
Pais com crianças abaixo dos seis anos e adultos que estão nos grupos prioritários devem 
procurar a unidade de saúde do seu bairro até o próximo dia 31, para receber a vacina 
contra influenza. A vacina está disponível em todas as unidades no horário normal de 

atendimento – das 7h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Dia ‘D’ contra a gripe
acontecerá no sábado

l Pág. 12

‘Maio Amarelo’ 
começou com ação 
educativa durante 
passeio ciclístico

Afsu pega o Palmas na 
busca da vitória para 
subir na tabela do 
Paranaense 

Caminhonete Toyota 
perde o freio e tomba 
na região central de 
Umuarama
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UMUARAMA

ALEX MIRANDA

Na cadeia
Foi preso pela Polícia Civil, 
o homem acusado de matar 
duas moradoras de rua. Os 
assassinatos aconteceram 
num intervalo de quase duas 
semanas. O homem alega sofrer 
de surtos psicóticos quando 
utiliza drogas, e por não usar 
mais a medicação para controlar 
os surtos, não lembra dos atos 
praticados, mas admitiu que pode 
ter matado as mulheres com quem 
se relacionava. 



02  RADAR TRIBUNA HOJE NEWS, 03 DE MAIO DE 2019

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

02 03 06 10 11 13 15
concurso: 0145

02 16 20 22 31 40 74

07 19 26 28 29 50

concurso: 1930
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(Envie sua opinião com até 
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Umuarama Curitiba

‘‘Nossa língua portuguesa ‘‘
Sexta

Cheia
19/05 - 08h12

Minguante
26/04 - 19h19

Nova
05/05 - 19h47




26 18

Sábado




28 20

Sexta




27 17 


26 19

Nublado

concurso: 1326

17 19 37 41 42 49
concurso: 2147

concurso: 4964

13 46 50 61 72

concurso: 5384

06.586
44.470
87.268
86.049
11.490

DEZEMBRO

 AVAI

concurso: 1808

03 05 07 08 11 12 13 15 
16 18 19 20 22 24 25

concurso: 1965

09 12 13 18 22 32 34 
41 51 53 56 66 70 80 

82 85 94 95 98 99

01 15 19 25 39 48

Sábado

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sol Nublado Nublado

 Dia 5 de maio é o Dia da Língua Portuguesa. Esta data celebra 
a importância cultural e histórica da língua portuguesa para toda a 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

Se pensarmos na beleza e na importância da nossa língua 
portuguesa, temos tudo a comemorar. O português é falado por 
mais de 280 milhões de pessoas no mundo. É a quinta língua mais 
falada no mundo, a terceira mais falada no hemisfério ocidental e 
a mais falada no hemisfério sul da Terra. E é a língua que tem a 
palavra “saudade”, nascida em Portugal, nosso avozinho.

O português falado e escrito no Brasil, que veio com os colo-
nizadores portugueses, recebeu a infl uência e a contribuição de 
diversas outras línguas, especialmente do tupi falado pela maioria 
das nações indígenas espalhadas pelo país, antes da chegada do 
colonizador, bem como do idioma ioruba dos povos africanos que 
para cá foram trazidos como escravos. 

Foi um longo processo que se estendeu ao longo de quase 
quatro séculos. 

Mas não foram só as infl uências africanas e indígenas que aju-
daram a moldar o português do Brasil. No século 19, nossa língua 
também foi infl uenciada pelo francês, falado pela elite do País. Já 
no início do século 20 vieram as contribuições dos imigrantes, como 
dos italianos, que se estabeleceram nas regiões Sudeste e Sul. Daí 
as diferenças que existem entre o português falado no Brasil e o 
português falado em Portugal. Mas é a infl uência do inglês que se 
faz sentir mais nas últimas décadas. 

A língua portuguesa originou-se do latim, o idioma que o Império 
Romano difundiu por todo o continente europeu por volta do século 
3 a.C. E o latim já havia sofrido infl uência do  grego.

Então, comemoramos a nossa língua portuguesa, nosso maior 
patrimônio. Mas nós também a comemoramos no dia 21 de maio, 
consagrado como o Dia da Língua Nacional ou da Língua Mãe, 
que no nosso caso é o português. E viva a Língua Portuguesa! 

 “O que queremos é 
saber se as crianças 
estão aprendendo no 
ritmo [adequado]. Por 

isso faremos uma avalia-
ção da alfabetização do 
2º ano do ensino funda-

mental. Temos que pegar 
[recuperar] a criança 
que está ficando para 
trás e medir o que está 
acontecendo de certo e 

de errado”. 

Ministro da Educação, Abraham Weintraub, fala sobre 
as mudanças na avaliação da alfabetização de crianças 

brasileiras. Em vez de aplicar para todos estudantes, como 
era feito até então, o Ministério da Educação optou por 

realizar testes por amostragem.

Luiz Carlos Amorim é fundador e presidente do Grupo Literário A 
Ilha; ocupante da cadeira 19 da Academia Sul-Brasileira de Letras
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Acreditando no trabalho
Para Flávio Arns, saudado efusivamente pelos participantes, o 

apoio dos deputados é fundamental para manter “um clima de 
segurança, confiança, de acreditar no trabalho que há décadas 
é feito com muita qualidade pelas entidades”. “Queremos que 

a pessoa com deficiência tenha na educação, no mínimo, os 
mesmos direitos que a pessoas sem deficiência. Tudo tem que 
ser bem assegurado, não só professores, secretários, zeladores 
e aulas extraordinárias, mas ampliação, construção, reforma de 

escolas e merenda escolar”, explicou, ressaltando a isonomia 
assegurada pela lei “Todos Iguais pela Educação”, citada 

anteriormente pelo presidente Ademar Traiano.

Alep 
destaca APAEs

A solidariedade foi 
a tônica da sessão 
especial dedicada à 
luta pelo bem-estar e 
a garantia dos direi -
tos das pessoas com 
deficiência intelectual 
e múltipla, que acon-
teceu na Assembleia 
Legislativa do Paraná 
(ALEP) na manhã da 
terça - fe i ra.  Por pro -
posição do deputado 
Evandro Araújo (PSC), 
com a presença do 
senador F láv io Arns 
(REDE), conselheiro da 
Federação das APAEs 
(Associação de Pais 
e Amigos de Excep-
cionais) do Paraná, o 
evento reuniu cente-
nas de representantes 
da instituição, entre 
diretores, professores, 
conselheiros, funcio-
nários, pais e filhos.

“A Assembleia não 
poderia ficar distante 
de um movimento desta 
magnitude, que enri-
quece o Poder Legisla-
tivo, enaltece o traba-
lho dos deputados e 
deputadas”, destacou 
o presidente da Casa, 
d e p u t a d o  A d e m a r 
Traiano (PSDB), sau-
dando os convidados. 
“Este Poder já apro-
vou uma lei que, se 
implementada, resol-
verá muitos problemas 
das APAEs no Paraná. 
Esta le i  autor i za  o 

governo a apl icar o 
que é de d i re i to  e 
garante a todos trata-
mento igualitário nas 
escolas públicas do 
estado”, expl icou o 
presidente, referindo-
-se à lei “Todos Iguais 
Pela Educação” (nº 
17.656/2013).

Ao pres idente da 
Federação das APAEs 
do Paraná, Fernando 
Meneguetti, foi entre-
g u e ,  e m  n o m e  d a 
Assembleia Legis la -
t iva,  um cer t i f icado 
q u e  r e c o n h e c e  a 
impor tânc ia  do t ra -
ba lho  da  en t idade. 
De acordo com Evan-
dro Araújo, as APAEs 
atuam paralelamente 
às ações governamen-
tais, recebem apoio 
oficial, porém funcio-
nam, principalmente, 
pela força de pessoas 
d i r e t amen te  envo l -
v idas com a causa. 
“Nós queremos que 
o Governo e a Assem-
bleia Legislativa pos-
sam reconhecer este 
papel, visando a colo-
cação das APAEs no 
orçamento e nas polí-
t i cas públ icas.  Não 
podemos mais tratar 
de demandas reprimi-
das. O Estado tem que 
se antecipar”, expl i -
cou, f r isando que o 
evento não foi apenas 
comemorativo.

Apae de Pérola
A diretora da APAE do município de Pérola, Silvânia Formagio 
Rissato, apontou que a sessão especial foi fundamental para 
reunir as partes política e técnica envolvidas nas negociações 
da renovação do convênio entre Executivo e APAEs. “Foi muito 
importante esse contato com os deputados estaduais, que são 
os legítimos representantes da população. E essa proximidade 
com o mundo político é essencial para nós da APAE, pois só 
assim conseguimos apresentar nossas propostas e conseguir o 
melhor para a nossa instituição”, afirma.

Apoio fundamental
Segundo o presidente 
da federação, Fernando 
Meneguetti, o apoio dos 
deputados é fundamental 
para o diálogo com o Governo 
por um serviço de qualidade 
nas 329 unidades das APAEs 
espalhadas pelo Paraná. 
“Temos muitas demandas que 
expomos aos parlamentares 
para trabalharmos em conjunto. 
Pensamos em montar uma 
‘bancada das APAEs’, porque 
dificilmente um deputado vai 
ficar de fora quando se discutir 
estes assuntos. Todos conhecem 
nosso serviço e queremos cada 
vez mais contar com o apoio 
da Assembleia”, afirmou um 
dos líderes do movimento 
que atende a 164 mil pessoas 
(deficientes e familiares) em 
quase todos os municípios 
paranaenses.

Escolas reconhecidas
Para a procuradora jurídica 
da Federação das APAEs do 
Estado do Paraná, Rosangela 
Wolff de Quadros Moro, 
as escolas da entidade são 
reconhecidas, na modalidade 
de educação especial, como 
escolas de educação básica, 
atendendo cerca de 43 
mil alunos. “Todo espaço 
em que possamos mostrar 
para a sociedade o trabalho 
das APAEs, além de contar 
com o apoio do Poder 
Legislativo na aplicação de 
novas políticas públicas e 
melhoria das que já existem, 
é muito importante”, 
afirmou. Rosangela fez 
uma explanação sobre 
as principais ações da 
associação no estado e as 
demandas para tornar o 
serviço ainda melhor.

