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CIDADE

AGRONEGÓCIO

Plano garante
alimentação
saudável para
famílias locais

A volta do
algodão no solo
arenito caiuá
é rentável
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Obesos se unem
para ter vagas
de empregos

A semana que teve o Dia do
Agricultor foi marcada no campus da UEM, em Umuarama,
p ela apresentação de dados
da pesquisa sobre o manejo do
algodão no solo arenito caiu. A
cultura ainda é muito rentável.
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BARREIRAS

LUTO

Número de mortes quase dobra em
Umuarama durante a pandemia
L evantamento feito pela
r epor tagem do Ilustrado
apurou que a pandemia do
coronavírus também fez aumentar o número de mortes
pelas mais diversas causas
em Umuarama. No primeiro
s emestre de 2019, quando
ainda não existia por aqui a
covid-19, a Acesf registrou a
morte de 367 pessoas. Já no
primeiro semestre de 2021
o número de mor tes em
U muarama chegou a 669,
d esse total, 184 registros
são de vítimas de complicaç ões da covid-19. A causa
das demais mortes não foi
i nformada. Desde o início
d a pandemia, Umuarama
j á registrou 294 mortes.
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UMUARAMA

Atendimento
odontológico
aos moradores
de rua
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Nem todas as mortes foram pela covid-19, mas a pandemia fez aumentar o número de óbitos em Umuarama
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CICLOVIA É CONCLUÍDA - Ao receber pintura em toda sua extensão,
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Hoje: 14 Páginas

Fechamento:

a ciclovia que a Prefeitura de Umuarama construiu na avenida Dr. Angelo
Moreira da Fonseca, chega à sua etapa final e já pode ser usada com
segurança pelos ciclistas. E vem outras por ai. Página A3
15:20h
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Redação: 44-3621-2535

-

UMUARAMA MELHORA ESTRADAS RURAIS - Se por um lado a

estiagem não é bem recebida pela agricultura, por outro o baixo volume de chuvas dos últimos dias tem favorecido o desenvolvimento dos
serviços em execução nas estradas rurais de Umuarama. Página A7
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Coluna Ilustradas
Bolsonaro defende eleições limpas
e diz que não aceitará ‘farsa’
Alvo de críticas após ter disseminado informações
falsas sobre as urnas eletrônicas na última quinta-feira,
o presidente Jair Bolsonaro voltou a sustentar neste
sábado a necessidade de mudanças no atual sistema de
votação. Durante evento com motociclistas em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, ele defendeu
“eleições limpas, da forma que o povo deseja”.
“Não aceitaremos uma farsa”, acrescentou Bolsonaro a uma plateia de apoiadores, sem se aprofundar
na questão do voto impresso. Na última quinta-feira, o
presidente havia apresentado, durante transmissão ao
vivo nas redes sociais, uma mistura de <i>fake news</
i>, vídeos descontextualizados que circulam há anos
na internet e análises enviesadas sobre números oficiais
da apuração dos votos para atacar o atual sistema. Ao
mesmo tempo, admitiu não ter provas, mas sim “indícios” de irregularidades.
Bolsonaro e seu grupo político defendem eleições
com o uso de papel, como forma de garantir que não
haja fraudes - embora o sistema eletrônico não tenha
apresentado fraudes desde que foi lançado.
No evento de ontem, Bolsonaro disse desejar a democracia. Logo em seguida, qualificou a palavra utilizada
(“democracia”) ao acrescentar: “Mas repito, eleições
democráticas”.
Nas últimas semanas, tanto Bolsonaro quanto os
membros mais fiéis do governo têm intensificado as
declarações em defesa da mudança do sistema de
votação. Para a oposição e para analistas políticos, a
estratégia busca abrir espaço para que Bolsonaro e seus
apoiadores questionem uma eventual derrota na eleição
presidencial de 2022.
Como o <b>Estadão</b> revelou na semana
passada, o ministro da Defesa, general de Exército da
reserva Walter Souza Braga Netto, mandou recado à
cúpula do Congresso de que não haveria eleições sem
voto impresso. O próprio presidente ameaçou: “Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições”.
Bolsonaro abriu uma crise e foi rebatido por autoridades
do Legislativo e do Judiciário.

Secretário diz que governo quer
implementar testagem de
coronavírus em massa
O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse neste sábado (31) que a pasta pretende
implementar a partir da primeira quinzena de agosto
uma estratégia nacional de testagem de covid-19 com
busca ativa no País. Em entrevista à CNN Brasil, Cruz
afirmou que a expectativa é testar até 10 milhões de
pessoas por mês no País.
“A ideia é que a gente monte alguns centros e possa
fazer esses testes em locais de circulação de pessoas”,
explicou o secretário. Segundo Cruz, a iniciativa vai
identificar casos positivos de covid-19 em pessoas
assintomáticas, isolar esses pacientes e testar outras
pessoas com quem eles tenham tido contato. Com isso,
a expectativa é frear a disseminação de variantes do
coronavírus como a Delta no País.
Cruz informou que a Fiocruz vai ministrar nos dias 2
e 3 de agosto uma oficina a Estados e municípios para
orientar governos sobre a produção e administração do
teste rápido de antígenos, usado na estratégia da busca
ativa. Segundo o secretário, a instituição informou ser
capaz de produzir 10 milhões de testes por mês.

ENTREVISTA

Voto em papel: as fraudes ocorriam
já na Nova República há muito tempo
(AE) - Tema central do discurso
bolsonarista, o voto impresso (ou a
votação em papel) tem um longo histórico de fraudes no Brasil - inclusive
nas eleições realizadas já na Nova
República, após a redemocratização.
A demora nas apurações, que levavam dias ou semanas para apontar
os vencedores, facilitava falcatruas.
Crime organizado
Em 1994, numa das ocorrências
mais emblemáticas, a disputa no Rio
de Janeiro virou palco para a atuação
do crime organizado: quadrilhas
agiram abertamente, com venda de
votos, fraudes em urnas e adulteração
de mapas de votação. Os desvios se
davam por meio do preenchimento
de votos em branco. As cédulas de
papel recebiam os nomes ou números dos candidatos que pagavam aos
esquemas. Em 1990, Alagoas havia
registrado crime semelhante.
Os dois casos estão entre os mais
lembrados quando se questiona, sem
provas, a lisura da urna eletrônica.
Assim têm agido o presidente Jair
Bolsonaro, integrantes do governo e
aliados. Em 8 de julho, um emissário
do ministro da Defesa, general Braga
Netto, levou ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), um recado.
Segundo a mensagem, ou se adota o
voto “impresso e auditável”, conforme projeto que tramita na Casa, ou
não haverá eleições em 2022.
Fraude
“A fraude no voto por papel sempre
ocorreu, desde a Primeira República,
antes de 1930. Não é fenômeno novo.
Em 1994, foi uma espécie de gota
d’água desse processo todo”, disse o
procurador eleitoral daquele ano no
Rio, Alcir Molina.
“Pedimos a suspensão porque
ficou evidente que havia urnas desaparecidas, preenchimentos com

adulteração, voto acrescentado. Os
mesários colocavam os números
que quisessem para determinados
candidatos. Votos foram encontrados
em rios, em fundos de quintal.”

Andar para trás
Para especialistas, a defesa, agora,
do voto impresso é “andar para trás”.
Defensores da PEC em tramitação na
Câmara, porém, alegam que não propõem uma volta ao passado. Dizem
que, se a proposta for aprovada, o voto
continuará a ser eletrônico. Apenas
passará a ser também impresso, para
posterior conferência no caso de
suspeitas de fraudes.
“Imprimir o voto hoje, mesmo com
a urna eletrônica, facilitaria o controle nas zonas de milícia. Vai mandar
algum mesário infiltrado para ver se o
cara votou ou não votou nele. A urna
(eletrônica) pode ser auditada pelos
sistemas tradicionais e eletrônicos do
TSE. E nunca houve evidência concreta de ter havido fraude. Defender
isso é totalmente despropositado”,
avaliou Molina.
Impresso
Antigamente, o eleitor escrevia
o nome ou o número do candidato
em uma cédula de papel, que era
depositada em uma urna de lona. A
contagem era manual, feita por “juntas apuradoras” sob responsabilidade
da Justiça Eleitoral. O processo levava
dias e até semanas.
Eletrônico
Hoje, o voto é feito em urnas
eletrônicas, blindadas e sem acesso
à internet. De flash cards saem os
dados protegidos por codificação para
o Tribunal Superior Eleitoral fazer a
totalização. A intervenção humana é
mínima. Em poucas horas, conhecem-se os vencedores.

‘Esquemas’
Na eleição citada por Alcir Molina, o juiz eleitoral responsável por
coordenar a recontagem de votos
suspeitos era Luiz Fux, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal.
Fux apontou suspeitas de irregularidades e passou a receber ameaças
de organizações criminosas. “Havia
muitos esquemas circulando nas
mesas de apuração. Muitos usavam
o esquema de comprar votos da mesa
apuradora”, afirmou Molina.
Molina estima que mais de 40%
das urnas do Rio tenham sido alvo
de suspeitas. O Rio lidera o ranking
de inquéritos eleitorais abertos pela
Polícia Federal entre 2013 e 2020.
Dois anos depois da eleição de
1994, o País experimentou pela
primeira vez a urna eletrônica, uma
varredura da PF em todas as superintendências do órgão não identificou
nenhum caso de fraude até agora
envolvendo o modelo usado hoje.
Em 1990, em Alagoas, a eleição
teve votos em papel anulados por
fraudes. O TRE alagoano detectou
irregularidades em 117 urnas de
Maceió e de outros municípios. No
Estado com histórico de violência
política, as fraudes funcionaram de
diferentes formas.
Ações fraudulentas
As eleições no País registram
fraudes desde a Primeira República
(1889 a 1930). “Era comum, para
governo e oposição, alistar pessoas
falecidas, fazer as mesas eleitorais
- incumbidas de organizar as seções
eleitorais e cantar os votos após o
fechamento das urnas - forjar atas
de seções fraudulentas”, disse o
cientista político e professor da USP
Paolo Ricci, organizador do livro As
Eleições na Primeira República, em
parceria com o TSE.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTIDADE DE
PODER SUPREMA E DE ATUAÇÃO PARAESTATAL
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

OAB diz que mudança
em pagamento de precatórios
é ‘calote’ com fins eleitoreiros
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) divulgou nota com uma crítica pesada à
possibilidade de mudança na regra de pagamento de
precatórios devidos pela União. A medida está em estudo no governo, como antecipou o Estadão/Broadcast.
A OAB diz que a medida é uma tentativa de institucionalização do “calote” para fins eleitoreiros.
Na nota, a entidade afirma ainda que essa é uma
tentativa de desmontar a sistemática constitucional de
pagamento, que revela “contornos antidemocráticos e
amplo desrespeito aos direitos dos cidadãos brasileiros”.
Assinada pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, a
nota fala em investida do governo federal contra o sistema constitucional de pagamento de precatórios. Para a
OAB, a medida colide diretamente com a Constituição
e com os eixos de sustentação do Estado democrático
de direito.
O Conselho da OAB lembrou uma tentativa recente
de mudança, no ano passado, e cita que a mera cogitação de alteração na sistemática de pagamento de dívidas
para bancar o programa social do governo levou à queda
imediata da Bolsa de Valores e a uma firme resposta de
instituições públicas e privadas, além de parlamentares.
“Novamente, o governo federal invoca o montante
da dívida da União como obstáculo ao pagamento de
suas obrigações constitucionais e ao financiamento de
programa social definindo-o como meteoro”, diz a nota,
em referência direta à fala do ministro da Economia,
Paulo Guedes, de que há meteoros de outros poderes
que atingiria o orçamento.
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Direito
em
Debate

Caspar Rudolf Von Ihering (1818 – 1892), foi
um jurista, professor e escritor alemão. Ocupa
lugar impar na história do direito alemão, tendo sua
principal obra - “A Luta Pelo Direito” - grandemente
influenciado a cultura jurídica em todo o mundo
ocidental. É dele a seguinte lição: “Todos os direitos
da humanidade foram conquistados na luta; logo, o
Direito não é uma pura teoria, mas uma força viva”
As arbitrariedades e autoritarismo do Supremo
Tribunal Federal passaram dos limites. Ferem
amargamente os Direitos do povo brasileiro. Decisões inconstitucionais isoladas de um Ministro
(atividade paraestatal) e chanceladas tacitamente
pelo colegiado, mancham sim a imagem do Poder
Judiciário. Enfraquecem o poder e põe em risco a
democracia. Ou seja, quando uma ordem do STF é
emanada por um Ministro usando papel timbrado
da corte e todos os demais se calam, não há dúvida
que esse silêncio integra a decisão ilegal dada pelo
colega. O silêncio da corte quando um sistema
paraestatal é montado e levado a plena operação,
significa exatamente que a ilegalidade contaminou
irremediavelmente a atuação dos demais ministros.
Para decepção dos brasileiros, nos últimos dois
anos o STF tem emanado ordens que sequer são respaldadas em seus próprios precedentes (isso mostra
que seu histórico foi completamente abandonado),
e, se não bastasse isso, julgamentos são feitos ao
arrepio da norma constitucional, sem base legal,
configurando atos de puro totalitarismo.
Para o jurista Evandro Pontes os atos de totalitarismo praticados pelo STF são visivelmente
identificados quando a própria Corte Suprema julga,
investiga, legisla, manda abastecer navios, atua
como executivo e impede a extinção de conselhos,
impede o executivo de enxugar a máquina, impede
a nomeação de servidor pelo executivo em cargo
de confiança, atua contra a pretensão do povo em
ter eleições limpas com voto eletrônico auditável
e impresso, manda prender jornalistas e deputado
federal com imunidade parlamentar, abre inquérito
que visa censurar empresa de comunicação (Revista Crusoé), anula julgamento histórico contra a
corrupção (Operação Lava Jato x Lula) e transfere
o processo de Curitiba para Brasília em flagrante
supressão de instância, entre outros tantos casos
que envergonham a classe jurídica do país e o
cidadão brasileiro.

Convém lembrar que todas as decisões acima
foram referendadas pelo colegiado da Corte Suprema, o que importa concluir que as atividades
paraestatais (ilegais) de um ou outro Ministro
tem sim o respaldo da maioria, pois, se assim não
fosse, tais ordens teratológicas seriam barradas pela
maioria no julgamento em plenário. Só não vê quem
não quer enxergar, pois, se as ilustres Excelências
do STF quisessem apagar a imagem negativa que
já criaram perante a opinião pública, e, quisessem
respeitar à Magistratura como um todo, deveriam
imitar as atitudes dos Desembargadores do TRF4
(Magistrados de carreira) que impediram, saísse
com papel timbrado do Tribunal, ordem ilegal
emanada pelo Desembargador Favretto.
Na visão de alguns grandes juristas do país há um
golpe de Estado em curso. Este golpe é orquestrado
pelo Supremo Tribunal Federal, pois, conforme
demostrado acima, estamos assistindo a uma quebra constitucional irreversível. Isso é gravíssimo, e,
afeta nossa liberdade enquanto membros de uma
sociedade organizada. Vale ressaltar que a defesa
do direito é um dever do interessado para consigo
próprio ou, de modo mais abrangente, é também
um dever para com a sociedade. Por conseguinte,
não podemos mais ficar de braços cruzados. É hora
de agir!
Ihering nos ensina que “Todos os direitos da
humanidade foram conquistados na luta: todas as
regras importantes do direito devem ter sido, na
sua origem, arrancadas àquelas que a elas se opunham, e todo direito, direito de um povo ou direito
de um particular, faz-se presumir que se esteja
decidido a mantê-lo com firmeza”. Em síntese, o
Direito é alcançado mediante força e luta. Por esta
razão, conclamo a todos, lutar, agora, pelos direitos
próprios e das futuras gerações, sob pena de, uma
vez rompido o sistema de poder através de golpe
de Estado, sermos condenados a viver em regime
de escravidão. É isso que você quer? Viver sem
liberdade? A decisão é sua!
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br
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IREDUÇÃO RESTRIÇÕES

Resolução da Secretaria da Saúde estabelece
novas medidas para igrejas e templos religiosos
A Secretaria da Saúde
(Sesa) do Paraná publicou
nesta sexta-feira (30) as
novas orientações sobre o
funcionamento de igrejas
e templos religiosos. O documento vem sendo atualizado conforme o cenário
epidemiológico estadual e
os decretos do Governo do
Estado.
Com a diminuição no

número de casos e ocupação
dos leitos hospitalares exclusivos para a Covid-19, a Resolução Sesa nº 705/2021,
sobre as igrejas e templos
religiosos, aumenta de 35%
para 50% a capacidade de
público presencial, preservando na íntegra as medidas
de distanciamento.
“O que nos baliza sobre
a flexibilização das medi-

das restritivas é o cenário
epidemiológico diário de
casos da Covid-19 no Paraná.
Porém, vale lembrar que
os protocolos de prevenção
devem permanecer, como
distanciamento social, uso
de máscaras, lavagem das
mãos, uso de álcool gel 70%
e a vacinação”, disse o secretário estadual da Saúde,
Beto Preto.

