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UMUARAMA

Alimentos mais baratos
Procon divulga queda no preço da cesta básica, 

avaliando a variação dos preços de 35 itens 
destinados a alimentação, limpeza e higiene 

pessoal. O preço médio de uma cesta básica para 
quatro pessoas caiu 2,25% no comparativo com 

abril deste ano. l Pág. 10

Suspensão no reajuste da  
Sanepar é comemorado

Prefeitos, vereadores e deputados estão em clima de vitória com a suspensão do reajuste 
de 12,1% na tarifa de água e esgoto da Sanepar que começaria a vigorar hoje (17) e foi 

barrado por uma medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado.  

Desafio 
dos Fortes
A competição é considerada 
uma das mais difíceis no 
atletismo em geral, com 
muita lama e um sobe 
e desce em obstáculos 
montados especialmente 
para quem é realmente 
forte. Nas edições anteriores 
atletas em equipes buscaram 
finalizar as etapas no 
menor tempo e mostraram 
superação, técnica, além de 
condicionamento físico e 
mental. O Desafio dos Fortes 
2019 acontecerá domingo, 
na pista de motocross 
em frente ao Parque da 
Jabuticabeiras. l Pág. 15

Noite violenta com 
dois registros de 
assassinatos na região 
de Umuarama

PÁGINASSancionado Projeto 
de Lei que isenta 
doadores de órgãos 
das taxas funerárias
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

Cascavel Curitiba

‘‘Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte ‘‘

Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 
para o seu 

patriotismo 
para que esses 
juros caiam um 

pouquinho mais. 
Tenho certeza 
de que nossas 

orações tocarão 
seu coração”. 
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Sábado

“Façam justiça! 
Querem me atingir? 
Venham pra cima de 

mim! Querem quebrar meu 
sigilo, eu sei que tem que ter 
um fato, mas eu abro o meu 
sigilo. Não vão me pegar”. 

 O presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) 

disse ontem que as 
investigações que 
avançam sobre seu 

filho, o senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ), são 

feitas para atingi-lo. 
Bolsonaro colocou seu 

sigilo bancário à disposi-
ção e classificou que as 

apurações estão “fazendo 
um esculacho” em cima 
de Flávio para prejudicar 

o seu governo. 

Paula Guimarães é missionária da Comunidade Canção Nova 07 19 20 64 65 71 80

Parcialmente 
Nublado

AGÊNCIA BRASIL

Sábado

Nublado

Muitas vezes tratamos o “luto” somente como a perda de uma 
pessoa que amamos. Mas podemos considerar também como luto 
um “relacionamento que terminou”, um “trabalho que não deu certo” 
e até mesmo uma “demissão inesperada”.

Esse tempo de “luto” é um tempo para absorvermos o que 
aconteceu, necessário para que possamos refl etir e nos organizar 
a partir desse momento. Na década de 1960, a psicóloga suíça 
Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004) descreveu cinco fases que 
compõem o processo do luto:

A negação - quando a pessoa tenta negar a existência do pro-
blema ou situação e, às vezes, evita até falar sobre o assunto. 
“Isso não pode ser verdade!”, pensa; A raiva - é comum aparecer 
revolta e ressentimento quando a pessoa se dá conta da perda. 
“Por que eu?” É o pensamento recorrente; A negociação - quando 
a hipótese da perda começa a se concretizar, é comum que a 
pessoa tente reverter a situação, fazendo um acordo consigo, com 
outra pessoa ou com Deus; A depressão - ocorre quando a pessoa 
toma consciência de que a perda é inevitável. Tristeza, desolação, 
apatia e medo são sentimentos comuns nessa fase. Não deve ser 
confundida com a doença diagnosticada como depressão, que 
envolve um desequilíbrio químico e necessita tratamento específi co; 
A aceitação - é a fase em que a pessoa aprende a viver sem aquilo 
que perdeu. Não signifi ca esquecer ou não sentir mais tristeza ao 
se lembrar do fato.

A situação que nos ocasionou o luto jamais será esquecida, 
mas será amenizada com o passar do tempo. E o que nos faz 
seguir adiante? A esperança precisa ser a nossa companheira nos 
momentos difíceis e ela pode se manifestar de várias formas: pelo 
afeto de um amigo, uma música que nos traz bons sentimentos e 
até mesmo a partilha de um sacerdote. 

Que tenhamos sempre o nosso olhar sensível para esses ges-
tos, que o nosso olhar possa estar sempre voltado para Deus. Por 
mais difícil que seja uma situação, e que aparentemente falte a 
“esperança”, Ele é quem gera toda “esperança” em nosso coração.
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Opinião

PREVISÃO DO TEMPO

Crescente
11/05 - 22h13

Fases da lua

CascavelCuritiba

‘‘ Os brasileiros de várias regiões do País já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma crise hídrica. Também continua 
presente na memória da população da Região Metropolitana de 
São Paulo o período de falta de água enfrentado a partir de 2014 
na localidade. Os moradores que se deparam com essa situação 
precisam mudar hábitos e focar na economia de água. Mas o País 
não está livre de novos períodos sem disponibilidade suficiente de 
água, conforme aponta o Plano Nacional de Segurança Hídrica, 
recentemente divulgado pelo governo federal.

O documento alerta que aproximadamente 55 milhões de 
brasileiros de regiões urbanas podem enfrentar falta de água em 
2035 se nada for feito para mudar esse cenário. Para evitar o pior, 
o País precisa investir R$ 27,5 bilhões nos próximos 15 anos em 
99 projetos como sistemas adutores, barragens, canais e eixos de 
integração das bacias hidrográficas. Essas intervenções são fun-
damentais para aumentar a oferta de água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas também podem ajudar a reduzir os riscos 
de estresse hídrico. Um deles é um programa para a redução de 
perdas. O País ainda desperdiça água que recebe um tratamento 
muito dispendioso. A média nacional de perdas chega próximo a 
40% do que é produzido. 

A gestão dos recursos hídricos deve ainda incentivar o reuso 
de água nas cidades. Alguns municípios já perceberam a impor-
tância de usar esse recurso para a limpeza de praças e irrigação 
de jardins. Essas medidas precisam inclusive ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma legislação, que contribua para incentivar 
também o reuso na agricultura, um dos setores que apresenta um 
dos maiores indicadores de consumo de água.

A falta de água pode se tornar um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, as medidas preventivas precisam 
ser adotadas urgentemente. Caso contrário, corremos o risco de 
levar um futuro muito nebuloso para as futuras gerações. 

Crise hídrica no horizonte‘‘
Do presidente Jair 
Bolsonaro para o 
presidente do Banco 
do Brasil, Rubem 
Novaes, na abertura 
do Agrishow, ontem, 
ao pedir redução nos 
juros para o setor 
agropecuário. 

“Apelo para o 
seu coração, 

para o seu 
patriotismo 

para que esses 
juros caiam um 
pouquinho mais. 

Tenho certeza 
de que nossas 
orações tocarão 

seu coração”. 
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Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista 
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e 
Meio Ambiente) e vice-presidente da Abes-SP (Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Acionistas
O Procon Maringá multou em mais de R$ 1,5 milhão 
a Sanepar e a Agepar. “A empresa trata a água como 
mercadoria, proporcionando ganhos aos acionistas em 
detrimento dos usuários”, justificou o diretor do Procon, 
João Luiz Regiani, ao lavrar as multas. “Os ganhos dos 
acionistas da empresa, composto na sua maioria por fundos 
de investimentos internacionais, passaram de 25% para 
50% na forma de dividendos a partir de 2011”, completou.

Prefeitos destacam 
suspensão do reajuste

O clima não é de eufo-
ria, mas de vitória com um 
certo estado de alerta. 
Isso resume as conver-
sas da reportagem com 
prefeitos, vereadores e 
deputados sobre a sus-
pensão do reajuste da 
tarifa de água e esgoto da 
Sanepar que começaria a 
vigorar nesta sexta-feira 
(17) e foi barrada por uma 
medida cautelar do Tribu-
nal de Contas do Estado.  
“Nós vencemos, chama-
ram a medida contra o 
aumento de especulação e 
populismo. Mesmo assim 
Paranavaí se tornou exem-
plo, dia após dia a posição 
foi adotada por outros 
municípios, ajuizamos uma 
ação condenatória contra 
o aumento e hoje veio o 
resultado. Guerreiro luta 
por suas convicções e não 
pela certeza da vitória”, 
disse Delegado Caíque 
(PSDB), prefeito de Parana-
vaí, um dos primeiros a se 
insurgir e barrar o aumento 
via decreto municipal. 
A batalha que tomou conta 
de prefeituras, câmaras 
de vereadores, entidades 
patronais e da Assembleia 
Legislativa começou em 
17 de abril, assim que a 
Agepar (Agência Regula-
dora do Paraná) autori-
zou a Sanepar a aumen-
tar a tarifa de água em 
12,13%. O aumento pro-
posto foi atacado a torto 
e direito por deputados 
da oposição e situação. 
O deputado Soldado Fruet 

(Pros) foi o primeiro a se 
rebelar, entrando com 
uma ação popular contra 
a Companhia de Sanea-
mento do Paraná.

EXEMPLO
A ação de Caíque foi 

seguida pelos prefeitos 
Emerson Toledo Pires 
(Cambira), Alírio Mistura 
(Francisco Alves), José 
Reis Junior (Cândido de 
Abreu), Romualdo Batista 
(Mandaguari), Luis Fran-
ciscone Neto (Rolândia), 
Edson Brene (Bela Vista 
do Paraíso) e Claudio Casa-
grande (Campo Magro), 
entre outros gestores. 
Vereadores de diversos 
municípios, como os da 
Câmara Municipal de 
Umuarama, aprovaram 
requerimento enviado ao 
prefeito Celso Pozzobom, 
pedindo a suspensão da 
tarifa via decreto municipal. 
“Os prefeitos devem se unir. 
Não podemos o aumento”, 
disse o prefeito de Cam-
bira Emerson Toledo Pires. 
“Acredito que a Sanepar irá 
buscar meios para derru-
bar a medida, mas o rea-
juste é muito acima do 
razoável e os municípios 
estão no seu direito”, 
reforçou Toledo Pires. 
A Associação Comercial 
do Paraná também foi con-
tra o aumento que causa-
ria “impacto significativo 
nos custos de empresas 
de vários segmentos, 
contribuindo para a ele-
vação dos preços finais 
de seus produtos”.