Demandas
Cerca de 300 pessoas ligadas às atividades das APAEs em todo o Paraná, 
entre diretores, professores, funcionários, conselheiros, pais e filhos, 
estiveram presentes na sessão especial em prol do Movimento Apae no 
estado. Quem participou do encontro, enalteceu a realização da sessão 
especial exatamente no momento em que Governo do Estado e APAEs 
acertam os últimos detalhes da prorrogação, por meio de termo aditivo, 
do atual convênio mantido com as escolas especiais para atendimento de 
mais de 40 mil alunos com deficiência em todo o Paraná.
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Plano das Estradas
O governador Ratinho Junior 
lança na próxima terça-feira, 
7, a partir das 9h30 no Palácio 
Iguaçu em Curitiba, o Programa 
de Revitalização das Estradas 
do Paraná. Serão listadas as 
rodovias atendidas neste primeiro 
momento e o investimento deve 
superar os R$ 300 milhões.

Parques
O deputado Vermelho (PSD) já 
propôs projeto de lei que prevê 
a abertura de estrada parque 
(Estrada do Colono) que ligaria 
as regiões Oeste e Sudoeste pelo 
Parque Nacional do Iguaçu. Já 
a deputada Aline Sleutjes (PSL) 
oficiou o Ministério do Meio 
Ambiente para cancelar o decreto 
de criação do Parque Nacional dos 
Campos Gerais. O ministro Ricardo 
Sales (Meio Ambiente) disse que 
vai estudar o assunto.

Cada um na sua
Os governadores já decidiram 
que não querem atrelar o 
funcionalismo de estados e 
municípios às novas regras de 
aposentadoria que constam da 
Reforma da Previdência proposta 
pelo governo federal. A posição 
será oficializada no próximo dia 8 
em reunião com o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
em Brasília.

QR Code
O título de eleitor terá novo 
formato a partir deste mês de 
maio. A nova configuração vai 

trazer dados do eleitor, filiação 
e um código de validação ou QR 
Code no lugar da assinatura. Para 
ativar a versão digital basta baixar 
o aplicativo e-Título no celular e 
inserir os dados na página inicial.

Prazo
Eleitores que não votaram ou 
justificaram a ausência nas últimas 
três eleições têm até o próximo dia 
6 para regularizar a situação junto 
à Justiça Eleitoral. Caso contrário, 
terá o título cancelado, ficará 
impedido de obter passaporte 
ou carteira de identidade e de 
participar de concursos públicos. 
De acordo com o TSE, 2,6 milhões 
eleitores ainda precisam se acertar 
junto à Justiça Eleitoral.

Novo prazo
Os contribuintes que perderam o 
prazo de entrega do Imposto de 
Renda já podem enviar a declaração 
a Receita Federal. O contribuinte é 
multado em 1% do imposto devido 
por mês de atraso (limitado a 20% 
do imposto total) ou em R$ 165,74, 
prevalecendo o maior valor. Não será 
preciso baixar um novo programa. O 
próprio sistema fará a atualização dos 
valores na hora de imprimir a guia. 

Última campanha
A campanha de vacinação contra febre 
aftosa no Paraná segue até 31 de maio. 
A expectativa da Adapar é que sejam 
vacinadas 4,1 milhões de cabeças. 
Os produtores precisam comprovar 
a vacinação presencialmente, nas 
unidades da Adapar, ou pela internet, 
no site www.adapar.pr.gov.br.

Zona livre
O Ministério da Agricultura anunciou 
que vai antecipar a retirada da 
vacina de febre aftosa no Paraná. 
Com novo status sanitário, o Estado 
poderá buscar novos mercados da 
carne. A notícia foi comemorada 
pela ex-governadora Cida Borghetti. 
Em agosto passado, Cida enviou ao 
Ministério um ofício solicitando a 
antecipação do status para que o 
Paraná fosse declarado Zona Livre de 
Febre Aftosa Sem Vacinação.

Comissão
Os deputados Hussein Bakri 
(PSD) e Professor Lemos (PT) 
representam o legislativo estadual 
na comissão que vai avaliar 
as demandas dos servidores 
estaduais. Por parte do governo 
são cinco representantes: Mauro 
Rockenbach (Governadoria), 
Fernandes dos Santos (Fazenda), 
João Giona Junior (Casa Civil), João 
Biasi (Planejamento) e Bráulio 
Fleury (Administração). Já os cinco 
integrantes entre os servidores 
serão Donizetti Silva, Hermes Leão, 
Giancarlo Tozo, Marcelo Alves 
Seabra e Carolina Nadolny. 

Pelas Apaes
“A Assembleia Legislativa  já 
aprovou uma lei que, se 
implementada, resolverá muitos 
problemas das Apaes no Paraná. 
Esta lei autoriza o governo a aplicar 
o que é de direito e garante a 
todos tratamento igualitário nas 
escolas públicas do estado”, do 
presidente do legislativo, deputado 
Ademar Traiano (PSDB) na sessão 
alusiva às Apaes, referindo-se à lei 
“Todos Iguais Pela Educação” (nº 
17.656/2013).

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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Déficit da cela
O Brasil ainda está muito distante 
de reduzir o déficit de 354 mil vagas 
no sistema carcerário. No primeiro 
trimestre de 2019 foram abertas 
apenas 2.841 novas vagas, de 
acordo com o Depen (Departamento 
Penitenciário Nacional). Com 
investimentos de mais R$ 172 
milhões, as novas vagas foram 
abertas em São Paulo, Mato Grosso 
do Sul, Pará e Santa Catarina. Do total 
de recursos, R$ 70 milhões foram 
repassados pela União aos estados 
por meio do Fundo Penitenciário 
Nacional. A meta do Depen para 2019 
é criar entre 10 mil e 20 mil novas 
vagas em unidades prisionais.

Exclusividade
Não há na Constituição ou no Código 
Penal uma letra sequer a respeito de 
cela especial para ex-presidente da 
República condenado. Lula continua 
numa salinha da PF.

Napoleão & JK
O ex-governador do Piauí Hugo 
Napoleão, 75 anos, lança em 
dezembro sua biografia. O 
ex-presidente JK, primeiro cliente de 
Napoleão como advogado, ganhará 
capítulos.

Mais um 
O Governo segue alocando na 
Esplanada políticos que não 
conseguiram se reeleger no ano 
passado. Da cota do MDB, o 
ex-deputado Benjamin Maranhão 
(PB) foi nomeado para o cargo de 
diretor-executivo da Anater (Agência 
Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural), órgão ligado ao 
Ministério da Agricultura.

Lista valiosa
O Senado vai apurar as denúncias 
de suposto vazamento de dados 
do INSS e as práticas abusivas de 

instituições financeiras na oferta 
de empréstimos consignados a 
aposentados e a beneficiários do INSS. 
A intenção do senador Rodrigo Cunha 
(PSDB/AL), presidente da Comissão de 
Transparência e Fiscalização, é levar ao 
colegiado o presidente do INSS, Renato 
Rodrigues Vieira.

Banco de dados
Segundo o Boletim Estatístico da 
Previdência Social (v.23, n.11), em 
dezembro de 2018 o INSS totalizava 
mais de 35 milhões de benefícios 
emitidos: “Logo, há suspeita de que os 
dados pessoais de todas essas pessoas 
estariam expostos”, justifica o tucano. 

Pelos deficientes 
Além da manutenção das regras do 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) e da aposentadoria rural, um 
grupo de deputadas vai tentar barrar 
mudanças nas atuais normas da 
aposentadoria dos trabalhadores com 
deficiência. A PEC 06/2019, da Reforma 
da Previdência, aumenta o tempo 
de contribuição de trabalhadores 
com deficiência para 35 anos, 
independentemente do gênero e do 
grau de deficiência. 

Um exemplo
Hoje, uma mulher com deficiência 
de alto grau se aposenta com 
benefício integral depois de 20 anos 
de contribuição ao INSS. A deputada 
tucana Tereza Nelma (AL), do mesmo 
partido do relator da reforma, Samuel 
Moreira (SP), sustenta que “a proposta, 
como foi apresentada pelo Governo, 
é ‘ingrata’ com as pessoas com 
deficiência”.

Ajudão
O Governo já desembolsou R$ 280,3 
milhões e irá destinar mais R$ 223 
milhões para a assistência emergencial 
e acolhimento de imigrantes 
venezuelanos. Durante a gestão do 
presidente Michel Temer, três medidas 

provisórias destinaram a primeira 
parcela de recursos. O dinheiro sairá 
dos cofres do Ministério da Defesa.

Tributária
O ex-ministro da Previdência e 
ex-deputado Ricardo Berzoini (PT-
SP) classifica como “perfumaria” 
as alterações no texto da reforma 
da Previdência na Comissão de 
Constituição e Justiça. À Coluna, 
o petista nega que a oposição na 
Câmara esteja “dividida” e afirma que 
a reforma tributária é mais urgente 
que a previdenciária.

Lá fora
“Temos crise econômica e fiscal real. 
O que precisamos é aproveitar a crise 
para fazer reforma tributária e criar as 
condições para que o Brasil tribute de 
maneira adequada”, diz, apontando 
que deve-se seguir exemplos bem 
sucedidos de outros países.

Gigante x “ciganos”
A Ambev vai cercando os cervejeiros 
artesanais País adentro, que estão 
lhe tirando bom faturamento com 
excelentes produtos. Como não 
pode comprar todos os rótulos fortes 
que aparecem, tem patrocinado 
workshops para a turma. Chama os 
concorrentes de “ciganos”. 

Assalto do Plano
Presidente da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, 
a deputada Lídice da Mata (PSB-BA) 
define como “abusivos” os índices 
de reajustes de planos de saúde: 
“Em 2018 o IPCA fechou em 4,16%; o 
reajuste dos planos individuais foi de 
10% e os coletivos de 17,97%”.
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Dia das Mães deve 
movimentar R$ 24 bi

Considerada pelos varejistas 
a principal data comemorativa do 
primeiro semestre e a segunda 
melhor do ano em termos de fatu-
ramento, perdendo apenas para 
o Natal, o Dia das Mães deve 
aquecer as vendas pelos próxi-
mos dias. Levantamento feito 
em todas as capitais pela CNDL 
(Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas) e pelo SPC Brasil 
(Serviço de Proteção ao Crédito) 

revela que 78% dos consumido-
res devem realizar pelo menos 
uma compra no período - o dado 
fica bastante próximo dos 74% 
observados em 2018. 

