadados para
melhorias na pastagem, mas o rei prefe-
re usá-la no seu casamento. Afonso e
Rodolfo se casam no mesmo dia, em
Montemor e Artena respectivamente. Lu-
crécia revela a Rodolfo que não gostou
de Catarina. Virgílio observa de longe a
festa de casamento de Amália e Afonso.
Lucrécia flagra Rodolfo próximo a Catari-
na, pronto para beijar a princesa.

AMOR PROIBIDO
Bihter sai chorando do ateliê e Katia

vê. Firdevs observa Behlul entrando em
casa à noite. Bihter acorda doente e não
sai da cama. Firdevs pressiona Bihter, pois
desconfia que algo aconteceu. Besir fica
enciumado ao ver Nilay conversando com
um rapaz e conta tudo a Deniz.

CARINHA DE ANJO
Os convidados começam a chegar

no colégio para o casamento. Dulce
abraça Leonardo e diz que já estava
com saudade do tio. O coral das novi-
ças canta durante a entrada dos padri-
nhos e madrinhas.Cecília entra com
Dulce Maria. No altar montado no jar-
dim do colégio o casal faz os votos de
amor antes do beijo de recém-casados.
A festa começa em seguida, no come-
ço da noite e o buffet serve o cardápio
preparado por Vitor. Rose (Marcela Ro-
sis) telefona para Vitor e diz que Paula
(Carolina Manica) está internada na UTI
para dar seguimento ao tratamento.
Paula pede para falar com Vitor pelo
telefone e diz que precisa contar a ver-
dade para ele a respeito de Cassandra,
que é filha dela com ele. A mulher an-
tes de desligar diz que Cassandra não
sabe quem é o pai.

Gustavo desconsidera as alegações de
Patrick e concede a guarda de Tomaz so-
mente a Sophia. Elizabeth/Duda afirma a
Clara que o acidente de Raquel foi premedi-
tado. Gael discute com Sophia. Lívia conta
a Tomaz sobre a decisão do juiz. Elizabeth/
Duda procura Sophia e exige visitar Tomaz.
Gael vai falar com Clara. Rafael conversa
com Bruno depois da cirurgia de Raquel.
Nádia comemora a vitória de Sophia. Desi-
rée leva seu cliente para enganar Juvenal e
se vangloria para as meninas do bordel.
Leandra tenta se aproximar de Cleo. As vo-
zes falam com Mercedes sobre a neta.
Amaro tenta apressar seu casamento com
Estela. Lívia pede para apresentar seu na-
morado para a família, mas Sophia não dei-
xa. Suzy tenta se reaproximar de Samuel.
Laura discute com Vinícius. Clara acon-
selha Laura a se consultar com Adriana.
Jô vai se encontrar com Renan e avisa à
enteada. Adriana descobre que Laura tem
pavor de Vinícius.

Elizabeth/Duda
alerta Clara que o

acidente de Raquel
foi premeditado

DIVULGAÇÃO
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PALAVRAS CRUZADAShoróscopo
Á

ri
es

 É um bom dia para estabelecer no-
vos objetivos de vida e selecionar
melhor o seu círculo social. Não se
deixe abater pela falta de fé ou entusi-
asmo. Cor: amarelo

To
ur

o

Cuidado com a concorrência no cam-
po profissional. Alguém pode puxar o
seu tapete. Suas necessidades afeti-
vas podem bater de frente com os seus
interesses de trabalho. Cor: creme.

G
êm

os  O dia de hoje pode exigir alguns sa-
crifícios pessoais. Convém cancelar
uma viagem para evitar aborrecimen-
tos desnecessários. Cor: vermelho.

C
ân

ce
r  Evite se envolver com especula-

ções e acreditar em promessas de
dinheiro fácil. A Lua indica que é pre-
ciso dar mais atenção à sua saúde.
Cor: cinza.

Le
ão

 Tudo indica que estará mais sensí-
vel às cobranças sociais. Não corra
riscos desnecessários neste dia, al-
guém pode abusar da sua boa-fé.
Cor: preto.