Ação ajuizada
Em Paranavaí, como 
disse o prefeito Delegado 
Caíque, a prefeitura 
ajuizou uma ação contra a 
Sanepar e contra a Agepar 
para que não apliquem 
reajustes tarifários 
sem prévia e expressa 
homologação do poder 
concedente, no caso o 
Município, sob pena de 
multa diária de R$ 100 mil. 
A ação também processa 
ambos em R$ 5,3 milhões.

Ações rentáveis
Caíque citou estudo do 
Dieese que apontou que 
na atual política tarifária, 
os acionistas privados 
receberam R$ 2 bi em 
dividendos entre 2011 a 
2018 (em 2018 o montante 
representou 41,15% dos 
investimentos da empresa 
– R$ 1 bilhão), percentual 
mantido acima de 20% 
nestes anos, que na média, 
foi de 32,06% e que era de 
9,37% em 2010.

 Acúmulo tarifário de 27,92%
Ainda no documento, a Inspetoria diz que, desde o 

reajuste feito em 2017, a Sanepar acumula aumento 
tarifário de 27,92% enquanto, no mesmo período, o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede 
a inflação, foi de 12,06%.

“Desde o começo, apontamos que esse aumento na 
tarifa é abusivo. A Agepar não tem técnica, não tem 

ciência e não tem competência para autorizar. E quem 
paga a conta é o povo paranaense. Não podemos deixar 
isso acontecer! É uma vitória, mas vamos ficar atentos e 

alerta”, disse o deputado Arilson Chiorato (PT).

Alerta
Essa primeira batalha parece ter encerrado na segunda-
feira (13), quando a Sanepar informou a suspensão 
do reajuste de 12,13% na conta de água e esgoto, 
após medida cautelar do TCE. No relatório da Segunda 
Inspetoria de Controle Externo, o reajuste é considerado 
uma “aberração travestida de uma teia de números, que 
visam distribuir lucros aos acionistas”.



04 ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 17 DE MAIO DE 2019

Desemprego
A taxa de desemprego no País no 
primeiro trimestre foi de 12,7%. 
As menores taxas foram em Santa 
Catarina (7,2%), Rio Grande do Sul 
(8%) e Paraná e Rondônia (ambos com 
8,9%). Os piores resultados foram 
registrados no Amapá (20,2%), Bahia 
(18,3%) , Acre (18,0%),  Maranhão 
(16,3%) e Pernambuco (16,15%), 
Um quarto dos 13,4 milhões de 
desempregados estão há dois anos 
ou mais em busca de trabalho, 
segundo pesquisa do IBGE. Do total 
de desempregados, 24,8%, ou 3,3 
milhões de pessoas, estão nessa 
condição há dois anos ou mais.

Emenda Lupion
O deputado Pedro Lupion (DEM-PR) 
recebeu carta de apoio de 46 
entidades do setor produtivo 
à emenda na MP da Liberdade 
Econômica. Lupion propôs alteração 
no tabelamento do frete dos 
caminhoneiros ao definir como 
referencial, e não como vinculativo, 
o preço mínimo do quilômetro 
rodado. “Os dados demonstram que o 
tabelamento provocou uma redução 
de 0,11% do PIB, a redução de 203 
mil empregos e um aumento de 0,34 
pontos no IPCA de 2018”, diz a carta 
entregue ao deputado.

Emenda II
Para Lupion está mais do que provado 
que a tabela atual do frete não 
funciona. “Tivemos decréscimo na 
economia de R$ 7 bilhões, praticamente 
200 mil empregos perdidos, isso tudo 
porque quando o estado entra para 
regular um setor da economia, ele 

acaba diminuindo a auto regulação de 
mercado. E quem paga essa conta não é 
o governo ou os caminhoneiros. São os 
produtores rurais”.

Gilmar e Fux em Curitiba
Os ministros do STF, Gilmar Mendes e 
Luís Fux, estarão em Curitiba nos dias 29 
e 31 de maio na sede da OAB do Paraná 
para participar do Congresso Brasileiro 
de Direito Processual Constitucional. O 
encontro vai reunir juristas e especialista 
e marcará ainda a transmissão do cargo 
de presidente da Associação Brasileira 
de Direito Processual Constitucional, 
que passará do professor da USP, André 
Ramos Tavares, para o professor da UFPR, 
Luiz Guilherme Marinoni.

Prêmio internacional
A ex-governadora Cida Borghetti 
recebeu prêmio de reconhecimento 
pelo trabalho prestado em prol das 
crianças e das famílias brasileiras. O 
prêmio foi entregue durante a cúpula 
Mundial da Organização Mundial da 
Família (OMF) que reúne em Lisboa, 
Portugal, representantes dos cinco 
continentes. “É uma consagração de 
muitos anos de trabalho e dedicação 
às causas da família e primeira 
infância. Estou muito honrada por 
esse reconhecimento”, disse Cida ao 
receber o prêmio da presidente da 
OMF, Deisi Kusztra.

Delúbio em Curitiba
O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, 
está morando em Curitiba onde cumpre 
prisão em regime semi-aberto depois 
de ser condenado pela Justiça Federal. 
Delúbio trabalha na CUT e tem que se 
recolher depois das 18h em casa. Dias 

atrás, Delúbio saboreou uma feijoada, 
junto com a mulher e um grupo de 
amigos, em restaurante tradicional 
no centro da cidade, atendeu os 
curiosos, tirou fotos e até mostrou a 
tornozeleira eletrônica.  

Farmacêuticos
A Assembleia Legislativa aprovou 
projeto de lei do deputado 
Paulo Litro (PSDB) que obriga 
empresas transportadoras de 
medicamentos contarem com 
a presença de farmacêutico 
em seus quadros técnicos. “O 
transporte é o momento com maior 
probabilidade para ocorrerem 
alterações na qualidade e eficácia 
dos medicamentos. A presença 
do farmacêutico nas empresas 
ajudará a minimizar esses riscos ao 
longo de todas as etapas da cadeia 
logística”, disse Paulo Litro.

Itaipu enxuga
O presidente da Itaipu, Joaquim 
Silva e Luna, resolveu enxugar o 
escritório da binacional em Curitiba. 
Os 150 funcionários na capital serão 
transferidos até 2020 para a sede da 
usina em Foz do Iguaçu. A Itaipu quer 
economizar cerca de R$ 2,5 milhões 
por ano só com o fim do aluguel 
na capital que terá um pequeno 
escritório de representação.

Interiorização
“Sou do interior, sou pé vermelho e 
sabemos que as vezes a distância com 
a capital é muito maior do que os 500 
quilômetros. Com a interiorização ela 
deixa de ser física e passa a ser de 
resultados. A partir do momento que 
se transfere o poder de decisão de 
Curitiba para a nossa base, a gente 
consegue perceber a importância 
do nosso o interior, com cidades 
fundamentais para a estruturação 
desse estado pujante que a gente 
tem” - do deputado Tiago Amaral 
(PSB) sobre a instalação dos trabalhos 
da Assembleia Legislativa na Expoingá 
em Maringá.
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Bloqueio 2.0
Sem apoio e agilidade do Congresso 
Nacional, a equipe econômica do 
Governo Bolsonaro discute novo 
bloqueio de recursos que pode ser 
anunciado nos próximos dias. Em 
março, o Planalto encaminhou à 
Câmara e ao Senado um projeto de 
crédito suplementar (PLN 4/2019) 
no valor de R$ 248,9 bilhões em 
recursos para saldar todas as 
despesas do ano. Passados dois 
meses, a proposta está parada à 
espera de parecer do relator Hildo 
Rocha (MDB-MA), na Comissão 
Mista de Orçamento. Depois da 
CMO, o projeto ainda terá que ser 
aprovado em sessão conjunta da 
Câmara e do Senado.

Rumo ao Japão
Mais de mil brasileiros se cadastraram 
para compra de ingressos e pacotes 
para os Jogos de Tóquio 2020, no www.
match-hospitality.com/tokyo2020/
brasil, revendedora oficial.

Nova turma
Mais de 31 mil desejam entrar na 
política nas eleições municipais e 
se inscreveram no programa de 
formação de líderes RenovaBR. São 
de 2.099 cidades.

Combinações...
Na tentativa de derrubar em plenário 
as mudanças na MP 870, que crava 
a reestruturação administrativa do 
Governo, o Planalto intensificou 
as tratativas com os partidos do 
Centrão (PP, PSD, PR, PRB, DEM, 
SD) e incomodou o PSL, legenda do 
presidente Jair Bolsonaro. O partido 
disputa com o PP a indicação do novo 
presidente do Banco Nacional do 
Nordeste (BNB). 

... e Interlocução
O senador Ciro Nogueira (PI), 
presidente do PP, fala diariamente 

com palacianos. Não há data prevista 
para a votação da MP 870 no plenário 
da Câmara. A comissão especial 
que analisou a MP impôs derrota 
ao Governo ao aprovar emenda que 
transfere o Coaf do Ministério da Justiça 
para o Ministério da Economia.

Rastros de Jair
Líder do PDT na Câmara, o deputado 
federal André Figueiredo (CE) usou 
argumentos do então deputado Jair 
Bolsonaro na proposta (PDL 240/19) 
que pede a revogação do decreto 
presidencial que libera de maneira 
quase irrestrita o porte de armas no 
País. 

Memória
Em 2013, Bolsonaro apresentou 
proposta para sustar um decreto 
da presidente Dilma Rousseff que 
liberava o uso de armamentos para 
servidores Ibama e para o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade. Na justificativa, 
o hoje presidente ressaltava que 
o Estatuto do Desarmamento 
“estabelece taxativamente a quem é 
conferida autorização para o porte 
de armas de fogo”.

Mal dos cigarros
A indústria do cigarro pode ter outro 
baque forte nos próximos meses: a 
proibição, por lei, de fumar dentro de 
carros onde houver menor de 18 anos 
- com multa pesada - e qualquer forma 
de patrocínio e uso de aditivos de sabor 
(questão já resolvida no STF).