O documento mantém a
recomendação de prioridade
para que as celebrações e
cultos aconteçam de forma
virtual.
“Enfatizamos que todos
os cuidados devem permanecer. Estamos recebendo
constantemente do Ministério da Saúde mais doses da
vacina contra a Covid-19 e
avançando na imunização

por idade. Por isso, reforço a
necessidade de ficar atento
ao chamamento de cada
município e a importância
em tomar as duas doses da
vacina”, disse o secretário.
Nesta sexta-feira (30) o
Governo do Estado também
atualizou as medidas restritivas. O novo decreto diminui
em uma hora o período de
restrição da circulação em

espaços e vias públicas, que
passa a ser das 24h às 5h – a
exceção são as atividades e
serviços essenciais. O mesmo
vale para a comercialização e
o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos.
O texto também permite
a realização de algumas categorias de eventos, desde que
respeitadas todas as medidas
de prevenção.

Pessoas em situação de rua têm até tratamento odontológico em instituição
Além de uma cama
limpa com cobertores em
quarto coletivo, para se
abrigarem do frio, pessoas
em situação de rua acolhidas pelas instituições parceiras da Prefeitura contam
com uma alimentação de
qualidade, recebem roupas
– quando necessário – e
uma série de atendimentos
sociais e na área de saúde.
Na Associação de Apoio
à Promoção Profissional
(Apromo) são quatro refeições diárias – café da manhã, almoço, café da tarde
e jantar – todos os dias,
em refeitório climatizado
e com televisão.
Dentista de graça
A instituição oferece
tratamento odontológico
gratuito. “Temos uma clínica com dois consultórios
e quatro cadeiras, próprias, para atendimento
aos acolhidos e também
funcionários, através de
parceria com o curso de
Odontologia da Universidade Paranaense (Unipar)”,
explica o presidente da
Apromo, Júnior Lopes.
Para a secretária municipal de Assistência Social,
Izamara Amado de Moura,
através de parcerias como
esta, o município oferece atendimento digno e
possibilidades para uma
mudança de vida. “Nas

instituições, as pessoas
em situação de rua são
atendidas muito além do
simples acolhimento. Elas
contam com atendimento
psicossocial – assistência
psicológica e de assistente
social –, atividades realizadas por equipes técnicas
para reinserção no núcleo
familiar, auxílio para regularização documental
e encaminhamento para
o mercado de trabalho.
Temos vários exemplos de
contratações”, disse.
Regularmente, os
usuários também recebem
orientações em saúde, por
meio de campanhas conjuntas com o Ambulatório
de Infectologias e outras
divisões da Secretaria de
Saúde. “Aqui na Apromo
também temos campo de
futebol, televisores e outras
opções de lazer. Quem
quer, pode realizar atividades físicas e tem os seus
momentos de lazer. Temos
televisores e opções para
atividades ocupacionais,
como uma horta para produção de alimentos que
desperta o interesse de alguns acolhidos no cuidado
diário”, completou Júnior
Lopes.
As entidades recebem
aporte financeiro mensal
do município e algumas
se reestruturaram, ampliando a capacidade de

acolhimento e atenção
social. “Em parceria com
a Apromo, temos hoje 68
leitos em duas unidades.
Por conta do frio, mais pessoas pode ser acomodadas
em leitos adaptados (temporários). Temos ainda
15 leitos em parceria com
um serviço social que está
se estruturando na cidade, totalizando 90 vagas”,
acrescentou a secretária
Izamara.
As equipes da assistência social realizam abordagens diariamente, pela
manhã e no final da tarde.
“Temos o pessoal do Centro
Pop, que faz esse trabalho e
também orienta as pessoas
sobre a alimentação gratuita na Casa da Sopa Dr.
Leopoldino, outro parceiro
importante do município”,
acrescentou Izamara.
O Centro Pop aumentou
as abordagens especialmente nessas semanas de
maior frio, quando tem
feito a busca noturna de
pessoas nas ruas e praças
da cidade. “Após a recusa
de encaminhamento ao
alojamento distribuímos
cobertores. Infelizmente
nem todos aceitam essa
oportunidade e preferem
continuar nas ruas. Mesmo assim vamos manter a
busca ativa, as abordagens
e a oferta do acolhimento”,
finalizou a secretária.

O Município tem uma clínica com dois consultórios e quatro cadeiras, próprias, para atendimento
aos acolhidos e também funcionários, através de parceria com o curso de Odontologia da Unipar

Ações preventivas em saúde
e segurança do trabalho
aumentam a produtividade
Na semana do Dia Nacional da Prevenção de Acidentes
de Trabalho é importante chamar a atenção sobre ações
capazes de melhorar indicadores
Por Sistema Fiep

A pintura esta sendo realizada na ciclovia na avenida Angelo Moreira da Fonseca

Ao receber pintura em
toda sua extensão, a ciclovia
que a Prefeitura de Umuarama construiu na avenida Dr.
Angelo Moreira da Fonseca,
chega à sua etapa final.
A obra em concreto tem
3.515,22 m², sendo 1.170
m de extensão por 3 m
de largura, devidamente
sinalizada e com pintura
acrílica em vermelho, para
melhor identificar o espaço
exclusivo dos ciclistas.
Localizada entre a Rodovia PR-323 (no trevo do
Gauchão) e o entrocamento das avenidas Ivo Sooma
e Guanabara (saída para
Xambrê), a ciclovia tem
calçamento em concreto,
grama em vários trechos

e bicicletários, com área
para descanso e bancos
para os ciclistas. De acordo
com o secretário de Obras,
Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação,
Isamu Oshima, esta é a
primeira ciclovia construída na gestão do prefeito
Celso Pozzobom. “Temos
várias ciclovias e ciclofaixas
na cidade, que garantem
segurança e mobilidade aos
ciclistas”, observa.
Pozzobom acrescenta
que esta é uma nova opção
para a mobilidade urbana,
com agilidade e segurança
aos usuários, em regiões
bem movimentadas da
cidade. “Construiremos
vários quilômetros de ciclo-

vias e ciclofaixas, abrindo
um novo modal para o
deslocamento de trabalhadores e estimulando a
prática do ciclismo, permitindo passeios seguros
de bicicleta para toda a
família”, acrescentou.
O investimento na ciclovia da Dr. Ângelo Moreira
é de R$ 432 mil 634,95.
“Esta possibilidade de locomoção é bem aguardada
pela população, tem aderido ao transporte de bicicleta e às pedaladas por lazer
ou atividade física. Nossa
geografia não é muito propícia, mas onde há espaço
e áreas mais planas, vamos
investir nessa modalidade”,
completou Pozzobom.

Prevenir acidentes de trabalho
tem influência direta sobre a
produtividade e competitividade das empresas e, por
consequência, sobre os custos
de produção. “Acreditar e implementar uma cultura de prevenção de acidentes acaba se
tornando um excelente investimento, uma vez que, com o aumento de conhecimentos e atitudes preventivas, há redução
no risco de lesões, as taxas de
incidentes diminuem e, assim,
o aumento da produtividade
acontece”, afirma Carlos Andre
Fiuza, engenheiro de saúde e
segurança no trabalho do Sesi
no Paraná.
A também engenheira de saúde e segurança da instituição,
Alessandra Rolim Pescosolido,
enfatiza que além de cuidado
com os colaboradores, investir
na gestão de segurança e saúde no trabalho traz resultados
positivos que refletem no crescimento das empresas que vão

além da redução dos acidentes
e afastamentos e do aumento da produtividade. Também
ajuda na motivação da equipe;
melhora a imagem corporativa;
elimina os problemas com a fiscalização; auxilia sobre a necessidade da utilização de equipamentos de proteção coletiva e
individual.
A falta de capacitação, de máquinas e equipamentos adequados, pressão no ambiente
de trabalho, ausência ou negligência na fiscalização e não-cumprimento de leis trabalhistas estão entre as principais
razões dos acidentes. O Sesi no
Paraná disponibiliza uma equipe multidisciplinar que realiza
serviços de atendimento legal
às empresas capazes de auxiliá-las efetivamente na prevenção
de acidentes de trabalho. São
Programas Legais, Laudos, Análise Ergonômica do Trabalho
(AET), Higiene Ocupacional,
além de serviços customizados

de assessoria e consultoria técnica, capacitações e treinamentos de Normas Regulamentadoras.
“Na prática, os serviços auxiliam as empresas no cumprimento legal, dando subsídios
para a gestão mais correta, na
redução de custos referente ao
Fator Acidentário Previdenciário (FAP), índice que serve para
flexibilizar as alíquotas da tarifação coletiva de 1%, 2% ou 3%
relativas aos Riscos Ambientais
do Trabalho (RAT); entre outros”,
afirmam. “No entendimento do
Sesi, os investimentos em Segurança do Trabalho são tidos
como chave para a promoção
do bem-estar mental, físico e
social de todos os colaboradores, contribuindo assim para a
qualidade de vida, prevenção
de riscos, promoção de saúde,
gestão do negócio e da informação”, finalizam.
Para saber mais acesse sesipr.
com.br/segurancaesaude

AdobeStock

Pintura da ciclovia na Av. Ângelo Moreira
da Fonseca marca finalização da obra

Prevenção em segurança e saúde é o caminho para alavancar produtividade das indústrias
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ILEVANTAMENTO HISTÓRICO

Mortes em Umuarama crescem 82% em
relação aos números antes da pandemia
U muarama – A pand emia do coronavírus com eçou a desacelerar com
i munização da população,
mas os números deixados
p ela covid-19, nos mais
d e 12 meses afetando a
sociedade, devem ser lemb rados como alerta. Uma
das mudanças observadas
c om a nova doença, foi o
crescimento de mortes em
U muarama nos primeir os seis meses de 2021,
t otalizando 669 óbitos. O
r egistro é superior as 367
f alecimentos anotadas em
2019, no mesmo período.
Q uando levantado apenas as mortes por covid-19,
n os primeiros seis meses
de 2021 Umuarama anotou
184 óbitos. Entretanto antes de se transformarem em
dados, os falecimentos pela
d oença transmitida pelo
n ovo coronavírus foram
pais, mães, tias, tios, filhos,
primos, avós e amigos que
perderam a luta contra Sars-CoV-2 e deixaram um vazio. Esse luto “complicado”
p recisará ser trabalhado
por toda sociedade, ressalt ou o secretário Estadual
d e Saúde, Beto Preto, na
m anhã de sexta-feira em
Umuarama. “Não são apenas números, são pessoas
que morreram”, enfatizou.
A inda conforme os dados do Portal da Transpar ência do Registro Civil,
e m 2019 morreram 367
umuaramenses nos primeiros seis meses do ano, em
2 020 o número de óbitos
apresentou ligeira alta com
4 38 registros e em 2021
entre janeiro e junho foram
669 mortes. Além dos falec imentos os cartórios do
Paraná registram um primeiro semestre com menos
n ascimentos da história.
Diferença entre nascimen-

Uma das mudanças observadas com a nova doença, foi o crescimento de mortes em Umuarama nos primeiros seis meses de 2021, totalizando 669 óbitos

t os e óbitos é a menor já
registrada desde o início da
série histórica.
S obre as mortes por
c ovid-19 em Umuarama,
e ntre janeiro e junho de
2 021 foram 184 registros,
porém, com os números de
julho até o dia 30 os óbitos
saltam para 237 e a cidade
c ontabiliza o total de 294
m ortes por covid-19. Em
relação aos tipos de morte
d o total no ano, o jornal
U muarama Ilustrado não
c onseguiu acesso à informação.
MORTOS E NASCIDOS
E m números absolutos
o s cartórios paranaenses
r egistraram 60.050 óbitos

Justiça manda ex-médico
Roger Abdelmassih
de volta à prisão
A 6ª Câmara Criminal
d o Tribunal de Justiça
d e São Paulo acatou, na
q uinta-feira, 29, o pedido
do Ministério Público Estadual para que o ex-médico
Roger Abdelmassih, de 76
anos,volte a cumprir pena
em uma unidade prisional.
A acusação argumenta que
e le tem condições físicas
de continuar em reclusão
Abdelmassih foi condenad o a 278 anos de prisão
por estupro e atentado ao
p udor contra mais de 70
mulheres.
O pedido da Promotoria
foi enviado à Justiça após
u m perito do Centro de
Apoio à Execução atestar
as condições de saúde de
A bdelmassih . Na última
d ecisão a favorável ao
e x-médico, a juíza Sueli
Zeraik de Oliveira Armani,

d a 1ª Vara de Execuções
Criminais de Taubaté, ent endeu que ele poderia
c umprir a pena em casa,
e m razão da fragilidade
d o estado de saúde do
detento.
O ex-médico já havia
c onseguido o direito de
cumprir a pena fora da cadeia três vezes.A primeira
saída foi em março do ano
p assado, por causa da
pandemia de coronavírus.
E m dezembro de 2020, o
p rocurador-geral da Rep ública, Augusto Aras,
s e manifestou contrário
a uma nova concessão do
benefício.
Para cumprir o regime
d omiciliar, o condenado
d eve usar uma tornozel eira eletrônica. A saída
d a residência deve ser
autorizada pela Justiça.

até o final do mês de junho.
O número, que já é o maior
da história em um primeiro
s emestre, é 83,5% maior
q ue a média histórica de
ó bitos no Estado, e 66,5%
maior que os ocorridos no
ano passado, com a pandemia já instalada há quatro
m eses no Estado. Já com
relação a 2019, ano anterior
à chegada da pandemia,
o aumento no número de
mortes foi de 70,4%.
Com relação aos nascimentos, o Paraná registrou
o menor número de nascidos vivos em um primeiro
semestre desde o início da
s érie histórica em 2003.
Até o final do mês de junho
f oram registrados 73.930
nascimentos, número 7,9%

menor que a média de nascidos no Estado desde 2003,
e 4,5% menor que no ano
p assado. Com relação à
2019, ano anterior à chegada da pandemia, o número
de nascimentos caiu 10,6%
no Paraná.
O resultado da equação
e ntre o maior número de
ó bitos da série histórica
e m um primeiro semestre
versus o menor número de
n ascimentos da série no
mesmo período é o menor
c rescimento vegetativo da
população em um semestre
no Estado.
“ O Portal da Transp arência do Registro Civ il possibilita que toda
a sociedade se dê conta

d a dimensão dos fatos
o corridos durante o passar dos anos, ainda mais
nesta situação peculiar da
p andemia. É de extrema
importância para que medidas sejam tomadas pelo
Poder Público diante da

nova realidade populacional para os próximos anos
”, comenta a presidente do
Instituto do Registro Civil
d as Pessoas Naturais do
Estado do Paraná (Irpen/
P R), Elizabete Regina
Vedovatto.

Muito mais que números
A matéria que traz o número de crescimento
de mortes dos últimos três anos se torna uma
a bertura para outros materiais, nos quais, o
J ornal Umuarama Ilustrado vai prestar uma
h omenagem às vidas perdidas na pandemia
d o coronavírus. Muito mais que números, os
u muaramenses que faleceram com a doença
foram membros da sociedade e deixaram uma
marca em suas famílias e amigos.

Mais de 6 milhões de paranaenses
já foram imunizados, quase 70%
da população adulta
O Pa r a n á a t i n g i u
n esta sexta-feira (30) a
m arca de 6 milhões de
p essoas que receberam
a o menos uma dose da
vacina contra a Covid-19.
S omando os que tomar am a primeira dose e
o imunizante de dose
única, 6.016.144 pessoas
já foram vacinados. Isso
s ignifica que sete em
c ada 10 paranaenses
c om mais de 18 anos
j á iniciaram o processo
d e imunização (69%),
s endo que 26,1% da população adulta (2.277.142
pessoas) completaram o
ciclo vacinal.
N o recorte considerando a população geral

d o Estado, 52,2% dos
paranaenses receberam
a o menos uma dose de
vacina e um em cada cinco estão completamente
i munizados. Os dados
s ão do vacinômetro do
Sistema Único de Saúde
( SUS), atualizado pelo
Ministério da Saúde.
A previsão do Governo
d o Estado é que toda a
população adulta receba
a o menos uma dose até
o final de setembro, ating indo os 80% em cerca
d e um mês, até o fim
d e agosto. Quinto est ado que mais vacinou
a população, o Paraná
d eve superar neste fim
de semana a marca de 8

milhões de vacinas aplic adas desde o início da
campanha, em janeiro.
Alguns grupos já comp letaram a cobertura
v acinal, que é atingida
após a aplicação das duas
d oses ou da vacina de
d ose única. Os profiss ionais da saúde estão
1 00% imunizados, assim
c omo praticamente todo
o público com 65 anos ou
m ais. Entre a população
i ndígena, 86,7% receberam as duas doses, além
de 64,7% das pessoas com
idade entre 60 e 64 anos.
Para o secretário est adual da Saúde, Beto
Preto, quanto maior esse
e scudo de imunização,

m enor é a chance do
vírus se propagar. “Continuamos com os cuidados
d e sempre: distanciam ento, uso de máscara
e higiene das mãos. Mas
o que vai nos salvar de
fato é a vacinação, como
m ostram todos os estudos”, disse.
“A vacina tem que ser
tomada, tanto a primeira
e principalmente a segunda dose, que é a que
cria o escudo de proteção
c ontra o coronavírus,
a lém da dose única, se
t ivermos novamente. É
necessário que todos se
vacinem para podermos
v encer essa pandemia”,
acrescentou.