A expectativa é de que 122,1 
milhões de brasileiros presenteiem 
alguém este ano, o que deve movi-
mentar uma cifra perto de R$ 24,3 
bilhões nos segmentos de comér-
cio e serviços.

Em 2018, apenas 19% dos 

consumidores pretendiam gastar 
mais com os presentes e, agora, 
em 2019, o dado passou para 26% 
dos entrevistados. Dentre os que 
vão gastar mais, a maior par te 
(56%) alega que comprará um pre-
sente melhor para a mãe. Consi-
derando os que vão colocar o pé 
no freio nos gastos, 32% culpam 
o orçamento aper tado no atual 
momento. Há ainda 11% que afir-
mam estar desempregados. 

Balança tem superávit  de R$ 6 bi em abril
A queda das importações fez a balança comercial registrar o segundo melhor 

resultado da história para meses de abril. No mês passado, o País exportou US$ 
6,061 bilhões a mais do que importou em março, alta de 2,3% em relação ao 

resultado positivo de US$ 5,922 bilhões de abril de 2018.
Esse foi o segundo melhor resultado da série histórica para o mês, só 

perdendo para abril de 2017 (US$ 6,963 bilhões). Com o resultado de abril, 
a balança comercial - diferença entre exportações e importações - acumula 
superávit de US$ 16,576 bilhões nos quatro primeiros meses de 2019, valor 

8,7% inferior ao do mesmo período do ano passado.
No mês passado, as exportações somaram US$ 19,689 bilhões, com leve queda 

de 0,1% em relação a abril de 2018 pelo critério da média diária. 
As exportações de produtos básicos subiram 2,1% em relação ao mesmo mês 

do ano passado, com destaque para algodão bruto (145,2%), carne suína (51,4%) e 
carne bovina (48,1%). As vendas de semimanufaturados aumentaram 7,1%.

O principal fator responsável pela queda do saldo comercial foram as 
importações, que somaram US$ 13,628 bilhões, retração de 1,2% em relação 

a abril do ano passado pelo critério da média diária. 

Latam e Emirates terão voos 
compartilhados em 17 rotas 
A Latam e a Emirates anunciaram nessa quinta-feira (2) 
uma parceria de codeshare, quando duas companhias 
aéreas vendem passagens uma da outra, em um voo 
operado com o código próprio da empresa. A parceria 
colocará 17 cidades brasileiras da malha doméstica da 
Latam ao alcance de passageiros da Emirates, que opera 
voos no Brasil em São Paulo (Guarulhos) e Rio de Janeiro 
(Galeão), para Dubai, seu hub nos Emirados Árabes, 
e também para Buenos Aires e Santiago. A parceria 
acontece em duas frentes: ambas são integrantes da 
aliança oneworld, o que significa programas de milhagem 
conectados.  As rotas domésticas da Latam que terão 
codeshare com a Emirates serão: De/para São Paulo 
(Guarulhos): Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo 
Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Foz do Iguaçu, 
Goiânia, Londrina, Manaus, Porto Alegre, Recife, Salvador, 
São Luís e Vitória. De/para Rio de Janeiro (Galeão): Belém, 
Brasília, Curitiba, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Goiânia, 
Manaus, Natal e Vitória.

Nota
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MP do TCU quer vetar
lagostas e vinhos ao STF

O STF (Supremo Tribunal Federal) 
terá de explicar ao TCU (Tribunal de 
Contas da União) por que decidiu 
fazer uma licitação de R$ 1,3 milhão 
para comprar medalhões de lagosta 
e vinhos importados premiados para 
as refeições servidas pela Corte. O 
subprocurador-geral do Ministério 

Público junto ao TCU, Lucas Rocha 
Furtado, pediu a suspensão da lici-
tação por meio de medida cautelar. 
“E é de se reconhecer que essa 
repercussão não causa surpresa: os 
requintados itens que compõem as 
tais ‘refeições institucionais’, previs-
tos no Pregão Eletrônico 27/2019, 

contrastam com a escassez e a sim-
plicidade dos gêneros alimentícios 
acessíveis - ou nem isso - à grande 
parte da população brasileira que 
ainda sofre com a grave crise eco-
nômica que se abateu sobre o País 
há alguns anos”, declarou Furtado, 
em sua representação. 

Crise na 
Venezuela

O Tribunal Supremo de Justiça da 
Venezuela determinou nessa quin-

ta-feira (2) a prisão do líder opositor 
Leopoldo López, que na terça-feira (30) 
fugiu da prisão domiciliar que cumpria 

havia dois anos com auxílio de dissi-
dentes do serviço secreto chavista, o 
Sebin. López fez um pronunciamento 
à imprensa no fim da tarde depois da 

emissão do mandado de prisão, na 
porta da residência do embaixador, no 
qual afirmou que participou das nego-
ciações da oposição com membros da 

elite chavista descontentes com Maduro 
mesmo em prisão domiciliar. “Em 30 

de abril, um grupo grande de militares 
deu um passo importante. Falei com 

muitos generais, isso posso contar. Não 
fiquei inativo nem um só dia [na prisão 
domiciliar]”, disse López. “Nada do que 
temos feito foi no improviso. Virão mais 
rupturas no Exército. Essa ditadura vai 
acabar.” López se encontra como hós-

pede na casa do embaixador espanhol, 
Jesús Silva. A residência, no entanto, 
possui inviolabilidade diplomática e 

só pode ser acessada por autoridades 
venezuelanas caso haja um acordo.  Por 
meio de nota, o governo espanhol afir-
mou que não tem intenção de entregar 

López às autoridades venezuelanas. 

MORTES
Dois menores baleados nos protes-

tos de terça e quarta-feira contra o pre-
sidente da Venezuela, Nicolás Maduro, 
morreram nessa quinta-feira, elevando 

para quatro o número de mortes, 
segundo parentes e líderes da posição. 

Nota
Bandeira amarela encarece conta de luz 
Maio começa com a conta de luz mais cara. Segundo a Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica), entrou em vigor a bandeira tarifária amarela para o mês de maio. 
Assim, será cobrado R$ 1 a mais a cada 100kWh de luz consumidos. Para um casa 
que tenha um consumo de médio de 250 kWh o valor da conta de luz deve subir R$ 
2,50. Segundo a Aneel, apesar da previsão de que a tendência é que a produção de 
energia hidrelétrica fique estável, a adoção da bandeira amarela se dá pela dimi-
nuição do volume de chuvas já registrado no País. “O patamar da produção hidrelé-
trica já reflete a diminuição das chuvas, o que eleva o risco hidrológico e motiva o 
acionamento da bandeira amarela”, diz o informe da Aneel.
O aumento é fruto do possível acionamento das usinas termoelétricas, que tem um 
custo de geração de energia maior, o que provoca o aumento da tarifa.



08 ACIU TRIBUNA HOJE NEWS, 03 DE MAIO DE 2019

UM
Amanhã, dia 4 de maio, o comércio de 
Umuarama fica de portas abertas em 
horário especial, até as cinco da tarde. 
É o primeiro sábado do mês, então a 
maioria das empresas optou por atender 
em horário estendido.

DOIS
E atenção ao horário de funcionamento do 
comércio na semana que vem: na sexta-feira, 
dia 10, lojas abertas até às 20h. E no sábado, 
dia 11, tudo aberto até às 17h. Mais tempo 
para garantir as promoções e oportunidades 
para comprar o presente para o Dia das Mães, 
comemorado no domingo, dia 12 de maio.

BAIRRISMO
O comércio de Umuarama seguramente é 
um dos mais completos e fortes de todo o 
Paraná. Sem exageros. Aqui o consumidor 
encontra as melhores e mais renomadas 
marcas mundiais, aqui o cliente tem a 
garantia de comprar produtos de qualidade, 
aqui tem de tudo: do mais simples ao mais 
sofisticado, do mais básico ao mais exótico. 
Compre aqui e garanta o giro da economia.

PROGRESSO
A Aciu traz para Umuarama o “Fórum 
Empresarial de Execução da Estratégia e 
Produtividade”, realizado pela Concept 
Consult, no dia 7 de maio, às 19h no 
auditório da entidade, onde serão 
discutidos os caminhos para um dos 
maiores desafios dos empresários e 
gestores atuais: como tirar as metas do 
papel em tempos de crise. O evento 
é ministrado pelo consultor Fabiano 
Zanzin, presidente do Instituto Brasileiro 
de Gestão e Liderança (IBGL).

MÃO
Com o intuito de promover a 
sustentabilidade nos negócios, a 
Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná (Fiep) realiza em Umuarama 
no dia 7 de maio (terça-feira que vem), 
a partir das 18h30 o evento “Bússola 
da Sustentabilidade”, um roadshow 

para apresentar de que forma a 
sustentabilidade pode se tornar um fator 
competitivo em sua empresa. A entrada é 
gratuita e as reservas de vagas devem ser 
feitas pelo telefone (41) 98865-6719.

MÃO II
Para quem não sabe, roadshow é uma 
série de reuniões em diferentes cidades 
nas quais os principais executivos de 
uma empresa têm a oportunidade de 
conversar com investidores atuais ou 
potenciais. Neste roadshow promovido 
pela Fiep haverá alguns parceiros 
financeiros como o BRDE e a Fomento 
Paraná, que poderão auxiliar as empresas 
com financiamentos com juros melhores 
que os praticados no mercado. Não perca.

PALCO
Empresário interessado em 
aperfeiçoamento, fique atento ao “Ciclo 
Gestor – Seis Convidados, Vários Temas, Um 
Evento”, promovido pelo Centro Integrado 
de Apoio a Projetos Empresariais (Ciape), 
da Universidade Paranaense (Unipar) com 
apoio do Conselho do Jovem Empresário 
da Aciu (Conjove). Será no dia 7 de maio às 
19h30 no Teatro Unipar. A inscrição deve 
ser feita diretamente no site https://forms.
gle/KJiqWY1aW629SHaV7 e o “custo” é um 
quilo de alimento não perecível.