Força-tarefa
Foram ao Senado debater Projeto de 
Lei 769/15, que trata dessas proibições, 
o presidente da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, William Dib, o 
secretário da Receita Federal, Marcos 
Cintra, e a representante do Programa 
Nacional de Controle do Tabagismo do 
Instituto Nacional do Câncer, 
Tania Cavalcante.

Na fila
A relatora é a senadora Leila Barros 
(PSB-DF), que dará seu parecer nas 
próximas semanas. O projeto do 
senador José Serra (PSDB-SP) tem 
caráter terminativo na CCJ (não vai a 
plenário do Senado) e já foi aprovado nas 
comissões de Transparência, Governança, 
Fiscalização e Controle e Defesa do 
Consumidor e de Assuntos Sociais.

***No ar
O deputado federal Luiz Miranda 
(DEM-DF), um famoso youtuber eleito, 
sofreu derrota inusitada na Justiça, no 
segmento onde ele fez a fama (direto 
de Miami) que o levou ao Congresso. 
O juiz Leandro Figueiredo, da 8ª Vara 
Cível do TJDFT, indeferiu dia 15 o 
pedido para o Google excluir vídeos 
que, na visão do deputado, seriam 
ofensivos a ele. O processo é o de nº 
0712572-11.2019.8.07.0001. 

Fala, deputado
O deputado federal João Campos leu a 
Coluna e não gostou do que viu sobre 
o esforço do PSB para lançá-lo mais 
aos holofotes no seu Recife. “Estou 
acostumado a fazer política nas ruas 
(...) Por outro lado, tem gente da 
oposição que se incomoda porque só 
sabe fazer política no gabinete ou em 
cima da tribuna, no ar-condicionado”. 

Diversidade
A Prefeitura do Rio, por meio da 
Coordenadoria Especial da Diversidade 
Sexual (CEDS Rio) lança hoje, Dia 
Internacional de Combate a LGBTfobia, 
a campanha: “A Nossa Luta é Por Um 
Rio de Mais Respeito”, com vídeo nas 
redes sociais.
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Fim da vacinação é
discutida na sociedade
O governador Carlos Massa Rati-

nho Junior disse nesta quarta-feira 
(15), em Maringá, que o Governo 
do Paraná está discutindo com a 
sociedade a suspensão da vacina 
contra febre aftosa no Estado. Ele 
se reuniu, durante a Expoingá, 
com representantes do setor 
agropecuário da região Noroeste 
e recebeu um documento com 
contribuições sobre o tema.

A carta foi entregue pelos presi-
dentes das Sociedades Rurais de 
Maringá, Maria Iraclézia de Araújo; 
do Paraná, Antônio Sampaio; e de 
Umuarama, Milton Gaiari.

Ratinho Junior explicou que a 
Secretaria de Estado da Agricul-
tura e do Abastecimento está pro-
movendo audiências públicas em 
todas as regiões para debater o 
assunto. Trata-se do fórum “Paraná 
livre de febre aftosa sem vacina-
ção”, que acontece ao longo do 
mês de maio e reúne produtores, 
entidades e lideranças do setor 
agropecuário, técnicos, estudantes 
e representantes do poder público.

“Estamos ouvindo o setor nos 
fóruns que promovemos no Paraná. 
Vamos também conversar com os 
criadores de gado, frigoríficos e 
curtumes para discutir à exaus-
tão essa decisão, que influencia 
na vida de muitas pessoas e nos 
negócios de diversos setores”, afir-
mou o governador.

Após os fóruns, representan-
tes do Estado vão se reunir com 
criadores e industriais dos setores 
bovino, avícola e de suínos para, 
mais uma vez, debater a melhor 
solução para o Estado. “Vamos 

Área livre
Após a campanha de vacinação de maio, que atinge bovinos e búfalos de até 24 

meses, o Paraná deixa de vacinar contra febre aftosa. Em setembro, o Ministério 
da Agricultura publica um ato normativo que mudará o status do Estado para Área 

Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, e a Organização Mundial de Saúde Animal 
(OIE) deverá reconhecer a condição do Paraná em 2021. Até agora, apenas Santa 

Catarina é reconhecida como área livre de aftosa no Brasil.
Segundo estudos de técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 

(Adapar) e do Departamento de Economia Rural do Estado (Deral), o novo status 
pode dobrar as exportações de carne suína do Paraná, chegando a 200 mil tone-
ladas ao ano. Isso porque, de acordo com o documento, a decisão de pôr fim à 

vacinação ajudará a abrir novos mercados internacionais que pagam melhor pelo 
produto com qualidade sanitária reconhecida.

sentar, chegar a uma decisão 
coletiva, a que seja menos impac-
tante e traga mais benefícios para 
o Estado na geração de empre-
gos, desenvolvimento econômico 
e social e assim por diante”, disse.

AUDITORIAS
O secretário estadual da Agri-

cultura, Norberto Ortigara, explicou 

que o Ministério da Agricultura fez 
duas auditorias no Paraná, que 
atestaram a qualidade do sistema 
sanitário paranaense. “Praticamos 
a vacinação há mais de 50 anos. 
O Paraná se preparou e é o Estado 
mais capacitado para o enfrentamento 
dessa enfermidade, que não existe 
em nossos rebanhos”, afirmou.

NA Expoingá, Ratinho Jr se reuniu com representantes do setor agropecuário do Noroeste e discutiu a 
suspensão da vacina contra febre aftosa no Estado

José Fernando Ogura/ANPr
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Reabertas as inscrições
para conselheiro tutelar

Divulgação

O Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) de Umuarama informa 
que o período de inscrições de 
candidatos para o Conselho Tute-
lar foi reaberto do dia 16 ao dia 
23 de maio, em virtude de uma 
mudança no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) que agora 
permite que conselheiros possam 
concorrer a mais de dois manda-
tos (art. 2º da Lei 13.824/2019, 
que dispõe sobre a recondu-
ção dos conselheiros tutelares). 
Portanto, conselheiros nessa condi-
ção haviam perdido o prazo inicial 
de inscrições, encerrado no último 
dia 30 e agora poderão participar. 
A eleição escolherá cinco mem-
bros titulares para o cargo de con-
selheiro tutelar do município, além 
da lista de suplentes (sem número 
definido). O mandato da atual ges-
tão do vence em janeiro de 2020. 
A resolução nº 13/2019 do CMDCA, 
que considera o processo de escolha 
unificado em todo o território nacio-
nal para os membros do Conselho 
Tutelar e o art. 57 da Lei 4.069 
/2015, que prevê a eleição simultâ-
nea para mandado de quatro anos 

para conselheiros, orientam o pro-
cesso. A posse está prevista para 
10 de janeiro de 2020. A resolução 
normatiza as inscrições ao pro-
cesso de seleção dos candidatos. 
“São orientações necessárias como 
o voto direto, secreto e facultativo 
de eleitores com domicílio eleito-
ral no município, cadastrados junto 
ao CMDCA, em local e formato a 
ser divulgado em momento opor-
tuno, e participação no processo 
condicionada à comprovação, 

pelo candidato, dos requisitos e 
exigências constantes do edital”, 
explicou o presidente do conselho, 
Uilian Henrique da Silva Drohson. 
O edital encontra-se afixado na Secre-
taria Executiva dos Conselhos (Av. Pre-
sidente Castelo Branco, 3370 – salas 
5 e 6). O cargo não estabelece vín-
culo empregatício entre o conselheiro 
tutelar e o município. A remuneração 
mensal é de R$ 3.207,65, reajustada 
anualmente no mesmo índice de corre-
ção dos servidores municipais.

ELEIÇÃO escolherá cinco titulares para o cargo no município, além da lista de suplentes
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REINÍCIO
Exatos 150 associados da Aciu 
compareceram na terça-feira (14) para 
escolher a 22ª Diretoria Executiva 
da entidade, considerada a maior e 
mais importante da cidade. O atual 
presidente, Orlando Luiz Santos, foi 
reeleito com 148 votos – houve dois 
votos em branco e a chapa “Unidos 
Somos Mais Fortes” vai atuar no 
triênio 2019/2022. 

FERAS
José Celso Zolim e Miguel Fuentes 
Romero Neto compõem os cargos 
de vice-presidentes, Humberto 
Vignoli e João Carlos Narvaes serão 
os secretários e Irene Dias Cardoso 
e Regina Célia Rodrigues Lima serão 
as tesoureiras. O Conselho Fiscal fica 
composto por Wagner Luiz Ferrarin, 
João Batista de Oliveira, Alcides 
Sitta, Antonio Carlos Bitencourt 
e Murilo Gilbert Campana. Como 
suplentes estão Dorival Marcos 
Rodrigues, Ronaldo Dal Secco Dias 
e André Luiz Marcato. O Conselho 
da Mulher Empresária e Executiva 
fica com Carla Frasquetti e o do 
Conselho do Jovem Empresário 
ficará com Heitor Souza Vivian. 

QUÓRUM
Orlando Luiz Santos comemorou 
o número de associados que 
compareceram para a votação 
e agradeceu o apoio que vem 
recebendo dos empresários. Mesmo 
tendo chapa única a votação foi 
considerada expressiva e tem 
um significado muito importante 
para todos que compõem a chapa 
‘Unidos Somos Mais Fortes’. A 
responsabilidade está aumentada 
e seguramente a luta pelo 
fortalecimento da Aciu e em defesa da 
classe empresarial está recomeçando. 

RUMOS
O presidente da Aciu acrescentou que 
a implantação de um novo sistema 
de gestão, seguindo os mesmos 
adotados pelas associações comerciais 
de Marechal Cândido Rondon e 
Toledo, trará resultados ainda mais 
importantes para os associados. A 
novidade é o estabelecimento de 
uma Diretoria Setorial, composta por 
20 diretores, cada um especialista 
em sua área. Desta forma a Aciu 
terá participação mais efetiva e 
mais comprometida com resultados 
que ajudem os associados na 
administração de suas empresas.