Brasil já tem mais de 250 casos de nova variante
O Brasil já registrou
m ais de 250 casos e 21
mortes pela variante Delta
do novo coronavírus. Mais
transmissível, essa cepa foi
i dentificada originalment e na Índia e tem freado
p lanos de reabertura de
atividades econômicas na
Europa e nos Estados Unidos. Dez Estados e o Distrit o Federal já reportaram
p essoas infectadas pela

variante, mas especialistas
acham que o número pode
ser bem mais alto, diante
das dificuldades de vigilância genômica do País.
O balanço de casos é
d o Ministério da Saúde,
até quinta-feira. O Rio é o
Estado com mais contamin ados pela cepa (99), seguido de DF (51) e Paraná
(29). São Paulo tem 25, Rio
G rande do Sul 14, Mara-

nhão 7, Santa Catarina 7,
Goiás 4, Ceará 4, Minas 4
e Pernambuco 3.
O s primeiros casos da
mutação foram identificados no Maranhão, em maio,
na tripulação de um navio
vindo do exterior. O govern o federal enviou doses
extras de vacina ao Estado
e reforçou a imunização
d o pessoal do transporte
aéreo e terrestre.

A gora, a estratégia
f ederal tem sido enviar
lotes extras de vacina aos
Estados da fronteira, para
criar um “cordão epidemiológico” contra as variantes
d o vírus. Dos óbitos até
a gora, a maioria foi no
Paraná (12), seguido de DF
e Rio (4).
O Ministério da Saúde
d isse, em nota, que os
“respectivos contatos (dos

i nfectados) são monitor ados” - e informou ter
“ reforçado a orientação
para Estados e municípios,
quanto ao sequenciamento
genético e isolamento dos
casos e contatos”.
Estudos mostram que a
Delta é ma is transmissível
que as demais cepas, mas
não necessariamente mais
a gressiva. Cientistas ress altam que a variante se

e spalhou em países onde
boa parte da população já
está vacinada. Já se sabe
t ambém que só a 1ª dose
de um imunizante pode não
ser suficiente para barrar
a infecção - duas injeções
têm eficácia contra a nova
c epa nos casos das vacin as da AstraZeneca e da
P fizer, segundo estudos
c ujos resultados já foram
publicados./
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Dia de Campo apresenta pesquisas da UEM
de Umuarama sobre algodão no arenito Caiuá

Pesquisadores estão alcançando o dobro ou até o triplo de plumas em uma lavoura de algodão

Umuarama - O Dia
do Agricultor celebrado
na quarta-feira (28), foi
comemorado no Câmpus
Fazenda de Umuarama
da Universidade Estadual de Maringá (UEM)
com um Dia de Campo.
Com presença da reitoria, professores, alunos e
membros da Associação
dos Cotonicultores Paranaenses (Acopar) foram
apresentados dados da
pesquisa sobre manejo
de irrigação e controle de
pragas agrícolas na fase
produtiva do algodão no
arenito Caiuá.
Pesquisadores docentes e discentes do Departamento de Ciências
Agronômicas (DCA) da
UEM de Umuarama estão
alcançando o dobro ou
até o triplo de plumas em
uma lavoura de algodão
por meio da adoção de um
bom manejo de irrigação
e controle de pragas agrícolas na fase produtiva. O
estudo é liderado pelos
professores João Paulo
Francisco e Julio César
Guerreiro professor do
DCA e líder do Grupo de
Estudos em Entomologia
Agrícola (GEEA) .
“O Dia de Campo tem
o objetivo de estimular
agricultores, técnicos e
estudantes no sentido
de construir conheci-

RETOMADA DO ALGODÃO
Associação dos Cotonicultores Paranaenses
(Acopar) vem há seis anos desenvolvendo o
trabalho de retomada do algodão no Paraná,
que já foi um dos maiores produtores do Brasil.
“O Paraná foi palco do algodão antes de toda
tecnologia desenvolvida para cultura hoje. Tal
tecnologia que foi pensada para o cerrado brasileiro, região que hoje eleva o Brasil como segundo maior exportador mundial de algodão”,
ressaltou Almir Montecelli, diretor-presidente
da Associação dos Cotonicultores Paranaenses
(Acopar).
Desta forma, a Acopar ao longo dos anos
vem transformando a atual tecnologia da produção do algodão para a realidade paranaense
e levando esse conhecimento aos produtores
rurais. “Hoje temos um modelo pronto para
que o agricultor possa fazer esse trabalho. E
uma oportunidade que temos é a região do
arenito Caiuá, pois apresenta características
do cerrado. Neste sentido tivemos excelentes
plumas e boa produtividade, por exemplo, uma
propriedade irrigada colheu 760 arrobas por
alqueire”, disse Montecelli.
Ainda segundo o presidente, no Paraná
este ano foram 20 áreas plantadas de algodão
com 800 hectares e para ano que vem a perspectiva é de aumento de área. “A Acopar leva
toda a tecnologia para o agricultor aprender a
fazer novamente a cultura do algodão, até que
obtenha uma rentabilidade para andar com as
próprias pernas”, noticiou.
mentos e demonstrar
inovações agronômicas
obtidas através de pesquisas apoiadas pela Acopar
e pelo Instituto Brasileiro

do Algodão (IBA). Também é momento para se
comprovar as viabilidades econômica, social e
ambiental da retomada

A colheita do algodão na UEM também foi realizada na última quarta-feira (28)

do desenvolvimento do
algodão e de sua cadeia
produtiva como opção
de cultivo a ser adotada
em primeira ou segunda
safra para o estado do Paraná”, destaca Guerreiro.
O experimento realizado no Câmpus Fazenda
de Umuarama teve um
p l a n t i o d e 3 h e c t a re s
com área irrigada por
aspersão. “A técnica apresentou entre duas e três
vezes mais plumas [até
80 capulhos por metro]
do que a sem irrigação,
demonstrando que, mesmo sendo altamente to-

lerante à seca, a cultura
apresenta resposta muito
positiva ao fornecimento
de água”, aponta o professor João Paulo Francisco, do Departamento
de Ciências Agronômicas
(DCA) e líder do Grupo
de Pesquisa e Extensão
em Irrigação e Agrometeorologia (GPEIA).
Além da irrigação, os
pesquisadores da UEM avaliaram as consequências
de entrada, distribuição
e dano do percevejo-marrom, uma praga que migra
das lavouras de soja. “Buscamos o desenvolvimento

de tecnologias e produtos
que possam ser utilizados como soluções viáveis
para o controle racional
de pragas que possam influenciar a rentabilidade
econômica da cultura do
algodão”, disse Guerreiro.
O professor ainda conta
que a cadeia produtiva do
algodão no Paraná, que detinha o status de uma das
mais importantes do país,
tornou-se praticamente
insignificante por motivos
relacionados à dificuldade
de controle de pragas, em
específico do bicudo-do-algodoeiro.

Associação dos Cotonicultores Paranaenses (Acopar) vem há seis anos desenvolvendo o
trabalho de retomada do algodão no Paraná

Pequenos produtores iniciam colheita de beterraba e cenoura
Umuarama - O projeto
de apoio aos produtores de
tubérculos da Prefeitura de
Umuarama, que funciona
há cerca de três anos, vem
colhendo bons resultados.
Nesta semana o agricultor
familiar Domingos Pereira,
do distrito de Santa Eliza,
iniciou a colheita de beterraba e cenoura com ótimas
perspectivas. A estimativa
de produção é de cinco toneladas de beterraba (numa
área de 1,5 mil m²) e de 10
toneladas de cenoura, num
espaço de 2,5 mil².
Por questões climáticas,
o projeto tem seu ápice entre
os meses de abril e setembro. “Os tubérculos frutificam praticamente durante
todo o ano, mas no inverno
a produção é maior e mais
rápida. Estabelecemos um
intervalo médio de 30 dias
para o início do cultivo entre
os produtores que integram
o projeto, para que a colheita
ocorra em períodos diferentes, facilitando a venda”,
explicou o agrônomo Márcio Rezende, da Secretaria
Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente.
O diretor de Agricultura e

Os resultados têm agradado aos produtores, que seguem firmes no projeto

Pecuária do município, José
Guilherme Júnior, lembra
que a Prefeitura oferece
todo suporte aos pequenos
agricultores do projeto. “Os
produtores recebem sementes, adubo e assistência
técnica contínua durante
toda a produção, além de
orientações também para

a comercialização da safra,
graças os incentivos oferecidos pela administração do
prefeito Celso Pozzobom”,
explicou.
Os resultados têm agradado aos produtores, que
seguem firmes no projeto.
“Além da alta produtividade
em pequenas áreas, como

a nossa chácara, o preço
das verduras e legumes
está muito bom. Com esse
apoio da Prefeitura, dá pra
garantir uma boa renda após
os 90 dias entre o plantio e
a colheita”, comentou Domingos Pereira. Uma caixa
de 25 quilos de beterraba é
vendida hoje por R$ 35,00

em média, enquanto a cenoura sai por R$ cerca de
40,00 a caixa.
Márcio Rezende explica
que o período de desenvolvimento da beterraba é de
60 dias, enquanto o ciclo da
cenoura dura em torno de
três meses. “Escalonando o
plantio, cada produtor terá
sua colheita num período
diferente, o que facilita a
comercialização”, explicou.
A opção por essas culturas
leva em conta, além das
boas condições de clima e
solo da região, a demanda
do mercado. “São produtos
normalmente trazidos de
regiões distantes, que podem ter a preferência caso
sejam cultivados no próprio município”, reforçou o
agrônomo.
José Guilherme destaca outra característica do
projeto. “Com uma renda
consistente nas pequenas e
médias propriedades, despertamos o interesse dos
jovens para permanecem
no campo. A rentabilidade
é um atrativo até aos que
já se mudaram para a cidade, que podem retornar e
manter uma boa qualidade

de vida nas suas origens
rurais”, afirmou.
PREFEITO
Essa é também uma preocupação do prefeito Celso
Pozzobom. “Temos realizado
grandes investimentos para
apoiar o setor produtivo,
desde a adequação de estradas, pavimentação rural,
realização de cursos e dias
de campo, distribuição de
insumos, aquisição de implementos variados e horas
máquinas subsidiadas para
auxiliar no preparo de solo,
cultivo e até na colheita, nas
mais diferentes culturas”,
disse o prefeito.
“A Prefeitura é uma grande parceira dos pequenos
produtores, tanto na agricultura quanto na pecuária,
além de orientá-los também
no momento da comercialização com programas de
aquisição de produtos para
a merenda escolar, cestas
verdes e atendimento de entidades, por meio do Banco
de Alimentos, do Sacolão do
Produtor (venda direta ao
consumidor) e o programa
ambiental Lixo que Vale”,
complementou o Pozzobom.
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I STALKING

Governo e Tribunal de Justiça estudam criar
banco de dados para auxiliar controle de perseguição
variados: violência domést ica, vingança, ódio. Há
o emprego de táticas de
p erseguição, como ligações telefônicas, ameaças,

O Governo do Estado e
o Tribunal de Justiça do
Paraná estudam a criação
de um banco de dados para
a uxiliar o combate aos
casos de perseguição, também chamados de stalking.
A conduta foi tipificad a recentemente como
c rime, após a aprovação
d a Lei do Stalking (Lei
1 4.132/21), que altera o
Código Penal e prevê pena
de reclusão de seis meses
a dois anos e multa para
q uem for condenado por
p erseguições reiteradas,
i nclusive pela internet.
Ferramenta
A iniciativa parte da
Casa Civil, antecipando um
projeto das Câmaras Criminais do Judiciário. A ideia
e nvolve a Companhia de
Tecnologia da Informação
e Comunicação do Paraná
( Celepar) e o recém-criad o Atelier de Inovação do
J udiciário, que serão responsáveis pela elaboração
d e uma ferramenta que
i ncluirá paranaenses que

mensagens por aplicativos,
p ublicação de fotos. Conforme as tecnologias avançam, essa prática também
acompanha”, complementa.

STALKING

O crime de ﬆalking é definido como perseguição reiterada que ameaça a integridade física
e psicológica de alguém, interferindo na liberdade e na privacidade da vítima

já estiveram envolvidos em
casos de violência doméstica, por exemplo, integrando
o s dados já disponíveis
e m outras fontes, como o
Instituto de Criminalística.
A ideia, inspirada no
Banco de Perfis Genéticos, é
estudar se a perseguição já
estava presente no cotidiano de criminosos e vítimas,
o que pode, também, ajudar

a criar novas políticas de
p revenção ao feminicídio
e outros tipos de crime.
O presidente do Trib unal de Justiça do Par a n á , d e s e m b a rg a d o r
J osé Laurindo de Souza
N etto, explica que o perfil
d o cidadão pode auxiliar
nas decisões dos juízes de
primeiro grau e das Câmar as Criminais da Justiça.

“ Stalking é uma forma
de violência em que o sujeito, repetidamente, ameaça
a esfera privada da vítima,
c om atos reiterados que
r estringe sua liberdade
o u ataca sua privacidade
o u reputação. O resultad o é um dano psicológico
e à integridade emocion al da vítima”, explica.
“Os motivos são os mais

O crime de stalking é definido como perseg uição reiterada, por qualquer meio, como a
i nternet (cyberstalking), que ameaça a integridade física e psicológica de alguém, interferindo na liberdade e na privacidade da vítima.
Por ter pena prevista menor que oito anos,
p orém, não está prevista, necessariamente,
a prisão em regime fechado. Os infratores
p odem pegar de seis meses a dois anos
d e reclusão em regime fechado e multa. A
p ena pode ser aumentada em 50% quando
f or praticado contra criança, adolescente,
i doso ou contra mulher por razões de gêner o, e também no caso de uso de armas ou
d a participação de duas ou mais pessoas.
A nova lei também revoga o Artigo 65 da
L ei de Contravenções Penais (Decreto-Lei
3.688, de 1941), que previa o crime de perturb ação da tranquilidade alheia com prisão de
15 dias a dois meses e multa. A prática passa
a ser enquadrada no crime de perseguição.

Recuperada caminhonete tomada em assalto em Iporã Autorização de viagem
O roubo de uma caminhonete e a fuga com reféns
mobilizou a Polícia Militar
d e Iporã na noite desta
s exta-feira (30). O veículo
a cabou recuperado e as
v ítimas libertadas pouco
d epois, já na área rural
do Município. O criminoso
conseguiu fugir. Apesar do
s usto, não houve feridos.
S egundo a Polícia Militar as vítimas, dois homens
de 30 e 42 anos, contaram
q ue foram surpreendidos
p or um homem armado e
m ascarado quando cheg avam em casa. O crimin oso obrigou as vítimas
a entrarem no imóvel e

para menores de 16 anos
poderá ser feita online

o s mantiveram amarrad os em um dos quartos.
A inda segundo relato
d as vítimas à PM, pouco
depois o assaltante obrigou
os dois homens a entrarem
n o veículo Toyota Hilux e
seguiram sentido a Altônia.
N o meio do caminho o ladrão teria percebido cerco
d e viaturas na região e
abandonou a caminhonete.
A ntes, porém, efetuou um
disparo que atingiu um dos
pneus do carro e fugiu. Segundo a PM, a intenção era
i ntimidar as vítimas, que
foram liberadas na sequênc ia e conseguiram pedir
ajuda em um sítio próximo.

Privatização de presídio no país visa
‘exclusivamente o lucro’, afirmam advogados
( AE) - O Inst ituto dos
A dvogados Bra sileiros
(IAB) divulgou na quintaf eira, 28, se u posicionamento contrário à privatização de presídios no País
realizada através de parc erias públic o-privadas.
Para o órgão, a mudança
n a gestão de unidades
prisionais é motivada “exc lusivamente pelo lucro”.
A manifestação da ent idade faz pa rte de um
estudo produzido pela Com issão de Dir eito Penal
atendendo a uma consulta
pública do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP). O
documento foi organizado

p elos relator es Leonardo
V illarinho e Sérgio Graz iano Sobrinh o e aprov ado por unan imidade
durante uma sessão ordin ária virtual que reuniu
a dvogados ass ociados.
Encarcerados

De acordo com informações do Departamento Penitenciário Nacional (Depen),
o número de detentos no País
foi de 90 mil na década de
1990 para aproximadament e 760 mil presidiários em
2020, um aumento de 744%
ao longo das três décadas.
Cuﬆo

Na apresentação, o ins-

t ituto apontou dados que
comprovariam o aumento
d e custos causados pela
p rivatização. Entidade
utilizou como base um relatório da Pastoral Carcerária que, conforme dados
de 2014, cada preso teria
o custo de R$ 1,4 mil por
m ês na rede pública, já
n a unidade prisional privatizada o custo mais que
dobraria, chegando a R$ 3
mil mensais. “A privatizaç ão do sistema prisional
t em como mote somente
o lucro”, afirmou o advogado Leonardo Villarinho.
Privatização

Durante o encontro virtual, um dos relatores do
d ocumento, o advogado
Sérgio Graziano Sobrinho
argumentou contra o processo de privatização que
já acontece atualmente no
País. Segundo o represent ante, as responsabilidades atribuídas à iniciativa
privada devem ser restritas à prestação de serviços
como assistência médica,
f ornecimento de aliment os, vestuário e higiene.
Sem políticas
públicas

A lém das questões
e nvolvendo o custo per
c apita nas unidades geridas pela iniciativa pri-

v ada, entre os pontos
n egativos relacionados
a os processos de priv atização, o relatório
d estacava problemas
d e violação de direitos
c onstitucionais dentro
d o sistema prisional.
“O problema penitenciário não está na quant idade insuficiente de
estabelecimentos prisionais, mas na quantidade
e norme de presos e na
ausência de políticas púb licas de segurança de
redução de violência e encarceramento”, afirmava
o relatório. “A medida
v iola os princípios da
igualdade e da dignidade,
a o condicionar os direit os do preso, como ao
l ivramento condicional,
à progressão de regime e
à saída temporária, à afer ição de bom comportamento por uma empresa
privada que administra a
prisão”, complementava.
A inda segundo o Instituto dos Advogados do
B rasil, conforme prev isto no artigo 175 da
C onstituição Federal, a
r esponsabilidade pela
g estão de unidades pris ionais é um dever do
E stado e que não deve
ser delegada à iniciativa
privada através dos proc essos de privatização.