PALCO II
O Ciclo Gestor é um evento que busca a 
troca de experiências entre gestores de 
empresas do Paraná e alunos da Unipar, de 
forma dinâmica e informal, em rodadas de 
conversas com temas diversos de interesse 
do atual mercado de trabalho e estudantes. 
Os convidados são Pedro Fasolin, de 
Maringá, Harrison Brait Bana, de Campo 
Mourão, Humberto Bovo, de Pérola, Tiago 
Inforzato, de Cianorte, e Everton Queiroz e 
Guilherme Horst, de Umuarama.

ROBÔ
Quer mais um megaevento? O 
curso “Aperfeiçoamento Profissional 
Controladores Lógicos Programáveis”, com 
o objetivo de apresentar a programação 

e a configuração de Controladores 
Lógicos Programáveis (CLP), um dos 
equipamentos mais utilizados na 
indústria, projetado para comandar 
e monitorar máquinas e processos 
industriais. Mais informações pelo 
telefone (44) 3639-1222.

DELÍCIAS
Para comemorar seus 30 anos de excelentes 
serviços prestados gratuitamente à 
comunidade, a Associação de Pais e Amigos 
dos Deficientes Visuais de Umuarama 
(Apadevi) realiza sua “1ª Noite de Caldos”, 
no dia 30 de maio, a partir das 20h no Lyons 
Club (rua José Dias Lopes 4994, perto da 
Apae). Os ingressos podem ser adquiridos 
na sede da Apadevi (no Colégio Ceppat) ou 
solicitados pelo telefone (44) 3056-1410.

FUTURO
A constante e rápida mudança no 
comportamento de consumo e da 
tecnologia faz da inovação uma questão de 
sobrevivência para as empresas. Pensando 
nisto, o Sebrae/PR vai promover em 
Umuarama a “Trilha de inovação para os 
negócios”, evento com atividades práticas 
que será realizado em seis encontros, na 
sede da entidade (R. Floraí, 4295), a partir de 
6 de maio. As inscrições, informações sobre 
investimento e programação completa estão 
disponíveis pelo telefone (44) 3623-8101.

ZOOM
* Amanhã, 4 de maio, acontece o dia 
“D” da Campanha Nacional de Vacinação 
Contra Influenza (gripe). Procure uma 
unidade de saúde e não esqueça a 
carteirinha de vacinação.

* O Sicredi vai apresentar a capacitação 
“Fique no Verde” - Oficina de 
Cooperação, em reunião exclusiva para a 
equipe Aciu. Será dia 21 de maio, às 18h.

* A Faculdade Alfa anuncia que vai 
investir em uma nova unidade em uma 
das regiões mais valorizadas da cidade 
(Alto da Paraná, perto do shopping). 
Parabéns aos diretores.

FOCO
Do suor do seu trabalho vêm as vitórias. 
E lembre-se que todas as batalhas são 
fundamentais para garantir conquistas. 
Deus está ao lado dos que lutam por dias 
melhores, sem pisar no próximo para 
subir. Foque suas forças em fazer o bem 
para a coletividade que seguramente a 
vida lhe retornará em grandes bônus. 
A Aciu está de portas abertas para suas 
ideias. Boa semana!
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Pais com crianças abaixo dos 
seis anos e adultos que estejam 
nos grupos prioritários devem pro-
curar a unidade de saúde do seu 
bairro até o próximo dia 31, para 
receber a vacina contra influenza. 
A vacina está disponível em todas 
as unidades no horário normal de 
atendimento – das 7h às 11h30 e 
das 13h30 às 16h30.

A Campanha Nacional de Vaci-
nação terá o “dia D” neste sábado, 
4, com todas as unidades abertas 
durante o dia todo para a vacinação. 
As mães poderão atualizar a carteira 
de vacinação das crianças com 
todas as vacinas faltantes, além da 
imunização contra a gripe. A aber-
tura será pela manhã na UBS Sonho 
Meu, com presença do prefeito celso 
Pozzobom e da secretária municipal 
da Saúde, Cecília Cividini.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, os grupos prioritários na cam-
panha nacional de vacinação são: 
crianças de seis meses até 5 anos, 
11 meses e 29 dias; gestantes em 

Dia “D” contra a gripe
acontece no sábado

qualquer fase gestacional; puérpe-
ras; trabalhadores na área de saúde; 
professores de escolas públicas e 
privadas; idosos (a partir de 60 
anos); indígenas; e doentes crôni-
cos conforme critérios do Ministério 
da Saúde, mediante comprovação/
declaração médica.

Além destes grupos, também 
podem receber a vacina adolescen-
tes sob medidas socioeducativas, 
funcionários do sistema prisional 
e pessoas privadas de liberdade e 
ainda profissionais das forças de 
segurança e salvamento (policiais, 

bombeiros e membros ativos das 
Forças Armadas).

O município recebeu 27 mil doses 
da vacina contra gripe, segundo a 
secretária Cecília Cividini. “Na pri-
meira fase priorizamos gestantes, 
bebês e mães que tiveram filhos há 
até 45 dias, que são considerados 
grupos mais vulneráveis. Agora a 
vacina está disponível para todos 
os grupos prioritários, com atenção 
especial aos idosos, que costumam 
apresentar complicações em decor-
rência da influenza”, disse a secre-
tária da Saúde.

A vacina ficará 
disponível em todas 
as unidades entre as 
7h e 11h30 e entre as 
13h30 e 16h30

Divulgação

Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,75 - 1,51 4,58
IGP-M (FGV) 1,26 0,92 3,10 8,64
IGP-DI (FGV) 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: 2ª parcela
vence em 31/05, com juros Selic de 1%.

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

2/4 a 2/5 0,5000 0,3715 0,0000
3/4 a 3/5 0,5000 0,3715 0,0000
4/4 a 4/5 0,5000 0,3715 0,0000
5/4 a 5/5 0,5000 0,3715 0,0000
6/4 a 6/5 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/19 830,50 -9,00 -7,3%
FARELO mai/19 292,40 -3,60 -5,5%
MILHO mai/19 362,00 2,00 0,1%
TRIGO mai/19 433,25 8,25 -6,4%

Ações % R$
Petrobras PN -1,40% 26,73 
Vale ON -2,32% 48,94 
ItauUnibanco PN +0,62% 34,04 
JBS ON -1,26% 19,52 
Sid. Nacional ON -4,47% 13,89 
B2W Digital ON -3,79% 36,80

IBOVESPA: -0,86% 95.527 pontos

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,0760 1,0827 1,0864
IGP-DI (FGV) 1,0773 1,0827 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

SOJA 65,08 -1,5% -5,8% 64,00
MILHO 25,60 0,0% -11,0% 25,00
TRIGO 46,39 0,0% -2,5% 47,00
BOI GORDO 152,01 0,0% 0,7% 155,00
FRANGO 2,68 0,0% 0,0% -

Iene 111,41
Libra est. 0,7672
Euro 0,8940
Peso arg. 44,95

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,9% 3,9580 3,9590 +0,9%

PTAX  (BC) +0,5% 3,9644 3,9650 +0,5%

PARALELO +1,0% 3,8600 4,1800 +1,0%

TURISMO +1,0% 3,8600 4,1600 +1,0%

EURO +0,3% 4,4330 4,4352 +0,3%

R$/m2 MAR ABR %m %ano %12m
Paraná 1.526,39 1.531,41 0,33 1,19 4,76
Oeste 1.530,93 - 0,29 0,73 4,14

DÓLAR 02/05

Iene R$ 0,0356
Libra est. R$ 5,17
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1.587,81 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/05

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

TABELA DO IR PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

CONTRIBUIÇÕES INSS

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Em 02/05 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 02/05 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 02/05 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

MERC. RURAL

SOJA Cascavel 70,00 -1,4% -4,1%
SOJA Paranaguá 75,00 -1,3% -5,7%
MILHO Cascavel 31,50 -1,6% -4,5%

fev/19 a dez/19

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

NÓS SERVIMOS 

            Quando a equipe de um 
Lions Clube se identifica com o que 
faz  e com a missão de seu clube, 
ela se empenha ao máximo em seus 
trabalhos. Dessa maneira, o benefi-
ciário dos serviços é bem atendido, 
obtém serviços de qualidade e 
estabelece um vínculo com o clube. 
Nesse cenário, o retorno em termos 
de transformação social, ou seja, 
em termos de emancipação de 
pessoas só tende a crescer ao longo 
dos anos, e isso acontece graças ao 
propósito de melhorar a vida de 
todos. 

            Assim, ao buscar um objetivo mais elevado, o Lions Clube 
cresce sobre pilares que se mantêm firmes mesmo em tempos 
de dificuldades.  
            O voluntariado no Lions deve ser aquele que está dispos-
to a olhar o outro, importando-se com ele e fazendo algo de 
bom pela pessoa que pretende ajudar, doando para isso seu 
tempo, trabalho e talento. O que não deve acontecer por certo, 
é doar apenas dinheiro e não rastrear sua aplicação nas causas 
previstas, ou melhor, não se deve apenas terceirizar serviços em 
troca de recursos financeiros. 
             O papel do voluntário no Lions Clube, antes tido como 
filantrópico assistencialista, hoje tende a representar um marco 
de transformação social que amplia o alcance de serviços em 
diferentes atividades e agrega valores. 
             Na prática atual do voluntariado, dificilmente é possível 
conceber uma ação social de eficácia sem o efetivo envolvimen-
to de voluntários. A participação do Lions na execução de proje-
tos e políticas públicas é um dos principais desafios de um Lions 
que visa contribuir com a construção  de uma sociedade mais 
igualitária. 
             O voluntário do Lions assume cada vez mais, um papel 
decisivo, uma vez que participar significa assumir responsabili-
dades e investir tempo, trabalho e dedicação na solução de 
problemas da comunidade. 

Maio Amarelo no
passeio ciclístico

As estatísticas de trânsito 
em Umuarama mostram 
que quase a totalidade dos 
acidentes que resultaram 
em morte tiveram envolvi-
mento de motocicletas, com 
alto índice de embriaguez 
ao volante (três, em cinco 
casos). Condutor ou passa-
geiro foram as vítimas. Diante 
deste quadro, a campanha 
educativa Maio Amarelo 
2019 será direcionada princi-
palmente aos motociclistas, 
com distribuição de material 
educativo, blitzes educativas 
e fiscalizatórias.