CRESCIMENTO
Com o objetivo de apresentar a 
profissionais de venda, o Senac de 
Umuarama está com matrículas 
abertas para o curso de “Qualidade de 
Atendimento ao Cliente”, com carga 
horária de 15 horas. Será entre os dias 
20 de maio e 3 de junho, de segunda a 
sexta sempre das 19h às 22h. O aluno 
vai aprender a identificar os diferentes 
tipos de clientes e os fatores que 
influenciam seu comportamento 
para atender com assertividade e 
qualidade, respeitando os direitos do 
consumidor. Associados Aciu e seus 
colaboradores têm super desconto. 
Pegue sua ficha de inscrição na 
secretaria da Aciu.

MÁQUINAS
Vem aí a quarta edição do Feirão 
de Veículos Sicredi Aciu, entre os 
dias 24 e 26 de maio no Parque de 
Exposições Darío Pimenta Nóbrega, 
com a participação de pelo menos 
20 empresas, entre concessionárias, 
garagens e revendedoras, que devem 
disponibilizar mais de 300 veículos, 
entre carros, utilitários, motos, 
barcos e jetskys.

MÁQUINAS II
Como nas edições anteriores, o Feirão 
de Veículos Sicredi Aciu será em três 
dias: na sexta-feira (24) a abertura 
será às 9h com encerramento às 18h. 
No sábado (25), da mesma forma, das 
9h às 18h. Por fim, no domingo (26) o 
atendimento vai ser das 9h até às 15h. 
Não há cobrança de estacionamento e 
nem de ingresso. É um passeio bacana 
para ser feito em família e com os 
amigos. E vale destacar que todos os 
veículos são revisados e têm garantia.

PERMISSÕES
Quarta-feira que vem, dia 22 de maio, às 
19h, a psicóloga e master coach Juliana 
Spessatto apresenta a palestra “O que 
lhe impede de alcançar o sucesso?” no 
auditório da Aciu, com entrada franca – a 
sugestão é que o participante leve um quilo 
de alimento não perecível para doação a 
entidades beneficentes. As reservas devem 
ser feitas pelo telefone (44) 3621-6700, falar 
com Charles ou Rafael.

GUERREIROS
A Aciu está no apoio de um super 
evento exclusivo para empresários. 
“O Encontro de Donos de Negócio” 
acontece no dia 4 de junho (uma terça-
feira), no anfiteatro do Hotel Caiuá e 
a entrada também é apenas um quilo 
de alimento não perecível. Elton Lívio 
Petterle, empresário, especialista 
em gestão de empresas, consultor, 
palestrante e pesquisador, vai dar cinco 
dicas para melhorar imediatamente 
os resultados em sua empresa. Serão 
quatro oportunidades de encontros 
no dia 4 de junho: às 8h, 10h30, 16h e 
19h30. Inscrições diretamente no site 
http://ednumuarama.idebrasil.com.br.
 

FOCO
Se tempo é dinheiro, seu tempo tem 
muito mais valor do que você imagina. E 
é por isso mesmo que você deve investir 
seu tempo em coisas que lhe façam uma 
pessoa melhor. Não tenha pensamentos 
de vingança, não olhe demais para o 
gado alheio, não repasse notícias que não 
sabe se são verdadeiras, não tente tirar 
vantagens em tudo e principalmente 
dedique-se mais a você e às pessoas 
que ama. O mundo melhor é você 
quem faz. Venha para a Aciu, pois aqui 
é a Casa do Empresário.
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Lei isenta doadores de 
órgãos de taxas funerárias

Foi publicada no Diá-
rio Oficial do Município de 
Umuarama na terça-feira 
(14), a sanção do Prefeito 
Celso Pozzobom ao o Pro-
jeto de Lei 09/2019, de 
autoria do Presidente da 
Câmara, vereador Noel do 
Pão, que isenta do paga-
mento de alguns serviços 
funerários municipais os 
usuários que comprovem 
a condição de doador de 
órgãos do parente ou familiar 
a ser sepultado no Município.

A agora a Lei Municipal 

4.356 é aplicada aos 
usuários que comprovem 
a condição de órgãos e 
tecidos do parente ou 
familiar que vier a ser 
sepultado, sendo neces-
sário também que o 
falecido tenha nascido 
ou comprovadamente 
residente no município 
quando de seu óbito.

O cumprimento da Lei 
carece que o parente ou 
responsável pela docu-
mentação do falecido 
apresente os documentos 

que comprovem a doação 
de órgãos, acompanhado 
da imediata comunica-
ção do óbito à instituição 
médica habilitada a rea-
lizar o transplante, bem 
como a comprovação 
de residência da pes-
soa falecida no mês 
do  fa lec imento ,  ou 
sua cer tidão de nasci-
mento com a naturali-
dade de Umuarama.

DIVULGAÇÃO
A Lei também determina 

que hospitais, postos de 

saúde e o Serviço Fune-
rário Municipal promovam 
sua ampla divulgação no 
sentido de garantir que a 
população, em especial 
os beneficiários, tenham 
conhecimento da legis-
lação. “Estou muito feliz 
pois a Lei atende ao que 
muitas pessoas humil-
des me pediram. Preci-
samos zelar pelos mais 
pobres e no momento de 
dor esta necessidade é 
ainda mais importante”, 
finaliza Noel do Pão.

Sicredi lança programa para 
empreendedores

O objetivo do pro-
jeto é trabalhar com 
microempreendedores 
e auxiliar em seu desen-
volvimento pessoal e 
profissional. “É como 
se fosse um trabalho 
ampliado de Educação 
Financeira desenhada 
para esse público. 
Com isso, a Coopera-
tiva passa a atender 
mais um segmento 
neste ponto tão impor-
tante, que é a saúde 
financeira dos asso-
ciados”, diz o Gerente 
de Desenvolvimento 
do Cooperativismo da 
Central Sicredi PR/SP/

RJ, André Assis.
O projeto é coorde-

nado pela Fundação 
Dom Cabral, tendo como 
responsável a Gerente 
de Projetos, Ana Caro-
lina Santos de Almeida. 
“Essa parceria com o 
Sicredi, nos permite 
estar mais próximo deste 
público que tanto precisa 
de apoio e formação. O 
objetivo é que ao terminar 
essa Trilha, os microem-
presários ‘decolem’ com 
segurança e alcem voos 
mais altos”, comenta.

TRILHA
A Trilha acontecerá 

ao longo de 4 meses, 

com a realização de 
módulos em EaD e 
aulas presenciais, foca-
dos em temas relacio-
nados à administração 
das microempresas e 
organização do fluxo 
financeiro. Além dos 
profissionais da Funda-
ção Dom Cabral, o pro-
grama conta com cola-
boradores voluntários, 
que receberam uma for-
mação específica e irão 
acompanhar os empre-
sários como tutores.

PILOTO
Esse é um projeto 

piloto e, sendo apro-
vado, a ideia é que outros 

microempresários/
associados Sicredi 
sejam incluídos no Pro-
grama. “Esta iniciativa 
irá nos permitir fazer 
os ajustes necessários 
para que, no futuro, 
outros associados se 
beneficiem. Fica a tor-
cida para que corra 
tudo bem, e o agrade-
cimento aos nossos 
microempresários e 
colaboradores que 
aceitaram o desafio”, 
comenta a Gerente de 
Desenvolvimento do 
Cooperat iv ismo da 
Vale do Piquiri, Cláu-
dia Bonatti.
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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 

P O S S E  D E  N O V O  A S S O C I A D O  

A  cerimônia de iniciação de um novo Leão 
é um acontecimento relevante na vida do 
Clube, é um marco importante na vida do 
novo sócio  e é considerado pela Associação 
Internacional como um evento de excepcio-
nal significado para o movimento leonísti-
co. No dia 15 de maio, na Toca do Leão 
“Jamil Helú”, o Lions Clube de Umuarama  
recebe em noite festiva, os novos associa-
dos CL Wilson Avigo Antonio e DM Marcia. 

CL Orlando Santos e DM Marlene são os padrinhos 
do casal Wilson e Marcia. Ao meio, CL Mauro Sér-

gio, presidente do Lions Clube de Umuarama. 

Procon vê queda de 2,25% 
no preço da cesta básica

A Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consu-
midor divulgou nesta semana 
a pesquisa mensal da cesta 
básica, avaliando a variação 
dos preços de 35 itens desti-
nados a alimentação, limpeza 
e higiene pessoal – tanto mar-
cas mais populares quanto 
produtores líderes de mercado. 
O preço médio de uma cesta 
básica para quatro pessoas caiu 
2,25% nesse levantamento, no 
comparativo com abril deste 
ano – o custo total recuou de 
R$ 516,17 para R$ 504,56 con-
forme os dados coletados pela 
equipe do Procon Municipal.

A pesquisa foi realizada 
entre os dias 10 a 15 de maio. 
Nos produtos alimentícios, as 
variações negativas se des-
tacaram no comparativo de 
preços do feijão carioquinha 
(40% mais barato), da banana 
(-22%), da l inguiça fresca 
(-18%) e do leite em pó inte-
gral (redução de 17%). Já as 
maiores altas foram registra-
das nos preços do alho (33%), 

extrato de tomate (30%) e no 
tomate (15%). O creme dental 
também subiu 34%.

Já entre as marcas líde-
res o preço da cesta teve um 
ligeiro aumento, de 1%, pas-
sando de R$ 646,65 em abril 
para R$ 650,73 na pesquisa 
fechada no úl t imo dia 15. 
Houve redução de 24% no 
preço da margarina, 22% na 
cotação da banana-nanica e 
21% no preço do feijão carioqui-
nha. Já as maiores altas foram 
sentidas nos preços do alho 
(33%), salsicha a granel (26%), 
alta de 19% na farinha de trigo 
e de 16% no extrato de tomate.

Entre o material de higiene pes-
soal, se destacou a redução de 
24% no preço do papel higiênico 
branco de 8 unidades e de 12% 
no preço médio de desodorante 
(rollon, spray e aerosol), bem 
com aumento de 12% no preço 
do sabonete. A equipe de pes-
quisadores do Procon visitou 
os principais supermercados 
e avisa que os preços estão 
sujeitos a variação.