V
ir

ge
m

 Há sinal de aborrecimentos no ambi-
ente de trabalho. Você vai perceber
uma certa tensão entre as suas priori-
dades e as exigências por parte dos
outros. Cor: verde.

Li
br

a

 No campo profissional, será preciso
manter o foco em suas atividades. Es-
pontaneidade e franqueza em dema-
sia podem causar um mal-estar nas
relações. Cor: laranja.

E
sc

or
pi

ão A mesma facilidade que terá para ga-
nhar dinheiro, você a terá para gastá-
lo. Fuja de negócios mirabolantes ou
gastos impulsivos. Cor: preto.

Sa
gi

tá
ri

o O dia pode ser palco de brigas ou dis-
cussões inevitáveis. Evite reagir de
forma impulsiva no decorrer desta noi-
te. Cor: verde.

Ca
pr

ic
ór

ni
o  O dia traz um possível conflito envol-

vendo dinheiro com alguém que faz
parte do seu convívio. Mantenha a
calma! Cor: vermelho.

A
qu

ár
io O astral pede cuidado especial com a

aproximação de pessoas oportunistas
- talvez seja hora de selecionar me-
lhor as suas amizades. Cor: cinza.

 P
ei

xe
s Se algo não acontecer do jeito que

planejou, não desanime. Quanto mais
alto é o voo, maior é o tombo, por isso,
tenha cuidado com o excesso de am-
bição. Cor: vermelho.

CONFIRA NA
EDIÇÃO DE
AMANHÃ A

SOLUÇÃO DA
CRUZADA.



ESPORTES16 TRIBUNA HOJE NEWS, 06 DE FEVEREIRO DE 2018

LIBERADO
A Udinese, da Itália, enviou no
fim de semana os últimos
documentos que faltavam ao
Flamengo e o atacante Felipe
Vizeu foi liberado para viajar e
fazer exames médicos no clube
italiano. O jovem, acompanhado
de seus representantes, pegou
avião no domingo à noite e tem
previsão de volta nesta quarta-
feira. Até lá, o jogador passará
por uma bateria de exames e
conhecerá as instalações do clube.
Se aprovado, Felipe Vizeu vai
assinar um vínculo de cinco
temporada com o clube italiano.
Ao Flamengo, detentor de 60%
dos diretos econômicos, sobrará a
quantia de cerca de R$ 12
milhões. Ao montante da
transferência gira em torno de R$
20 milhões.

VERDÃO 100%
Entre os 12 principais times do
país, o Palmeiras é o único que
está 100% em 2018. Todos os
outros principais concorrentes
entre os clubes de mais tradição já
empataram ou foram derrotados.
Isso aconteceu com Flamengo,
Fluminense, Vasco, Botafogo,
Grêmio, Internacional, Atlético-
MG, Cruzeiro, São Paulo, Santos
e Corinthians. Ainda assim, a
ordem no Alviverde é de evitar a
empolgação. Desde o meio do
ano passado, comissão técnica e
diretoria já haviam detectado que
o discurso de “já ganhou” e de
“Real Madrid das Américas”,
gerado pelo alto investimento,
estava atrapalhando o elenco.
Neste ano, desde a primeira
entrevista coletiva, todas as
palavras são no sentido de que
investimento não garante resultado.
Roger repetiu as mesmas palavras
após o triunfo contra o Santos,
no domingo.
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Vitoriosos como visitantes no
fim de semana, pela 4ª rodada da
1ª Taça Dionísio Filho, Foz do Igua-
çu e Atlético estão agora a três pon-
tos da semifinal da primeira meta-
de do Paranaense de Futebol.