As ações da campanha, 
organizada e coordenada pela 
Diretoria de Trânsito de Umua-
rama (Umutrans), começaram 
com uma conscientização diri-
gida aos ciclistas, durante o 
Passeio Cilístico do Trabalha-
dor, realizado na manhã do 
último dia 1º, pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, 
em parceria com a Polícia Mili-
tar, Guarda Municipal, Ciretran 
e Umutrans. “Só neste ano, o 
Corpo de Bombeiros e a Polí-
cia Militar registraram 230 aci-
dentes, com sete mortes – um 
pedestre, um ciclista e cinco 
motociclistas. Três das víti-
mas estavam embriagadas”, 
reforça a diretora da Umutrans, 
Dianês Maria Pifer.

A maioria dos acidentes 
registrados em Umuarama 
acontecem na área central, 
que é bem sinalizada. “Em 
2018 a cidade contabilizou 
cinco mortes no trânsito. 
Neste ano, em apenas qua-
tro meses já tivemos sete 
mortes. A população precisa 
se lembrar de que no trânsito 
o sentido é a vida e a cam-
panha Maio Amarelo reúne 

vários parceiros em defesa 
de um trânsito mais seguro”, 
acrescentou.

Dez acidentes no ano 
passado, de janeiro a abril, 
envolveram pedestres e uma 
pessoa perdeu a vida. Em 
2019, no mesmo período, 
foram 18 atropelamentos, 
também com uma morte. 
As quedas, colisões e atro-
pelamentos acontecem em 
locais bem sinalizados, ruas 
e avenidas em condições 
normais de tráfego, o que 
evidencia a imprudência e a 
falta de atenção dos conduto-
res, motocicletas e pedestres 
envolvidos nos acidentes.

PROGRAMAÇÃO
Além da abertura no pas-

seio ciclístico, a campanha 
Maio Amarelo terá blitze fis-
calizatórias da Guarda Muni-
cipal e Polícia Militar; simula-
ção de Acidentes feita pelo 
Corpo de Bombeiros, em par-
ceria com a PM, GM e Samu, 
com distribuição de material 
educativo pela Umutrans 
e Ciretran; distribuição de 
folders nos semáforos e fei-
ras da cidade, com o Rotary 
Umuarama, Grupo Colméia, 
Ciretran e Comtram. Ainda 
distribuição de material edu-
cativo em empresas, escolas, 
colégios, universidades, repar-
tições públicas; divulgação na 
parte externa dos ônibus do 
transporte coletivo e painéis 
eletrônicos; e o encerramento 
está previsto para 31/05, tudo 
focado nas principais causas 
de acidentes, que são excesso 
de velocidade, embriaguez ao 
volante; imprudência; desres-
peito à sinalização; e falta de 
atenção.
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Curso de inseminação

A Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente da Prefeitura de 
Umuarama iniciou na quinta-feira 
(2), um curso de inseminação 
artificial para pequenos criadores 
de gado de leite. Com a capacita-
ção, oferecida gratuitamente, eles 
serão qualificados para inseminar 
as vacas do seu rebanho com o 
sêmen de alto padrão distribuído 
pelo município, como incentivo ao 
aumento da produção leiteira.

Desta maneira, não precisarão 
mais pagar pelo serviço a tercei-
ros, economizando dinheiro e rea-
lizando a inseminação no momento 
mais adequado para o animal, 
explica a veterinária Sharon Lüders 
Meza, da Secretaria Municipal de 
Agricultura. O curso tem duração 
de dois dias e é oferecido pela Pre-
feitura, em parceria com a Univer-
sidade Estadual de Maringá (UEM) 
e a empresa Genex, do ramo de 
inseminação. As atividades práti-
cas e teóricas são realizadas na 
fazenda da UEM, conduzidas pelo 
veterinário Ricardo Mancilha, pro-
motor técnico de leite.

“Além da orientação técnica, 
os participantes terão prática em 
peça anatômica (útero bovino) e 
realização inseminação em um 
animal de sua propriedade. Este é 
o primeiro de uma série de cursos 
que o município pretende realizar 
voltados a grupos de produtores de 
leite”, acrescentou o zootecnista 
da Prefeitura, Vinícius Oliveira Chi-
menez. “Teremos várias turmas de 
produtores que serão capacitados 
para utilizar e difundir a técnica”.

Estímulo
Além de estimular o aumento da produção, o município também se preocupa 

com a comercialização, através de parcerias com cooperativas da região e com a 
Apelu (Associação dos Produtores de Leite de Umuarama) para transformação, 

agregando mais valor ao produto primário. “Além disso, estamos realizando pro-
cesso seletivo para contratar operadores de maquinário que temos disponível no 

pátio, como grades aradoras, arado subsolador, conjunto de fenação, pulverizador, 
plantadeira de grama e outros equipamentos, que hoje estão parados por falta 

de operadores”, apontou. “Em breve tudo estará funcionando e à disposição dos 
produtores para motivá-los ainda mais a investir na produção, pois a agropecuária é 

uma das molas propulsoras da economia de Umuarama”, completou Pozzobom.

Interessados
O prefeito Celso Pozzobom abriu o curso agradecendo o interesse dos produto-

res, que contam com o apoio da administração municipal e agora com mais atenção 
do município. “Tínhamos muitos gargalos no início da gestão, na área da saúde, 
infraestrutura e falta de maquinário para trabalhar. Por isso, tivemos de priorizar 

setores mais emergenciais. Agora estamos voltando mais atenções à agropecuária 
e apoiando melhor os produtores com assistência técnica, insumos, aquisição de 

novilhas, parcerias no cuidado com o solo e qualificação, como esta”, disse.

Primeiro em Umuarama
O curso é o primeiro oferecido aqui em Umuarama – antes era necessário 
se deslocar e passar vários dias em outras cidades. Com o conhecimento, a 
inseminação artificial deve se tornar uma prática comum também nas pequenas 
propriedades rurais. “Os produtores contam com assistência técnica do município, 
sêmen de alto padrão e agora qualificação para formar inseminadores. Esse é um 
apoio importante para o aumento da produção”, acrescentou Chimenez.

O curso é o primeiro oferecido aqui em 
Umuarama

Tiago Boing/Assessoria/PMU
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PC prende acusado de
matar duas mulheres

Depois de ter sido preso em 
estado de flagrante presumido, 
Valdir Romoaldo, de 42 anos, foi 
submetido a interrogatório na tarde 
da quinta-feira-feira (2), ele está 
sendo acusado pela Polícia Civil 
de Umuarama de ter assassinado 
duas moradoras de rua. As vítimas 
também eram usuárias de drogas.

Romoaldo foi preso na tarde 
da quarta-feira (1), pouco tempo 
depois que o corpo de Míriam 
Januário Elias, foi localizado em 
um córrego abaixo de uma ponte 
na rodovia PR 323.

Os exames de necropsia feitos 
no IML (Instituto Médico Legal) 
de Umuarama confirmaram que a 
mulher havia sido espancada.

Em depoimento coletado pelos 
investigadores e escrivães da 7ª 
subdivisão Policial (SDP) no início 
da tarde da quinta-feira, o acusado, 
que negava o fato, deixou a enten-
der que poderia ter cometido os 
crimes.

Segundo o delegado chefe, 
Osnildo Carneiro Lemes, Valdir 
Cícero Romoaldo alegou que sofre 
de surtos psicóticos quando utiliza 
drogas, e que fazia uso de medi-
cação para controle de tais sur-
tos, mas havia cerca de um ano 
deixou de usar os medicamentos. 
“O acusado também admitiu que 
quando surta, não se lembra de 
nada do que faz e admite que pode 
ter matado as duas mulheres com 
quem se relacionava, mas de nada 
lembra”, contou o delegado.

O acusado também havia reve-
lado em seu depoimento, que man-
teve relacionamento com Míriam 
Januário Elias, 42 anos, e Miriam 
Oliveira Marcolino, 50 anos (esta 

última encontrada morta há pouco 
mais de uma semana).

Romoaldo continuou mantendo 
a postura de não estar se lem-
brando da prática dos atos. O supe-
rintendente da 7ª Subdivisão, Aécio 
Silveira, explica que o depoimento 
foi bastante confuso. “Chegou a 
um determinado momento que ele 

deixou de negar o crime e diz que 
não se lembra”, relata, reforçando 
que o suspeito tem histórico de 
violência.

O homem foi preso em flagrante 
presumido, ou seja, ainda que não 
estivesse no local do crime todas 
as circunstâncias o ligam aos dois 
assassinatos.

Divulgação

Corpo de uma das vítimas foi encontrado embaixo de uma ponte na PR-323

Álibi
O superintendente aponta também que após o primeiro crime, Valdir chegou a 

ser ouvido na delegacia como um dos suspeitos e que Míriam Januário Elias teria 
sido seu álibi. “Ela também foi ouvida na delegacia e foi o álibi dele. Disse que ele 
não poderia ser o autor do primeiro crime, pois estavam juntos. Mas ela também 

relatou que costumeiramente era agredida por ele”.

Detenção
A Polícia Civil deteve Romoaldo na quarta-

-feira sob acusação de que ele seja autor do 
assassinato que vitimou Míriam Januário Elias. 
O corpo da mulher foi encontrado na tarde do 

feriado, nas imediações do Jardim Espanha, 
embaixo de uma ponte. A prisão aconteceu 

no Jardim Caroline. Uma testemunha relatou 
aos investigadores que que o acusado matinha 
relações amorosas com a vítima e que tinha um 

comportamento possessivo. Valdir também é 
suspeito de ter assassinado de outra Miriam, a 
Oliveira Marcolino, com quem Romoaldo tam-
bém mantinha relacionamento. O corpo desta 
mulher foi encontrado em 19 de abril nas ime-
diações do trevo do Gauchão, acesso á PR-323. 

Alex Miranda
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Operação ‘Simon’
Policiais militares que integram 

o 25º Batalhão da PM de Umua-
rama e investigadores de Polícia 
Civil de Icaraíma, realizaram na 
manhã da quinta-feira (2) uma ação 
em busca de retirar de circulação 
pessoas envolvidas em roubos de 
telefones celulares.

A operação denominada ‘Simon’ 
– alusão ao primeiro smartphone 
criado, o IBM Simon, no ano de 
1994 – identificou em sua fase 
investigativa, pessoas ligadas aos 
crimes de roubo de celulares. Dois 
homens foram detidos.