O novo procedimento
f oi regulamentado neste
a no pela Corregedoria
Nacional de Justiça e imp lementado pelo Colégio
Notarial do Brasil, que congrega mais de 9 mil cartórios espalhados pelo país.
Até agora, para que um
menor de 16 anos pudesse
v iajar desacompanhado
era necessário preencher
u m formulário em papel,
que deveria ser assinado
e ter firma reconhecida
e m cartório, para depois
poder ser apresentado às
empresas de transportes.
A gora, a Autorização
E letrônica de Viagem
( AEV) permite realizar
o procedimento inteiram ente online, por meio
d a plataforma e-Notariad o, que dispensa o comp arecimento ao cartório
p ara diversos serviços.
Na plataforma, os pais
p oderão realizar uma
v ideoconferência com o
n otário, que após confirm ar a autorização para
a viagem, por prazo ou
por trecho apontado. Um
Q R Code para verificação será então emitido e

p oderá ser apresentado
n os guichês das companhias aéreas pelo celular
o u impresso em papel.
P or essa via, a aut orização poderá ser
c ancelada a qualquer
m omento pelos pais ou
r esponsáveis, e o QR
Code deixa de funcionar.
N esse primeiro mom ento, a opção pela Aut orização Eletrônica de
V iagem (AEV) é dispon ibilizada apenas para
a s viagens aéreas nac ionais. A previsão, cont udo, é que a facilidade
s eja ampliada para voos
i nternacionais e meios
rodoviários e hidroviários,
e mbora ainda não haja
p razo para a expansão.
D esde 2011 a autoriz ação de viagem para
m enores pode ser feita
e xtrajudicialmente, dir etamente nos cartórios,
após uma regulamentação
d o Conselho Nacional de
J ustiça (CNJ). Nos casos mais complexos, com
conflito entre os pais, por
exemplo, pode ser necessário uma decisão judicial
para permitir o embarque.

Inmetro vai instalar
certificação em bombas
de combustível
O Instituto N acional
de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (Inmetro)
pretende instalar, em breve, certificação digital em
b ombas de com bustível,
d isse nesta s exta-feira
( 30) o presid ente do Inmetro, Marcos Oliveira Júnior, durante entrevista no
programa A Voz do Brasil.
D esde junho, o instituto
e stá habilita do a emit ir certifica dos digitais.
“ Infelizmente tem alg uns postos d e gasolina
n o país que a dulteram
a bomba de co mbustível
n a placa-mãe, o que nós
c hamamos uma fraude
digital, que insere alguns
pulsos elétricos e quando
você vai ver no display, a
b omba vai mar car mais
do que está abastecendo
o seu carro. Com a cert ificação dig ital, o posto

vai assinar digitalmente.
I sso vai alim entar uma
base de dados e nós vamos
p oder verific ar se está
t endo fraude ou não”,
d isse Oliveir a Junior.
Segundo o presidente,
o consumidor, por meio
d e um aplicat ivo de cel ular, vai po der verificar
o que está sendo abastec ido e o que está sendo
a ssinado digi talmente.
O liveira Juni or disse
q ue a grande inovação
d os certifica dos digitais
é que o Inmet ro passa a
p oder certifi car objetos,
como é o caso das bombas
de combustível. “Com isso
a gente pode certificar
não só a existência desse
o bjeto, que e sse objeto
está legal, está ok, como
t ambém as med idas que
esse objeto faz, as caract erísticas de le”, disse.
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IEM UMUARAMA

Prefeitura lança Plano de Segurança para
garantir alimentação saudável às famílias
Umuarama - Garantir
que todas as famílias tenham o direito humano
e sagrado à alimentação
adequada e saudável é o objetivo do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional
(Plamsan), lançado na manhã desta sexta-feira (30)
pela Prefeitura de Umuarama. A nutricionista Huana
da Silva de Godoi, chefe
da divisão de segurança
alimentar da Secretaria
Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente, entregou o
documento aos secretários
das pastas que estão envolvidas nesta segunda edição
do programa (Assistência
Social, Indústria e Comércio, Saúde e Educação,
além da Agricultura).
Também membro da
Caisan (Câmara Interministerial de Segurança
Alimentar e Nutricional
do Governo Federal), Huana conta que o município
cumpre à risca as determinações do Sisan, que é o
sistema nacional que reúne
diversos setores de governo
e da sociedade civil com o
propósito de promover o
Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).
“Vários programas de dis-

tribuição de alimentos dos
governos federal e estadual
exigem que o município tenha um Plano estruturado
como este que acabamos
de fazer. Foram meses de
dedicação e muitos profissionais envolvidos na
elaboração deste trabalho,
que prevê estratégias que
criam condições para que
a população de Umuarama
tenha acesso a uma alimentação saudável”, resumiu.
A secretária munici-

pal de Assistência Social,
Izamara Amado de Moura,
destacou que o município
possui uma rede de atendimento às famílias que,
de alguma forma, estão
em situação de vulnerabilidade econômica e social.
“A execução desse Plano
de Segurança Alimentar
chega para reforçar essa
rede, tão fundamental para
a distribuição de alimentos
para entidades sociais que
necessitem para repassar

CONHEÇA AS DIRETRIZES
Umuarama, que já possui importantes
instrumentos para a defesa das pessoas em
situação de risco, como a Lei do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA). “A elaboração
do Plano de Segurança Alimentar só chega
para fortalecer esse trabalho da administração
municipal”, especifica Huana, enumerando
algumas diretrizes do documento, como promoção do acesso à alimentação adequada e
saudável das famílias e pessoas em situação
de insegurança alimentar, estruturação de
sistemas sustentáveis de produção, processamento e distribuição de alimentos, investimento
em educação alimentar e nutricional, cuidar
da água utilizada na produção dos alimentos,
avaliar os avanços e retrocessos do município
no cumprimento do plano.

Plano foi anunciado neﬆa reunião na Prefeitura de Umuarama

a seus beneficiários”, analisa.
Izamara acrescenta
que essa atuação sempre
ativa e integrada que a Assistência Social tem com
a Agricultura (por meio
do Banco de Alimentos),
Educação (por meio da
Merenda Escolar), Saúde
(por meio de programas
de alimentação e nutrição)
e Indústria e Comércio
(por meio dos cursos e
capacitações), cumpre
com os direcionamentos e
determinação do prefeito

Celso Pozzobom, que tem
na proteção da população
um de seus pilares de
governo. “Temos um Plano
que é bem fundamentado
e consistente. É completo
pois trata do consumo
feito a partir dos pequenos produtores, além da
alimentação escolar, da
saúde, educação, segurança alimentar e assistência
social. Creio que tivemos
muitos progressos nessa
área”, pontua.
José Guilherme de Oliveira Junior, diretor de

Agricultura e Pecuária de
Umuarama, ressaltou que
os alimentos vindos da
agricultura familiar são
destinados tanto à merenda
escolar como para o Banco
de Alimentos, que distribui
a ao menos 20 entidades.
“Essa é só uma das formas
de apoio aos pequenos produtores e, com isto, melhoramos a alimentação dos
nossos alunos. Agora, esse
plano passa a ser para nós
uma missão e vamos nos
esforçar ao máximo para
cumpri-la”, completou.

Estradas rurais de Umuarama
recebem readequação e trechos
de cascalhamento

Com adesão ao “Educação Mais
Esporte”, escolas de Umuarama
recebem materiais esportivos

Umuarama - Se por um
lado a estiagem não é bem
recebida pela agricultura,
por outro o baixo volume
de chuvas dos últimos dias
tem favorecido o desenvolvimento dos serviços
em execução nas estradas
rurais de Umuarama – são
mais de 600 quilômetros
de vias de leito natural
(sem asfalto) que cortam o
município e precisam estar
em boas condições para
garantir às propriedades
rurais o escoamento da
produção agropecuária
até as rodovias e cidades
da região.
Equipes da Secretaria
Municipal de Serviços Rodoviários contam com frentes de trabalho num ramal
da Estrada Baraniuk e na
Estrada Desengano (entre
Santa Eliza e Roberto Silveira). Em parceria com o
Consórcio Intermunicipal
para Conservação da Biodiversidade da Bacia dos Rios
Xambrê e Piquiri (Cibax),
com apoio do governo do
Estado, a Prefeitura também realiza readequação
de mais uma estrada do
‘pacote’ de serviços contratados no final de 2019
– a Estrada Vermelha, na
divisa entre Umuarama e
Perobal.
“Estamos alargando a

Umuarama - Graças ao
projeto de adesão montado
pela Secretaria Municipal
de Educação, Umuarama
conseguiu acesso ao programa “Educação Mais Esporte, Transforma Paraná”,
lançado pelo Governo do
Paraná por meio da Paraná
Esporte. Com a parceria, a
Prefeitura desenvolverá o
projeto “Esporte na Escola
– Construindo Valores”, que
busca sensibilizar os estudantes para a importância
da prática do esporte ao
longo de toda vida.
Outros objetivos são
contribuir para o desenvolvimento integral do estudante, proporcionar iniciação esportiva para que
o aluno desenvolva prazer
pela sua prática; oportunizar o esporte aos estudantes em vulnerabilidade
social, trazendo-o para o
contraturno escolar e dando maior tempo na unidade
educacional. “É um meio
para ocupar o tempo ocioso
em que muitas crianças
permanecem na rua, além
de desenvolver valores sociais (autoestima, diálogo,
respeito, solidariedade e
cultura) fundamentais para
o seu crescimento”, justificou o coordenador de
Educação Física da SME,
Fábio Sakata.
Para colocar o projeto em

Máquinas ampliam recuperação de eﬆradas rurais em
Umuarama

via, limpando as laterais
para implantar microbacias e corrigindo o leito
para aplicar cascalho nos
pontos mais íngremes, entre a rodovia PR-323 e o
entroncamento com a Estrada Amarela”, explicou
o secretário Mauro Liutti
(Serviços Rodoviários).
Por meio desse contrato
com o Cibax, a Prefeitura
já executou readequação e
cascalhamento nas estradas Esperança, Canelinha
e Pavão.
Contando com o bom
tempo, a estimativa é de
que em mais duas semanas
o serviço esteja finalizado.
“Começamos no último dia
12 e o ritmo tem sido bom.

Já avançamos um bom
trecho e, à medida que os
proprietários rurais vão recolhendo as cercas, a frente
de trabalho vai executando
os serviços com patrola,
pá carregadeira, rolo compactador e caminhões”,
acrescentou o secretário.
A Estrada Desengano foi
totalmente readequada entre a entrada de Santa Eliza
e a ponte sobre o Ribeirão
do Veado. Agora a equipe
da Secretaria de Serviços
Rodoviários realiza alargamento, limpeza das laterais
e melhorias no leito da parte seguinte, em direção ao
distrito de Roberto Silveira,
com cascalhamento dos
trechos mais críticos.

EM ROBERTO SILVEIRA
Em breve, através de parceria
com o Cibax, a Prefeitura pretende
realizar a readequação da Estrada
João Baraniuk, das proximidades de
Roberto Silveira até a Estrada Coronel, no povoado de Nova Jerusalém,
próximo à divisa com o município de
Alto Paraíso. “Estamos trabalhando
em todas as direções e cuidando
muito bem das nossas estradas. A
qualidade de vida no campo depende, entre outros fatores, das boas
condições das estradas tanto para
escoamento da safra agrícola e da
pecuária, quanto para o transporte
de estudantes e deslocamento

dos produtores rurais aos centros
urbanos”, apontou o prefeito Celso
Pozzobom. Ele lembrou que foi
concluída recentemente a readequação da estrada velha de Lovat
e a Prefeitura terminou os serviços
estabelecidos no projeto técnico de
adequação, manutenção e melhorias
do ramal entre as estradas Baraniuk
e Desengano. “Com um pátio de máquinas bem equipado e uma equipe
de servidores comprometida, as
estradas rurais estão mudando de
patamar em questão de segurança,
conforto e durabilidade”, finalizou
o prefeito.

Na entrega dos materiais Rigobelo, Jeferson do Esporte,
Fábio e Patrícia Abucarma

prática, o município recebeu
nesta sexta-feira, 30, um volume considerável de bolas
de basquete, vôlei, handebol
e futsal, apitos, bombas, aparadores de chutes, colchonetes, cones, joelheiras, quimonos, coletes, kits de jogos
completos, luvas de goleiros,
protetores de braço, cabeça
e de tórax, caneleiras, redes,
sacos para transportes e um
tatame de 36 placas, que
serão utilizados em aulas de
Educação Física e projetos
de contraturno escolar.
O projeto ‘Esporte na
Escola’ contemplou as unidades escolares que concentram maior número de
alunos em situação de vulnerabilidade social – Analides de Oliveira Caruso, no
Parque Industrial; Cândido

Portinari, no Conjunto Habitacional Sonho Meu; e
Tempo Integral, no Jardim
Alphaville.
“Como não foi possível
incluir todos os estabelecimentos da rede municipal, optamos por estas
escolas para que os alunos
tenham mais opções de
atividade e possam se desenvolver, aproveitando o
tempo ocioso”, explicou a
secretária de Educação,
Mauriza Gonçalves de Lima
Menegasso. A Secretaria
de Educação vai monitorar
e documentar, por meio de
vídeos, o funcionamento do
projeto nas escolas para
se reportar ao governo do
Estado. A Seed avaliará o
desenvolvimento em todos
os municípios atendidos.

POZZOBOM AGRADECE
O prefeito Celso Pozzobom
destaca o caráter preventivo da
atividade esportiva. “Queremos
propiciar um futuro melhor às
crianças e adolescentes, com os
benefícios da prática esportiva
que incluem saúde, educação, disciplina e ocupação do tempo livre,
afastando-os da criminalidade e
das drogas”, apontou. A entrega
dos materiais teve a presença do
chefe do polo regional da Paraná
Esporte, Adalberto Rigobello, do
secretário de Esporte e Lazer do
município, Jeferson Ferreira, de

Fábio Sakata e da coordenadora
do Ensino Fundamental da SME,
Patrícia Abucarma. O projeto deve
atender cerca de 400 crianças de
300 famílias em quatro tempos de
1h a 1h30, divididos entre manhã
e tarde ou todos na parte da tarde
(caso da Escola Tempo Integral).
Devido à pandemia da coronavírus, o cronograma pode sofrer
alterações. O supervisor do projeto
será o professor Fábio Massamitsu
Sakata. A execução será contínua,
seguindo o calendário da Rede
Municipal de Ensino.
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Sylvinho aposta em experiência do grupo
para Corinthians fazer frente ao Flamengo
São Paulo (AE) - O
Corinthians enfrenta o
Flamengo neste domingo,
às 16h, na Neo Química
Arena, com uma receita
ensaiada exaustivamente
durante a semana para
conseguir frear a sequência de goleadas do cariocas nos últimos jogos e,
assim, conquistar pontos
importantes na tabela do
campeonato. Baseado em
organização, consistência
e muita dedicação, o treinador corintiano acredita
num bom resultado dentro
de sua casa.
“O Flamengo é bicampeão brasileiro, tem atletas
de nível altíssimo e um
programa de investimentos voltado para a Europa.
Vem realizando grandes
partidas. Mas eu acredito
no grau de dificuldade do
Brasileiro e também na
força do meu elenco”.
Para Sylvinho, o equilíbrio do campeonato tem
colocado a prova muitas
equipes. Segundo ele, a
prova dessa argumentação
é que nenhum time con-

seguiu disparar e ter uma
grande folga na tabela
O treinador lembrou
do desempenho do Corinthians diante do Atlético
-MG para justificar a sua
tese de que sua equipe
tem capacidade para enfrentar qualquer adversário. “Enfrentamos o time
deles e criamos muitas
dificuldades durante a
partida. E o Atlético-MG é
um dos favoritos ao título.
Tem um excelente elenco
também.”
E para confrontar os
comandados de Renato
Gaúcho, o técnico corintiano elencou as peças de
confiança que tem à disposição. “Temos atletas com
capacidade definir a partida a qualquer momento.
O Jô tem mostrado isso. O
Gustavo também. Nossos
meio-campistas tem pisado na área e incomodado
as defesas. Acredito em
uma grande partida. Nesse
campeonato, o que não
podemos deixar de fazer
é evoluir e buscar somar
pontos, comentou.