O Azulão emendou a segunda
vitória seguida ao vencer o Rio Bran-
co em Paranaguá e o Furacão che-
gou ao terceiro triunfo em quatro
jogos ao vencer o Coritiba no Couto
Pereira. Agora, precisam repetir a
dose diante de União e FC Casca-

Rivais se revoltam com “desdém” de Neymar e PSG
A presença dos companheiros à festa de aniversário de Neymar foi bem vista
pelo técnico Unai Emery, que elogiou a união do grupo do PSG. Por outro
lado, os festejos não caíram bem no Sochaux, adversário dos parisienses nesta
terça-feira, pelas oitavas de final da Copa da França. Para o capitão Florian
Tardieu, foi uma falta de respeito. “Desculpem-me, mas eles estão cagando para
a gente. Parece que eles já se colocaram nas quartas de final contra uma equipe
que ainda será determinada. Eles já se veem lá. Eles fizeram uma festa quando os
jogadores deveriam estar bem para disputa de um jogo de oitavas. Eles não nos
respeitaram. Eu fui dormir às 20h30”, afirmou o jogador, em entrevista coletiva.
Já Neymar, que fez a festa na noite de domingo, um dia antes de completar 26
anos, não está relacionado para o jogo de hoje.

vel, respectivamente. O Foz recebe-
rá o time beltronense e o Atlético
atuará novamente como visitante,
desta vez no Oeste do Estado, am-
bos às 16h30 deste sábado.

O time cascavelense, aliás, tam-
bém busca a vitória para tentar ca-
rimbar antecipadamente a vaga na
semifinal. Para isso, além de vencer
o invicto time atleticano, precisa que
Cianorte e Coritiba não triunfem na
rodada, diante de Toledo (em casa)
e Londrina (fora), respectivamente.

Enquanto a disputa para estar na próxima fase se intensifica com a proximidade
do fim da 1ª Taça, algumas equipes usarão as duas últimas partidas para tentar
corrigir erros para a 2ª Taça Caio Júnior. É o caso de Paraná Clube, Rio Branco e
Prudentópolis, únicos times que ainda não venceram no Estadual. Os três ainda
têm chances matemáticas e terão um dia decisivo na penúltima rodada.

EFEAbusos a ginastas
O ex-médico da equipe de ginástica
dos Estados Unidos Larry Nassar foi
condenado, ontem, a uma pena
adicional de 40 a 125 anos de
prisão em um tribunal do Michigan,
por abusar sexualmente de jovens
ginastas, após uma sentença
anterior de até 175 anos de prisão
imposta no último mês. O caso
contra Nassar tem provocado
investigações sobre por que o
Comitê Olímpico dos EUA, o órgão
administrativo esportivo USA
Gymnastics e a Universidade
Estadual do Michigan, onde o
médico também trabalhou,
fracassaram em investigar queixas
feitas contra ele ao longo dos anos.
Nassar, que também está cumprindo
pena de 60 anos de prisão por
condenações de pornografia
infantil, se declarou culpado a duas
acusações de abuso nos condados
de Ingham e Eaton, no Michigan.

Azzura
A Federação Italiana de Futebol
anunciou que Luigi Di Biagio,
técnico da seleção masculina sub-
21, assumirá o comando da equipe
principal até a efetivação do novo
treinador, ainda indefinido.
O ex-volante de Roma e Inter de
Milão trabalha para a entidade
desde 2010, sempre atuando na
base. Em março, ele estará a frente
da Azzurra nos amistosos contra
Argentina e Inglaterra. A Itália está
sem técnico desde a demissão de
Gian Piero Ventura, oficializada em
novembro do ano passado, pouco
depois da derrota para a Suécia,
pela repescagem das Eliminatórias
europeias para a Copa do Mundo de
2018. Os tetracampeões mundiais
pegarão, no dia 23 de março, a
Argentina, no Ethiad Stadium,
em Manchester.

Adeus

Foz e Atlético quase na semifinal
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
A vida é a única herança que importa.