O preço do feijão carioca apresentou queda de 21%, segundo a secretaria

Divulgação
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Procurado por homicídio em
Umuarama é preso na RMC
Investigações com a finalidade 

de colocar atrás das grades um 
homem procurado pela Justiça, 
envolvido em três assassinatos, 
levaram integrantes do Grupo de 
Diligências Especiais (GDE) da 7ª 
Subdivisão Policial (SDP) a desco-
brir seu paradeiro na Região Metro-
politana de Curitiba (RMC).

Na tarde da quarta-feira (15), a 
informação sobre o esconderijo foi 

repassado aos policiais do Cope 
(Centro de Operações Especiais), 
que por sua vez foram até o muni-
cípio de São José dos Pinhais, 
onde encontraram Elton Jhon Oli-
veira de Andrade, conhecido pela 
alcunha de ‘Eltinho’.

De posse de fotos e todos os 
detalhes suficientes para que 
fosse efetuada a prisão, os poli-
ciais não foram enganados pelo 

homem procurado que apresentou 
identidade falsa e responderá ao 
flagrante por falsidade ideológica.

Elton Jhon estava foragido há 
mais de um ano, pois existia contra 
ele um mandado de prisão tempo-
rária pela prática de homicídio quali-
ficado, expedido pela 1ª Vara Crimi-
nal de Umuarama. Agora o suspeito 
permanecerá preso na cidade de 
Curitiba/PR à disposição da justiça.

Carreta tomba na PR-482

Por volta das 8h de 
ontem (16) em patru-
lhamento pela PR-486, 
policiais rodoviários 
de Iporã avistaram um 
Fiat Fiorino em uma 
estrada rural e resolveram 
aborda-lo. A abordagem 
aconteceu somente 
na PR-323, onde foi 
verificado que estava 
carregado com dezenas 
de caixas com cosméticos 
contrabandeados do 
Paraguai. O condutor, 
de 44 anos, foi devi-
damente qualificado e o 
com as mercadorias foi 
levado à Receita Federal 
de Guaíra.

Presos com 
drogas

Um motorista foi conduzido por 
populares para um hospital em 
Tapira com ferimentos na cabeça, 
após se envolver em um acidente 
na rodovia PR-482. A carreta 
bitrem, carregada com eucalipto 

No fim da noite da quar-
ta-feira (15) PMs equipes do 
BPFron apreenderam cocaína, 
crack, R$ 288 em dinheiro, 
joias, equipamentos eletrônicos 
e celulares em posse de três 
pessoas, que também foram 
presas. A abordagem acon-
teceu na Vila Margarina, em 
Guaíra quando dois indígenas 
suspeitos foram avistados. A 
dupla portava pedras de crack. 
Na casa, estava uma mulher de 
33 anos e o restante da droga 
e produtos encontrados.

tratado, tombou em uma curva, 
entre Tapira e Nova Olímpia, no iní-
cio da manhã da quinta-feira (16).

Conforme a Polícia Rodoviária 
de Cidade Gaúcha, o condutor per-
deu o controle da direção vindo a 

tombar o veículo.
Após o tombamento, a carreta 

ficou ocupando metade da pista. 
Com isso, o tráfego não chegou a 
ser interrompido e fluiu sob orien-
tação dos patrulheiros.

Divulgação
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Voleibol de Umuarama
disputa o Paranaense

Nesta sexta-feira (17), a equipe 
de voleibol masculino sub-19 de 
Umuarama desembarca em Casca-
vel para competir a primeira etapa 
do Campeonato Paranaense Sub-
19 Série B masculino. A compe-
tição vai até domingo (19) com a 
participação de oitos equipes.

O time da Capital da Amizade 
estreia em quadra hoje (17), com 
dois confrontos, o primeiro é contra 
São Miguel do Iguaçu e o segundo 
contra a Smel de Araucaria. Ama-
nhã (18), os umuaramenses 

encaram mais dois jogos, um deles 
contra o Palotina e outro contra o 
Castro. No último dia do campeo-
nato, o time de Umuarama pega 
somente o São João do Ivaí.

De acordo com o técnico Ales-
sandro Dias a equipe teve pouco 
tempo de preparo. “Vamos estrear 
na competição com pouco tempo de 
treinamento. A maioria dos atletas 
da base não moram em Umuarama 
e a disponibilidade deles para trei-
nar era pequena, porém acreditamos 
numa boa participação”, disse.

ETAPAS
A competição será dividida 

em duas etapas com as equipes 
jogando no formato todos contra 
todos. Na primeira serão cinco 
rodadas classificatórias. Já na 
segunda etapa acontecem duas 
rodadas classificatórias, semifinal 
e final. As duas melhores equipes 
garantem acesso à Série A em 
2020 e as demais permanecerão 
na Série B. A segunda etapa será 
realizada entre os dias 18 e 20 de 
julho, em Telêmaco Borba.

Afau joga contra 
Icaraíma

Após uma derrota por 3 a 1, 
para o Guarani de Casa Branca, 
o Afau volta a campo fora de 
casa contra a equipe de Icaraíma. 
A par tida está marcada para 
domingo (19), às 16h e é válida 
pelo segundo turno do Grupo C da 
Copa Paraná de Futebol. O Afau 
é comandado pelo técnico Paulo 
Cesar ‘PC’, que conta com os atle-
tas Alan, Vini, Renato, Sailo, Sagui, 
Tobi, Paulo Henrique, Lucas Malla, 
Robinho, Romarinho e Leandrinho.

Promessas do 
futebol

Neste domingo (19) no Estádio 
Lúcio Pipino, a escola de futebol 
italiana Matera Sport Academy e a 
escola de Futsal Camisa 10, realizam 
avaliação para selecionar futuros joga-
dores entre 11 e 17 anos que pode-
rão jogar no Juventus e Inter de Milão. 
A seleção gratuita começa às 14h e 
inscrições serão feitas no local.

Hoje (17), acontece mais uma 
rodada do Campeonato Citadino 
de Futsal Chave Ouro. Ao todo são 
16 equipes que disputam um Fiat 
Mobi 0 Km. Atualmente os cinco 
melhores colocados são Umu-
campo/Silvestre & Degan, com 16 
pontos em sete jogos. Logo atrás 
vem o MS Móveis, também com 16 
pontos em sete jogos, seguido do 
Colibri, com 15 pontos em cinco 

Citadino Chave Ouro

jogos, na frente do Aceru, com 15 
pontos em cinco jogos e depois o 
Carepar Nutrirama Animal, com 14 
pontos em seis jogos.

Hoje os confrontos ficam por 
conta de Supermercados Parati x 
Aceru, às 19h; Barbearia do Higão 
Futsal x Auto Escola Barbosa, às 
20h; Colibri x UPC D’Itália Sorvetes, 
às 21h. O jogos acontecem no Ginásio 
de Esporte Amário Vieira da Costa.

COM 16 equipes na disputa, até o momento 48 jogos foram disputados no Vierão

Joás Cavalcante
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Lama e obstáculos no
Desafio dos Fortes

Uma das maiores provas de obs-
táculos do noroeste do Paraná, acon-
tece domingo (19) em Umuarama. 
O Desafios dos Fortes contará com 
mais de 30 equipes, que percorrerão 
um trajeto de cerca de 1.284 metros 

tendo que superar obstáculos (como 
lama, água gelada, buracos, pêndu-
los, rastejamento e corrida) no menor 
tempo possível. Cada obstáculo do 
percurso terá um nível diferente de 
dificuldade. Haverá premiação de 

troféus para os melhores de cada 
categoria e todos os inscritos rece-
berão medalhas de participação. A 
prova acontece a partir das 7h às 
12h na pista de motocross, próximo 
ao Parque Jabuticabeiras.

Thaisa Moreno convocada para a 
Copa da França

Na manhã de ontem (16) o téc-
nico Vadão convocou as atletas que 
disputarão a Copa do Mundo de fute-
bol na França, a partir do próximo dia 
7. Entre as jogadoras está Thaisa 
Moreno, que iniciou sua carreira 
esportiva em Umuarama. A Seleção 
integra o grupo C do mundial e jogará 
contra a Jamaica no dia 9, Austrália 
no dia13 e Itália no dia 18. Antes 
disso as atletas farão a preparação 
em Portugal para se adaptarem ao 
fuso-horário e clima.

Serão 24 equipes nesta edição e 
a grande final acontece em 7 de julho.

Este ano a competição terá 
transmissão em TV aberta, o que 
é visto de forma muito positiva 
pelas atletas. “Eu acho importante 
a transmissão em TV aberta por-
que atrai mais patrocinadores e o 
futebol feminino só tem a crescer 
e fora do país já cresceu muito por 
causa disso”, diz a meia Thaisa.

A Seleção vem de maus resul-
tados e o técnico Vadão tem sido 
muito criticado, sobretudo por fazer 
‘experiências’ na escalação do 

time que conta com atletas como 
Marta, Formiga e Cristiane.

Durante a coletiva de imprensa o 
técnico Vadão minimizou as críticas e 
disse que continua no cargo apesar 
das derrotas devido à confiança que a 
CBF tem em seu trabalho. De acordo 
com o treinador o time está ciente e 
organizado para a preparação em Por-
tugal. “Tivemos uma reunião depois 
do jogo contra a Escócia, e todas opi-
naram sobre o que fazer para o Mun-
dial. E foi unanimidade que a gente 
trocaria ideia durante os 15 dias, para 
não deixar nada escapar, na parte 
tática, física, bola parada. Acho que 
está todo muito organizado, e com 
as atletas bem cientes do que vamos 
fazer em Portugal”, disse.

EXPECTATIVA
A expectativa das jogadoras e 

comissão técnica para o mundial é 
positiva. “Minha expectativa para o 
mundial é das melhores. Brasil é Bra-
sil independente dos outros países. 
É lógico que as derroas incomodam 
porque ninguém gosta de perder, mas 
o professor Vadão várias trocas e nós 

MORADORA de Xambrê começou a carreira 
como atleta de futebol em Umuarama, e agora 
segue com a Seleção Brasileira para a França

Divulgação

erramos enquanto pudemos errar. 
Agora temos que esquecer dos resul-
tados ruins e trabalhar pra trazer esse 
resultado inédito”, pondera a jogadora.
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com o ex mais uma vez. Luca chama Mirela 
para conversar e diz que curtiu o beijo que 
rolou entre eles. Vini desabafa com Arlete e 
diz que está muito magoado por conta de o 
pai não reconhecê-lo mais.