Jogos de Hoje
Corinthians X Flamengo
Atlético MG X Athetico PR
Bahia X Sport
Chapecoense X Santos
Ceará X Fortaleza
Atlético GO X América MG
*Fluminense X Juventude (Adiado)

O trabalho feito para o
jogo de domingo foi dividido em duas frentes. Os
zagueiros trabalharam o
posicionamento e a movimentação defensiva. O
outro grupo fez trabalho
de cruzamentos e finalizações.
No campeonato, o Corinthians segue em recuperação. O time soma 17
pontos, e busca subir para
se aproximar do pelotão
de frente. A vitória na
última rodada diante do
Cuiabá deu um fôlego para
a equipe.
Para tentar impedir a
progressão do Flamengo, o
treinador deve compactar
a equipe. E a marcação já

Instável no Brasileirão, Corinthians tenta vencer o clássico deste domingo

vai começar a partir dos
atacantes Gustavo Mosquito e Adson. No meio,
Cantillo e Gabriel vão ficar
responsáveis pela proteção
à defesa.

No Flamengo, o técnico
Renato Gaúcho deve manter a base que goleou o ABC
no meio de semana pela
Copa do Brasil. Nos últimos quatro jogos, a equipe

marcou 20 gols. O quarteto
ofensivo formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta,
Gabriel e Bruno Henrique
está confirmado para encarar os corintianos.

No embalo da Copa do Brasil, Santos encara o lanterna por evolução no Brasileirão
São Paulo (AE) - Explorar o desespero da lanterna
Chapecoense e aproveitar
as lições tiradas da goleada
do meio de semana sobre o
Juazeiro. É dessa maneira
que o técnico Fernando Diniz
pretende motivar o Santos
para o confronto deste domingo, às 18h15, na Arena

Condá, e, assim, buscar o
equilíbrio que o time ainda
não apresentou no Campeonato Brasileiro.
Garantido nas quartas de
final da Sul-Americana, e
com a vaga encaminhada na
sequência da Copa do Brasil,
o treinador santista quer
transferir essa eficiência que

o time vem apresentando em
torneios de mata-mata para o
Nacional.
Com 16 pontos na tabela
de classificação, o treinador
sabe que um novo revés deixa
o time em posição cada vez
mais complicada. E o pior:
com uma aproximação perigosa junto aos times que es-

tão na zona de rebaixamento.
Para a partida em Chapecó (SC), o técnico espera
contar com a força de seus
atacantes para explorar os
contra-ataques. O desafio é
quebrar essa sequência de
tropeços na competição. Nos
últimos cinco jogos, o time
obteve apenas uma vitória,

sofreu um empate e amargou
três derrotas.
A vitória sobre o Juazeirense teve um roteiro que
pode servir de laboratório
para o duelo contra a Chapecoense. Apesar do placar
elástico, a goleada de 4 a 0
foi construída nos minutos
finais do jogo. Diante da

pressão que a Chapecoense
deve imprimir por necessitar
dos três pontos, o treinador
cobra inteligência de paciência da equipe. “Os jogos
estão cada vez mais equilibrados e temos que fazer em
campo o que trabalhamos
nos treinamentos”, falou o
técnico.

Umuarama Ilustrado
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Filmes

Ana das Pimentas

Hoje Eliana conhece "Ana das Pimentas", trabalhadora que
se veste como Maria Bonita para vender seus produtos nas ruas,
de porta em porta. A fantasia é um artifício para ajudá-la com as
vendas, possibilitando que junte dinheiro para complementar a
renda e sobreviver ao lado do marido. A situação de Ana, porém,
se agravou após uma enchente ter atingido sua casa recentemente, fazendo com que eles perdessem tudo que tinham. Agora, ela
vem ao palco do “Programa Eliana” para viver um dia de sorte e
concorrer a diversos prêmios especiais.

Novelas – 01/08/2021
Não há exibição.
Filmes – 01/08/2021
(A PROGRAMAÇÃO DE FILMES ESTÁ SUJEITA A
ALTERAÇÕES SEM O PRÉVIO AVISO)

Patrícia Pillar / Estevam Avellar-RG
1) A atriz Patrícia Pillar interpretou a personagem Cássia em qual
dessas produções?
a) “Lado a Lado”
b) “O Rebu”
c) “A Favorita”
d) “Onde Nascem Os
Fortes”

Temperatura Máxima
(R.I.P.D. - Agentes do Além) 12h45, na Globo, EUA,
2013. Direção de Robert Schwentke. Com Jeff Bridges,
Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Stephanie Szostak,
Ryan Reynolds. Após morrer, o policial Nick é enviado de
volta para tentar encontrar o seu assassino e contará com
a ajuda do veterano Roy.
Resident Evil 6: O Capítulo Final
(Resident Evil: The Final Chapter) 13h15, na Record,
EUA, 2016. Direção de Paul W. S. Anderson. Com Milla Jovovich, Iain Glen, Ali Larter, Shawn Roberts, Eoin Macken,
Fraser James. Começando exatamente após os eventos de
“Resident Evil 5: Retribuição”, Alice é a única sobrevivente do que deveria ser a última fortaleza da humanidade
contra os mortos-vivos. Agora, a heroína precisa retornar
para o local em que o pesadelo começou – o laboratório
subterrâneo Colmeia, em Raccoon City - onde a Umbrella Corporation está reunindo suas forças para atacar os
últimos sobreviventes do apocalipse. Para escapar, Alice
alista a ajuda de velhos e novos amigos, enquanto luta
vencer a dura batalha final e salvar a raça humana.

2) Qual ator interpretou o marido da
personagem de Vera
Fischer na minissérie
"Riacho Doce", exibida
pela Globo em 1990?
a) Francisco Cuoco
b) Herson Capri
c) Mauro Mendonça
d) Tony Ramos

Para ver e rever sempre

Um dos maiores clássicos da cultura pop, “De Volta Para o Futuro” é
aquele tipo de filme que encanta todas as gerações. O longa estrou em
1985 nos cinemas norte-americanos e apresenta Marty McFly (Michael
J. Fox), um adolescente de uma pequena cidade californiana, que é
transportado para a década de 1950 quando a experiência do excêntrico cientista Doc Brown (Christopher Lloyd) dá errado. Viajando no
tempo em um carro modificado, Marty conhece versões jovens de seus
pais e precisa fazer com que eles se apaixonem, ou então ele deixará
de existir. Para complicar, Marty precisa voltar para casa a tempo
de salvar o cientista. Para celebrar esse grande sucesso do cinema,
o FX Brasil exibe hoje, a partir das 20 horas os dois primeiros filmes
da franquia “De Volto Para o Futuro” e “De Volta Para o Futuro 2”, no
especial “Domingos de Sequências” do canal.

Na Record TV

Com apenas 22 anos, Marcelo Filho dará vida ao seu segundo
personagem em produções da Record TV. Ele, que atualmente está
no ar na reapresentação da novela “Topíssima”, com o seu primeiro
protagonista o jovem Rafael, voltará ao ar na sétima e última fase de
“Gênesis”, a “José do Egito”, interpretando o príncipe Siquém. O ator
chamou a atenção do público pelo seu talento em “Topíssima”, onde
dava vida ao filho de Paulo Roberto (Floriano Peixoto) e Beatriz (Cassia
Linhares), um estudante do terceiro ano de Comunicação Social, que
vai contra o gosto de pai, que gostaria que ele fizesse outra faculdade.
Um rapaz inteligente, sagaz, criativo e muito querido pelos seus amigos.
“Foi maravilhoso dar vida ao Rafael, pois foi o meu primeiro grande
trabalho na televisão e era um personagem tão incrível. Começar minha
trajetória na Record TV, com o Rafael, foi um presente”, revela Marcelo.

Na Netﬂix

Paris Hilton apresenta uma nova cara para os programas de
culinária a partir da próxima quarta-feira na Netflix. Ela não é uma
chef experiente e nem está tentando ser. Mas, com a ajuda de amigos
famosos, se aventura em meio a novos ingredientes, receitas inéditas e
utensílios de cozinha um tanto quanto exóticos. Inspirada por seu vídeo
que viralizou no YouTube, Paris mostra o percurso do supermercado à
mesa pronta, e talvez até aprenda a se virar na cozinha ao longo dos
episódios da série “Cozinhando com Paris Hilton”.

Despontando para o
sucesso

Prestes a lançar seu primeiro EP
autoral no dia 13 de agosto, Jecy já colhe
frutos de seu talento. A cantora e compositora é a primeira artista brasileira selecionada para o novo formato do programa
“Up Next”, do Apple Music, onde figuram
músicos em ascensão. Representante da
nova geração feminina do pagode, Jecy
já pode ser encontrada pelos ouvintes em
playlists editoriais como a do “Up Next”
e “Samba Total”. Investindo no romantismo, Jecy lançou seu primeiro single
autoral, "Jogo de Aposta", no início do mês
passado. A cantora assinou contrato com
a gravadora Som Livre em fevereiro deste
ano e também já lançou duas versões de
pot-pourri homenageando grandes hits
do pagode e do samba. Jecy escolheu
seis músicas especiais, que marcaram
gerações e até hoje seguem fazendo sucesso na boca do público. A performance
inclui artistas como Art Popular, Só Pra
Contrariar, Exaltasamba, Xande de Pilares, Maria Rita e Mumuzinho, e pode ser
conferida nas plataformas de streaming
e no canal do YouTube da cantora.

Prêmio espanhol

A partir deste ano, a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais se
torna a representante oficial do Brasil
junto à Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas da Espanha para escolher o longa-metragem brasileiro que vai
concorrer à categoria de Mejor Película
Iberoamericana (Melhor Filme Ibero-Americano) no Prêmio Goya. As inscrições
para a premiação, que é conhecida como
o Oscar espanhol, podem ser feitas a até
dia 12 de agosto, através do site https://
academiabrasileiradecinema.com.br/.

Entrevista com o
Govenador de São Paulo

O “Canal Livre”, que vai ao ar no
final da noite de hoje na Band, recebe o
governador de São Paulo, João Doria.
Durante o programa, o “tucano” revela
os desafios no comando do Estado com o
enfrentamento da pandemia, o processo
de vacinação e os planos de retomada
nos mais diferentes setores. A atração
também coloca em pauta o momento
político do país e as perspectivas diante
do atual cenário.

3) Qual ator famoso de Hollywood
protagonizou o filme
"Armagedon"?
a) Tom Cruise
b) Harrison
Ford
c) Bruce Willis
d) Michael Douglas

Mulher Infernal
(Saving Silverman) 20h00, na Bandeirantes, EUA,
2001. Direção de Dennis Dugan. Com Steve Zahn, Jack
Black, Jason Biggs. Três amigos formam uma banda. Um
deles engrena namoro sério, a ponto de deixar o grupo. Os
outros dois resolvem que é necessário afastá-lo da garota
a qualquer custo e a sequestram, com o plano de fazer
com que o amigo perdido se interesse por outra campeã.

4) Como se chamava a personagem de Vera Fischer, na novela
“Salve, Jorge” ?
a) Catarina
b) Irina
c) Dolores
d) Chiara
5) A novela é “Senhora do Destino”. Qual desses famosos deu
vida ao personagem João Manuel Improtta?
a) José de Abreu
b) Leonardo Vieira
c) Marcello Antony
d) Heitor Martinez
(Respostas: 1-d / 2-b / 3-c / 4-b / 5-d)
Horóscopo – 01/08/2021
By Geremy Altins

Baby Boy – O Rei da Rua
(Baby Boy) 21h30, na Bandeirantes, EUA, 2001. Direção
de John Singleton. Com Tyrese Gibson, Taraji, Omar
Gooding. Jody é um jovem sem rumo que aos 20 anos tem
um filho e uma filha de relacionamentos diferentes. Egoísta e imaturo, Jody está desempregado e mora com a mãe.
Tudo se complica quando o novo namorado de sua mãe,
um ex-condenado, vai morar com eles.
Ela é Demais
(She’s all That) 00h45, no SBT, EUA, 1999. Direção
de Robert Iscove. Com Freddie Prinze Jr, Rachael Leigh
Cook, Paul Walker, Anna Paquin. O superpopular Zack
Siler vê seu reinado na escola abalado quando sua bela
namorada, Taylor, o troca por um ator de reality show!
Para manter sua fama de sedutor e se vingar da ex, Zack
aceita um desafio, aparentemente impossível: transformar
a nerd mais solitária, Laney Boggs, em rainha do baile da
escola.

Para quem pode

Segundo a imprensa internacional, Jennifer Aniston
gasta por ano o equivalente a um milhão de Reais para
manter a beleza, principalmente do rosto. Consta que a atriz
norte-americana se preocupa bastante com sua aparência.
Ela tem 52 anos.

Música

Toninho Horta é cantor, compositor e convidado de Chico
Adnet no "Música e Cinema" que vai ao ar hoje, à 18h00, no
Canal Like. Nesta primeira parte da conversa, Toninho conta
como foi ganhar o Grammy Latino de 2020 e lembra do papel
da música em sua infância.

Áries
Bom para o relacionamento com os
amigos, mesmo que virtual. Saiba
aproveitar e aprender mais neﬆa troca
de ideias. Cuidado com as jogadas
incertas. O melhor é ser prudente!
Touro
Preﬆe mais atenção à sua volta, nas
pessoas que te cercam. Propício aos
assuntos profissionais. Procure se
entender melhor com a pessoa amada
e viverá em paz.

Gêmeos
Movimentação na vida amorosa. Se
eﬆiver só, grandes são as chances
de encontrar seu par. Controle a
ansiedade caso os resultados não
sejam os esperados. Saiba esperar e
aja com calma.
Câncer
Eﬆá eﬆressado porque trabalha
demais ou se preocupa com tudo.
Não se entregue a uma atração do
momento. Espere um pouco antes de
se jogar de cabeça.

Libra
Cuidado com eﬆa falta de paciência.
Perder a calma nunca foi a melhor
solução. O período é propício para
momentos relaxantes, principalmente
ao lado da pessoa amada.
Escorpião
O período pode ser neutro para a vida
sentimental e amorosa, mas você
pode melhorar eﬆa situação. Que
tal mandar um buquê de flores para
seu amor?
Sagitário
Com otimismo e entusiasmo, você
conseguirá ótimos resultados. Procure
evitar os compromissos arriscados.
Tenha cautela sempre. Período bom
para os assuntos sentimentais.
Capricórnio
Não se preocupe com os impreviﬆos
no setor profissional. Procure manter
o foco e otimismo quanto ao futuro. No
amor, procure ser mais compreensivo.

Leão
Apoﬆe no futuro e seja otimiﬆa. O
período favorece tecer planos a serem
realizados em longo prazo. Ótimo para
entendimentos com a pessoa amada
e para tratar com pessoas.

Aquário
Todas as suas possibilidades de êxito
eﬆarão conjugadas neﬆe período,
baﬆa que dê mais atenção às pessoas
amigas para desenvolver com sucesso
qualquer transação.

Virgem
Pense bem antes de tomar atitudes
precipitadas, principalmente no trabalho. Não confie muito em opiniões
alheias e siga seus objetivos. Harmonia com pessoas otimiﬆas e alegres.

Peixes
Controle a sua vaidade e lembre-se
de que os outros também merecem
ser ouvidos. Atenção na hora de
tratar de assuntos de dinheiro e no
trabalho. Não seja impulsivo com a
pessoa amada.
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IBELEZA

Conheça os benefícios da acupuntura
no tratamento de rugas e ﬂacidez
A acupuntura é uma
técnica milenar proposta
pela Medicina Chinesa que
usada corretamente traz
alívio para dores e também
é aliada da beleza, dos
tratamentos estéticos e da
autoestima.
Nestes tempos de pandemia e de incertezas, o
estresse tem prejudicado
muito o dia a dia e a acupuntura também pode auxiliar no alívio das tensões.

plicam que a acupuntura
na estética pode ser uma
ferramenta útil, complementar aos tratamentos
tradicionais, e tem como
vantagem, apesar de ser
um procedimento médico
invasivo, não introduzir
substâncias estranhas ao
organismo. No entanto, o
efeito colateral é o hematoma e o método é completamente contraindicado para
quem usa marca passo.