 (Bert Hellinger)

Happy Day
A coluna

destaca os
aniversariantes

do dia de
ontem (5) de

fevereiro,
leitores do

jornal Tribuna
Hoje: Elisângela

Pozzobom,
Rejane Cordeiro
e Jefferson Luiz
Alves Batista. E

hoje os
parabens vão

para os
leitores do

jornal, Vilmar
Francisco

Faccin, Ana Claudia Abdo Lopes,
Alexandre Correa de Abreu¸Camila

Schmitt Freitas, Guilherme Francisco
Dorigan, Maria Thereza Araújo Cordts

e Mônica Naomi Kikuti Arida. Da
coluna desejo felicidades. Parabéns
para o Agente de Defesa Ambiental

neste seu dia.

Empório dos Calçados
“Elegância e conforto para seus pés”
Loja I: Rua Ministro Oliveira Salazar,
4951

fone: 3056-5055

Loja II: Avenida Paraná, 4194
Fone: 3056-3777

 Instagram:
@emporiodoscalcados1e2

Specchio
Se tem uma tendência que andava meio sumida e voltou com tudo para o

verão 2018, é o calçado specchio. Pra quem não sabe, calçados specchio
(espelho em italiano), como o próprio nome já diz, são aquelas peças com

efeito espelhado, ou seja, aquele metalizado que a gente tanto ama. O
specchio começou a aparecer timidamente nos cap toes por aí, e agora já
marca presença em peças inteiras e até misturado com transparência.Nesta

coleção, arrasarão em modelos de tênis, oxfords, sandálias,
carpins,rasteiras e tamancos. Modelo: Natani Lavagnoli