As investigações começaram a 
partir de inquéritos instaurados há 
alguns meses, onde três roubos de 
aparelhos celulares foram pratica-
dos em via pública dentro de um 
período de 10 dias.

Após as diligências, foram iden-
tificados os autores que monitora-
ram suas vítimas e se utilizavam 
de uma distração em lugares sem 
muita movimentação, para realiza-
rem o roubo.

Em nota a Polícia Civil afirmou 
que os bandidos ameaçavam grave-
mente as vítimas e às vezes usavam 

violência física para intimidá-las.
Com o andamento das investi-

gações os policiais deram cumpri-
mento aos mandados judiciais de 
prisão de Welinton Pereira Ruzzene, 
20, conhecido como ‘Cascão’; e de 
Maycon Airton da Silva Fontoura, 
22, que atende pela alcunha de 
‘Neguinho da Teca’. Um terceiro 
envolvido está sendo procurado e 
é considerado foragido.

Os presos foram encaminhados 
ao setor de carceragem da delega-
cia de Icaraíma, onde permanece-
rão a disposição da justiça.

Contrabando
A PRF apreendeu no feriado do dia 
do trabalho (1) em Alto Paraíso, um 
caminhão bitrem carregado de cigarros 
contrabandeados do Paraguai em uma 
estrada rural às margens da BR-487. O 
condutor do bitrem fugiu, abandonando 
o veículo com a carga. Na averiguação, 
foram encontradas 500 mil carteiras de 
cigarro, que foram entregues à  Receita 
Federal de Mundo Novo-MS.

Tráfico

Denúncias levaram a GM e a PM de 
Altônia ao paradeiro de T. S. C., que 
estaria vendendo droga usando um 
veículo VW Gol. O carro do denunciado 
foi encontrado na quarta-feira (1) e, na 
abordagem, o motorista fugiu em alta 
velocidade. Foi perseguido e abordado. 
Com ele foi encontrada uma sacola 
plástica contendo drogas, além da quantia 
de R$ 1450 em dinheiro.

Nota

Divulgação

Agentes da Polícia Federal que atuam na Força Nacional, realizaram na tarde de ontem uma 
operação policial em Umuarama, onde foram vistoriadas mercadorias que chegaram à cidade 
como encomendas pelos Correios. Cães farejadores foram utilizados para verificar as cargas. 
E, de acordo com os agentes, a busca era por drogas que poderiam estar sendo transporta-
das como mercadorias lícitas através de encomendas lançadas através dos Correios. Bagagei-
ros de ônibus e o interior da Estação Rodoviária também foram submetidos aos procedimen-
tos de busca. Conforme os agentes, nada de ilícito foi localizado.

Alex Miranda
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Afsu busca a terceira
vitória no paranaense

O Afsu Umuarama Futsal 
enfrenta no sábado (4), o Palmas 
Espor tes. A par tida acontecerá 
fora de casa e será válida pela 
7ª rodada do Campeonato Para-
naense Série Ouro.

Nei Victor, técnico do Umua-
rama, treina a equipe ao longo da 
semana utilizando novas táticas. 
A intenção é melhorar o entrosa-
mento. Com a vitória por 4 a 2, 
no último sábado (27), sobre o 
Toledo, o técnico do Umuarama Fut-
sal conseguiu dar uma respirada, 
mas mesmo assim precisa de mais 
pontos para subir na tabela.

Atualmente o Afsu é o oitavo 
colocado na competição, com 
sete pontos conquistados em seis 
jogos. Obtendo até agora duas vito-
rias e um empate apenas, o apro-
veitamento do time é de 38,89%. 
Para que suba na tabela, é preciso 
vencer o Palmas (próximo adversá-
rio). Com mais dois pontos, ultra-
passa o Cresol (7º colocado).

O Palmas, comandado pelo téc-
nico André Bueno ‘Carrinho’, está 
em décimo lugar, com apenas qua-
tro pontos conquistados. Até agora 
o time conseguiu uma vitória e um 
empate.

A par tida está marcada para 
às 20h30, no Ginásio Monsenhor 
Engelber to em Palmas. Haverá 
transmissão ao vivo pela TV AFSU 
em parceria com Portal Líder no 
Youtube e Facebook.

Master Futsal
A equipe feminina do Master Futsal Umuarama participou no último domingo (28) 
em Douradina do 5° Torneio Poliesportivo Gazin e 1° Torneio Regional de Futsal 
Feminino. Entre as nove equipes participantes, as umuaramenses ficaram com a ter-
ceira colocação, vencendo a equipe FF Douradina, numa goleada de 7 a 0. “Estamos 
satisfeitos com o resultado, foi o nosso campeonato de 2019. Porém há muito a 
melhorar, vamos aprendendo com erros e trabalhando para buscar resultados cada 
vez mais positivos”, disse o técnico Paulo Vitor ‘Vitinho’.

Nota

Umuaramenses vencem a Copa 
Cristã de Pérola

Na última quarta-feira (1º) aconteceu a 1ª Copa Cristã de Pérola de Futsal. Foram 8 
equipes participando da competição. Umuarama esteve representada por 4 times. O 

campeonato foi composto por duas chaves (A e B). Os dois primeiros times que tiveram 
a melhor pontuação de cada grupo se enfrentaram nas semifinais. Na primeira semifi-
nal, a Palavra Viva de Umuarama venceu, por 4 a 3, Ministério Nova Vida de Altônia. 
Na segunda semifinal, Força Jovem de Perola bateu a Comunidade Cristã também 
de Pérola, por 4 a 2. Com os resultados a disputa pela final ficou entre o Palavra 

Viva de Umuarama x Força Jovem de Pérola. Os dois times ficaram no empate em 3 
a 3, no tempo normal. Nos pênaltis os umuaramenses foram melhores, terminando 
com o placar de 5 a 4. A competição teve como objetivo aproximar os valores cris-
tão das igrejas por meio do esporte. Os jogos começaram 8h30 e foram até as 20h, 

no Ginásio Márcio Aparecido de Oliveira em Pérola.

Nei Victor acertou os pontos para o embate 
contra o Palmas, neste sábado (4)

Joás Cavalcante



O maratonista e professor Ale-
xandre Alves Craveiro partici-
pou no último final de semana 
(27 e 28) da 7ª Corrida 24 
horas Torao Takada em Toledo. 
Cerca de mil atletas participaram 
da competição de 12 mil qui-
lômetros de percurso. A prova 
começou no sábado (27), 
às 10h e terminou no mesmo 
horário no domingo (28). Os 
competidores tinham que obter 
o maior número de voltas, para 
uma boa classificação, cada 
volta tinha 13.500 metros. 
O umuaramense ficou em 14º 
lugar, realizou um percurso 90 
quilômetros (90.450 metros), 
finalizando a prova em apro-
ximadamente 23 horas e 52 
minutos. “Foi um grande desafio 
para mim, pois choveu no 
sábado para domingo, choveu 
a noite inteira, o que dificultou 
o percurso, mas mesmo assim 
consegui um bom desempenho”, 
disse Craveiro.
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Umuarama x Casa Branca
pelo grupo C de Futebol

No domingo (5), o Afau de 
Umuarama enfrenta o Guarani de 
Casa Branca, no Estádio Lúcio 
Pipino, às 16h30. O jogo é valido 
pela quarta rodada do Grupo C da 
Copa Paraná de Futebol.

O adversário já é conhecido pelo 
time umuaramense. Na estreia do 
campeonato, o Afsu venceu os gua-
ranis por 3 a 2, fora de casa.

O time da Capital da Amizade, 
que é comandado pelo técnico 
Paulo Cesar (PC), está reali-
zando uma ótima par ticipação 
na Copa. No domingo (28), jogou 
em casa e venceu de goleada o 
Comercial de Icaraíma. O placar 
foi de 8 a 0. Os destaques foram 
o atacante Paulo Henrique (PH), 
que marcou 4 gols e Rael que 
assinalou 2. Marcelinho marcou 
1 e Lucas Mala marcou também 
1 gol. “Nosso time criou muitas 
opor tunidades e colocamos em 
prática o que aprendemos em 
2018. Trabalhamos bem a bola 
e as oportunidades que tivemos 
mandamos para a rede”, disse 
Paulo Henrique, artilheiro do jogo.

O TIME umuaramense lidera o seu grupo na Copa Paraná, com 6 pontos

Divulgação

Com o resultado, o Afau lidera o 
grupo com 6 pontos e amplo saldo 
de gols. Na mesma chave estão 

o Casa Branca com 3 pontos e o 
Icaraima, que está na lanterna com 
nenhum ponto na classificação.

Divulgação
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 MALHAÇÃO 
Rita também reconhece o sequestrador. Carla 

mente para não atender Marco Rodrigo. Madureira 
se insinua para Carla. Anjinha repreende Thiago por 
falar de seu pai na frente de Cléber. Thiago, Rita e 
Raíssa chegam em casa no momento em que Madu-
reira beija Carla. Martinha não deixa Filipe sair com 
Beto. Lígia leva Nina à praia. Vânia questiona Jaque-
line sobre o verdadeiro motivo de ela querer conhecer 
a irmã. Guga alerta Rita sobre Nina. O porteiro do 
prédio avisa Regina que Guga levou uma amiga para 
casa. Começa a audiência da guarda de Nina. Madu-
reira tenta aconselhar Jaqueline. Anjinha confessa a 
Raíssa que nunca beijou ninguém.

ÓRFÃOS DA TERRA
Hussein entrega uma carta de Soraia a Rania. 

Gabriel defende Aziz na audiência, e Fauze reage 
ao discurso do advogado. Cibele tem uma ideia 
para ajudar o centro de refugiados a arrecadar 
dinheiro. Letícia oferece abrigo a Faruq. Camila vai 
até o hotel procurar Aziz. Rania conta sua história a 
Hussein, e ambos choram a morte de Soraia. Sara 
promete a Eva que dirá a verdade a Ali após sua 
apresentação de dança do ventre. Elias se desculpa 
com Helena pelo comportamento hostil de Missade. 
Jamil fala com Hussein. Aziz é libertado, e Fauze se 
revolta contra osheik. Norberto humilha Teresa. Bruno 
se arrepende de ter dado uma nova chance a seu 
namoro com Valéria. Camila chantageia Aziz para 
lhe informar o paradeiro de Laila e Jamil. 