Físico e mental
Além de trazer equilíbrio
físico e mental, essa técnica
milenar também combate
alguns males como rugas,
acne, gorduras localizadas
e flacidez. Com sessões semanais, a acupuntura tem se
consagrado como alternativa
para tratamentos estéticos.
Seja no corpo ou no rosto,
os resultados podem ser visualizados com uma sessão
quando as alterações são
leves, mas em média cinco
sessões são necessárias
para começar a observar o
efeito da acupuntura.
O reconhecimento da
acupuntura como alternativa e complementação

Rugas e flacidez
Para problemas de rugas faciais e flacidez, o
tratamento se inicia com
avaliação dos músculos
acometidos por meio de
técnicas de sedação e tonificação dos músculos,
assim como tonificação
da pele para estimular os
fibroblastos a produzirem
colágeno e a elastina.
No caso de gorduras
localizadas, a técnica de
sedação ajuda a dissolvê-la,
e a técnica de tonificação
com pontos motores ajuda
a promover melhor circulação, assim como tonificação
dos músculos e também
da derme. Além disso, o

Marcas de acne, rugas e flacidez do rosto podem ser tratadas com a técnica milenar. A
acupuntura estimula a produção de colágeno e elastina / GB Imagem

a tratamentos alopáticos
cresce a cada dia e dados
estimam que, a cada ano,
150 médicos graduam-se na
especialidade.
Acupuntura estética
Engana-se quem pensa
que os benefícios da técnica

milenar param por aí.
Chamada de acupuntura
estética, essa pode tratar
qualquer tipo de alteração
na pele, desde que em grau
leve a moderada, sendo a
melhor indicação a prevenção, principalmente para
envelhecimento de pele

como flacidez e rugas. Celulites, estrias, queloides,
olheiras, cicatrizes de acne
e melasma estão na lista
dos problemas tratáveis e
a melhora pode ser visível,
em média, em quarto a
cinco sessões.
Os especialistas ex-

CNI: nove entre dez brasileiros afirmam
não ter restrições às vacinas aplicadas
O imunizante utilizado na vacinação contra
covid-19 é uma questão
fundamental para cerca de
um décimo da população
adulta brasileira. Pesquisa
da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), feita
em parceria com o Instituto FSB, indica que um
em cada dez brasileiros
deixaria de se vacinar se
o imunizante utilizado não
for o preferido. Nove em
dez brasileiros afirmam
não ter restrições às vacinas aplicadas
No levantamento, foram ouvidas 2 mil pessoas
com mais de 16 anos de
idade, nas 27 Unidades da
Federação. As entrevistas
foram feitas por telefone
entre 12 e 16 de julho. Dentre as pessoas ouvidas, havia tanto quem já tomou a
vacina quanto quem ainda
está na fila de imunização.
Sommeliers de vacina
Entre todos os entrevistados, 23% disseram
ter uma “vacina de preferência” contra a covid-19.
Outros 75% afirmaram não
ter preferências. A margem de erro é de 2 pontos
porcentuais.
Popularmente, em especial nas redes sociais, as
pessoas com preferências
por determinados imunizantes têm sido apelidadas de “sommeliers de
vacina”, uma alusão aos
sommeliers de vinhos em
restaurantes sofisticados,
profissionais responsáveis

pela prova e escolha dessas bebidas.
A pesquisa da CNI e
do Instituto FSB mostra
que, apesar de 23% declararem ter uma “vacina de
preferência”, 90% afirmam
que não deixariam de se
vacinar se o imunizante
apresentado não for o preferido. Uma parcela de 9%,
no entanto, afirmou que
deixaria de se vacinar; 1%
não respondeu ou não sabe.
Vacina disponível
Apesar de cerca de um
décimo da população adulta apresentar restrições,
o resultado da pesquisa
foi avaliado positivamente
pela CNI. “O fato de o brasileiro aceitar tomar a vacina disponível nos deixa
menos apreensivos, não só
pela proteção individual,
mas pelo benefício para
toda a sociedade”, disse o
presidente da CNI, Robson
Braga de Andrade.
“Sabemos que a vaci-

Fila lenta
Entre os brasileiros, a
percepção predominante
é de que o processo de
vacinação no País segue
“um pouco lento” ou “muito
lento”. O porcentual que
avalia assim os esforços

dos governos é de 62%.
Em um levantamento anterior, de abril, era de 83%.
Na prática, a percepção
melhorou um pouco com
o avanço mais recente da
vacinação.
Conforme o levantamento, 68% das pessoas acreditam que o ritmo de vacinação, comparado a um mês
antes, “aumentou muito”
ou “aumentou um pouco”.
Outros 20% disseram que “ficou igual” e 10% afirmaram
que “diminuiu um pouco” ou
“diminuiu muito”.

EFEITOS NA ECONOMIA
A pesquisa da CNI e do Instituto FSB mostrou ainda que, em julho, 87% dos brasileiros
consideravam o efeito da pandemia sobre a
economia “muito grande” ou “grande”. Em
abril, o porcentual era de 90%. Apenas 2% dos
brasileiros adultos consideram que a pandemia
tem “nenhum” efeito sobre a economia.

MUNICÍPIO DE TAPIRA
Estado do Paraná
PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
JANEIRO A ABRIL/2.021

MUNICÍPIO DE TAPIRA
Estado do Paraná
PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
JANEIRO A JUNHO/2.021
PROJETOS / ATIVIDADES - EXCLUSIVOS
FMDCA - Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente

Orçamento
Inicial

Orçamento
Atualizado

Valor
Empenhado

Valor
Liquidado

Valor
Pago

0,00

0,00

180,00

6005 - Incentivo CMDCA - Delib. 084/2019

5.900,00

11.749,53

180,00

180,00

180,00

756,00

6006 - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente- Delib. 089/2019

25.500,00

25.500,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

42.400,00

48.249,53

180,00

180,00

180,00

5.900,00

11.749,53

180,00

180,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

42.400,00

48.249,53

936,00

936,00

936,00

Orçamento
Inicial

Orçamento
Inicial
Destinado

Orçamento
Atualizado

Orçamento
Atualizado
Destinado

Valor
Empenhado

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

Total

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL DOS RECUSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

56.400,00

42.400,00

62.249,53

48.249,53

936,00

PROJETOS / ATIVIDADES - NÃO EXCLUSIVOS
FMDCA - Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescen
2120 - Manutenção AFAI/MSE/FIA Delib. 095/2017 - FIA

Valor
Empenhado
Destinado

Valor
Liquidado
Destinado

Valor
Pago

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

936,00

936,00

936,00

936,00

936,00

0,00

Valor
Liquidado

180,00

180,00

0,00

6005 - Incentivo CMDCA - Delib. 084/2019

756,00

Valor
Pago

180,00

0,00

756,00

Valor
Liquidado

4.000,00

936,00

0,00

25.500,00

Valor
Empenhado

48.249,53

936,00

0,00

25.500,00

Orçamento
Atualizado

4.000,00

936,00

4.000,00

TOTAL

FMDCA - Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente

Orçamento
Inicial
42.400,00

48.249,53

4.000,00

6007 - Manutenção do Programa Medidas Socioeducativas

PROJETOS / ATIVIDADES - EXCLUSIVOS

6004 - Manutenção da Instancia de Controle - CMDCA

42.400,00

6004 - Manutenção da Instancia de Controle - CMDCA
6006 - Incentivo Atenção à Criança e Adolescente- Delib. 089/2019

Nos últimos 20 anos, o Brasil registrou
queda de 37,2% no número de adolescentes
grávidas. Isso é o que apontou um estudo
realizado pela ginecologista Denise Leite Maia
Monteiro, secretária da Comissão Nacional
Especializada em Ginecologia Infanto Puberal
da Federação Brasileira das Associações de
Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).
A pesquisa foi feita considerando o número
de nascidos vivos (NV) de mães entre 10 e 19
anos de idade, entre os anos de 2000 e 2019.
Em 2000, segundo a pesquisa, as mães
adolescentes foram responsáveis por 23,4%
do total de nascidos vivos no país. Já em 2019,
esse índice passou para 14,7%.
Apesar da queda, o número ainda é preocupante. Dados do DataSUS/Sinasc apontam que
a cada dia ocorrem cerca de 1.150 nascimentos
de filhos de adolescentes. “As complicações
gestacionais e no parto representam a principal causa de morte entre meninas de 15 a 19
anos mundialmente, pois existe maior risco
de eclâmpsia, endometrite puerperal, infecções sistêmicas e prematuridade, segundo
a Organização Mundial da Saúde. Ainda há
consequências sociais e econômicas como rejeição ou violência e interrupção dos estudos,
comprometendo o futuro dessas jovens”, disse
a médica, no estudo.
A pesquisa também demonstrou que a redução da gravidez na adolescência entre meninas
de 10 a 14 anos foi de 26% e teve uma redução
menor que entre o grupo de 15 a 19 anos, que
registrou 40,7% de queda. Os maiores indicadores de gravidez entre adolescentes foram
registrados na região norte do país, que apresentou a menor queda percentual na taxa de
fecundidade por idade específica (TIEF) tanto
para o grupo de adolescentes entre 10 e 14 anos
(-11,9%) quanto para o grupo de adolescentes
entre 15 e 19 anos (-32,9%).

em abril.
Os dados mostram que 32% dos
brasileiros adultos disseram em julho ter medo “nenhum” de frequentar o comércio de rua, contra 24%
em abril. No caso das academias, o
porcentual de julho foi de 38%, ante
26% em abril. Os supermercados
são o ambiente mais amigável: 41%
citaram medo “nenhum” em julho,
ante 28% em abril

nação em massa é fundamental para a retomada
econômica. E, quando falo
em retomada, falo principalmente em mais empregos, mais renda e mais
qualidade de vida para a
população.”

Pele
Os especialistas são
unânimes ao afirmarem
que a acupuntura estética
pode tratar qualquer tipo
de alteração na pele desde
que não esteja em graus
avançados.
Os tratamentos da acupuntura estética são baseados na Medicina Tradicional Chinesa e essa acredita
que o ser humano deve
ser visto como um todo.
Portanto, se busca em primeiro lugar reestabelecer
a saúde geral do paciente
ao adentrar, inclusive, em
questões de qualidade de
vida, sedentarismo, obesidade e causas emocionais.
Você gostou da novidade? Procure os especialistas em Medicina Chinesa
e peça uma avaliação. O
tratamento através da
acupuntura promove o
bem-estar do corpo e isso
certamente se refletirá na
beleza da pele. Da Redação/
GB Edições

Gestação na dolescência
cai 37% em 20 anos,
diz estudo

Saída a bares e shoppings
Com o avanço da vacinação
contra covid-19, os brasileiros
estão se sentido mais seguros
para frequentar estabelecimentos
comerciais. A pesquisa mostra que
29% da população adulta sentia
em julho medo “nenhum” de ir a
bares e restaurantes. Em abril,
o porcentual era de 21%. No caso
de shoppings, 37% citavam medo
“nenhum” em julho, contra 24%

tratamento também libera
endorfinas, gerando assim
a sensação de bem-estar
geral.

Valor
Pago
Destinado

6007 - Manutenção do Programa Medidas Socioeducativas
TOTAL

PROJETOS / ATIVIDADES - NÃO EXCLUSIVOS
FMDCA - Fundo Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescen
2120 - Manutenção AFAI/MSE/FIA Delib. 095/2017 - FIA

Orçamento
Inicial

Orçamento
Inicial
Destinado

Orçamento
Atualizado

Orçamento
Atualizado
Destinado

Valor
Empenhado

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

Valor
Empenhado
Destinado
0,00
0,00

Valor
Liquidado

Valor
Liquidado
Destinado

Valor
Pago

Valor
Pago
Destinado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL DOS RECUSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

56.400,00

42.400,00

62.249,53

48.249,53

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

180,00

B4
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I‘GORDOFOBIA’

Pessoas gordas se unem para enfrentar
barreiras no mercado de trabalho
Ao entrar na sala
para uma seleção de
emprego, Kátia Xangô
ouviu: “Cadê a candidata?”. Após a ind i c a ç ã o c o m a m ã o,
outra pergunta: “É para
você essa vaga?”. “É”,
respondeu. “Ah, mas o
espaço é apertado para
p o d e r s e l o c o m o v e r.
Tem armário, fogões,
geladeiras e não vai dar
para entender quem é
quem. Se é fogão, armário, se é você”, disse a
recrutadora.
O diálogo que parece extraído de algum
filme nonsense foi uma
das situações vividas
pela baiana durante
entrevista para vaga
de balconista em uma
lanchonete de Salvador.
“Logo depois, ela (a
recrutadora) falou que
não precisaria mais,
pois a vaga já tinha sido
preenchida por uma
menina magra, toda no
padrão”, completou.
Aos 41 anos e com 140
quilos, a feirante diz
sentir na pele o impacto
do preconceito no mercado de trabalho.
Gordofobia

A gordofobia pode-

se entender como a
discriminação contra
um indivíduo por conta do seu peso, e essa
forma de preconceito
também não é nova.
Pesquisa desenvolvida pelo Grupo Catho
- empresa que funciona
como um classificado
online de currículos e
vagas - em 2005, intitulada A Contratação, a
Demissão e a Carreira
dos Executivos Brasileiros, realizada junto
a 31 mil executivos,
identificou que 65% dos
presidentes e diretores
de empresas tinham alguma restrição na hora
de contratar pessoas
gordas.
Ainda conforme os
dados do estudo, o mercado pagava melhor aos
magros. Pelos cálculos,
cada ponto a mais no
Índice de Massa Corporal (IMC) - medidor
internacional de obesidade adotado pela
Organização Mundial
da Saúde - de um funcionário significaria,
para o gerente, a perda
de R$ 92 por mês.
Sobrepeso

Conforme a Pesquisa

APARTAMENTOS À VENDA!
Edifício Residencial e Comercial Quebec localizado na
Rua Ministro Oliveira Salazar, n° 4677, Apartamento n° 13,
Zona III, Região central de Umuarama-PR! Contendo área
útil de 78.56m² e 49m² de área privativa, sendo 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia e uma vaga de
garagem! Por apenas R$ 160.000,00!
Edifício Monet localizado na Avenida Maringá, n°
4739, próximo a Unipar sede, Zona III, Umuarama-PR,
contendo 77,59m² de área útil, 51,90m² de área privativa, composto por 2 quartos, sala, cozinha planejada,
banheiro social, área de serviço e uma vaga de garagem! Valor R$ 180.000,00!
Edifício Residencial Plaza localizado na Rua Mandaguari, n°5520, Zona III, próximo ao Supermercado Vívian,
Farmácia Londrina e a Unipar Sede. Contendo Área útil
de 99,21m², composto por 2 quartos, banheiro social,
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada completa,
lavanderia, varanda e uma vaga de garagem. Além disso,
possui forro em gesso trabalhado. Apartamento em ótimo
estado de conservação! Valor R$ 180.000,00!
Edifício Cecilia Meireles localizado na Rua Santa
Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, próximo
homa´s hotel, Umuarama-PR! Contendo 76,31m² de
área útil, sendo 65,66m² de área privativa, composto
por 3 dormitórios, 1 banheiro social, sala de TV, sala
de Jantar, cozinha, área de serviço e uma vaga de
garagem. Situado no 1° pavimento do edifício. Valor
R$ 220.000,00! Aceita carro de menor valor e casa no
valor de até R$ 150.000,00!
Edifício Velasques localizado na Avenida Manaus,
apartamento 501, Zona 1- A, próximo ao escritório da
Sanepar, Umuarama-PR! Contendo 91m² de área privativa
e 112m² de área útil, composto por uma suíte com moveis
planejados, 2 quartos, sala de jantar, sala de estar com
sacada, cozinha com moveis planejados, banheiro social,
lavanderia e uma vaga de garagem. O valor do condomínio
é de aproximadamente R$ 400,00 possuindo agua e gás
incluso. Além disso, a posição do apartamento é para o
sol da manhã! Valor R$ 330.000,00!
Edifício Manhattan Garden localizado na Rua
Doutor Paulo Pedrosa de Alencar, n° 4291, Zona I,
próximo à pizzaria O Forno, Umuarama-PR! Contendo
225,18m² de área útil, 175,68m² de área privativa,
composto por uma suíte máster, 2 suítes, 1 quarto,
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, 2
vagas de garagem, área de serviço com quarto para
funcionários e banheiro social. Além disso, o condo-

Nacional de Saúde, divulgada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia
e Estatística (IB GE)
em 2020, 60,3% dos
brasileiros com 18 anos
ou mais - o que correspondia a 96 milhões
de pessoas - estavam
acima do peso em 2019.
Além disso, o estudo
constatou que a proporção de obesos na população com 20 anos ou
mais no País passou de
12,2% para 26,8% entre
2003 e 2019. Já pesquisa realizada em 2017
pela Skol Diálogos, em
parceria com o Instituto
Brasileiro de Opinião
e Estatística (Ibope),
mostrou que 92% dos
brasileiros admitiram
sofrer com gordofobia
no convívio social.
Marginalização

Para a psicóloga e
especialista em transtornos alimentares Gabi
Menezes, a discriminação às pessoas gordas
no ambiente de trabalho
causa marginalização.
“Ela não se sentirá
pertencente e os impactos psicológicos dessa
violência afetam não
só a saúde mental, mas

mínio possui salão de festa, e churrasqueira. Valor
R$ 1.000.000,00!
Edifício San Pietro localizado na Rua Doutor Camargo,
Zona III, próximo ao supermercado Big Planalto, Umuarama-PR! Contendo área útil de 377.00m², composto por
3 suítes, sendo uma suíte máster, sala de estar, sala de
jantar, cozinha, lavanderia, despensa, duas vagas de
garagem e salão de festa, situado no apartamento n° 3
do terceiro pavimento do edifício. Valor R$ 1.250.000,00!
RESIDÊNCIAS À VENDA!
Residência contendo ótima localização, região ideal
para fins comerciais, próximo ao Colégio Hilda Kamal!
O imóvel possui excelente terreno com área total de
576,30m² e 150m² de área construída, Situada na Rua
Nicanor dos Santos Silva, n° 4964, Zona I, Umuarama-PR.
Valor R$ 360.000,00!
Residência localizada no Condomínio Recanto da
Serra II, Rua Monteiro Lobato, n° 12, ótima região de
Umuarama! Contendo 144,61m² de área total, 130m²
de área construída, composta por uma suíte, 2 quartos,
ampla sala de estar, cozinha planejada, garagem e área
gourmet com piscina. Além disso, o imóvel possui ótimo
acabamento, energia solar e moveis planejados. Valor
R$ 400.000,00!
Residência com área construída de 159m², contendo
uma suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha planejada,
despensa, área gourmet com churrasqueira e garagem.
Terreno com área de 288m². Localizado na Rua Pontal
do Sul, n° 2241, Jardim Ipanema, Umuarama-PR. Valor
R$ 420.000,00!
Ótima opção de investimento, residência contendo
terreno com área total de 262,50m² e dimensões de
(7,50x35,00), sendo 170,00 m² de área construída, com
1 suíte, 2 quartos, sala de estar, sala de jantar, banheiro
social, cozinha planejada, despensa, área de serviço com
cozinha planejada, edícula, 1 quarto ao lado da edícula,
lavado externo e 2 vagas de garagem. Além disso, todos
os moveis fixos permaneceram na residência. Localizada
na Rua Jandaia, n° 5569, Zona III em Umuarama/PR.
Valor R$ 430.000,00!
Residência contendo ótima localização, com área
total de 196m² sendo (14.00x14.00), área construída de
aproximadamente 118m², composta por 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, despensa e 2
vagas de garagem. Localizada na Rua Paraíba, n° 5834,
Zona II, Umuarama-PR! Valor R$ 500.000,00!