SCARPIN VIZZANO /
Coleção Verão 2018 /

Empório dos Calçados
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Amafil Industria e Comercio de Alimentos Ltda., CNPJ 75.784.140/0002-
88 torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação
para fabricacao de farinha de mandioca e derivados instalada Rodovia PR
490 - km 21 lote, 531 - Zona Rural - 87550-000 - Altônia/PR. Vencimento 20/
06/2018.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Amafil Industria e Comercio de Alimentos Ltda., CNPJ 75.784.140/
0002-88 torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de
Operação para fabricacao de farinha de mandioca e derivados instalada na
Rodovia PR 490 - km 21 lote, 531 - Zona Rural - 87550-000 - Altônia/PR.
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MERCEDEZ / C-250 SPORT 1.8 CGI 2014 - PRATA, GASOLINA, AUTOMATICA, TÉTO, COURO, AIBAGS, ABS,
COMPLETA, Ú/DONO. R$ 97.800,00
LAND ROVER FREELANDER 2 SD4 S ANO 2012 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, 4X4, AR, DIREÇÃO, BANCOS
EM COURO, AIRBAG, ABS, PILOTO AUT., RODAS, COMPLETA.R$85.000,00
GRAN CHEROKEE LIMITED 4X4 MODELO 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, BANCOS COU-
RO, MULTIMIDIA, RODAS, COMPLETA. R$ 194.800,00
RENEGADE 2.0 SPORT MOD. 2016 – PRETA, 4X4, DIESEL, AUTOMÁTICA, COURO, SOM, RODAS, AIRBAG, ABS,
C/ 38 MIL KM, ÚNICO DONO.  R$ 94.800,00
HB-20 S SEDAN 1.6 CONFORT PLUS MOD. 2014 – PRETA PEROLIZADA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIRE-
ÇÃO, COMPLETO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 39.800,00
HB-20 HATCH 1.0 CONFORT PLUS MOD. 2014 – BRANCA, AIRBAG, ABS, SOM, C/ SOM NO VOLANTE, ÚNICA
DONA, COMPLÉTO, NA GARANTIA.  R$ 34.800,00
I30 2.0 MOD. 2012 – PRETO, GASOLINA, MECANICO, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS,AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRA-
VAS, ALARME, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 34.800,00
KIA SORENTO EX 2 MOD. 2012 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, RODAS,ÚNICO
DONO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00
PEUGEOT 307 HATCH 2.0 FELINE MOD. 2006 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO, AR, DIREÇÃO, RODAS, COM-
PLETO.   R$ 17.800,00
HONDA FIT 1.4 LX MODELO 2013 – CINZA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RO-
DAS, SOM, COMPLETO. R$ 37.800,00
HONDA CIVIC SI 2.0 ANO 2010 -  PRETA, GASOLINA, MECANICO, AIRBAG, ABS, PLACA-A, ÓTIMA CONSERVA-
ÇÃO, COMPLETO. R$. 50.800,00
HONDA CR-V 2.0 LX ANO 2009 – PRETA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, BANCOS EM COURO, ABS, AIRBAG, SOM,
RODAS, Ú/ DONA, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 45.800,00
COROLLA ALTIS 2.0 MOD. 2016 - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCO ELÉTRICO, AIRBAG, ABS, MULTIMÍDIA,
COM 11 MIL KM, ÚNICA DONA, COMPLETO.  R$ 89.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 - PRATA, FLEX, AUTOMATICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, MULTIMIDIA, COM-
PLETO, Ú/DONA, C/ 29 MIL KM. R$ 85.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 – BRANCA, AUTOMÁTICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, MULTIMIDIA, ÚNICO
DONO, C/ 48 MIL KM, NA GARANTIA.  R$ 84.800,00
COROLLA XEI 2.0 MOD. 2016 - PRETA, FLEX, AUTOMÁTICO, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, C/ 25 MIL KM, Ú/
DONO, NA GARANTIA. R$ 84.800,00
COROLLA SEG 1.8 MOD. 2009 - CINZA, FLEX, AUTOMATICO, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, RODAS, SOM, BAN-
COS EM COURO E ELÉTRICOS, COMPLETO E REVISADO. R$ 45.800,00
COROLLA XLI 1.8 MOD. 2009 - PRETA, FLEX, MECANICO, AIRBAG, AR, DIREÇÃO, RODAS, SOM, COMPLETO, Ú/
DONO. R$ 39.800,00
ETIOS HATCH 1.3 X MOD. 2015 - PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLE-
TO, ÚNICO DONO. R$ 35.800,00
ETIOS HATCH 1.3 X MOD. 2015 - BRANCO PEROLIZADO, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,
SOM, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 34.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 ANO 2013 – PRATA, DIESEL, 4X4, AUTOMATICA, COURO, MULTI-MIDIA, 5-LUGARES, ABS ,
AIRBAG, COMPLETA. R$ 130.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 MOD. 2012 - PRETA, DIESEL, 5-LUGARES, 4X4, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, 79 MIL KM,
PNEUS NOVOS, Ú/DONA. R$ 120.800,00
HILUX SW4 SRV 3.0 MOD. 2011 - PRETA, DIESEL, 7-LUGARES, 4X4, AUTOMATICA, ABS, AIRBAG, ÓTIMA CON-
SERVAÇÃO. R$ 105.800,00
HILUX SR 3.0 4X4 CD MODELO 2015 – BRANCA, DIESEL, AUTOMÁTICA, COURO, AIRBAG, ABS, SOM, CAPOTA,
ÚNICO DONO, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 110.800,00
HILUX SRV 3.0 CD MOD. 2012 – PRATA, DIESEL, 4X4, AUTOMÁTICA, COURO, RODAS ARO 17, C/ CONTROLE DE
TRAÇÃO, ÚNICO DONO, COMPLETA.  R$ 95.800,00
HILUX 2.5 CABINE SIMPLES 4X4 ANO 2007 – BRANCA, DIESEL, AR, DIREÇÃO, BANCOS EM COURO, TRAVAS,
ALARME, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 54.800,00
ASTRA 2.0 ADVANTAGE MOD. 2011 - CINZA, FLEX, AIRBAG, ABS, AR DIGITAL, DIREÇÃO,
VIDROS,TRAVAS,ALARME,SOM,COMPLETO.  R$ 29.800,00
CELTA 1.0 LS MOD. 2013 - BRANCA, FLEX, 2-PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM,
Ú/ DONA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 18.800,00
CELTA LIFE 1.0 MOD. 2006 - BRANCA, FLEX, 2-PORTAS, RODAS, TRAVAS, ALARME, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$
12.800,00
CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO 04/05  -  PRATA, GASOLINA, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME. R$
16.800,00
CORSA SEDAN 1.0 MOD. NOVO  03/04  -  PRATA, GASOLINA, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME, REVISADO.
R$ 15.800,00