O SÉTIMO GUARDIÃO 
Valentina decide seguir pelo túnel até o 

sobrado. Nicolau não consegue se concentrar no 
trabalho por causa de Bebeto. Louise ouve Marcos 
Paulo contar para Murilo a conversa que teve com 
Valentina. Com a ajuda de Judith, Gabriel e Murilo 
descobrem o paradeiro de Valentina. Sampaio fl a-
gra Valentina na entrada do túnel do lavabo. Gabriel 
e Murilo são rendidos por Olavo ao chegarem ao 
sobrado. Nicolau se preocupa com Bebeto. Mirtes 
vê a imagem de Aranha na bola de cristal. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Yasmin pede ajuda a Luigi para que ele a 

ajude a participar de um concurso e beleza e fazer 
um vídeo. Gui conversa com Glória sobre Débora 
ser inconveniente em permanecer em sua casa. 
Pendleton convida, sigilosamente, Sérgio, Joana 
e Claudia para um coquetel em sua casa. Poliana 
pede para Durval que eles doem os pães que 
sobrem da padaria para quem mais precisa. Nadine 
conta a Roger sobre o evento. Ruth vê seu vídeo 
na internet. Marcelo, Durval e Luísa também são 
convidados para o coquetel. Bento conta a Kessya 
sobre como foi conhecer a casa de Ruth. Glória 
vai à casa de Roger e fala para Débora ir embora.

N  o  velas
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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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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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to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.
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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.
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Em “Verão 90”, Quinzão consola Mercedes, que está enfurecida com o vídeo homenagem. Lidiane pede 
a Quinzão para não revelar a Mercedes que a ideia do vídeo foi dela. João garante a Manu que provará a sua 
inocência. Jerônimo conta a Vanessa que está endividado com o jogo. Janaína conta a Madá que descobriu 
o ingrediente secreto do doce de leite. Madá está cada vez mais requisitada e Álamo sente ciúmes. Vinícius 
elogia o buffet de Janaína. Diego comenta com Larissa que Ticiano pode processar Dandara. João procura 

por Vanessa. Mercedes contrata Lidiane como sua assessora pessoal.
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Lidiane vira assessora pessoal 
de Mercedes 

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Fiorina diz para o padre que irá ligar para o 

Papa, pois a imagem da santa milagrosa que está 
na sapataria de sua casa está chorando. O local 
está cheio de curiosos. O padre diz que precisa 
ser investigado a veracidade do milagre. Frede-
rico avisa Otávio que irá fazer uma transformação 
no visual de Rebeca. Geraldo diz para Joel que o 
galpão já está seguro para o trabalho da pirataria. 
Manuela conversa com Joaquim no intervalo do 
ensaio. Priscila conta que viu os dois conversa-
rem e avisa Regina. Geraldo está preocupado, 
pois na gravadora estão desconfi ados de que um 
funcionário está vazando as gravações inéditas 
para a pirataria. Regina diz para Geraldo que esta 

desconfi ada que Joaquim e as outras crianças este-
jam envolvidas no resgate de Isabela. 

Jezabel 
Jezabel expulsa Aisha dos aposentos de 

Acabe. O rei defende Asiha. Hannibal ordena 
que os soldados busquem por Elias e os profe-
tas. Acabe desabafa com Obadias sobre a seca, 
mas diz que não irá se curvar às palavras de Elias. 
Os soldados israelitas fi cam decepcionados com 
ordem de Barzilai de perseguir os profetas. Eliseu 
e Micaías pedem ajuda a Samira. Ela tenta distrair 
Pigmaleão e Thanit.  
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O desejo de ser reconhecido(a) no emprego 
será um ótimo estímulo para se empenhar no 
que faz. Na paquera, vai escolher a dedo seu 
alvo. Bom dia para traçar meta em comum 
com o par.

A Lua estimula os estudos e você deve apren-
der tudo que puder. Faça cursos ou participe de 
treinamentos. Viagem favorecida. Há chance 
de romance com alguém de outra cidade.

Mudanças podem causar preocupação. Pro-
cure manter a calma para enfrentar os desa-
fi os. Parceria com alguém de confi ança pode 
ser muito lucrativa. Romance intenso. Desejos 
à fl or da pele!

Busque o apoio dos colegas para obter resul-
tados melhores no trabalho. Sucesso garantido 
em sociedade ou parceria. Bom dia para iniciar 
um relacionamento sério e duradouro.

Prepare-se para um dia de muito trabalho ou 
muitos compromissos. Boa fase para pensar na 
saúde. Na paixão, preste atenção em alguém 
do serviço ou em uma pessoa que está sempre 

Você pode ganhar uma grana inesperada 
num golpe de sorte. Não deixe de fazer uma 
fezinha. Use a criatividade para se dar bem 
no emprego. Na paquera, seu charme será 
irresistível.

Pode deixar alguns interesses pessoais de lado 
para ajudar os parentes ou resolver problemas 
de casa. No emprego, explore a sua experiên-
cia. Na união, surpreenda na intimidade.

Quem busca um emprego contará com sorte 
hoje. Aproveite para distribuir seu currículo. No 
trabalho, use sua boa lábia para conseguir o 
que deseja. Participe mais dos interesses de 
quem ama.

Fique de olho nas oportunidades de aumentar 
seus ganhos e não deixe de fazer uma fezinha. 
Pode ganhar uma grana inesperada num golpe 
de sorte. Deve ter boas surpresas na paquera.

Você vai querer mais reconhecimento no tra-
balho. Isso dará ainda mais disposição para 
explorar seus talentos e provar sua compe-
tência. Novidades em família. A dois, busque 
privacidade.

Procure observar melhor o que acontece à sua 
volta para não cair em mentiras, falsidades ou 
armadilhas. Não comente seus projetos com 
ninguém. Romance secreto ou proibido no ar.

Você vai mostrar mais persistência para lutar 
pelos seus sonhos. Pode fazer uma parce-
ria lucrativa com alguém de confi ança. Vida 
social animada. Se já tem seu par, valorize o 
companheirismo.
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Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

PPTC
SERINGUEIRO
ASIAPPN

CONFISCADO

COROAEUM
LIINERI

FATORESAN
SALACI
DRAMATURGO
EIPROID

CASOSMPRE
AGRADILL
MOAZOVEU
BURLEMARX

PARLAMENTO

Instru-
mento mu-

sical de
Beethoven

A primeira
emissora
de TV do

Brasil

Prudente;
cauteloso

Energia
captada

por
videntes

A mais
lacônica

das
respostas

Número de
chifres do
unicórnio

(Mit.)

Símbolo
do Estado 

monárquico

Movimen-
to festi-
vo de

torcidas

Ana (?):
serviu na
Guerra do
Paraguai

Como é
servido o
peixe no
ceviche

Michael
Phelps,
nadador
dos EUA

Depósito
de mer-
cadorias

(?)-Matre:
auxilia 

gestantes
carentes

A sopa
servida 

ao doente

Cerca
metálica
de praças
e jardins

Verde, em
francês

Maior no-
me do pai-
sagismo
brasileiro

Instituição
como o
Knesset

israelense

Actínio
(símbolo)
Assinado
(abrev.)

Psiu!

Aventuras
amorosas

Autor co-
mo Ariano
Suassuna

Elementos
da multi-
plicação
Tempero
marinho

Continente
de origem
da banana
Apreendido

Portela e 
Manguei-
ra (Rio)

Profissão
de Chico
Mendes

Preferencial

Padre
(abrev.)

Feira, em
inglês

Ano, em
francês
Raça de

gado zebu

Nosso, 
em inglês
Motivo;
pretexto

Prefixo de 
"prescrito"

Cúpula,
em inglês

Instância
psíquica

regida pe-
lo prazer

Lábio, 
em inglês

Ornato 
de noivas

Local de casas ou a-
partamentos de ricos
Índice de Preços ao
Consumidor (sigla)

2/an. 3/lip — our. 4/dome — fair — vert. 9/burle marx. 10/dramaturgo — parlamento.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“E a coisa mais 
bonita sobre 

Deus é, mesmo 
que não possa-
mos compreen-
der plenamente 
o seu amor, o 
amor dele nos 
compreende 

por completo” 
Wandy Luz

“

“

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário. 
Ontem (2) vivas para.  Nesta sexta (3) os 
parabéns seguem para João Barreto, Van-
derlea de Borba Rodrigues, , Ana Vitória 
de Toledo Barros, Fabiana Yamaoka Frare, 
Hellen Harumi Suzumura e Ivani Marques 
Vieira No sábado (4)  vivas para Vanessa 
Albino de Oliveira , Angelina Dias dos 
Santos Carvalho e Izaura Uliana Yokohama.  
No domingo (5) cumprimentos para  Ber-
nardo Fonseca, Rose Sandri Hellu, Neide 
Junges, Elcio de Souza , Antonielly Martins 
Felix de Santana e Valter Pansieri. E na 
segunda (6) parabéns para Clélia Zafanelli, 
Jessica Espelho, Acir Borges Monteiro, 
Elaine Silvana de Souza e Mariana Vieira 
Barion.  Da coluna: felicidades!

Fica a dica...
Hoje já é sexta-feira, amanhã (4) o famoso sabadão e o 
comércio da cidade vai ferver ficando  de portas abertas 

até as cinco da tarde. Vale adiantar a compra do presente 
da mamãe. . . 

Luci Lemes

 PORTRAIT
Maria Luiza Nascimento e o filho  Vitor , em cena de dengo recíproco,  iluminam a coluna 
do fim de semana com o tema “ Mãe & Filhos” . Um projeto da fotógrafa Luci Lemes, que 
mostra  a essência da vida através dessa relação tão linda que decorre do ato de ser Mãe.

Líder Coach
Mestre em Administração, o professor João Codato comanda o “Treinamento em Líder 
Coach”, que acontece no auditório da Aciu entre os dias 19 e 20 de julho, com vagas 

limitadas. As aulas serão na sexta-feira das 19h às 22h e no sábado das 8h às 19h, com 
intervalo para almoço. Qualquer dúvida adicione o whats (44) 98418-3271

* Dia 25 de maio tem mais 
um Jantar Italiano Dançante, 
promoção do Rotary Catedral. 
O evento top faz muito sucesso 
e ajuda entidades beneficen-
tes. Vai ser no  Metropolitan 
com  animação da Banda Show 
Aqua e cardápio italianíssimo 
by Buffet Kalahu. Convites e 
informações pelo whatsApp: 
98425-2572.  