CÚMPLICES DE UM RESGATE 
Rebeca e Otávio vão até a delegacia e 

descobrem que existem duas fi chas de meni-
nas com características similares com a de 
Manuela. Rebeca diz que nenhuma delas é 
sua fi lha. A mulher conta como foram as liga-
ções que recebeu da Manuela. O delegado diz 
que o mistério apenas aumenta, pois não se 
trata de um sequestro e nem do pai da garota. 
Omar não gosta da grosseria de Nico e corta 
o freio de sua bicicleta sem que ninguém veja. 
Nico cai da bicicleta. Omar ri e assume para 
Mateus o que fez, mas diz que se ele disser 

 ÓRFÃOS DA TERRA 
Muna conversa com Ali sobre Sara e 

Latifa. Sara pede ajuda a Abner para recon-
quistar Ali. Abner sofre por seu amor não 
correspondido por Sara, e desabafa com 
Bruno. Missade confronta Elias sobre 
seus sentimentos por Helena. Paul diz que 
está apaixonado por Camila, que acredita. 
Padre Zoran conforta Missade, que decide 
tentar se reaproximar de Elias. Elias beija 
Helena. Laila estranha a demora de Elias. 
Paul garante a Miguel e Rania que deseja 
se casar com Camila.

VERÃO 90
Manu diz a João que deixará o celular 

de Jerônimo na sala dele na PopTV. Macedo 
conta para Larissa que o habeas corpus de 
Candé, pedido por Diego, foi concedido. 
Candé fi ca decepcionado ao ser afastado da 
PopTV por Mercedes. João encontra recibos 
suspeitos na lixeira de Jerônimo. Jerônimo 
consegue furtar a carteira de Herculano. 
Mercedes despede Lidiane da função de 
sua assessora pessoal. Jerônimo arma um 
plano para afastar Herculano de Janaína e 
aciona Figueirinha. Herculano conhece um 
produtor de cinema interessado em investir 
no seu filme. Catraca e Andressa se depa-
ram com o restaurante de Janaína aberto, 
sem saber que Jerônimo e Figueirinha estão 
escondidos no local.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Resumo do último capítulo não será divul-

gado. Os resumos de O sétimo guardião, 
como das demais novelas, estão sujeitos a 
mudanças em função da edição das novelas.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Bento faz uma apresentação de violino na 

aula se Sophie e todos fi cam impressionados. 
Roger defende Filipa na reunião com Ruth, 
provocando a diretora. Kessya chora durante o 
dia todo por sentir falta do pai. Débora encon-
tra Marcelo e Luísa juntos e começa a discutir 
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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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da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

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

Em “Malhação”, Rita avisa a Filipe que não poderá haver nenhum envolvimento entre 
eles. Lara convence Lígia a desistir da aproximação com Rita, contrariando Filipe. Peixoto 

observa Anjinha com Cléber e alerta Marco. Cléber exige que Anjinha o apresente a seu pai. 
Meg se incomoda ao ver Guga com Rita. Marquinhos e Camelo se enfrentam na porta da 

escola. Lígia decide ir à pracinha com Nina e Filipe, e Rita se assusta.

algo para alguém ele nega tudo.

JEZABEL 
Aisha pede autorização a Acabe para dar 

comida ao seu povo que está, miserável pelas 
nas ruas. Jezabel chama Hannibal e ordena 
que ele cumpra a sua ordem. Obadias dá um 
beijo na cabeça de Samira. Samira e Aisha se 
encaminham para a liteira, junto com Thiago. 
Jezabel aprecia a saída da pequena comi-
tiva com Aisha. Aisha no meio do povo dis-
tribui as provisões. Quatro homens se apro-
ximam da aglomeração como se fossem 
pegar comida também. Eles se misturam 
ao povo e vão abrindo caminho. Adama e 
Samira felizes, entregando sacos de provi-
mentos. Os homens muito próximos à Aisha, 
retiram o punhal de suas vestes.
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Seus instintos estão certos, algumas mudanças 
positivas estão chegando e você vai ser apoiado. 
Você vai ser alimentado com a sua vida fora do 
trabalho e vai sentir uma forte necessidade de 
passar algum tempo ao ar livre.  

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua 
vida no mês que vem. É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-estar interior se benefi -
ciará se você se concentrar mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida diária melhorará.

Você vai ser capaz de concluir um projeto fi nan-
ceiro ligado a uma compra essencial. Você está 
recarregando baterias por um infl uxo de novas 
forças. Você tem mais resistência e está particu-
larmente inclinado a se concentrar no essencial.

O clima é construtivo e gratifi cante no aspecto 
emocional e a sorte está com você para o esta-
belecimento de novos contatos. Você está des-
perdiçando tempo demais com assuntos triviais 
e isso o está desgastando.  

Você terá que se fazer perguntas e pensar de forma 
mais fl exível para poder viver com seus desejos. Seu 
amor pela comida está fazendo você comer coisas 
que são muito gostosas. Seria sensato pensar sobre 
seu físico para ter mais energia.

Você vai obter um retorno positivo dos esforços 
do mês passado. Há festas em todos os lugares. 
Existem motivos para comemorar! As doenças 
psicossomáticas e distúrbios leves que está 
sofrendo são causados pelas suas frustrações.  

Você não terá problemas ao argumentar seu 
ponto de vista. Não exagere, é tudo a mesma 
coisa. Seja diplomático. Sua atividade cere-
bral efervescente poderia levá-lo a fazer coisas 
demais fi sicamente.

Você vai descobrir os lados inesperados das pes-
soas próximas a você.  Você está pensando em 
muitas coisas ao mesmo tempo e a sua mente 
está cheia de novas ideias. Planeje suas ativida-
des em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Você vai se esforçar para preparar melhor o 
seu entorno. Você precisa resolver suas coi-
sas. Não se afunde em suas emoções, isso lhe 
suga energia. Você precisa falar abertamente 
para levantar sua moral.

Seu otimismo vai ganhar a admiração das 
pessoas ao seu redor e nada vai atravessar o 
seu caminho. Seja tolerante, nem todos serão 
capazes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com 
o fígado e não exagere nos prazeres da mesa.

Esta é uma boa hora para trabalhar em equipe. 
Colabore sem reservas ou preocupação. Você 
não será capaz de trabalhar em seu próprio ritmo 
e vai precisar compensar isso descansando um 
pouco. Sessões de relaxamento seriam o ideal.

Você deveria seguir a sua intuição e não 
questionar tudo sempre. Dê pausas durante o 
dia. Você precisa voltar atrás considerando o 
seu estado nervoso.
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RPA
GOVERNADOR

AUTORRETRATO
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IGUALAREOG
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CALUNGAARN

LIBEREIVOCE
OSICLAMAR
SIMBOLISMO

Cargo de
Geraldo 

Alckmin em
SP (2017)

Influencia-
dores do

mundo cor-
porativo

Item
básico 

do diário
de bordo

Represen-
tação ar-
tística de
si próprio

É prevista
no Código

Penal

Duas
etapas do
Mundial
de Surfe 

Observa;
enxerga

Traba-
lhadores
ligados 
à FUP

"Quem
não deve
não (?)"

(dito)

O menor
período 
do dia, 

no verão

Tipo mais
grave de
hepatite

Hiato de
"teorema"
(Gram.)

Sulco
natural em
mármore

Monogra-
ma de

"Helena"

"Por (?)",
sucesso 
do Barão
Vermelho

Suspendi
restrição a

Castanha
de (?): o-
leaginosa
do cerrado

Pedir 
com insis-

tência;
implorar

Estilo
literário 
de Cruz 
e Sousa

O dia
decisivo
"Preços",
em IPC

Erguidas
Teófilo
Otoni,

município

Neutraliza
o ácido
Muito,

em inglês

Gorjeiam
Postura;
atitude

(fr.)

Kofi Annan,
diplomata

Tubo
cirúrgico

Lugar de
perdição
(?) Areia,

ator

Causa do
desgaste 

de namoros

Parte de
processos 
licitatórios

Errar, em inglês

Tendência estética
que não faz distinção

entre peças para
homens ou mulheres 

El. comp. de
"otorrino"
Grupo de
lambada

Ácido ribo-
nucleico

Agência da
ONU diri-
gida por
Tedros

Adhanom
(sigla)

Equiparar
Orlando
Rangel,
químico

Boneca do
cortejo do
maracatu

(PE)

A 7a letra
Identifi-

cam com
etiqueta

Bradou; berrou
Península (?),
localização de

Espanha e Portugal
3/arn — err — lot. 4/baru. 5/lesim. 6/allure — trinam. 7/calunga. 15/gurus de negócios.
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3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Eletroestética   O 
curso de Estética e 
Cosmética, Unidade de 
Umuarama, esteve em 
Campo Mourão. Lá, uma 
equipe de professores e 
estudantes participaram 
do HTM Scientific, evento 
multiprofissional da 
empresa HTM Eletrônica, 
de São Paulo, que 
fabrica e comercializa 
equipamentos de 
alta tecnologia na 
área de Estética e de 
Fisioterapia. Um dos 
objetivos foi atualizar 
os conhecimentos 
dos participantes 
sobre Eletroestética. 
Na avaliação da 
coordenadora do curso 
da Unipar, professora 
Claudia Mika, o evento 
possibilitou enriquecer 
ainda mais a bagagem 
dos alunos. Com isso, eles 
poderão oferecer serviços 
de maior qualidade e 
eficácia nas atividades 
desenvolvidas dentro e 
fora da Universidade. 

Psicologia   Consolidada 
na Unipar, a pós-
graduação em Psicologia 
Fenomenológico-
Existencial tem nova 
turma em Cascavel. O 
curso trará discussões 
sobre dependência 
química, morte e luto, 
suicídio, orientação 
profissional, plantão 
psicológico, políticas 
públicas, psicologia 
e saúde, relações de 
trabalho, e muito mais. 
A abertura foi com o 

professor Jorge Antônio 
Vieira, que ministrou 
a disciplina de História 
da Fenomenologia e 
do Existencialismo. Seu 
olhar voltou-se para o 
desenvolvimento histórico 
da fenomenologia e 
do existencialismo, 
principais filósofos e 
conceitos básicos da 
fenomenologia e das 
diferentes concepções do 
existencialismo. 