CORSA SEDAN JOY 1.0 MOD. NOVO  02/03  -  PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RODAS,
COMPLETO. R$ 18.000,00

CORSA SEDAN CLASSIC LIFE ANO 2005 – PRATA, GASOLINA, 4-PORTAS, REVISADO , ÓTIMA CONSERVA-
ÇÃO.  R$ 13.800,00
CRUZE LTZ 1 1.4 TURBO ANO MODELO 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, BANCOS EM COURO, MUL-
TIMÍDIA, COMPLETO, NA GARANTIA, IPVA PAGO, C/ 15 MIL KM. R$93.800,00
MONTANA CONQUEST 1.4 ANO 2009  -  PRETA, FLEX, AR, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, CAPOTA MARITI-
MA, PROTETOR CAÇAMBA. R$ 21.800,00
ONIX 1.0 SÉRIE LOLLAPALOOZA ANO 2014 – LARANJA METÁLICO, FLEX, AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, VI-
DROS, TRAVAS, ALARME, SOM/MY LINK, RODAS, COMPLETO. R$ 33.800,00
PRISMA JOY 1.4 MOD. 2009 - PRATA, FLEX, VIDROS VERDES, TRAVAS, ALARME, PLACA-A, ÓTIMA CON-
SERVAÇÃO. R$ 17.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.4 ADVANTAGE ANO 2016 - BRANCA, FLEX, COURO, MY-LINK, CAPOTA MARITIMA, C/ 19
MIL KM, ÚNICO DONO, COMPLETA.  R$ 72.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.8 LTZ ANO 2015 - BRANCA, DIESEL, AUTOMATICA, 4X4, AIRBAG, ABS, COURO, MULTI-
MIDIA, PNEUS BF, IMPECAVEL. R$ 112.800,00
S-10 CAB. SIMPLES ADVANTAGE 2.4 MOD. 2010 - PRATA, FLEX, ABS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS,
ALARME, RODAS, COMPLETA. R$ 33.800,00
S-10 CAB. DUPLA 2.4 EXECUTIVE MOD. 2010 – PRATA, FLEX, COURO, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRA-
VAS, RODAS, COMPLETA.  R$ 40.800,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ MODELO 2015 – PRETA, DIESEL, TURBO, AUTOMÁTICA, 4X4, BANCOS EM COURO,
MULTIMIDIA, 7 LUGARES, COMPLETA. R$ 133.800,00
ECOSPORT FREESTYLE 1.6 ANO 2015 – PRATA, FLEX, BANCOS EM COURO, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DI-
REÇÃO, VIDROS, TRAVAS, RODAS, COMPLETA, ÚNICO DONO. R$ 53.800,00
ECOSPORT XLT 1.6 FREESTYLE 2007 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, RODAS, SOM,
COMPLETA, ÚNICA DONA, C/ APENAS 30 MIL KM, RARIDADE. R$ 26.800,00
FIESTA SEDAN 1.6 MOD. 2014 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, ÚNICA DONA, COMPLETO,
EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 32.800,00
FUSION 2.0 TITANIUM AWD MODELO 2015 – BRANCO, GASOLINA, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, BANCOS
EM COURO, TOP DE LINHA, ÚNICO DONO, C/ APENAS 32 MIL KM. R$90.800,00
KA HATCH 1.0 SE MOD. 2016 – BRANCA, AIRBAG, ABS, SOM, VIDROS ELÉTRICOS NAS 4 PORTAS, TRA-
VAS, ALARME, COMPLETO, ÚNICA DONA. R$ 36.800,00
AMAROK CD 2.0 S ANO  2015 – BRANCA, DIESEL, MECANICA, 4X4, AIRBAG, ABS, MULTI-MIDIA, IMPECÁ-
VEL, COMPLETA.   R$ 86.800,00