Ações propositivas
Diante desse novo padrão,
as pessoas gordas passaram a
ser vistas como “preguiçosas,
descuidadas e propensas a mais
problemas de saúde”. Por conta
disso, entrar e permanecer no
mercado de trabalho, para muitos deles, é uma batalha que vai
além das qualificações técnicas
exigidas. Frases como “você não
se encaixa no perfil que procuramos” ou, ainda, “sinto muito, a
vaga já foi preenchida” já estão
no cotidiano desta parcela da
população.
“A gordofobia no mercado
de trabalho é uma realidade a
partir do momento que se olha
para o lado e não se percebe nas
empresas a representatividade
muitas vezes também a
física. Quando pensamos na saúde mental,
podemos listar ansiedade, estresse, depressão,
sentimento de negação, inadequação e até
transtornos alimentares”, descreveu. Nesse
sentido, uma forma de
proteção seria a terapia.
A lei

No Brasil, não existe
lei específica para pu-

com pessoas gordas”, apontou
Matheus Santos, CEO da Escutaqui, psicólogo comunicador de
diversidade e inclusão com foco
em gordofobia.
“A gordofobia é muito velada
e disfarçada com preocupação
com a saúde. É fácil se esconder
nessa justificativa da ‘saúde do
outro’, mas ninguém diz que
vai deixar de contratar alguém
porque fuma. Então, será que é
realmente uma preocupação com
a saúde?”, provoca. Experiente
como gestor de recursos humanos, ele atenta que a mudança
desse pensamento só será efetiva
quando empresas trouxerem
políticas que visem tornar o ambiente acessível.

nir quem pratica gordofobia. Entretanto, a
Constituição Federal
tem como princípios
fundamentais proteger
a dignidade de qualquer
pessoa.
“No mercado de trabalho, a gordofobia pode
ser interpretada como
assédio moral, seguindo
assim os trâmites já
pré-estabelecidos. Em
casos de humilhação,
as ofensas podem ser

Residência contendo área construída de 213,01m²
e 450m² de área total do terreno, com dimensões de
(15.00x33.00), composta por uma suíte com closet, uma
demi- suíte, sala de TV, sala de estar, cozinha, banheiro
social, lavanderia, edícula com churrasqueira, amplo
espaço de lazer com piscina e 2 vagas de garagem.
Localizada na Rua Adolfo Garcia, n° 2744, Parque cidade
Jardim, Umuarama-PR. Valor R$ 780.000,00!
Ótima residência contendo 254.93m² de área total
do terreno, sendo (11.00x33.00 31.54), com aproximadamente 199m² de área construída, composta por
1 suíte máster, 3 quartos, sala de estar, copa, cozinha,
2 banheiros sociais, lavanderia, despensa e garagem.
Localizada na Rua Rolando Mendes Junqueira, n° 3103,
Jardim dos Príncipes, próximo ao restaurante Casa Lima,
Umuarama-PR. Valor R$ 900.000,00!
SOBRADOS À VENDA!
Ótimo sobrado localizado próximo ao Maxxi Atacado
(antigo Big Walmart)! contendo 220m² de área total
do terreno e 180m² de área construída, composto por
01 suíte e 02 quartos com moveis planejados e com
ar condicionado em todos os quartos, banheiro social,
lavabo, sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada,
despensa, piscina, 01 quarto adicional, academia, espaço
gourmet com ambiente fechado e garagem para 02
carros. Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira,
n° 2343, Parque Vitória Régia, Umuarama-PR. Valor R$
560.000,00!

interpretadas como injúria, crime contra honra, previsto no Código
Penal, o que também
possibilita recursos judiciais para sua defesa”,
explicou a advogada
Rayane Souza.
Ao lado da colega
Mariana Oliveira, a pósgraduada em direito
digital criou a página
do Instagram Gorda na
Lei, que presta auxílio
contra a gordofobia.os.

Dourados! Todas as chácaras possui agua instalada,
todas cercadas com ótima topografia! Com área a partir
de 2,0000ha, são 14 chácaras no total Valor a partir de
R$450.000,00!
Chácara em Porto Camargo, com vista para o Rio
Paraná. Com área de 2.000m² com matricula individualizada de 1.396m², contendo casa de Madeira (perfeita)
com área de aproximadamente de 80m², contendo 1
suíte, 1 quarto, cozinha, despensa e varanda, mobiliada
e com ar condicionado. Além disso, possui Quiosque com
churrasqueira, despensa, lavado, Pomar e Piscina. Valor
R$ 450.000,00!
Chácara contendo topografia plana, área de 75.400m²,
com 266,84m² de largura (frente para estrada) sendo
toda piqueteada, com mais de 20 piquetes, com rede de
irrigação para toda chácara, sendo 3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço artesiano, uma leiteira completa
com resfriador e capacidade para 8 vacas simultâneas,
barracão coberto com cocheira, para no mínimo 10 animais
(semi novo), demais formação de pastagem com grama
Ponta Roxa, Além disso possui uma residência de madeira
com aproximadamente 120m² de área construída. Localizada a 2.500 metros do Distrito de Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto. Valor R$ 750.000,00!

LANÇAMENTO ESPECIAL
PARQUE ONIX!

Excelente oportunidade de negocio! Sobrado contendo ótima localização! Contendo 249,54m² de área total e
280m² de área construída, composto por 3 suítes, sendo
uma máster, ampla sala de estar, cozinha, lavabo, despensa, churrasqueira e garagem para 2 carros. O imóvel
esta localizado na Rua Aricanduva, n° 4265, Esquina com
a Rua Sarandi, Zona III, Região central de Umuarama!
Valor R$ 1.050.000,00!
Lindo sobrado à venda contendo excelente localização! Com 280m² de área total e 281,50m², sendo 1
suíte máster com Hidromassagem, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, banheiro social, cozinha planejada,
copa, despensa, área de serviço, espaço gourmet,
churrasqueira, piscina e 2 vagas de garagem. Localizado
na Rua Mato Grosso, Zona II, Umuarama-PR. Valor
R$1.200.000,00!
LOTES RURAIS À VENDA!
Ótimas chácaras localizadas na Estrada Jurupoca,
próximo a chácara do Celeiro, saída para Serra dos

Próximo ao shopping Palladium e ao Supermercado
Atacadão, região nobre de Umuarama! Serão construídas
28 residências, contendo 95m² de área construída contendo excelente padrão de acabamento! Compostas por
1 suíte máster com closet, 2 quartos, sala e cozinha com
pé direito alto, área de serviço e garagem para dois carros.
Além disso, possui amplo terreno a partir de 203m² de área
total! As casas serão financiadas em até 90% pela Caixa
Econômica Federal, com entrada facilitada e parcelada
em até 24 meses! Valor R$ 360.000,00!
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CHEVROLET
CHEVROLET
ASTRA
ADVANTAGE
09/10
Prata, completo, R$
30.000,00.
Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

MONTANA
SPORT 05/05
Prata, 23.000,00. Fones:
(44) 3622-3292/
9
9976-0563.

ONIX 17/18
Azul, 36.000Km. R$
57.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

S10
ADVANTAGE
DUPLA

Prata, flex, completo.
R$ 39.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

VECTRA
ELEGANCE
07/07
Preto, completo. R$
27.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

FIAT FIAT
FIORINO
FURGÃO 1996
Branco, R$ 18.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

STRADA
ESTENDIDA 1.8
09/09

Locker, completa, flex. R$
32.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

UNO
ELETRONIC 1.0
94/94
Cinza, quatro portas,
com ar condicionado.
R$ 6.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

FORD
FORD
ECOSPORT
12/12
Vermelho, completo. R$
38.000,00. Fones: (44)
3622-3292/ 9 9976-0563.

IMPORTADOS
IMPORTADOS
COROLLA XEI
15/15
Prata, R$ 79.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

COROLLA XEI
15/16
Prata, único dono,
63.500Km, comprado
e revisado na traçado
de Umuarama. Todo
original, pneus novos,
manual e chave reserva.
R$ 85.000,00, só venda.
Contato (44) 9 9967-8417.

SW4 2014
Branca, completa. R$
160.000,00. Fones:
(44) 3622-3292 / 9
9976-0563.

VOLKSWAG
VOLKSWAGEN
EN
GOL 1.0 10/11
Prata, 04 portas, Ar. R$
20,000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

GOL POWER
1.6 2010
Branco, completo, R$
29.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 9 9976-0563.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Lançamento Especial
Parque Onix! Localização
privilegiada! Próximo ao
shopping Palladium e ao
Supermercado Atacadão,
região nobre de Umuarama!
Serão construídas 28
residências, contendo
95m² de área construída
possuindo excelente
padrão de acabamento,
contendo 1 suíte Master
com closet, 2 quartos, sala
e cozinha com pé direito
alto, área de serviço e
garagem para dois carros,
possui amplo terreno a
partir de 203m² de área
total! As casas serão
financiadas em até 90%
pela Caixa Econômica
Federal, com entrada
facilitada e parcelada em
até 24 meses! Valor R$
360.000,00! Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Casa à venda, com
localização privilegiada!
Próximo ao condomínio
Ecoville! Contendo 189,92m²
de área total do terreno,
sendo 100m² de área
construída, composta
por 01 suíte com moveis
planejados, 02 quartos
com moveis planejados,
sala com pé direito duplo,
cozinha
planejada,
banheiro social, área
de serviço e 02 vagas
de garagem. Localizadas
no Bairro Jardim Yoshii
de Umuarama-PR. Valor
R$ 430.000,00. Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

B5

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

Ótima residência à venda!
Excelente localização,
contendo terreno com
área total de 262,50m² e
dimensões de (7,50x35,00),
sendo 170,00 m² de área
construída, composta por
1 suíte, 2 quartos, sala
de estar, sala de jantar,
banheiro social, cozinha
planejada, despensa,
área de serviço com
cozinha
planejada,
edícula, 1 Quarto ao
lado da edícula, lavado
externo e 2 vagas de
garagem. Além disso,
todos os moveis fixos
permaneceram
na
residência, Localizada na
Rua Jandaia, n° 5569,
Zona III em Umuarama/
PR. Valor R$ 430.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

Ótima residência à
venda, com localização
privilegiada, contendo
450m² de área total do
terreno, com dimensões de
(15.00x33.00), composta
por uma suíte com closet,
uma demi- suíte, sala
de TV, sala de estar,
cozinha, banheiro social,
lavanderia, edícula com
churrasqueira, amplo
espaço de lazer com
piscina e 2 vagas de
garagem, totalizando
213,01m² de área
construída. Localizada
na Rua Adolfo Garcia,
n° 2744, Parque cidade
Jardim, Umuarama-PR.
Valor R$ 780.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

Excelente residência à
venda, ótima localização,
imóvel de alto padrão,
com acabamentos únicos
e um ótimo bom gosto.
Estão inclusas portas
em madeira pivotante,
pisos de porcelanato e
laminado, rodapé de
madeira e iluminação
em LED. Um super
terreno com área total de
490,00 m² e dimensões de
(14,00x35,00), contendo
1 suíte, 2 quartos,
sala de estar, sala de
jantar, banheiro social,
cozinha, área gourmet
com churrasqueira, 3
vagas de garagem e
amplo espaço de lazer
com piscina, totalizado
150m² de área construída.
Localizada na Rua Jandaia,
n° 4820, Zona III em
Umuarama/PR. Valor R$
900.000,00. Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

TERRENOS
TERRRENOS
TERRENO JD
IPÊ

7x22 154m2, R$35.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 9 9976-0563.

LOTES
RUR
LOTES
AIS RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Ótimas chácaras à venda,
localizadas na Estrada
Jurupoca, próximas a
chácara do Celeiro, saída

CELTA 1.0 LT

11/12 PRETO

COMPLETO

R$ 28.900,00

COMPASS SPORT

19/19 PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 119.900,00

CRUZE SEDAN LT

13/14 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 59.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

17/18 PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 148.900,00

HONDA CIVIC EXL

17/17 PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 109.900,00

HONDA HR-V EX

19/19 CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 112.900,00

BRANCO COMPLETO

R$ 56.900,00

RENAULT KANGOO EXP. FURGÃO

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

ANO

COR

OPCIONAIS

VALOR

.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991

Ótima oportunidade,
residência à venda
contendo 254.93m² de
área total do terreno,
sendo (11.00x33.00
31.54),
possuindo
aproximadamente 199m²
de área construída,
composta por 1 suíte
máster, 3 quartos,
sala, copa, cozinha,
2 banheiros sociais,
lavanderia, despensa e
garagem. Localizada na
Rua Rolando Mendes
Junqueira, n° 3103,
Jardim dos Príncipes,
Umuarama-PR. Valor R$
900.000,00. Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

CARROS
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Compramos seu CARRO

para Serra dos Dourados!
Todas as chácaras são
cercadas, possui agua
instalada,
escritura
individual, contendo
ótima topografia! São
14 chácaras no total,
a partir de 2,000ha.
Valor A PARTIR de R$
450.000,00. Para mais
informações fale com
um de nossos corretores
(44) 3056-6100 ou (44)
99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS J
05991
Chácara à venda, contendo
topografia plana, área
de 75.400m², com
266,84m² de largura
(frente para estrada)
sendo toda piqueteada,
com mais de 20 piquetes,

com rede de irrigação
para toda chácara, sendo
3 piquetes irrigados
com Capim Açu, poço
artesiano, uma leiteira
completa com resfriador e
capacidade para 8 vacas
simultâneas, barracão
coberto com cocheira,
para no mínimo 10 animais
(semi novo), demais
formação de pastagem
com grama Ponta Roxa,
Além disso possui uma
residência de madeira
com aproximadamente
120m² de área construída.
Localizada a 2.500
metros do Distrito de
Serra dos Dourados e
1.300 metros do asfalto.
Valor R$ 750.000,00.
Para mais informações
fale com um de nossos
corretores (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

Veículos
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IFUTURO

Novo Bolt EV será o primeiro dos quatro
lançamentos da Chevrolet até o fim do ano
A Chevrolet está preparando uma grande ofensiva que inclui quatro lançamentos de produtos até o
fim deste ano. O primeiro
deles será o Novo Bolt EV,
que chega às concessionárias da marca a partir de
setembro.
A Chevrolet está triplicando para 79 o número
de concessionárias habilitadas para comercializar
e dar assistência a carros
elétricos, o que reforça a
marca como a rede especializada em EVs mais
capilarizada do país.
Com mais de 100 mil
unidades vendidas pelo
mundo, e tendo assumido
uma36posição de liderança

VENDA

Residência
R$ 1.500.000,00
Venda
Resid. em alv., Av. Flórida, nº
4505, L. 07, Q. 39, Zona I. Área total de
terreno de 490,00 m² e const. de aprox.
189,50 m². Ótimo ponto comercial
Residência
R$ 1.200.000,00
Venda Residência em alvenaria, com
área total de terreno de 490m², sendo
14m x 35m, e área construída de aprox.
212,07 m², localizada na Av. São Paulo
nº 5363, Zona II. Contendo: 01 suíte
com hidro e closet, 02 quartos, sala de
jantar, sala de estar, sala de tv, cozinha,
BWC social, lavanderia, dispensa,
churrasqueira, piscina e escritório.
Residência
R$ 850.000,00
Resid. em Alv., na Av. Duque
de Caxias, nº 4434, Zona Armazém,
com área de terreno de aprox. 402 m² e
construção de aprox. 280 m², sendo 01
suíte, 02 quartos, cozinha com móveis
planejados, sala de jantar/estar, sala
de TV, BWC, área de serviços, 02 vagas
de garagem, piscina, edícula com 01
quarto, 01 BWC e 01 escritório. Próx. a
Prefeitura e Centro Cívico

Venda

Residência

R$ 800.000,00

Venda

na sua categoria de veículos zero emissão desde
que chegou ao Brasil há
cerca de dois anos, o Bolt
EV passará por uma renovação significativa de
produto, tanto em tecnologia como em design e
sofisticação.
“O novo Bolt EV simboliza a vitrine tecnológica
global da Chevrolet. O
modelo será lançado aqui
no Brasil quase que simultaneamente ao início
das vendas lá nos Estados
Unidos, que começaram
oficialmente na virada
deste semestre”, destaca
Marina Willisch, vice-presidente de Relações Governamentais e Comuni-

cação da General Motors
América do Sul.
O Novo Bolt EV reforça
o compromisso da GM
de liderar a eletrificação
também na região.
Detalhes sobre a configuração exclusiva para o
mercado brasileiro serão
informados mais próximo
da data do lançamento
oficial do produto.