* O hospital do Câncer de 
Umuarama está precisando com 
urgência da doação de alimen-
tos como, arroz, feijão, açúcar 
cristal, óleo, café e leite. A 
solicitação é promovida pela 
Legião Feminina de combate 
ao Câncer). Para fazer a sua 
doação, entre em contato com 
o setor de Telemarketing
em Umuarama, fone: (44) 
2031-0743.

PRINCESA
Manuela Hellú Longhini ganhou festa no mês de Abril e muito carinho dos pais Mariana 

Hellú e Luiz Fernando Longhini para comemorar seus 3 aninhos, no Balako Bako.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

VIVAS
Theodoro também ganhou festa 

para  festejar 2 aninhos, na maior 
alegria, e com direito a chamego 

dos pais Gabrielle  
Auersvald Hellu e Rafael Hellu . 
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30 anos de serviço
A Associação de Pais e Ami-
gos dos Deficientes Visuais de 
Umuarama (APADEVI) come-
mora em 2019, 30 anos de servi-
ços prestados gratuitamente aos 
deficientes visuais e suas famí-
lias de Umuarama e região. Em 
comemoração a data, a associa-
ção realizará, no dia 30 de maio, 
às 20h, no Lyon Club, a ‘1ª Noite 
dos Caldos’, o evento tem como 
objetivo arrecadar dinheiro para 
a cobertura do parque infantil 
adaptado para pessoas com 
deficiência. Os ingressos estão 
sendo vendidos na Apadevi – 
Rua Ministro de Oliveira Salazar, 
4561. Para maiores informações 
entrar em contato pelo telefone 
(44) 3056-1410.

Bazar
O Interact Club de Umuarama 
realizará um bazar beneficente 
em prol da Associação de 
Pais e Amigos dos Autistas de 
Umuarama e Região - AMA. Os 
valores das peças variam entre 
R$ 5 à R$ 20. Todo o dinheiro 
arrecadado será convertido em 
doações destinadas à entidade. 
O Bazar acontece neste sábado 
(4), das 10h às 16h, na Avenida 
Rotary, 3007.

Boi no bambu
No dia 19 de maio acontece a 
10ª Festa do Boi no Bambu, no 
Pavilhão de Indústria e Comér-
cio do Parque de Exposições. 
O almoço está disponível das 
11h30 às 15h e os convites 
custam R$ 30 cada e estão 
sendo vendido no Posto Itama-
raty. Segundo a organização do 
evento, a renda será revertida 
para o Hospital Uopeccan e 
demais entidades filantrópi-
cas de Umuarama. Haverá no 
dia show ao vivo com a dupla 
Fernando e Fael. Os convites 
podem ser adquiridos no Posto 
Itamaraty de Umuarama.

Tributos   Acadêmicos 
de Administração e 
Ciências Contábeis da 
Unipar se uniram em 
um novo projeto de 
extensão. O trabalho é 
feito em parceria com a 
Associação Empresarial 
de Francisco Beltrão 
(Acefb). A proposta do 
Núcleo é elaborar um 
projeto que minimize 
as situações que as 
empresas paranaenses 
vêm enfrentando com a 
substituição tributária. 
Para tanto, os alunos 
da Unipar vão auxiliar 
a equipe na pesquisa 
e no levantamento de 
dados referente ao 
funcionamento desse 
processo. Os dados 
levantados na pesquisa 
darão suporte para a 
proposta de inovação 
nesse tema com o 
Governo do Paraná. 

Pedagogia   A Unipar de 
Guaíra marcou presença 
na Semana Pedagógica 
do município de Mundo 
Novo/MS. A Instituição 
foi representada pelo 
coordenador do curso 
de Pedagogia, professor 
José Ricardo Skolmovski, 
que foi convidado a 
ministrar palestras. 
Participaram professores, 
atendentes, monitores, 
coordenadores e 
diretores das escolas 
municipais. O professor 
falou dos desafios que os 
profissionais da Educação 
irão enfrentar e sobre 
ética no trabalho e 
estudo da Base Nacional 
Curricular Comum. 

Segundo ele, foi muito 
importante essa iniciativa 
de nos mostrar quais 
são as funções dos 
professores, atendentes 
e monitores, porque 
muitos não têm essa 
parte esclarecida. 

Direito   Recentemente, 
o curso de Farmácia 
da Unidade de 
Paranavaí promoveu 
Aula Magna com o 
tema ‘Judicialização do 
acesso ao medicamento 
e à saúde’. As 
turmas do curso de 
Direito, professores 
e profissionais das 
duas áreas também 
participaram. O assunto 
foi discutido pelo 
professor da Unipar, 
Adauto de Almeida, 
e o farmacêutico 
Tiago Branco Dias, de 
Ivinhema/MS. Eles 
abordaram a questão da 
judicialização no acesso 
aos medicamentos, 
situação que obriga 
o estado a prover o 
mesmo, oferecendo 
condições para 
manutenção da vida. 
Segundo Almeida, na 
visão econômica e de 
gestão, esta obrigação 
está ocasionando 
um desequilíbrio nas 
contas do governo, por 
conta do alto custo, o 
que leva a discussões 
entre a necessidade 
e o atendimento ao 
paciente. Os palestrantes 
também ressaltaram a 
importância do papel 
do farmacêutico nessa 
situação.

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
FURGOES MEDIANEIRA LTDA (CNPJ: 02.482.555/0001-42) 

torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para 
FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA 

CAMINHÕES, MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINAS E 
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO 
INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPARAÇÃO a 

ser implantada RUA OLAVO BILAC, N? 1130, BAIRRO BELO 
HORIZONTE, MEDIANEIRA - PARANÁ.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
DONADELI E FILHOS LTDA (CNPJ: 03.349.161/0001-83) torna 

público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para 
TRANSPORTE REVENDEDOR RETALHISTA DE COMBUSTÍVEL 
(N? 22730, VALIDADE: 30/05/2019) a ser implantada RUA 

FERDINANDO ANDRE MORRA, Nº 150, PARQUE INDUSTRIAL I, 
GUAÍRA - PARANÁ.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DONADEL DIESEL LTDA (CNPJ: 03.349.161/0001-83) torna 

público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para 
TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA DE COMBUSTÍVEL 
instalada RUA FERDINANDO ANDRÉ MORRA, Nº 150, PARQUE 

INDUSTRIAL I, GUAíRA - PARANÁ.

Caminhonete tombada
Bombeiros de Umua-

rama atenderam na tarde 
da quinta-feira (2), a um 
acidente de trânsito na 
região central de Umua-
rama. Uma caminho-
nete tombou na avenida 
Paraná.

O acidente foi regis-
trado por volta das 17h 
e bombeiros foram acio-
nados em seguida para 
socorrer duas vítimas 
com ferimentos.

O condutor do veículo 
Toyota Bandeirante 5.5, 
de 59 anos de idade, 
seguia pela avenida no 
sentido centro/Lago Ara-
timbó, quando perdeu o 
controle da direção na 
equina da avenida Viçosa.

O veículo tombou e 
toda a carga de alimentos 
e frutas, ficou espalhada 

pelo asfalto.
O motorista sofreu ape-

nas escoriação em um dos 
cotovelos. O passageiro 
teve apenas ferimentos 
leves, mas mesmo assim, 
foi conduzido ao Hospital 
Nossa Senhora Aparecida 
(plantão).

Uma equipe do Senot 
(Departamento de Trânsito 
do 25º Batalhão da Polícia 
Militar) esteve no local e 
fez um levantamento do 
acidente. Os PMs verifi-
caram que o veículo apre-
sentou problemas nos 
freios. O motorista disse 
ter cruzado o semáforo 
na esquina da rua José 
Dias Lopes com a avenida 
Paraná numa velocidade 
de 80 quilômetros por 
hora e chegou a desviar 
de carros e motos que 

estavam a sua frente para 
não causar um acidente 
ainda mais grave, até que 
chegou ao cruzamento 

com a avenida Viçosa e 
tentou fazer a curva para 
a direita, vindo a tombar o 
veículo.

MOTORISTA disse que veículo apresentou problemas mecânicos nos freios

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

ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – BRANCA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, SOM/MULTIMÍDIA,

AIRBAG, ABS, RODAS, DIREÇÃO, COMPLETA, PLACA-A, Ú/DONA.  R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00R$ 61.800,00

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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CIVIC 2.0 LXR ................................. 14/15.................... BRANCO .....................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 63.900,00
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 LTZ I TURBO ............ 16/17.................... VERMELHO .................COMPLETO, AUT, COURO .................. R$ 87.900,00
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
MONTANA 1.4 LS ........................... 13/14.................... BRANCO .....................COMPLETO ........................................ R$ 28.900,00
ONIX 1.4 LTZ  ................................. 16/16.................... BRANCO .....................COMPLETO, AUT ................................ R$ 46.900,00
PRISMA 1.4 LTZ .............................. 13/14.................... PRATA .........................COMPLETO ........................................ R$ 43.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ......................... 18/19.................... PRATA .........................COMPLETO, AUT ................................ R$ 59.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT ........................... 14/15.................... PRATA .........................COMPELTO, AUT ................................ R$ 95.900,00
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
JAMES MICHAEL CASTRO 

GODOI, fi rma inscrita nº CPF 
060.148.249-28, situada na 
Rua Fernando de Noronha, 
1961 Parque Tarumã, CEP: 

87508-245, nesta cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 

vem publicar o extravio do 
ALVARÁ DE LICENÇA Nº 27. 398. 
Com esta publicação o mesmo 
fi ca sem nenhum efeito legal.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
SELMA REGINA ESCOLIN 

FRANÇOLIN, fi rma inscrita no CNPJ 
09.652.929/0001-70, situada na 
Avenida Walter Luiz da Cunha, 

2463, Parque San Gaetano, CEP: 
87506-360, nesta cidade de 

Umuarama, Estado do Paraná, 
vem publicar o extravio do ALVARÁ 
DE LICENÇA Nº 27.556. Com esta 

publicação o mesmo fi ca sem 
nenhum efeito legal.
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