FOX 1.6 MSI CONFORTLINE ANO 2016 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, RODAS, COMPLETO, COM 15
MIL KM, ÓTIMA CONSERVAÇÃO. R$ 45.800,00
FOX CITY 1.0 MI MOD. 2009 – PRATA, FLEX, 5-PORTAS, SOM, REVISADO, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.   R$
18.800,00
GOL G6 TREND 1.0 ANO 2013 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO,VIDROS, TRAVAS, ALARME, SOM, SENSOR
DE RÉ, COMPLETO, ÚNICO DONO. R$ 26.800,00
GOL G3 POWER 1.6 ANO 2004 – BRANCO, FLEX, AR, DIREÇÃO, AIRBAG DUPLO, VIDROS, TRAVAS, SOM,
COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 16.000,00
GOL MI CITY 1.0 MOD. 2005 - VERMELHA, ALCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COMPLETO. R$ 14.800,00
GOL 1.0 SPECIAL ANO 1999 – BRANCA, GASOLINA, 2-PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS, REVISADO. R$
8.800,00
GOL CL BOLA 1.6 AP MOD. 1996 – PRATA, GASOLINA, 2- PORTAS, MODELO  BOLA, ALARME. REVISADO,
R$ 8.800,00
PARATI SURF 1.6 ANO 2008  -  PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME, RODAS, COM-
PLETA. R$ 24.800,00
PARATI MI 1.6 MOD. 1999 - BRANCA, GASOLINA, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, REVISADA. R$ 11.800,00
VOYAGE TREND 1.6 ANO 2011 – PRATA, FLEX, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALAR-
ME, SOM, COMPLETO. R$ 24.800,00
PALIO SPORTING 1.6 MODELO 2014 – BRANCO, FLEX, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO,
RODAS, COMPLETO, Ú/DONO. R$ 34.800,00
PALIO FIRE 1.0 MODELO 2012 – PRATA, FLEX, 4 PORTAS, TRAVAS ELÉTRICAS, ALARME, EXCELENTE
CONSERVAÇÃO. R$19.800,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE LOOKER MOD. 2011 – PRETA, DUOLOGIC, FLEX, AR, DIREÇÃO, RODAS,
SOM, COMP. DE BORDO, COMPLETA.   R$ 29.800,00
PALIO WEEKEND ADVENTURE 1.8 ANO 2009  -  BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS, TRAVAS, ALARME,
RODAS, COURO, COMPLETA. R$ 25.800,00
HONDA BIZ 125 ANO 2017 -  VERMELHA, FLEX, PARTIDA ELÉTRICA, FREIO A DISCO, RODAS, C/ APENAS
2.400 KM RODADOS, COMPLETA. R$ 10.800,00
HONDA CG 150 TITAN ESD ANO 2015 – VERMELHA, FLEX, PARTIDA ELETRICA, FREIO A DISCO, ÚNICO
DONO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 7.800,00