Justiça Restaurativa   O 
Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná, através 
do Cejusc e a Unipar 
de Francisco Beltrão, 
promoveram o curso 
de Justiça Restaurativa, 
ministrado por dois 
instrutores do TJ/PR. 
O evento capacitou 20 
facilitadores, sendo dez 
servidores do Tribunal 
de Justiça, quatro 
educadores do Núcleo 
Regional de Educação, 
dois policiais militares, 
dois assistentes sociais 
de Beltrão e dois 
profissionais ligados 
à Rede de Apoio ao 
Judiciário. O curso visa 
a sensibilização de 
lideranças para atuarem 
como facilitadores, 
utilizando os processos 
circulares em espaços 
institucionais, 
comunitários e 
acadêmicos, com vistas 
na transformação de 
conflitos e na formação 
de material humano para 
serem empregados em 
projetos futuros.

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S EEncontro cultural

A Casa Luz em parceria com a Feira 
Faísca promove sábado (18) o Primeiro 
Festival Cultural em Umuarama. De 
acordo com os organizadores, o evento 
tem como intuito aproximar artistas, 
produtores, músicos e aspirantes de 
Umuarama e região para movimentar 
a cena cultural da cidade, através de 
troca de ideias. Com início às 16h a 
programação segue até às 18h30, com 
Roda de Conversa: O que enten-
demos por economia criativa hoje 
na nossa região; Exposição de Arte; 
Espaço de Partilha Feminina: Conversa 
aberta sobre ser mulher; Acústico 
com Luciano Goulart, Gustavo Rosa, 
Aron Bacarin; Show com a banda 
Monotônicos.

Processo seletivo
A Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) anuncia o Processo Seletivo 
que visa a contratação temporária de 
profissionais de nível fundamental, 
médio, pós-médio ou profissiona-
lizante e superior. Os profissionais 
selecionados irão atuar nos Campi 
Sede - Maringá, e nas regionais do Vale 
do Ivaí - Ivaiporã, Cianorte, Goioerê e 
Umuarama. O edital visa a contratação 
de auxiliar operacional (agropecuário) 
para Umuarama, outras oportunidades 
os demais campi são para os cargos de 
bioquímico, engenheiro civil, fonoau-
diólogo, técnico-administrativo, técnico 
em eletrônica, técnico de manutenção 
- laboratório de prototipagem, técnico 
em radiologia, auxiliar operacional 
administrativo, auxiliar operacional/
limpeza e oficial de manutenção. A 
jornada de trabalho é de 40h semanais, 
com remunerações que variam entre 
R$ 1.048,92 chegando a R$ 3.253,72.

Prazo
No período das 8h do dia 22 de maio 
de 2019 até o dia 6 de junho de 2019, 
os candidatos podem realizar as inscri-
ções no site da UEM, mas a confirma-
ção será efetivada após o pagamento 
das taxas que variam conforme a 
função. Está prevista para ser aplicada 
no dia 30 de junho de 2019 a Prova 
Objetiva que classificará os inscritos, 
mas conforme o edital, alguns cargos 
ainda terão Avaliação de Títulos. O 
prazo de validade deste Processo Sele-
tivo é de dois anos, contados da data 
de publicação de sua homologação, 
podendo ser prorrogado uma vez por 
igual período.
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Uopeccan realiza hoje
Workshop de Oncologia

O Hospital do Cân-
cer Uopeccan de Umua-
rama em parceria com a 
Roche, realiza hoje (17), 
Workshop de Oncologia. 
O evento acontecerá no 
Auditório da Uopeccan, 
na avenida Paraná e pre-
tende mobilizar toda a 
classe médica.

Estão previstas pales-
tras e bate-papos com os 
profissionais da Uopec-
can a partir das 13h.

O primeiro módulo será 
às 13h30, sobre pele, com 
o tema ‘Rastreamento de 
Câncer de Pele’, minis-
trada pela Dra. Isabella 

Tostes de Oliveira.
Às 14h20, o Dr. 

F e l i p e  A n d r e o t t a 
Cavagna inicia o módulo 
II, sobre ‘Ginecologia e 
Mastologia, com o tema, 
‘Rastreamento do Cân-
cer de Mama’. Ainda, 
no mesmo módulo, Dra. 
Ana Maria Angelucci 
Kato irá ministrar pales-
tra sobre ‘Rastreamento 
do Câncer do Colo Ute-
rino’ e por fim, Dr. Paulo 
Henrique Kinoshita Can-
dido, encerra o módulo 
com achados mamográ-
ficos suspeitos.

O módulo III será às 

16h20 sobre Urologia, 
com o tema ‘Rastrea-
mento do Câncer de 
Próstata’, ministrado 
pelo Dr. Ítalo Domingos 
Fioravanti Júnior. Na 
sequência às 16h50, 
o módulo IV tratará de 
assuntos ligados ao apa-
relho digestivo, minis-
trado pelo Dr. Paulo 
Rober to Scarpante, 
com a pauta ‘Rastrea-
mento do Câncer do 
Aparelho Digestivo’.

Às 17h20, Dr. Peter-
son  Faso l o  B i l ha r 
apresenta o módulo 
V d iscut indo sobre 

‘Rastreamento do Câncer 
de Cabeça e Pescoço’, e 
para finalizar, no módulo 
VI, Dr. Ademar Dantas 
da Cunha Júnior encerra 
o Workshop com o tema 
‘Rastreamento do Câncer 
Hematológico’.

Segundo a comissão 
organizadora do evento, 
o objetivo do Workshop 
é disseminar o conheci-
mento, “apresentar for-
mas de rastrear o câncer 
de maneira precoce, para 
que o paciente com sus-
peita de neoplasia seja 
encaminhado com agili-
dade para Uopeccan”.

Vacinação na cadeia
Metade dos 270 pre-

sos e presas da cadeia 
de Umuarama foram imu-
nizados contra a gripe. 
Além deles, todos os ser-
vidores da carceragem 
também foram vacinados. 
A vacinação de detentos 
serve para evitar a prolife-
ração da gripe, que pode 
ser perigosa tanto para eles 
quanto para os servidores 
que trabalham no local. 
“Sem dúvida a vacinação é 
fundamental para os presos 
bem como os funcionários 
que trabalham. A previsão 
é do Ministério da Saúde e 
contempla é a população 

privada de liberdade e os 
funcionários que trabalham 
também nas unidades pri-
sionais”, explica Geraldo 
Andrade, chefe de cadeia 
pública da região admi-
nistrativa de Umuarama. 
Vacina nos postos 
Para a população geral a 
vacina ainda está disponível 
nos postos de saúde até o 
dia 31 de maio, no horário 
normal de atendimento. Os 
umuaramenses que estão 
no grupo prioritário e ainda 
não tomaram a vacina 
devem procurar os postos 
entre 8h30 e 11h e das 
13h30 às 16h30.
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AUDI A3 SED.  1.4  TURBO/ATTRA.  MOD.  2016  - PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICO, 
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA, 38 MIL KM, COMPLETO.  R$ 75.800,00
JEEP  COMPASS  LIMITED  ANO  2017 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AIRBAG, ABS, 
SOM/MULTIMÍDIA,COURO (BEGE), COMPLETO, Ú/DONO, C/ 33 MIL KM.  R$ 101.800,00
ASX  2.0  MITSUBISHI  ANO  2014 – BRANCA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, SOM/MULTIMÍDIA, 
AIRBAG, ABS, RODAS, DIREÇÃO, COMPLETA, PLACA-A, Ú/DONA.  R$ 61.800,00
JETTA  2.0  HIGHLINE  TSI  MOD.  2016 – BRANCO, 211CV, GASOLINA, TETO SOLAR, 
INTERIOR CARAMELO, C/ 70 MIL KM, Ú/DONO, TOP DE LINHA.  R$ 88.800,00
TUCSON GLS 2.0 MOD. 2016 – PRETA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, COURO, MUL-
TIMÍDIA, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 59.800,00
KIA  SPORTAGE  2.0  EX  MOD. 2012 –  PRETA METÁLICA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE 
COURO, TETO SOLAR, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, Ú/DONA, COMPLETA.  R$ 59.800,00
HONDA  HR-V / EXL 1.8  ANO  2016  -  BRANCA, FLEX, AUTOMATICA, AIRBAG, ABS, COURO, 
TOP DE LINHA, COMPLETA. R$ 79.800,00
HONDA CR-V  LX  ANO  2012 – PRATA, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS,  AR, VIDROS, DIREÇAÕ, 
COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 64.800,00
HONDA  CIVIC  2.4  SI  COUPE  ANO  2014 – BRANCO, GASOLINA, 220 CV, CAMB. MANUAL, 
2-PORTAS, RODAS, TETO SOLAR, COMPLETO,  13 MIL KM, RARIDADE.  R$ 91.800,00
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$ 86.800,00
HONDA  CIVIC  2.0  LXR  MOD.  2014 – PRATA, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, 
AIRBAG, ABS, SOM, Ú/DONO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 58.800,00
COROLLA  2.0  XEI  MOD. 2018 – PRATA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, AR, 
DIREÇÃO, C/ 48 MIL KM, Ú/DONO, COMPLETO E REVISADO.  R$ 88.800,00
COROLLA  1.8  GLI  MOD. 2011 – PRATA, FLEX, CAMB. MANUAL, AIRBAG, ABS, SOM, AR, 
VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 41.800,00
RAV4 TOP  2.0  ANO  2015 – BRANCA, GASOLINA, COURO, TETO, 4X4, AUTOMÁTICA, 
CONTROLE DE TRAÇÃO, C/ 78 MIL KM, Ú/ DONA, REVISADA.  R$ 103.800,00
HILUX  SW4  SRV  3.0  4X4  ANO  2013  - PRATA, DIESEL, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, 
BANCOS DE COURO, SOM/MULTIMÍDIA,  COMPLETA.  R$ 125.800,00
HILUX  CAB. DUP.  SR 2.7  ANO  2010 – PRATA, GASOLINA, AUTOMÁTICA, 4X2, AIRBAG, 
ABS, AR, DIREÇÃO, Ú/DONO, COMPLETO. R$ 55.800,00
LOGAN  1.6  R EXPRESSION MOD. 2017 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, 
C/ 26 MIL KM, ÚNICO DONO, COMPLETO.  R$ 39.800,00
PEUGEOT 207 XR 1.4  SPORT – PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, 
COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00
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
S-10  CAB. DUPLA  2.8  EXECUTIVE  ANO  2011 – BRANCA, DIESEL, 4X4, BCO DE COURO, 
AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, ALARME, TRAVAS,  COMPLETA. R$ 54.800,00
S-10  CB. DUPLA 2.4  ADVANT.  ANO  2008 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, ALARME, VIDROS 
E TRAVAS ELÉTRICAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$  32.800,00
SPIN  1.8  LT  MOD.  2013 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICA, BANCOS DE COURO, RODAS, 
SOM, PLACA-A, AR, DIREÇÃO, COMPLETA, ÓTIMA CONSERVAÇÃO.  R$ 36.800,00
ONIX  1.0  LT  MOD.  2018 – BRANCO, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM/MY LINK, C/ 14 MIL KM, 
PLACA-A, Ú/DONA, COMPLETO, SEMI-NOVO.  R$ 40.800,00
COBALT  1.4  LTZ  ANO  2012 – PRETA, FLEX, CAMB. MECÂNICO, AIRBAG, ABS, AR, 
DIREÇÃO, COMPLETO, Ú/DONO.  R$ 31.800,00  
MONTANA  1.4  LS  MOD. 2013 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRI-
CAS, COMPLETA.  R$ 26.800,00
CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 LIFE MOD. 2009 – CINZA METÁLICO, FLEX, DIREÇÃO 