Residência
R$ 250.000,00
02 Residências em alv., na Rua
Santa Madalena, 4863, Pq San Marino,
área total de terreno de 278,20m², e
área const. de aprox. 163,00 m². A casa
da frente contém suíte, 02 quartos,
sala de TV, sala de jantar, coz. c/
armários planejados, BWC social, área
de serviços e 02 vagas de garagem
cobertas; E casa dos fundos contem 02
quartos, sala e coz. conjugada e BWC
social.

Apartamento

Terreno

Sobrado

Comercial

Venda

Venda

Locação

Locação

Venda

Residência

Resid. em alv. nº 233, no Cond.
Pq. das Grevilhas, c/ aprox. 339,60m²
de área total e aprox.. 106m² de área de
const., contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, coz., área de serviço e garagem.

Residência
R$ 180.000,00
Resid. em alv. Rua Arlindo
Libero da Silva, 2281, Pq. Bandeirantes.
Área de total de 252m² e área const. de
53,12m², 2 quartos, sala, coz., bwc, área
de serviço externa.

Venda

Residência

terreno de aprox. 126m², e área de
construção de aprox. 60m², 03 quartos,
sala, coz., bwc e garagem descoberta,
Rua Palmira Delmonico, lote nº 14C, no Condomínio Residencial Belo
Monte, nesta cidade de Umuarama.

Venda

Residência

R$ 650.000,00

Venda

R$ 175.000,00

Venda Resid. em alv. com área total de

Sobrado

Resid. em alv., área total de terreno
de 225 m², sendo 7,50 m x 30,00 m e
área const. de aprox. 185,00 m², Rua
José Tertuliano Teixeira Morais, nº
2570, Pq. Cidade Jardim, sendo 01
suíte com sacada, 02 demi-suítes, sala
de TV, coz. e sala de jantar anexo em
espaço gourmet com churrasqueira,
lavanderia e garagem para 02 carros.
Contem móveis planejados em todos
os cômodos.

R$ 240.000,00

Venda

R$ 700.000,00

ZONA II

Sobrado – Térreo - sala de estar, 01
escritório bwc, Semi Mobiliada. Piso
Sup. - sala de tv c/ sacada, suíte e
sacada, 02 qtos (sendo 01 c/ sacada)
e bwc – área de serviços, edícula c/
churrasqueira, bwc e garagem. Rua
Piauí 3569, Zona II.
Sobrado
R$ 600.000,00
Sobrado em alv., na Av. das
Indústrias, nº 2804, Zona VII, com área
total de terreno de aprox. 184,00 m²
e área const. de aprox. 216,00 m²,
01 suíte com closet, 02 quartos com
armários planejados, coz. com móveis
planejado, 01 lavabo, 02 banheiro
sociais, sala, sala de TV, sótão, área
gourmet com pia e churrasqueira,
lavanderia fechada e garagem.

Venda

Apartamento
R$ 1.300.000,00
Ed. San Pietro, 4º andar,
com área total de aprox. 334,48 m² e
área privativa de 223,70 m², Rua Dr.
Camargo, 5160, Zona III, contendo 03
suítes, sala de jantar/estar, cozinha,
BWC social, área de serviços, sacada
com churrasqueira e 02 vagas de
garagem. Ótima Localização.

Venda

Resid. em alv., área total de terreno de
aprox. 175 m² e área const. de aprox.
129 m², Rua Olimpio Spina, s/ nº,
Parque Interlagos. 01 suíte com closet,
02 quartos, sala, coz., BWC social, área
de serviços, área gourmet e garagem.
Próx. ao Shopping Palladium e Cond.
Euro Park*
Residência
R$ 470.000,00
Alv. – Pq. das Grevilhas, casa
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m²
e aprox. 250m² de const., 03 suítes,
sala de tv, coz., copa, área de serviços,
edícula e garagem.

Venda

Residência
R$ 380.000,00
Resid. em alv., área total de
terreno de aprox. 291,69 m² e área
construída de aprox. 100 m², localizada
na Av. Duque de Caxias, 5131, Zona IV,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala de
estar/jantar, cozinha, BWC social, área
de serviços e garagem. Próx. ao SESC.

Venda

Apartamento
R$ 1.200.000,00
Ed. Orion, apto 1504, vista da
sacada para a Praça Miguel Rossafa,
área total de aprox. 300 m² e área
privativa de 180 m², Av. Maringá, 5516,
Zona III, 03 suítes, sala de jantar, sala de
estar, coz., BWC social, área de serviços
com 01 BWC, varanda gourmet com
churrasqueira, 03 vagas de garagem e
01 dispensa na garagem.

Venda

Novidade
Depois de comunicar a
retomada dos investimenO Novo Bolt EV reforça o compromisso da GM de liderar a
tos de R$ 10 bilhões no país eletrificação
também na região.
e de confirmar o desenvolvimento da futura geração da lançará até o fim deste ano tre, que inclui novidades
picape Montana, a GM vai no Brasil. “A Chevrolet está nos mais estratégicos e
revelar os quatro próximos preparando uma grande promissores segmentos do
imobiliarioparana
produtos
Chevrolet que ofensiva.com.br
no segundo semes- mercado. Vamos ter uma

R$ 1.100.000,00
Ed. Orion, apto 1501,
área total de aprox. 300 m² e área
priv. de aprox. 180 m², Av. Maringá, nº
5516, Zona III, 03 suítes, sala de jantar,
sala de estar, varanda gourmet com
churrasqueira, BWC social, coz., área
de serviço com BWC e 03 vagas de
garagens.

R$ 550.000,00
Venda
Ed. Aston Park, apto
33, com área total de aprox. 151,19
m², e área privativa de aprox. 103,10
m², localizado na Rua Japurá, nº 3601,
Zona I, contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, cozinha, 01 BWC social, sacada
com churrasqueira e 02 vagas de
garagem sob nº 41 e 42.
Apartamento

Apartamento

R$ 390.000,00

Venda

Ed. Liberty, apto 1103 – com
área total de aprox. 125,00 m² e área
privativa de aprox. 67,61m², Rua Dr.
Rui Ferraz de Carvalho, nº 4140, Zona
I, 01 suíte, 01 quarto, BWC social, coz.,
área de serviços e 01 vaga de garagem.
Próx. a Prefeitura.

Apartamento
R$ 380.000,00
Ed. Burle Marx, apto 1001,
com área total de aprox. 136,88 m²,
e área privativa de aprox. 74,71 m²,
Av. Paraná, nº 5636, Zona II, 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, BWC social,
lavanderia e 01 vaga de garagem.

Venda

Apartamento
R$ 200.000,00
Ed. Queluz, apto nº 204 do
Bloco B, com área total de aprox. 83,52
m² e área privativa de aprox. 61,27 m²,
localizado na Av. Portugal, nº 4877,
Zona I-A. Sendo: 03 quartos, BWC
social, sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviços e garagem.

Venda

Comercial
R$ 200.000,00
Sala Comercial – Com aprox.
67m² Ed. Caravelas – Sala nº 08, último
andar, contendo 01 Bwc, Localizada
na Rua Desembargador Munhoz de
Mello, nº 5400, Zona I.

Venda

Terreno

R$ 1.300.000,00
Terreno Comercial com área
total de 1.228 m² (24x51), em frente ao
Pronto Atendimento.

R$ 280.000,00
Terreno lote 2/3-A, quadra 17,
com área total de aprox. de 450 m², na
Rua Dr. Eduardo Dias Coelho, no Resid.
Parque Cidade Jardim.
LOCAÇÃO

R$ 3.000,00
Resid. em alv., com área
Locação
terreno de aprox. 543,70 m² e área
const. de aprox. 118,75 m², na Av. Rio
Branco, nº 4346, Zona I, contendo 01
suíte, 02 quartos, sala, copa, cozinha,
BWC social, área de serviços, edícula e
garagem. Em Frente ao antigo Pronto
Atendimento Aluguel + Coleta de
Lixo + Seguro Anual.
Residência

R$ 3.000,00
Residência
Locação Resid. em alv., área total de
aprox. 543,70 m² e área const. de
aprox. 274,00 m², Av. 19 de Dezembro,
nº 4443, Zona I, 01 suíte máster, 03
quartos, sala, copa, sala de jantar, coz.
com móveis planejados, BWC social.
Na área externa contem despensa,
edícula com churrasqueira, 01 quarto,
BWC social, lav., piscina, jardim e
garagem para 04 veículos. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Terreno

R$ 1.000.000,00

66, com área total de 543,70 m², sendo
15 m x 36,25 m, localizado na Av. Rio
Branco. Próximo ao antigo Pronto
Atendimento Municipal.

Terreno
R$ 975.000,00
Venda Terreno com. - com área total
de aprox. 1.300,8m², localizado no
Parque Onix. Com possibilidade de
parcelamento em até 60 vezes com
correção. Próx. ao novo Shopping.

ATENÇÃO

Quer comprar ou alugar imóvel em
Balneário Camboriú-SC ?
Entre em contato conosco: Solicite uma visita.
Mais informações pelo fone:
(44) 9.9976-0102

R$ 7.000,00

Salão comercial na
Av. Ipiranga, 3941 – Zona V. 03 salas, 2
banheiros, cozinha com churrasqueira
e mezanino. Aprox. 590m². Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.
R$ 6.000,00
Salão Com. c/ 8 salas na
Av. Flórida, esq. c/ a Rua Min. O. Salazar,
ponto com. para clínica ou escritório.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

Comercial
Locação

R$ 2.300,00
Apartamento
Locação Ed. Manhattan Garden, apto
501, área total de aprox. 168,03 m² e
área priv. de aprox. 130,28 m², Rua Dr.
Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4291,
Zona I, 02 suítes (sendo uma delas c/
armário planejado), quarto, sala com
sacada, coz. com móveis planejados,
BWC social, área de serviços e
garagem. Aluguel + Cond. + Coleta de
Lixo + Seguro Anual.
Apartamento

R$ 1.500,00

Locação

Ed. Espanha, apto 104 Localizado na Av. Rio Branco, nº 4185.
Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha com armários, BWC social,
área de serviços com BWC, despensa,
sacada e garagem.
R$ 1.500,00
Apto. sobreloja nº 02,
localizado na Rua Doutor Camargo,
nº 5306, Zona III, sobre a Auto Escola
Astra, contendo 2 quartos, sacada,
sala, BWC social, cozinha, área de
serviço e lavanderia coberta e 02
vagas de garagem. (Aluguel + Seguro
Anual + Coleta de Lixo).

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

Salão comercial, com aprox.
650 m², localizada na Av. Presidente
Castelo Branco, 4293, Zona VI em
Umuarama/PR, sendo no térreo um
salão grande, banheiro masculino e
feminino, cozinha e churrasqueira e no
piso superior salão e banheiro. Aluguel
+ Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Comercial

R$ 5.000,00

Locação

Sala comercial, com aprox.
650 m², localizada na Av. Presidente
Castelo Branco, 4293, Zona VI. Aluguel
+ Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Apartamento
R$ 2.300,00
Resid. em alv., com área
Locação
total de aprox. 245,00 m² e área
const. de aprox. 165,00 m², na Rua
Goiás, nº 5521, Zona II, 01 suíte, 02
quartos, BWC social, sala, coz. com
móveis planejados, dispensa, edícula
com churrasqueira e dispensa com
prateleiras e garagem. O imóvel
contém 03 ares cond., aquecedor,
cerca elétrica e portão eletrônico.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.
Residência

R$ 1.500,00
Resid. em alv., com
área total de aprox. 159,50 m² e aprox.
106,00 m² de área const. Localizada
na Rua José Dias Lopes, nº 4699, Zona
III. Contendo 01 suíte, 02 quartos, sala
de TV, sala de jantar, cozinha com
móveis planejados, área de serviços,
despensa e garagem. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Residência
Locação

Venda

Venda Lote de terra nº 33 da quadra nº

R$ 1.400,00
Sobrado em alvenaria
com área total de aprox. 133 m² e área
const. de aprox. 170 m², localizado
na Rua Raul Destro, nº 3933, Jardim
Paris, contendo 01 suíte com sacada,
03 quartos, 02 BWC sociais, sala, coz.,
área de serviços e garagem. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

novidade por mês a partir
de setembro”, diz Carlos
Zarlenga, presidente da
GM América do Sul.
Os produtos serão
anunciados um a um através de websérie promovida pela marca a partir da
próxima semana. A sequência de divulgação dos
vídeos não corresponde
necessariamente a ordem
da chegada dos modelos
às concessionárias. As
novidades focam públicos com necessidades e
anseios distintos e vão
inovar também ao incorporar tecnologias inéditas
para a marca, reforçando
o portfólio vencedor da
01 à 15 / Julho de 2021
Chevrolet
no país.

R$ 1.200,00
Resid. em alv., área total
de aprox. 390 m², área const. de aprox.
159 m², na Rua Fortaleza, nº 4018, Jd
América. suíte com hidromassagem e
closet, 02 quartos, sala de TV, sala de
jantar, coz., BWC social, área de serviço
coberta e garagem.

Residência
Locação

R$ 900,00
Residência em madeira,
localizada na Rua Minas Gerais, nº
4850, Zona II. Contendo 03 quartos,
sala ampla, cozinha, BWC social, área
de serviços com BWC, garagem e
quintal amplo. Aluguel + Coleta de
Lixo + Seguro Anual.

Locação

R$ 1.400,00
Ed. Renoir, apto 702,
área total de aprox. 160,43 m² e área
privativa de aprox. 102,38 m², Av. Pres.
Castelo Branco nº 3504, 01 suíte, 02
quartos, sala de estar/ jantar, coz.,
banheiro social, lav., sacada com
churrasqueira e 02 vagas de garagem
nº 20 e 21. Aluguel + Condomínio +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Apartamento
Locação

Apartamento

R$ 700,00

Locação

Ed. Saint Germain, apto 204,
área total de aprox. 90,49 m², área priv.
de aprox. 48,19 m², Av. Maringá, nº
5353, Zona III, 02 qtos., 01 BWC social,
sala, coz., área de serviços, sacada e 01
vaga de garagem. Aluguel + Cond. +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.

Comercial

R$ 12.000,00

locação

Residência
Locação

Sobrado

R$ 1.800,00

Locação Sobrado em alv., Rua Marília,

4112, Jd. Aratimbó, aprox. 200m² de
const., suíte, 03 quartos, sala, coz. c/
móveis planejados, 02 bwc, disp.,
área de serviço, garagem, portão
eletrônico. Aluguel + Coleta de Lixo +
Seguro Anual.

Ótima localização na PR-323. Barracão
em construção na PR-323 ao lado
do Motel A2, com área total de
aprox. 1.200 m² e área construída de
aprox. 1.000 m². Previsão de entrega
julho/2021.

R$ 4.500,00
Comercial
Locação Sala Comercial – Localizada
no Centro Médico Higienópolis, térrea,
contendo 02 bwc, sendo 01 para
deficiente físico, com mezanino, Av.
Paraná, Zona I, Umuarama. Aluguel +
Coleta de Lixo + Seguro Anual.
R$ 3.900,00
Sala Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área aprox. de
400m². Contém: recepção, 02 salas, 2
bwc e cozinha. Aluguel + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

Comercial
Locação

R$ 2.000,00
Sala Comercial - Ed. Ravel
Tower, 1° Andar, Última Sala. Sala No
31, com aprox. 131 m². Av. Maringá.
Sala Contem Recepção e 3 Salas, uma
das salas tem uma cozinha. Aluguel
+ Cond.omínio + Coleta de Lixo +
Seguro Anual.

Comercial
Locação

R$ 1.900,00
Sala Comercial com área
total de aprox. 140,00 m², localizada
na Av. Celso Garcia Cid, nº 3486, Zona
I-A. Contendo salão, banheiro e sótão.
Aluguel + Coleta de Lixo + Seguro
Anual.

Comercial
Locação

R$ 1.700,00
Comercial
Locação Gazebo – alterar a descrição
para: Sala Comercial Gazebo, com
área total de aprox. 463 m² e aprox. 67
m² de construção. localizado na Rua
Desembargador Munhoz de Melo,
próximo ao 1º Ofício, contem 01 BWC e
01 pia. Aluguel + IPTU + Seguro Anual.
Comercial

Comercial
Locação

R$ 8.000,00

Salão Comercial – na Av.
Apucarana nº 3640, Praça do Japão, 09
salas, sendo algumas c/ bwc, refeitório
e pia. Aluguel + Coleta de Lixo +
Seguro Anual.

R$ 1.400,00

Locação

Ed. Pedra Branca, sala
comercial nº 04, com área total de
aprox. 70,89 m², contendo 01 BWC
social e copa. Aluguel + Coleta de Lixo
+ Seguro Anual.