CLASSIFICADOS 23TRIBUNA HOJE NEWS, 06 DE FEVEREIRO DE 2018

CLASSIC LS FLEX ............................... 12/13 ............ PRETO ................. DH,DS ............................................... R$ 22.900.00
CRUZE SEDAN LT FLEX ..................... 14/14 ............ BRANCO............... COMPLETO,AUT,COU .................... R$ 54.900.00
CRUZE SEDAN LTZ I FLEX ................. 16/17 ............ PRETO ................. COMPLETO ..................................... R$ 94.900.00
CRUZE SEDAN LTZ II FLEX ................ 16/17 ............ PRATA ................... COMPLETO ..................................... R$ 98.900.00
ONIX 1.0 LS FLEX................................ 15/15 ............ BRANCO............... COMPLETO ..................................... R$ 35.900.00
ONIX 1.0 LT FLEX................................ 16/17 ............ PRATA ................... COMPLETO ..................................... R$ 43.900.00
PRISMA 1.4 LT FLEX ........................... 12/12 ............ PRATA ................... COMPLETO ................................... R$ 25.900.00
S10 LT 4X4 DIESEL ............................. 16/17 ............ BRANCO............... COMPLETO,AUT ............................ R$ 126.900.00
S10 LTZ FLEX ..................................... 14/14 ............ PRATA ................... COMPLETO ..................................... R$ 69.900.00
S10 LTZ 4X4 FLEX .............................. 17/18 ............ PRATA ................... COMPLETO,AUT ............................ R$ 119.900.00
S10 LTZ 4X4 DIESEL ........................... 14/15 ............ BRANCA................ COMPLETO,AUT ............................ R$ 111.900.00
TRAILBLAZER GAS LTZ ...................... 16/17 ............ CINZA ................... COMPLETO .................................... R$ 139.900.00
MOTO BMW S1000 RR ...................... 12/13 ............ PRETA .................. COMPLETO ..................................... R$ 54.900.00
HARLEY DAVIDSON XR 1200X ............ 11/11 ............ PRETA .................. COMPLETO ..................................... R$ 26.900.00

CARROS     ANO     COR    OPCIONAIS           VALOR
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Gases de efeito
estufa aumentaram

Gases de efeito
estufa aumentaram

As emissões nacionais de ga-
ses de efeito estufa subiram
8,9%, em 2016, em comparação
com o ano anterior. O país emi-
tiu, no ano passado, 2,278 bi-
lhões de toneladas brutas de gás
carbônico equivalente (CO2e),
contra 2,091 bilhões, em 2015.
Com 3,4% do total mundial, o Bra-
sil ocupa o lugar de sétimo mai-

or poluidor do mundo.
Segundo os dados da nova edi-

ção do Sistema de Estimativas de
Emissões de Gases de Efeito Estu-
fa (SEEG), divulgada hoje (25) pelo
Observatório do Clima, este é o ní-
vel mais alto desde 2008 e a mai-
or elevação vista desde 2004.

De acordo com o Observatório do
Clima, o crescimento é o segundo

POLUIÇÃO só piorou no País em 2016

Funcionários da UEM
recebem salários

Parece que o imbróglio entre a Secretaria de Administração do Estado e  a
reitoria da Universidade Estadual de Maringá, terminou ontem, com a

liberação do pagamento aos servidores da UEM.
Os servidores da Universidade Estadual de Maringá (UEM) receberam  os salários
de janeiro nesta segunda-feira (05). Ao longo do dia, a Caixa Econômica Federal

processou os créditos nas contas dos funcionários. A medida foi possível em razão de
autorização encaminhada pela reitoria da instituição ao banco na manhã de hoje.
O documento, assinado pelo reitor Mauro Baesso, autoriza que, “a partir
desta data”, os créditos da folha sejam “realizados direta e indiretamente

pelo Estado do Paraná, por meio do Sistema Único de Recursos
Humanos”. Os recursos já estavam liberados pelo governo desde o dia 30
de janeiro, mas faltava esse ofício para que pudessem ser depositados nas

contas dos servidores.

seguido, já que, entre 2015 e 2016,
a elevação acumulada das emis-
sões foi de 12,3%, contra a queda
de 7,4 pontos no Produto Interno
Bruto, que recuou 3,8% em 2015 e
3,6%, em 2016. “O Brasil se torna,
assim, a única grande economia do
mundo a aumentar a poluição sem
gerar riqueza para sua sociedade”,
diz o Observatório do Clima.

SICRED PROMOVE
  O Sicred-Sistema de Crédito
Cooperativo- regional de Umuarama-
promove hoje assembleia Geral com
seus associados, quando será
apresentado balanço do quadro
financeiro da entidade.  A
Assembléia será no Centro de
Eventos Metropolitan, a partir das
19:30h. O Sicred tem atuação
marcante  em Umuarama e região e a
realização de assembleia possibilita
uma maior participação de seus
associados, que poderão discutir e
votar  temas importantes para o
futuro da instituição.

DIVULGAÇÃO