HIDRÁULICA, ALARME TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS, PLACA-A.  R$ 15.800,00
CORSA  SEDAN  CLASSIC  1.0  MOD. 2006  - PRATA, GASOLINA, TRAVA,  ALARME, REVI-
SADO.  R$ 13.800,00
CELTA  1.0  SUPER   MOD.  2004 – BRANCA, GASOLINA, 4 PORTAS, PNEUS SEMI-NOVOS, 
EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 12.800,00
AGILE  LTZ  1.4  MOD. 2013 – PRETA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
ÚNICO DONO, COMPLETO. R$ 29.800,00
ASTRA  SEDAN  1.8  ANO 2002 – BRANCA, ÁLCOOL, 4-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETO.  R$ 17.800,00
ZAFIRA  2.0  ELEGANCE  MOD.  2006 – CINZA, FLEX, AUTOMÁTICA, AR, VIDROS, DIREÇÃO, 
RODAS, VIDROS, TRAVAS, SOM, COMPLETA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 25.800,00
CRUZE   1.8  SEDAN  LT  MOD. 2014 – BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, BANCOS DE COURO, 
AIRBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, COMPLETO.  R$ 49.800,00
CRUZE  1.8  SEDAN  LT  MOD.  2013  - BRANCA, FLEX, AUTOMÁTICO, AR, VIDROS, DIREÇÃO, 
AIRBAG, ABS, SOM/MULTIMÍDIA, PLACA-A, Ú/ DONA, COMPLETO.   R$ 46.800,00
ECOSPORT 2.0 TITANIUM MOD. 2018 – BRANCA, AUTOMÁTICA, 4X4, COURO, TETO, MUL-
TIMÍDIA, AIRBAG, ABS, RODAS, C/ 18 MIL KM,  Ú/DONO, NA GARANTIA  R$ 80.800,00
ECOSPORT  1.6  FREESTYLE  MOD. 2017  - PRATA, FLEX, AUTOMÁTICA, AIRBAG, ABS, 
SOM, BANCOS DE COURO, RODAS, COMPLETA, 5 MIL KM.  R$ 64.800,00
FIESTA HATCH CLASS 1.6 MOD. 2010 - VERMELHA, FLEX, 5-PORTAS, AR, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO. R$ 22.800,00 
CROSSFOX  1.6  GII  ANO 2013 – AMARELA, FLEX, AIRBAG, ABS, SOM , AR , DIREÇÃO, 
RODAS, TRAVAS, ALARME, ÚNIDO DONO, COMPLETA.  R$ 35.800,00
SPACECROSS  1.6  ANO  2012 – BRANCA, FLEX, AIRBAG, AR, VIDRO, DIREÇÃO, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETA.  R$ 34.800,00
PARATI  1.6  CITY  ANO  2004 – CINZA, FLEX, AR. DIREÇÃO, ALARME, VIDROS E TRAVAS 
ELÉTRICAS, REVISADA, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 19.800,00
PARATI  SURF  1.6  MOD.  2009  - PRATA, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, TRAVAS, ALARME, 
JOGO DE RODAS, COMPLETA, REVISADA.  R$ 21.800,00
VOYAGE  1.0  CITY  MOD. 2015 – PRATA, FLEX, AR, DIREÇÃO, AIRBAG, ABS, COMPLETO, 
SENSOR DE ESTACIONAMENTO.  R$ 32.800,00
FOX 1.6 GII  MOD.  2013 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, AR, VIDROS, DIREÇÃO, VIDROS, TRA-
VAS, ALARME, RODAS, COMPLETO, EXCELETNE CONSERVAÇÃO.  R$ 28.800,00
FOX  1.6  GII  TREND  MOD. 2012 – PRATA, FLEX, AR, VIDRO, DIREÇÃO, RODAS , VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, SOM, COMPLETO,M EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 30.800,00
PUNTO  1.6  ESSENCE  MOD. 2011- BRANCO, FLEX, AR, VIDROS, DIREÇÃO, COMPLETO, 
REVISADO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 27.800,00
STRADA 1.4  WORKING CELEB.  ANO  2016 – BRANCA, FLEX, AR, DIREÇÃO, VIDROS E 
TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO. R$ 36.800,00
STRADA  CAB. EST.  1.8  ADVANT.  ANO  2014 – CINZA, FLEX, AR, DIREÇÃO, SOM, VIDROS, 
TRAVAS, ALARME, COMPLETA, Ú/DONO.  R$ 42.800,00
UNO MILLE  CELEBRATION  1.0 WAY  ECONOMY  MOD. 2010 – PRATA, FLEX, 4-PORTAS, 
ALARME, VIDROS E TRAVAS ELETRICAS, EXCELENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 17.800,00
SIENA 1.0 CELEBRATION MOD. 2008 – PRATA, FLEX, DIREÇÃO, TRAVAS, VIDROS ELÉTRI-
COS, COMPLETO, EXCELENTE CONSERVAÇÃO. R$ 19.800,00
PALIO  1.0  WAY  ANO  2016  - PRATA, FLEX, ARIBAG, ABS, AR, DIREÇÃO, ALARME,  VIDROS 
E TRAVAS ELÉTRICAS, COMPLETO.  R$ 28.800,00
PALIO 1.0 FIRE ANO 2010 – CINZA, FLEX, 4-PORTAS, TRAVA, PLACA-A, REVISADO, EXCE-
LENTE CONSERVAÇÃO.  R$ 18.800,00
HONDA  BIZ  125  EX  ANO 2015 – BRANCA, FLEX, FREIO A DISCO, PARTIDA. R$ 8.000,00
HONDA NXR  BROSS  160  ANO 2017 – PRETA, GASOLINA, ÚNICO DONO,  2 MIL KM, 
MANUAL, CHAVE RESERVA.  R$ 11.800,00
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COBALT 1.4 LTZ.........................................12/13.............PRETO........................COMPLETO...............................................R$ 33.900,00
COBALT 1.8 LTZ.........................................14/15.............BRANCO.....................COMPLETO...............................................R$ 39.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO..........................16/17.............BRANCO.....................COMPLETO, AUT, COURO.........................R$ 79.900,00
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$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO.....................16/17.............BRANCO......................COMPLETO, AUT, COURO........................R$ 91.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO.....................17/18.............PRETO.........................COMPLETO, AUT, COURO........................R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35..........................................14/15.............PRATA..........................COMPLETO, AUT, COURO.......................R$ 62.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT....................................16/17.............BRANCO......................COMPLETO, AUT......................................R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ.............................................13/14.............PRATA.........................COMPLETO...............................................R$ 39.900,00
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
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$ 116.900,00
S10 LT 2.8 4X4 AT......................................17/17.............BRANCO.....................COMPLETO, AUT....................................R$ 118.900,00
SAVEIRO 1.6 CS ROBUST...........................16/17.............BRANCO .....................COMPLETO..............................................R$ 35.900,00
SPIN LT 1.8 AT............................................13/14.............PRETO........................COMPLETO, AUT......................................R$ 39.900,00
SPIN LT 1.8 AT............................................14/15.............PRATA........................COMPLETO, AUT.......................................R$ 44.900,00
SPIN LTZ 1.8 AT..........................................14/14.............BRANCO.....................COMPLETO, AUT, 7L................................R$ 41.900,00
TRACKER LTZ.............................................13/14.............BRANCO .....................COMPLETO, AUT, COURO, TS..................R$ 62.900.00

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
DE LICENÇA

S M GREJANINI SERVIÇOS - ME, 
inscrita, no CNPJ 10.507.179/0001-21 
situado na Rua Natal, 3186, Zona VI, 

CEP:87504-230, nesta cidade de Umu-
arama, Estado do Paraná. Comunica o 
extravio do ALVARÁ DE LICENÇA 

Nº 27.857. Com esta publicação o mes-
mo fica sem nenhum efeito legal.
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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 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 79.900,00
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 ............................PRETO ................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 94.900,00
HYUNDAI IX35 .............................................14/15 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ....................................... R$ 64.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT .......................................16/17 ............................BRANCO .............................. COMPLETO, AUT .................................................... R$ 54.900,00
ONIX 1.4 LTZ ................................................13/14 ............................PRATA.................................. COMPLETO ............................................................. R$ 39.900,00
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
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
TRAILBLAZER 2.8 4X4 DIESEL .......................16/17 ............................PRATA.................................. COMPLETO, AUT, COURO ..................................... R$ 159.900,00
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